
Zakończono prace w ramach zadania obejmującego remont cząstkowy na-

wierzchni przy użyciu remontera drogowego typu patcher, na drogach powiatowych. Do 

naprawienia wszystkich ubytków powstałych po okresie zimowo – wiosennym zużyto 

600 ton materiałów o łącznej wartości 217  tys. zł. 

Z kolei do połowy września zakończony zostanie remont drogi powiatowej  

Wartkowice-Sędów-Karnice-Niewiesz-Lipnica, realizowanej również w ramach progra-

mu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Całkowi-

ta wartość zadania to 3 941 877,49 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa (Urząd Woje-

wódzki) wyniosła 1 970 938,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 556 930,00 zł, środki part-

nerów: Gminy Poddębice: 572 124,26 zł, Wartkowice 413 739,67 zł, pozostała kwota to 

udział własny powiatu poddębickiego. 

Zakończono również remont chodników w ciągach dróg powiatowych w miej-

scowości Uniejów – ul. Kilińskiego. Wartość zadania to 27 456,42 zł. 

Ponadto Powiat uzyskał dofinansowanie na „Remont drogi powiatowej 
 w miejscowości Pudłówek na odcinku 1,3 km”. Zadanie dofinansowane zostanie w 80%                   

z budżetu państwa w ramach usuwania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodo-

wanych zdarzeniami losowymi. Rozpoczęcie prac przewiduje się na wrzesień br., obec-

nie trwa procedura przetargowa.  Wartość zadania szacuje się na 430 tys. zł.
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Drogi powiatowe w remontach

Bieżący rok obfituje w prace na drogach Po-

wiatu Poddębickiego. Właśnie rozstrzygnięto prze-

targ na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi 

powiatowej na odcinku Siedlątków – Pęczniew o dł. 

3,6 km”. Jest to odcinek drogi nad Zbiornikiem Jezior-

sko zwany popularnie „betonówką”. W ramach zada-

nia zostanie położona 6-metrowa nawierzchnia, wy-

konana przebudowa poboczy, zatok autobusowych 

oraz oznakowanie poziome i pionowe, a także usu-

nięcie zakrzaczeń i odmulenie rowów. Całkowita 

wartość zadania wyniesie 1 162 634,31 zł.

 - Warto zaznaczyć, że jest to druga inwes-

tycja w tym roku, na którą powiat poddębicki otrzy-

mał dotację w ramach programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019. Na ten cel pozyskano dotację w kwocie 

581 317,00 zł, środki partnera Gminy Pęczniew – 

291 239,97 zł, natomiast pozostała kwota to wkład 

własny powiatu. Wykonawcą robót jest firma EURO-

VIA POLSKA S.A. – informuje Starosta Poddębicki 

Ryszard Rytter.

11 września 



 Podczas uroczystości władze Po-
wiatu Poddębickiego reprezento-
wał  Starosta Poddębicki – Ryszard 
Rytter, Wicestarosta – Piotr Binder, 
Wiceprzewodniczący Rady – An-

drzej Krajewski, a także Radny Rady 
Powiatu w Poddębicach – Stanisław 
Katusza.  
 O tradycjach Sobótki nie zapom-
niały również panie ze Stowarzy-

szenia Rozwoju Wsi Chropy „Sto-
krotka” oraz członkowie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Chropach, 
którzy uroczystości nocy święto-
jańskiej zorganizowali 25 czerwca br. 

Wydarzenie zaszczycił swoją obec-
nością Poseł na Sejm RP – Paweł 
Bejda, natomiast władze powiatu 
reprezentował Starosta Poddębicki 
– Ryszard Rytter.
 Obie uroczystości obfitowały 
w tradycyjne obrzędy tj. puszcza-

nie pięknie przygotowanych wian-
ków, rozpalanie ognisk, wspólne 
tańce i śpiewy ludowe z udziałem 
zespołów śpiewaczych przy akom-
paniamencie kapeli ludowych.

W piątkowy wieczór 24 czerwca br. odbyła się pierwsza impreza nad nowym akwenem 

wodnym w Górze Bałdrzychowskiej. Panie z Ludowego Zespołu „Górzanie” z Góry Bał-

drzychowskiej zorganizowały bogatą w atrakcje Noc Świętojańską. 

Sobótki w Górze Bałdrzychowskiej i Chropach

Dzień Zadzimia wraz z Jubileuszem 600-lecia parafii 
10 lipca br. odbyły się obchody Jubileuszu 600-lecia istnie-

nia parafii pw. Św. Małgorzaty w Zadzimiu, w których 

uczestniczył Starosta Poddębicki – Ryszard Rytter. 

 Jubileuszową mszę świętą 
z udziałem księży z całego dekana-
tu, delegacji mieszkańców miejsco-
wości wchodzących w skład para-
fii, ochotniczych straży pożarnych 
i innych organizacji koncelebrował  
ks. bp Stanisław Gębicki.
 Po uroczystościach kościelnych 
odbył się zorganizowany po raz 
pierwszy Dzień Zadzimia. Organi-
zatorem święta miejscowości dofi-
nansowanego przez Zarząd Woje-

wództwa Łódzkiego było Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Zadzimia.
 Dzień Zadzimia to nowatorskie 
wydarzenie w historii gminy, które-
go celem było promowanie twór-
czości mieszkańców Zadzimia 
i okolicznych miejscowości.
 Impreza obfitowała w liczne 
występy artystyczne, wystawy ma-
larskie i rzeźbiarskie oraz prezento-
wała bogactwo kuchni regionalnej.

 W okresie przedwakacyjnym 
prowadzonych było szereg akcji 

edukacyjno – informacyjnych wśród 
przedszkolaków i uczniów szkół 

podstawowych w Bałdrzychowie, 
Zadzimiu oraz Gimnazjum w Pod-
dębicach. Strażacy podczas spotkań 
z dziećmi przypominali o zasadach 
bezpiecznego zachowania się 
w domu, szkole, na podwórku czy 
podczas burzy. Informowali także 
o zasadach przekazywania zgło-
szeń o zagrożeniach na numery 
alarmowe 998 i 112.
 Poddębiccy strażacy brali rów-
nież udział w festynach rodzinnych 
oraz imprezach plenerowych orga-
nizowanych w Sworawie i Daliko-

wie. Podczas tych imprez przybliżali 
specyfikę pracy strażaka. Odpowia-
dali na pytania, prezentowali posia-
dany sprzęt, demonstrując jego 
działanie i przykładowe zastosowa-
nie. Największym zainteresowa-
niem wśród maluchów, cieszyła się 
możliwość założenia elementów 
umundurowania, a szczególnie heł-

mu strażackiego.
 Zapraszamy zorganizowane gru-
py dzieci i młodzieży, które wypo-
czywają na terenie powiatu poddę-
bickiego do odwiedzenia naszej 
strażnicy. Obiecujemy, że podczas 
wakacji ze strażakami w gorące dni 
nie zabraknie wodnych atrakcji.

