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ZUS i Cech ponownie szkolą
A Bezpłatne szkolenie dla płatników składek z zakresu ubezpieczeń społecznych zorganizowało 
biuro terenowe ZUS i Cech Rzemiosł Różnych w Sycowie A W szkoleniu wzięło udział 40 osób

Dzięki  wyjątkowo sprawnej 
działalności i współpracy Ce-
chu Rzemiosł Różnych i Biura 
Terenowego wrocławskiego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Sycowie można 
organizować takie bezpłatne  
szkolenia  przynajmniej  dwa 
lub trzy razy w roku. Każde ta-
kie szkolenie chociaż w jakimś 
stopniu poszerza wiedzę na te-
mat ubezpieczeń społecznych 
i pozwala eliminować błędy 
w interpretacji przepisów praw-
nych w tym zakresie.  

W szkoleniu 28 lutego wzię-
ło udział 40 osób, a byli to pra-
cownicy zakładów zatrudniają-
cych do i powyżej 20 ubezpie-
czonych, właściciele i pracow-
nicy biur rachunkowych, pra-
cownicy oświaty, służby zdro-
wia, samorządu, banku a także 
członkowie zrzeszeni w Cechu. 
Szkolenie było skierowane 
do wszystkich płatników skła-
dek oraz ubezpieczonych, a te-
matem tego szkolenia były za-
gadnienia związane z podlega-
niem ubezpieczeniom społecz-
nym, ustalaniem podstawy wy-
miaru składek na poszczególne 
ubezpieczenia i fundusze, wy-
pełnianiem i korygowaniem 
dokumentów ubezpieczenio-

wych. Zebranych uczestników 
w sali obrad Cechu przywitała 
dyrektor biura Cechu Justyna 
Jakóbczak-Kuźmicz  i kierow-
nik BT ZUS w Sycowie Grażyna 
Burzała. Szkolenie poprowadzi-
ły specjalistki z Oddziału Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych 
we Wrocławiu: Ewa Hadryś, 
Małgorzata Orzechowska i Mał-
gorzata Bolibrzuch, które stara-
ły się w sposób zrozumiały 
przybliżyć temat. Zwracały 
uwagę szczególnie na to, aby 
przekazywane dokumenty 
ubezpieczeniowe były prawid-
łowo wypełnione, gdyż błędny 
dokument powoduje skutki od-
czuwane przez płatników skła-
dek oraz ubezpieczonych na-
wet w życiu codziennym, np. 
brak możliwości wydania za-
świadczenia o niezaleganiu, 
brak ubezpieczenia zdrowotne-
go członka rodziny itd. Tłuma-
czyły, że jeśli zmienia się w de-
klaracji kwotę składek, to ZUS 
rozliczy ponownie dany mie-
siąc. Może się w związku z tym 
zmienić saldo na koncie. Jeśli 
rozlicza się składki za siebie 
i swoich pracowników, trzeba 
zadbać o to, by dokumenty roz-
liczeniowe, które wysyłane są 
do ZUS-u (ZUS DRA, ZUS RCA, 
ZUS RSA, ZUS RZA), były po-
prawne. Jeśli jednak stwierdzi 
się, że są w nich błędy, trzeba je 
poprawić jak najszybciej i prze-
kazać do ZUS-u prawidłowe do-
kumenty. Jeżeli poprawi się do-

kumenty rozliczeniowe za mie-
siąc, w którym wystąpił błąd, 
to trzeba pzrekazać ten nowy 
komplet dokumentów rozlicze-
niowych za ten miesiąc. Są to: 
deklaracja rozliczeniowa kory-
gująca ZUS DRA i dołączone 
do niej imienne raporty mie-
sięczne korygujące albo sama 
deklaracja rozliczeniowa kory-
gująca – jeżeli korekta dotyczy 
tylko danych z deklaracji. Gdy 
podane są w dokumentach 
błędne dane, to ZUS przepro-
wadzi dodatkowe postępowa-
nie wyjaśniające, a po jego za-
kończeniu poprosi o kolejną ko-
rektę. Niepoprawne korekty 
mogą spowodować to, że nie 

będzie można wydać zaświad-
czenia o niezaleganiu w opła-
caniu składek. 