Wakacje to okres zabawy i upragnionego odpoczynku od szkoły dla dzieci i mło-

dzieży, która swój wolny czas spędza na podwórku lub na zorganizowanych wyjaz-

dach w formie półkolonii, kolonii czy obozów. 

Strażacy edukują najmłodszych



Rowerem przez trzy powiaty

W niedzielę 3 lipca ponad 200 miło-

śników spędzania czasu na dwóch 

kółkach wzięło udział w organizo-

wanym przez Fundację „Inicjatywy 

Powiatu Poddębickiego” rodzinnym 

rajdzie rowerowym pn. „Zabytki i re-

zerwaty przyrody znane i  nieznane – 

rajd rowerowy szlakami powiatów: 

poddębickiego, pabianickiego i  zgier-

skiego”. Rajd odbył się pod patrona-

tem Marszałka Województwa Łódz-

kiego Witolda Stępnia i był dofinan-

sowany ze środków Województwa 

Łódzkiego. Współorganizatorem raj-

du był Powiat Poddębicki.

     W tym roku uczestnicy przejechali po-

nad 55 km startując w Poddębicach, a na 

Sworawie finiszując. Trasa rajdu wiodła 

przez trzy powiaty i przebiegała przez ma-

lownicze tereny Rezerwatów Przyrody: 

Mianów, Jodły Oleśnickie i Dęby Oleśnic-

kie. Atrakcją rajdu, szczególnie dla naj-

młodszych uczestników, był przejazd nad 

autostradą A2 oraz zwiedzanie galerii zbu-

dowanej z kamienia polnego przez Alekse-

go Matczaka w  Idzikowicach. W  Kałowie, 

Dalikowie oraz Idzikowicach zorganizowa-

ne zostały postoje, na których uczestnicy 

mogli się zregenerować i posilić słodko-

ściami, owocami oraz krzepką zupką.

 Na zakończenie aktywnie spędzonej 

niedzieli w Centrum Rekreacji w Swora-

wie rowerzyści zjedli ciepły posiłek oraz 

otrzymali upominki. Wyróżnieni zostali 

także najmłodsi oraz najstarszy mający 83 

lata uczestnik rajdu, którzy otrzymali do-

datkowe nagrody z rąk Starosty Poddębic-

kiego Ryszarda Ryttera.

 Organizatorzy składają szczególne po-

dziękowania: Panu Pawłowi Szymczakowi 

– Wójtowi Gminy Dalików, Panu Leszkowi 

Chmieleckiemu – Członkowi Zarządu Po-

wiatu Poddębickiego, Komendzie Powia-

towej Policji w Poddębicach, Powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej w Poddębi-

cach, OSP Chropy, OSP Domaniewek, OSP 

Góra Bałdrzychowska, OSP Kałów, OSP 

Klementów, Prezesowi OSP i Sołtysowi 

Sworawy, GS Poddębice, Dyrektorowi Zes-

połu Szkół w Dalikowie, Stowarzyszeniu 

Rozwoju Wsi Chropy „Stokrotka”, Panu 

Aleksemu Matczakowi, Panu Markowi Ku-

rasiowi, Poddębickiemu Domowi Kultury 

i Sportu, Zarządowi LKS Termy „Ner” Pod-

dębice, jednostkom podległym Starostwu 

Powiatowemu w Poddębicach oraz zaan-

gażowanym pracownikom za pomoc w or-

ganizacji tegorocznego rajdu.



 W uroczystościach uczestniczył I Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 
podinsp. Tomasz Olczyk, kierownictwo, poli-
cjanci i pracownicy służby cywilnej poddębic-

kiej komendy oraz przedstawiciele władz sa-
morządowych, Prokuratury Rejonowej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Inspekcji, Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i za-

proszeni goście.
 Po złożeniu meldunku I Zastępcy Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, odczy-
tano życzenia Komendanta Głównego Policji 
dla wszystkich policjantek, policjantów i pra-
cowników Policji. Słowa podziękowania po-
płynęły również ze strony I Zastępcy Komend-
anta Wojewódzkiego Policji w Łodzi podinsp. 

Tomasza Olczyka, który w swoim wystąpieniu 
podziękował za profesjonalizm i pełną dyspo-
zycyjność szczególnie w ten trudny czas jakim 
był okres zabezpieczenia szczytu NATO oraz  
Światowe Dni Młodzieży. Swoje wystąpienie 
zaprezentowali także Przewodnicząca Rady 
Powiatu Pani Małgorzata Kuna oraz Starosta 
Poddębicki Pan Ryszard Rytter, którzy podzię-
kowali Kierownictwu jednostki oraz wszyst-
kim policjantom za dotychczasową służbę na 
rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej. 
Szczególne gratulacje spłynęły również dla 
policjantów, którzy otrzymali odznaczenia 
i nominacje na wyższe stopnie służbowe. 
 Życzenia oraz podziękowania za codzien-
ną służbę padły również ze strony Komen-
danta Powiatowego Policji w Poddębicach 
insp. Krzysztofa Kotkowskiego, który podzię-
kował wszystkim funkcjonariuszom oraz pra-
cownikom cywilnym za wkład i zaangażo-
wanie w dotychczasową służbę i pracę, ży-
cząc dalszych sukcesów zawodowych i zado-
wolenia w życiu osobistym. Po uroczystych 
przemówieniach wręczone zostały awanse 
na wyższe stopnie policyjne, które otrzymało 
25 funkcjonariuszy.  
 Postanowieniem Prezydenta RP Srebrnym 
medalem za „Długoletnią służbę” odznaczo-
ny został podinsp. Jarosław Zieliński. 
 Decyzją Nr 2/P/2016 Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Brązową Od-
znaką „Zasłużony Policjant” został odznaczo-
ny mł. insp. Krzysztof Kotkowski i st.asp. 
Dariusz Kejnich. 

Powiatowe obchody Święta Policji
22 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach odbył się uroczysty apel z okazji Święta 
Policji. Na wyższe stopnie służbowe awansowało 25 funkcjonariuszy. W uroczystości oprócz policjantów uczestniczyli 
także przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń i zaproszeni goście.



23 czerwca br. w  sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego 
w Poddębicach odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród dla laureatów 
dwunastych Powiatowych Potyczek 
Ortograficznych, których organiza-
torem był Zespół Szkół w Domanie-
wie, Urząd Gminy w Dalikowie oraz 
Starostwo Powiatowe w Poddębi-
cach. W powiatowym etapie kon-
kursu wzięło udział 70 osób repre-
zentujących szkoły z terenu naszego 
powiatu oraz osoby dorosłe. Rywa-
lizacja o miano Mistrza Ortografii 
rozgrywała się w 5 kategoriach 
wiekowych. Nagrodzono aż 39 
osób. Poniżej przedstawiamy wyni-
ki konkursu:

Kategoria Szkoły Podstawowe 
klasy II – III  
Mistrz ortografii – Marta 
Słodzińska, ZS w Pęczniewie 
opiekun: Bogusława Wesołowska
I Wicemistrz – Maja Wappa, ZS w 
Uniejowie, opiekun: Małgorzata 
Antoniak
II Wicemistrz – Cyprian Antreou, 
ZS w Uniejowie, opiekun: 
Małgorzata Antoniak

Laureaci:
 1.Kamil Gawroński, ZS 

w Uniejowie, opiekun: 
Małgorzata Antoniak

 2.Marta Gawłowska, SP 
w Poddębicach, opiekun: 
Katarzyna Kwiatkowska

3. Julia Pawełczyk, ZS 
w Pęczniewie, opiekun: 
Bogusława Wesołowska

 4.Wiktoria Kaczan, ZS  
w Dalikowie, opiekun: 
Małgorzata Kędzia

Kategoria Szkoły Podstawowe 
klasy IV-VI
Mistrz ortografii – Oktawia Ircha, 
ZS w Uniejowie, opiekun: 
Agnieszka Pajor
I Wicemistrz – Natalia Medyńska, 
ZS w Zadzimiu, opiekun: 
Katarzyna Patora
II Wicemistrz – Oliwia Szymczak, 
ZS w Domaniewie, opiekun: 
Monika Cyjer

Laureaci:
 1.Łucja Kowalczyk, SP 

w Poddębicach, opiekun: 
Bożena Piaseczna

 2.Damian Bartosik, ZS 
w Uniejowie, opiekun: 
Agnieszka Krzesłowska

 3.Martyna Pisera, ZS w 
Domaniewie, opiekun: Monika 
Cyjer

 4.Patrycja Andrzejczak, ZS 
w Wartkowicach, opiekun: 
Grażyna Jańczyk

 5.Alicja Bartkiewicz, ZS 
w Pęczniewie, opiekun: 
Bogumiła Witaszczyk

 6.Hanna Siwka, ZS w Pęczniewie, 
opiekun: Bogumiła Witaszczyk

Kategoria gimnazja
Mistrz ortografii – Klaudia 
Józefowicz, ZS w Uniejowie, 
opiekun: Agnieszka Kaczmarek
I Wicemistrz – Julia Krokosz, ZS w 
Dalikowie, opiekun: Agnieszka 
Goszcz
II Wicemistrz – Tomasz Sobczak, 
ZS w Dalikowie, opiekun: Ilona 
Grabska

Laureaci:
 1. Julia Wolska, ZS 

w Uniejowie, opiekun: 
Agnieszka Kaczmarek

 2. Alicja Dzienia, ZS 
w Wartkowicach, opiekun: 
Anita Stelmach

 3. Marcelina Murawiak, ZS w 
Pęczniewie, opiekun: Bogumiła 
Witaszczyk

 4. Dominika Siewierska, ZS w 
Zadzimiu, opiekun : Katarzyna 
Patora

 5. Agata Gogolewska, ZS 
w Zadzimiu, opiekun: Dorota 
Jaszczak – Kacprzak

 6. Joanna Kasierska, ZS w 
Wartkowicach, opiekun: Anita 
Stelmach

 7. Karolina Bartoszek, ZS w 
Zadzimiu, opiekun: Dorota 
Jaszczak - Kacprzak

 8. Malwina Kozłowska, ZS w 
Pęczniewie, opiekun: Iwona 
Zięba

 9.Oskar Kurczewski, Gimnazjum w 
Poddębicach, opiekun: Beata 
Bednarek

 10.Oliwia Raźniewska – ZS w  
Uniejowie, opiekun Agnieszka 

Kaczmarek
 11.Anna Witaszczyk – ZS w 

Pęczniewie, opiekun: Teresa 
Knop

Kategoria szkoły 
ponadgimnazjalne
 Laureaci:
 1.Mateusz Piaseczny – LO, 

opiekun: Agnieszka Kujawa
 2.Adam Pigłowski – LO, opiekun: 

Anna Karasińska
 3.Marta Szabela – LO opiekun: 

Anna Karasińska

Laureaci:
 1.Joanna Gałczyńska – LO – 

opiekun : Agnieszka Kujawa
 2.Wojciech Strzelczyk – LO – 

Agnieszka Kujawa

Kategoria – dorośli
Mistrz ortografii – Marek Kubiś
I Wicemistrz – Edyta 
Klimkowska- Stempień 
II Wicemistrz – Agnieszka 
Tomaszewska

Laureaci:
 1.Magdalena Kolasińska - Burska

Tego samego dnia odbyło się 
również uroczyste wręczenie na-
gród dla laureatów VI Powiatowe-
go Konkursu Regionalnego „Cudze 
chwalicie swego nie znacie”- pod 
hasłem „Folder turystyczny Powiatu 
Poddębickiego”. Organizatorem 
konkursu była Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Lotników Polskich w Pod-
dębicach przy współudziale i pod 
patronatem Starosty Poddębickie-
go.

kategoria klas IV  
I miejsce Oriana Stasiak  kl.IV SP 
Poddębice, opiekun: Renata 
Olczyk

kategoria klas V  
I miejsce Kornelia Pisera  kl.V  SP 
Poddębice , opiekun: Renata 
Olczyk
II miejsce Klaudia Strzałkowska  
kl.V SP  Wartkowice, opiekun: 
Iwona Gieraga
III miejsce Martyna Rogalska   kl.V 
SP Niemysłów, opiekun: Maria 
Duda 

kategoria klas VI  
I miejsce Marta Rojkowska   kl.VI  
SP Niemysłów, opiekun: Maria Duda
II miejsce Natalia Kobielska  kl.VI 
SP  Poddębice, opiekun: Renata 
Olczyk 
III miejsce Paulina Kochanek   kl.VI 
SP Niemysłów, opiekun: Maria Duda 
Wyróżnienia:
Izabela Płoszyńska kl.VI SP  
Poddębice, opiekun: Renata Olczyk 
Julia Wlazałek  kl.VI SP 
Niemysłów, opiekun: Maria Duda 

Uroczystość uświetnił występ 
uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia 

w Uniejowie, oddział w Poddębi-
cach - klasy saksofonu Pana Roma-
na Nowaka. Publiczności zapre-
zentowali się: Norbert Kuświk, Wik-
toria Kubiak oraz Kinga Józwik.

Wszystkim mistrzom oraz laure-
atom tegorocznych konkursów 
składamy serdeczne gratulacje, ży-
czymy dalszych sukcesów i coraz 
wyższych osiągnięć. Nauczycielom 
dziękujemy za zaangażowanie 
w pracę, a koordynatorom i pomy-
słodawcom konkursów za przygo-
towanie i czuwanie nad ich przebie-
giem.

Powiatowe Potyczki Ortograficze

W czerwcu w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Poddębicach odbyły się dwa 

spotkania autorskie oraz warsztaty lite-

rackie. 
  Pierwsze spotkanie autorskie oraz 
warsztaty odbyły się z pisarzem literatury 
dziecięcej Michałem Zawadką. W czasie 
spotkania nasz gość przybliżył, zaproszonym 
na warsztaty 5-latkom A z przedszkola przy 
ul. Przejazd, historie powstawania książki. 
Michał Zawadka zapoznał również najmłod-
szych czytelników biblioteki ze swoją twór-

czością, nawiązując do swoich książek: „Mą-
drość z natury”, „Galeria bajek” i „Zarządza-
nie marzeniami”.
 Podczas drugiego spotkania gościliśmy 
uczniów klasy II z poddębickiego gimnazjum 
na warsztatach literackich pt. „Emocje w pro-
cesie twórczym”. Warsztaty poprowadziła 
znana łódzka pisarka Monika Sawicka, auto-
rka m.in. takich powieści jak: „Kruchość por-
celany”, „Mimo wszystko”, „Dobrze, że jes-
teś”. Młodzież, na podstawie przygotowa-
nych przez pisarkę opowiadań, mogła zapo-
znać się z różnymi emocjami towarzyszącymi 
nam w codziennym życiu oraz poznać tajniki 
„przelewania” tych emocji na papier.
 Monika Sawicka odwiedziła także Pub-
liczne Przedszkole przy ul. Przejazd, gdzie 

w grupie 5-latków A czytała fragmenty swo-
jej książki dla dzieci pt. „O Kajtku szczę-
ściarzu”. Podczas wizyty pani Moniki zostały 
ogłoszone dwa konkursy – dla młodzieży 
gimnazjalnej na napisanie własnego zakoń-
czenia do wybranego opowiadania pisarki 
oraz dla przedszkolaków na najpiękniejszy 
rysunek Kajtka szczęściarza.
 Nagrodami w obu konkursach były ksią-
żki samej autorki.
 Serdecznie dziękujemy pisarzom za prze-
prowadzenie bardzo ciekawych zajęć, 
a uczestnikom spotkań za chęci i zaangażo-
wanie.

 PBP w Poddębicach

Spotkania autorskie oraz warsztaty pisarskie 
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Poddębicach



 24 lipca br. zrzeszeni i niezrzeszeni 

w Kole PZW w Poddębicach wędkarze 

wzięli udział w spławikowych Zawo-

dach Wędkarskich o Puchar Starosty 

Poddębickiego Ryszarda Ryttera. W su-

mie do wędkarskich zmagań przystą-

piło 36 miłośników wędkowania. 
 W kategorii zrzeszeni I miejsce zajął 
Piotr Walczak, który złowił 6,27 kg ryb, II – 
Paweł Strzelczyk (4,67 kg), III Adam Wie-
czorek – 4,53 kg, a IV Barbara Janicka – 4,3 
kg. Po raz pierwszy w historii zawodów 
udział w nich wzięła jedna kobieta. Wśród 
osób niezrzeszonych najlepszy okazał się 
Karol Mamos, który złowił 1,35 kg ryb, II – 
Marek Szymanowski (1,28 kg), III Kazimierz 
Kubis – 1,13 kg.
 Tydzień wcześniej 7 lipca br. również na 

stawie w Byczynie odbyły się Powiatowe 
Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Pod-
dębickiego w kategorii młodzież. Do rywa-
lizacji stanęło szesnaścioro młodych węd-
karzy. Po trzygodzinnym wędkowaniu 
I  miejsce zajął Paweł Kuświk, który złowił 
1890 gr. ryb, II miejsce przypadło Gracja-
nowi Krawczykowi (1750 gr.), zaś III Karo-
lowi Kowalczykowi (1620 gr.).
 Dyplomy i  upominki za udział otrzyma-
li: Julia Linke, Julia Kuklewicz, Dawid Gzyl, 
Oskar Chilarski, Bartłomiej Sikorski, Jakub 
Napieraj, Jakub Łukaszewski, Michał Strzel-
czyk, Kacper Strzelczyk, Jakub Szubert, Szy-
mon Łabędzki, Patryk Kwiatkowski i Kon-
stanty Zagozda. 
 Organizatorem zawodów był Polski 
Związek Wędkarski Koło w  Poddębicach. 

Spławikowe Zawody 
Wędkarskie na Byczynie

 30 czerwca 2016 r. w Aleksandro-

wie Łódzkim odbył się III Festiwal 

Pomysłów Twórczych „Razem lepiej”, 

w którym aktywnie udział wzięli 

uczestnicy Powiatowego Środowis-

kowego Domu Samopomocy w Cze-

powie. Festiwal zorganizowany zo-

stał przez Fundację Osób Społecznie 

Aktywnych FOSA i Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Aleksandrowie 

Łódzkim. 
 Uczestnicy Powiatowego Środowis-
kowego Domu Samopomocy w Czepo-
wie uczestniczyli w licznych zabawach 
integracyjnych i koncertach. Brali też 
udział w konkursie sportowym (nasz re-
prezentant Damian Berczyński zajął III 
miejsce). W konkursie plastycznym „Do-
tyk lata” nasza praca zdobyła wyróżnie-
nie. Obraz malowany delikatnymi ma-
teriałami przygotowali: Barbara Króli-
kowska, Krystyna Ostrowska, Małgo-
rzata Marciniak, Marek Kucharski, Anna 
Świątczak, Joanna Grubska. Jak cieka-
wie się bawiliśmy widać na załączonych 
fotografiach.

W dniu 19 lipca br. nastąpiło roz-

strzygnięcie Konkursu Czytelniczego 

„Czytelnik Roku 2015” zorganizowane-

go przez Powiatową Bibliotekę Public-

zną w Poddębicach.
Celem Konkursu było popularyzowanie 

czytelnictwa oraz zachęcanie do odwiedzania 
biblioteki powiatowej. W konkursie mogli 
wziąć udział czytelnicy biblioteki, którzy po 
wypełnieniu odpowiedniego zgłoszenia wy-
razili zgodę na monitorowanie ich wypoży-
czeń. W ten sposób wyłoniono czytelników,  
którzy aktywnie korzystają ze zbiorów Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębi-
cach. 

„Czytelnikiem Roku 2015” została Pani 
Barbara Adamusiak zajmując I miejsce. II miej-
sce zajęły ex-aequo Pani Elżbieta Guźniczak 
i Pani Halina Opasińska, III miejsce Pani Agata 
Kucharska. Natomiast wyróżnienie zdobyła 
Pani Anna Krupa.

Komisja przyznała także I miejsce ex-
aequo naszym najmłodszym czytelnikom, któ-
rzy w 2015 roku najaktywniej korzystali z księ-
gozbioru i wypożyczyli największą ilość ksią-
żek. Zwycięzcami zostali Michalina Bieńkow-

ska, Marcel Jaszczak, Maja Durka, Kacper Ja-
szczura, Kacper Czyż, Kornelia Durka, Nina 
Górka, Julia Czyż oraz Inga Górka. 

Laureaci w podziękowaniu za udział 
w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody książkowe ufundowane przez 
bibliotekę. 

Wszystkim Czytelnikom dziękujemy za ak-
tywne korzystanie z naszych zbiorów, serdecz-
nie gratulujemy wygranych i życzymy dalszej 
satysfakcji z czytania.

PBP w Poddębicach 

Razem lepiej

Rozstrzygnięcie Konkursu 
Czytelniczego "Czytelnik Roku 2015"

21 czerwca br. rozstrzygnęliśmy kon-

kurs plastyczny "Przeczytałem - Obej-

rzałem - Polecam". Celem konkursu by-

ła promocja czytelnictwa wśród ucz-

niów szkół podstawowych z terenu na-

szego powiatu. Prace plastyczne wykona-
ne dowolną techniką miały przedstawiać 
dowolną postać literacką, akcję lub zdarze-
nie zapamiętane z książki, na podstawie któ-

rej został nakręcony film fabularny lub ani-
mowany. Praca miała zachęcić inne osoby do 
przeczytania konkretnej książki.

Przedstawiamy zwycięzców konkursu:

Grupa I klasy I-III

I miejsce Zuzanna Pacholczyk SP w Uniejowie
II miejsce Cezary Antoniak SP w Uniejowie
III miejsce Kornelia Kosicka SP w Zygrach

wyróżnienie: Michał Filipczak SP 
w Poddębicach, Natalia Stefańska SP 
w Zadzimiu, Bartek Kocik SP w Wartkowicach

Grupa II klasy IV-VI:

I miejsce Katarzyna Górka SP w Uniejowie
II miejsce Norbert Kuświk SP w Porczynach, 
Weronika Kujawa SP w Uniejowie

III miejsce Izabela Płoszyńska SP w Poddębi-
cach

wyróżnienie: Wiktoria Rosiak SP w Zadzimiu, 
Wiktoria Lisowska SP w Zadzimiu, Paulina 
Kochanek SP w Niemysłowie.

 Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom.

 PBP w Poddębicach

Konkurs plastyczny 
rozstrzygnięty



Jest ładna, nowoczesna i atrakcyjna. 

Chce zaskakiwać, dobrze uczyć i otwie-

rać drzwi do ciekawej przyszłości. To nie 

nauczycielka, to cała szkoła. Przy ulicy 

Polnej, w Poddębicach. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (bo o 

nim tu mowa) kształci młodych zawo-

dowców w technikum i w zasadniczej 

szkole zawodowej. Szkoła stawia na 

wiedzę połączoną z praktyką zawodo-

wą, by jej absolwenci bez trudu mogli 

odnaleźć się na rynku pracy.

 

Mamy swoje tradycje
 Nasi nowi uczniowie już w pierwszej kla-
sy poznali szkolne zwyczaje. Jak co roku we 
wrześniu odbyło się uroczyste ślubowanie 
klas pierwszych, a w styczniu był piękny bal 
studniówkowy. W międzyczasie Dzień Edu-
kacji Narodowej, Narodowe Święto Niepo-
dległości, na które tradycyjnie zapraszamy 
poddębickich Kombatantów, andrzejki, mi-
kołajki i Wigilia. Chętni spośród uczniów od-
dawali krew, przygotowali dla chorych dzieci 
w szpitalu Jasełka, zbierali pieniądze jako wo-
lontariusze WOŚP. Im bliżej wiosny, tym wię-
cej cyklicznie powtarzających się wydarzeń. 
W marcu zorganizowaliśmy Dni Otwarte 
Szkoły i Dzień Sportu, w kwietniu - Dzień Pa-
trona i wzruszające pożegnanie absolwen-
tów klas IV technikum. W maju wszyscy trzy-
maliśmy kciuki za maturzystów, którzy zma-
gali się z ustnymi i pisemnymi egzaminami 
maturalnymi. A w ciągu całego roku szkolne-
go odbywały się egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu których 
nasi uczniowie rozpoczną swoją zawodową 
drogę. 

Osiągamy sukcesy
 Mamy zdolnych i pracowitych uczniów, 
którzy chętnie biorą udział w różnego rodzaju 
konkursach. W tym roku szkolnym nasze eko-
nomistki uzyskały tytuły finalistek XI Turnieju 
Wiedzy Ekonomicznej. Nasi uczniowie starto-
wali m.in. w internetowych konkursach „Lap-
top na bank” i „Moje finanse”, XXIX Olimpia-
dzie Wiedzy Ekonomicznej, XX Ogólnopol-
skim Konkursie Wiedzy Biblijnej, VIII edycji 
konkursu „Deutsch ist Einfach”, IV Łódzkim 
Konkursie Wiedzy o Podatkach i XX Przeglą-
dzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół 
Zawodowych. Uczniowie egzaminy potwier-

dzające kwalifikacje zawodowe zdali o wiele 
lepiej niż średnia wojewódzka i krajowa.
 Jeszcze jednym naszym sukcesem jest pra-
wie podwojona, w stosunku do poprzednie-
go roku szkolnego, ilość świadectw z wyró-
żnieniem wręczona na koniec tego roku. Naj-
wyższą średnią w szkole w wysokości 5,25 
osiągnęło aż czworo uczniów. 
 Cieszymy się, że nasi uczniowie chcą ry-
walizować, sięgać po więcej, być najlepszy-
mi.

Poszerzamy współpracę
 Dbając o naszych uczniów, ich dalszą edu-
kację na poziomie szkół wyższych, bo prze-
cież oprócz zawodu dajemy także możliwość 
pójścia na studia, nawiązaliśmy ścisłą współ-
pracę ze Społeczną Akademią Nauk i Wydzia-
łem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
 W wyniku wspólnych działań już w marcu 
tego roku odbyły się w naszej szkole pierwsze 
Targi Edukacyjne zorganizowane przez Spo-
łeczną Akademię Nauk pod patronatem Sta-
rosty Poddębickiego Ryszarda Ryttera. Nasi 
uczniowie oraz licealiści zapoznali się w ten 
sposób z bogatą ofertą edukacyjną 16 szkół 
wyższych i policealnych z regionu. Wśród wy-
stawców znalazły się szkoły i uczelnie nie tyl-
ko z Łodzi, Kutna czy Kalisza, ale także odwie-
dzili nas przedstawiciele uczelni z Warszawy 
i Wrocławia.
 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódz-
kiego objął patronatem dwa kierunki naucza-
nia w technikum: technik ekonomista i tech-
nik logistyk. Już w tym roku szkolnym nasi 

uczniowie uczestniczyli w czterech wykła-
dach na uniwersytecie, które są niezwykle 
ciekawym i atrakcyjnym doświadczeniem dla 
tak młodych ludzi.
 Współpracujemy z wieloma zakładami 
pracy. Uczniowie odbywają praktyki zawodo-
we w tak renomowanych miejscach jak ho-
tele Andels czy Grand, firmach jak JTI czy ABB. 
Bardzo często tam właśnie, po zakończeniu 
nauki, są zatrudniani. Dla uczniów kształcą-
cych się w zasadniczej szkole zawodowej po-
magamy znaleźć zakłady, gdzie mogą się 
uczyć praktycznej nauki zawodu. 
 W przyszłym roku szkolnym będziemy 
rozszerzać nasze działania, zarówno z zakła-
dami pracy jak również uczelniami wyższymi,  
ponieważ widzimy cieszące nas oczekiwane 
efekty – coraz więcej naszych absolwentów 
staje się studentami.

Lubimy zapraszać gości
 W tym roku szkolnym aż trzykrotnie go-
ściliśmy u siebie uczniów klas III gimnazjów. 
Najpierw zaprosiliśmy ich na lekcje prezentu-
jące nasze kierunki kształcenia, podczas ferii 
zimowych zorganizowaliśmy dla nich zajęcia 
otwarte, a w marcu spotkaliśmy się w Dniu 
Otwartym, do przebiegu którego przygoto-
waliśmy się bardzo dokładnie. Zadbaliśmy 
o to, by każdy gimnazjalista obejrzał naszą 
szkołę, zobaczył nowoczesne wyposażenie, 
spróbował pyszności wykonanych przez na-
szych uczniów oraz miał możliwość porozma-
wiania z doradcą zawodowym. 

 A wszystko to dlatego, że bardzo zależy 
nam na tym, aby absolwenci gimnazjów, wy-
bierając do dalszego kształcenia naszą szkołę, 
mieli pewność, że był to wybór najlepszy.
 W maju zaprosiliśmy również rodziców 
uczniów klas III gimnazjów, by obejrzeli naszą 
szkołę i poczuli jej przyjazną atmosferę, 
w której ich dzieci będą mogły niedługo roz-
począć naukę.

Dbamy o komfort
 Jesteśmy szkołą dbającą o bardzo dobre 
warunki nauki i pracy. O tym, że mamy nowo-
czesne wyposażenie i odnowione sale lekcyj-
ne wiedzą już pewnie wszyscy. W tym roku 
udało nam się dodatkowo wyremontować 
klatkę schodową w szkole, zmodernizować 
ogrzewanie w internacie i łazienkę dla pra-
cowników. Biblioteka szkolna wzbogaciła się 
o kolejne książki do kształcenia zawodowe-
go, więc uczniowie nie muszą ponosić dodat-
kowych kosztów.

Co teraz?
Oferujemy osiem kierunków w technikum: 

technik ekonomista, technik informatyk, 

technik hotelarstwa, technik logistyk, tech-

nik handlowiec, technik obsługi turystycz-

nej, technik żywienia i usług gastronomicz-

nych oraz NOWOŚĆ – technik turystyki 

wiejskiej. 
A w zasadniczej szkole zawodowej mamy 20 

zawodów: blacharz samochodowy, cu-

kiernik, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, elektryk, fryzjer, kra-

wiec, lakiernik, kucharz, monter zabu-

dowy i robót wykończeniowych w bu-

downictwie, murarz-tynkarz, piekarz, 

sprzedawca, stolarz, ślusarz, wędli-

niarz, elektromechanik, fotograf, me-

chanik-monter maszyn i urządzeń, mo-

nter sieci, instalacji i urządzeń sanitar-

nych oraz mechanik pojazdów samo-

chodowych.
Aplikujemy o fundusze z Unii Europejskiej. 
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą mogli 
uczyć się w jeszcze lepiej wyposażonych kla-
sopracowniach, korzystać z płatnych staży, 

czy uzyskać bezpłatnie wiele dodatkowych 
uprawnień takich jak np. prawo jazdy, upra-
wnienia operatora wózków widłowych czy 
kelnera.

ZAPRASZAMY DO NAS 

ZAINTERESOWANYCH DOBRĄ SZKOŁĄ,

KTÓRA OTWIERA DWIE DROGI:

NA STUDIA I DO KARIERY W ZAWODZIE

ZSP w Poddębicach  

Wyjątkowa Zawodowa

Marcin Tybura pochodzący z Łęgu Baliń-

skiego w powiecie poddębickim w drugiej 

rundzie wysokim kopnięciem znokauto-

wał zawodnika z Czech Viktora Pestę na 

gali UFC Fight Night 92 w Salt Lake City 

w USA i zapisał na swoim koncie pierw-

sze zwycięstwo w amerykańskiej organi-

zacji. Polski zawodnik tym samym za-

pewnił sobie kolejne walki w UFC.

 Od pierwszych sekund walki Tybura 

świetnie radził sobie w wymianach stójko-

wych i zdecydowanie kontrolował poczyna-

nia w oktagonie. W trakcie walki dało się 

usłyszeć uwagi z narożnika, który podpo-

wiadał Tyburze, aby kończył serię wysokimi 

kopnięciami. "Tybur" błyskawicznie wyko-

rzystał uwagi trenera i już w pierwszej minu-

cie drugiej rundy posłał swojego rywala na 

deski. Kombinację rozpoczął lewym pros-

tym, następnie wyprowadził cios sierpowy, 

a wszystko zwieńczył potężnym kopnię-

ciem, które zwaliło z nóg Czecha.

 - Dziękuję wszystkim kibicom w Polsce 

za doping - powiedział w wywiadzie po pol-

sku Tybura. - Byliśmy z Pestą znajomymi i ni-

mi pozostaniemy. Po walce od razu spraw-

dziłem czy wszystko z nim w porządku 

i mam nadzieję, że tak jest - dodał już po 

angielsku "Tybur".

  Marcin Tybura wygrywa na UFC  



Najbliższe artykuły zostaną po-

święcone umowom zawieranym 

na odległość lub poza lokalem 

przedsiębiorstwa. Warto poznać 
prawa i obowiązki związane z tego 
rodzaju zakupami, gdyż różnią się 
one od tych, które obowiązują przy 
sprzedaży w tradycyjnym sklepie. 

Jaka jest zatem różnica pomię-
dzy tymi rodzajami umów? Otóż 

umowa zawarta na odległość, 
to umowa zawarta bez jednoczes-
nej obecności stron, z wyłącznym 
wykorzystaniem co najmniej jedne-
go środka porozumienia się na od-
ległość, np. przez telefon, portal in-
ternetowy, pocztę elektroniczną. 

Umowa zawarta poza lokalem 

przedsiębiorstwa (zwana poto-

cznie akwizycyjną), to umowa 
z konsumentem zawarta przy jed-
noczesnej fizycznej obecności obu 
stron w miejscu, które nie jest loka-
lem przedsiębiorstwa, np. w domu 
konsumenta, czy podczas pokazu 
(w hotelu, na wycieczce). 

Przypominam, że umową kon-
sumencką nie jest umowa zawarta 
pomiędzy dwoma osobami fizycz-
nymi, ani też umowa zawarta po-
między dwoma przedsiębiorcami. 

Obowiązki sprzedawcy 

i uprawnienia konsumentów 
zostały określone w ustawie z 30 
maja 2014 roku o prawach konsu-
menta (Dz.U. poz. 827), która we-
szła w życie z dniem 25 grudnia 

2014 roku. Nie dotyczą one jed-

nak umów zawieranych poza 

lokalem przedsiębiorstwa, któ-

rych wartość nie przekracza 

50 zł (powyższy limit nie doty-

czy umów zawartych na odleg-

łość !).
Konsument, który zawarł umo-

wę na odległość (lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa) może w terminie 

14 dni odstąpić od niej bez poda-

wania przyczyny. Do zachowania 

terminu wystarczy wysłanie 

oświadczenia przed jego upły-

wem. 
Bieg terminu do odstąpienia od 

umowy rozpoczyna się:

- dla umowy sprzedaży poje-

dynczej rzeczy – termin należy 

liczyć od daty otrzymania jej 

przez Państwa lub osobę 

przez Was wskazaną (np. 2 
lutego Pan Janek zamówił w e-
sklepie grilla elektrycznego, 
którego otrzymał 6 lutego; ter-
min na odstąpienie upływa za-
tem 20 lutego);

-dla umowy sprzedaży obej-

mującej wiele towarów, 

które są dostarczane osob-

no, partiami lub w częściach 
- początek terminu należy liczyć 

od dnia otrzymania przez 

Państwa ostatniej rzeczy, 

partii lub części (np. 7 maja 
Pan Janek zamówił w sklepie in-
ternetowym patelnię i czajnik 

elektryczny; patelnię otrzymał 
11 maja, a czajnik został dostar-
czony przez kuriera 15 maja; 
ostatnim dniem na odstąpienie 
od umowy jest zatem 29 maja);
- dla umowy sprzedaży polega-

jącej na regularnym dostar-

czaniu towarów przez okre-

ślony czas – rozpoczęcie biegu 

terminu zależy od daty otrzy-

mania przez Państwa pierw-

szej rzeczy (np. Pan Janek za-
mówił roczną prenumeratę dru-
kowanej wersji magazynu; 
pierwszy egzemplarz otrzymał 
17 lipca; termin na odstąpienie 
od umowy upływa wobec tego 
31 lipca);

- dla pozostałych umów (np. 

zlecenia) – od dnia zawarcia 

umowy (np. 9 września Pan Ja-
nek zawarł poza lokalem przed-
siębiorstwa umowę na dostawę 
energii elektrycznej; termin na 
odstąpienie od umowy upływa 
więc 23 września).

Dodatkowo warto pamiętać 
jeszcze o dwóch zasadach dotyczą-
cych obliczania terminu:

1) jeżeli początkiem terminu 

oznaczonego w dniach jest 

pewne zdarzenie, nie u-

względnia się przy oblicza-

niu terminu dnia, w którym 

to zdarzenie nastąpiło.
Oznacza to, że w przypadku za-

kupu rzeczy, termin na odstą-
pienie od umowy biegnie od 
dnia następującego po dniu, 
w którym rzecz została wyda-
na/dostarczona; w przypadku 
zaś umowy o świadczenie usług 
- od dnia następującego po 
dniu, w którym doszło do za-
warcia umowy;

2) jeżeli ostatni dzień ter-

minu na odstąpienie od 

umowy jest dniem ustawo-

wo wolnym od pracy, nie-

dzielą lub sobotą, termin 

ten wygasa wraz z upły-

wem ostatniej godziny na-

stępnego dnia roboczego.

Przykład: Pani Ania kupiła 
przez internet buty, które ode-
brała z poczty 12 września 2015 r. 
Czternasty dzień terminu na od-
stąpienie od umowy przypadał 
na sobotę, zatem termin ten 
przesuwa się na następny dzień 
roboczy; wobec powyższego 
ostatnim dniem na odstąpienie 
był poniedziałek 28 września 
 2015 r.

Co ważne – jeżeli nie zostaliście 
Państwo poinformowani przez 
przedsiębiorcę o prawie odstąpie-

nia od umowy, prawo to wygasa 

po upływie 12 miesięcy od dnia 
upływu powyższego terminu. Jeżeli 
jednak informacja o prawie odstą-
pienia została Państwu przekazana 
przed upływem tego terminu - ter-
min do odstąpienia od umowy upły-
wa po 14 dniach od udzielenia Pań-
stwu tej informacji.

W przypadku odstąpienia 

od umowy zawartej na odleg-

łość umowę uważa się za nieza-

wartą. Jeżeli konsument złożył 
oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy zanim przedsiębiorca przy-
jął jego ofertę – oferta przestaje 
wiązać. Należy też pamiętać, że 

wraz z odstąpieniem od umo-

wy wygasają powiązane z nią 

umowy dodatkowe zawarte 

z przedsiębiorcą lub też z inny-

mi podmiotami, z którymi ten 

się porozumiewał, np. podczas 
pokazu pościeli Pani Janina zdecy-
dowała się dokonać zakupu kołdry 
na raty; po zakończeniu pokazu 
podpisała więc umowę kupna-
sprzedaży ze sprzedawcą oraz 
umowę z bankiem współpracują-
cym z przedsiębiorcą (tzw. umowa 
o kredyt wiązany); złożenie do 
sprzedawcy przez Panią Janinę 
oświadczenia o odstąpienie od 
umowy będzie jednoznaczne z od-
stąpieniem od umowy kredytowej. 
To na sprzedawcy towaru spoczywa 
obowiązek poinformowania innych 
podmiotów o wygaśnięciu umowy. 

Należy pamiętać, że w określo-
nych przypadkach konsumentowi 
nie przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy zawartej na odległość, 
o czym w kolejnych artykułach.

Wioletta Świt-Pawlak
Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów 
rzecznik@poddebicki.pl 

513 023 785

Kącik Konsumenta

Internetowe ogłoszenia kuszą: 

„Oszczędź do 50 proc. kosztów 

firmy na składkach do ZUS”, 

„Optymalizacja składek ZUS”. 

Oferty płyną od firm, które pro-

ponują przedsiębiorcom zatrud-

nienie w jednym z państw unij-

nych na małą część etatu. Dzięki 

temu przedsiębiorca nie musi 

opłacać składek z tytułu działal-

ności w Polsce. Czy rzeczywiście?

 Prawo unijne koordynujące systemy 
ubezpieczeń społecznych mówi o podlega-
niu ubezpieczeniom społecznym tylko w jed-
nym państwie i uznawaniu tego ubezpiecze-
nia przez inne państwa UE. Dodatkowo ubez-
pieczenie z tytułu pracy na etacie ma pierw-
szeństwo przed ubezpieczeniem z tytułu pro-
wadzenia firmy. Gdzie więc tkwi haczyk, który 
sprawia, że przedsiębiorcy mogą na takiej 
„optymalizacji” więcej stracić niż zyskać?

 Problem polega na tym, że zawarcie sa-
mej umowy o pracę i jej niewykonywanie, nie 

stanowi tytułu do odprowadzania składek. 
Umowa nie może być zawarta jedynie dla po-
zoru, praca musi być faktycznie wykonywana. 
Wtedy dopiero przedsiębiorca faktycznie nie 
musi odprowadzać składek z działalności pro-
wadzonej w kraju. 

 ZUS współpracuje z instytucjami zabez-
pieczenia społecznego w całej UE i wymienia 
się informacjami. Zagraniczne instytucje we-
ryfikują czy osoba posiadająca tytuł do ubez-
pieczenia z tytułu pracy na części etatu i z mi-
nimalnym wynagrodzeniem, rzeczywiście 
powinna podlegać pod system zabezpiecze-
nia społecznego danego kraju. W tym celu 
sprawdza czy obowiązki wynikające z umowy 
o pracę były rzeczywiście wykonywane i czy 
są na to mocne dowody.

 Jeśli weryfikacja kończy się negatywnie, 
przedsiębiorca ponosi dodatkowe koszty: 
prócz tego co musi zapłacić firmie, która po-
zornie zatrudnia go za granicą, musi opłacić 
składki, których nie odprowadził do ZUS wraz 
z odsetkami. Czy taka optymalizacja się opła-
ca?

„Zapewnimy Ci wyższy zasiłek 

macierzyński i rodzicielski”

 Mało przyjemne konsekwencje czekają 
też osoby, które uwierzyły w ten slogan. Na 
rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które 
oferują pomoc w założeniu fikcyjnej firmy, 
w celu uzyskania wysokiego zasiłku z ubez-
pieczenia chorobowego. Oferta taka dotyczy 
szczególnie kobiet w ciąży. 

 Jeszcze w ubiegłym roku obowiązywały 
przepisy, które dawały możliwość opłacenia 
jednej, dwóch wysokich składek na ubezpie-
czenie społeczne i późniejsze pobieranie rów-
nie wysokiego zasiłku (blisko 10 tys. zł). 
W tym roku, do wypłaty zasiłku liczy się całe 
12 miesięcy. Firmy jednak nadal proponują 

zakładanie fikcyjnych działalności gospodar-
czych w celu podniesienia sobie kwoty zasił-
ku przez kilkumiesięczną działalność. 

 Tu jednak znowu dochodzimy do podob-
nej sytuacji co zatrudnienie za granicą. W celu 
uzyskania zasiłku nie wystarczy zarejestro-
wać działalności, ale trzeba ją realnie prowa-
dzić. ZUS zaś może te realia zweryfikować. 
W ubiegłym roku, w jednej tylko firmie 
„wspomagającej” zakładanie działalności, 
Zakład zakwestionował ubezpieczenie, 
a więc i prawo do zasiłku – 150 osobom. 
W takich przypadkach, ZUS może powiada-
miać prokuraturę o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. 

Przedsiębiorco! Uważaj na łatwy zysk!