– Pamiętaj, że zanim przeka-
żesz do ZUS-u korekty doku-
mentów, musisz upewnić się, 
że: uwzględnione są w nich 
wszystkie osoby zgłoszone 
do ubezpieczeń, podstawa wy-
miaru składek jest prawidłowa, 
wykazane są składki na wszyst-
kie należne fundusze, zarówno 
składki, które korygowałeś, jak 
i te, które nie wymagały zmian, 
nie ma błędów w obliczeniach, 
korekta deklaracji za dany mie-
siąc obejmuje wszystkie należ-
ne za ten miesiąc składki 
i świadczenia – zwracały uwa-

gę prowadzące szkolenie. Spe-
cjalistki z Oddziału ZUS poda-
wały również wiele przykła-
dów na potwierdzenie swoich 
wypowiedzi i oto jeden z nich: 
– 15 lutego 2016 r. płatnik prze-
kazał deklarację ZUS DRA 
za styczeń 2016 r., w której wy-
kazał składki na łączną kwotę 
2000 zł. Składki opłacił w ter-
minie i w pełniej wysokości. 
Następnie 10 kwietnia 2016 r. 
płatnik przekazał korektę ZUS 
DRA za styczeń 2016 r., w któ-
rej wykazał składki na łączną 
kwotę 1500 zł. Na koncie pow-
stała nadpłata w wysokości 500 
zł, która rozliczyła inne należ-
ności. ZUS przeprowadził 

w sprawie dokumentów za ten 
miesiąc postępowanie wyjaś-
niające. Po jego zakończeniu 
płatnik złożył kolejną korektę 
DRA za styczeń 2016 r., w któ-
rej wykazał składki na łączną 
kwotę 1800 zł. Ponieważ 
wcześniejsza nadpłata pokryła 
inne składki, płatnik ma za sty-
czeń zadłużenie w wysokości 
300 zł. 

Pracownice ZUS zachęcały 
również do częstszego korzysta-
nia z nowej  strony internetowej 
ZUS-u – www.beta.zus.pl, po-
nieważ zawiera ona bardzo wie-
le istotnych i ciekawych infor-
macji z zakresu ubezpieczeń 
społecznych oraz z możliwości, 
jakie daje Platforma Usług Elek-
tronicznych (PUE), gdzie częś-
cią składową jest aplikacja e-
Płatnik dedykowana płatnikom 
składek małych i średnich 
przedsiębiorstw zatrudniają-
cych do stu osób.  

Dyrektor Justyna Jakubczak-
Kuźmicz i kierownik Grażyna 
Burzała zaprosiły zebranych 
na szkolenie w maju, które rów-
nież odbędzie się w Cechu i bę-
dzie dotyczyć świadczeń pie-
niężnych wypłacanych z ubez-
pieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa. Ter-
min szkolenia zostanie ustalo-
ny z kierownictwem Cechu. Ze-
branym zostały złożone podzię-
kowania za tak liczne przybycie 
i aktywne uczestniczenie 
w szkoleniu.  A

b Szkolenie było możliwe dzięki dobrej współpracy terenowego biura ZUS w Sycowie i Cechu
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Mój wybór to szkoła zawodowa!
A Rozpoczynamy cykl prezentacji zawodów, jakich wyuczyć się można w szkole zawodowej w ZSP 
w Sycowie A O zaletach wybranych zawodów opowiedzą nam sami uczniowie odbywający praktyki

W zawodach tapicer i kucharz 
szkolą się Dawid Kornek 
z Trębaczowa oraz Magdalena 
Wójcik z Sycowa i Damian Ko-
walski z Osady Leśnej. Cała trój-
ka uczy się w klasie III szkoły 
zawodowej w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Sycowie. 
Ci młodzi ludzie przekonują, że 
przyszłość należy do tych, któ-
rzy wcześnie wyuczą się zawo-
du i pójdą do pracy. Być może 
znajdą kiedyś zatrudnienie 
w jednym z większych 
sycowskich zakładów pracy, ja-
kim jest Fabryka Mebli Lech Pol 
oraz Lech Pol Hotele i Restau-
racje, których właścicielami są 
Alina i Leszek Iwaniccy, a w któ-
rych od trzech lat odbywają 
praktyki. Zgodnie z reformą 
edukacji, od 1 września 2017 ro-
ku dotychczasowa 3-letnia za-
sadnicza szkoła zawodowa prze-

kształci się w 3-letnią branżową 
szkołę I stopnia. Tym samym 
na rok szkolny 2017/2018 nie bę-
dzie prowadzona już rekrutacja 
do pierwszych klas dotychcza-
sowych 3-letnich zasadniczych 
szkół zawodowych. Szkoły te 
docelowo zastąpione zostaną 
branżowymi szkołami I i II stop-
nia. Nie zmienia to jednak faktu, 
że tutaj, w sycowskim ZSP, moż-
na będzie wyuczyć się zawodu 
tapicera i kucharza, a praktykę 
odbyć w jednym z okolicznych 
zakładów pracy, które mają pod-
pisaną umowę z Cechem Rze-
miosł Różnych w Sycowie. 
Uczeń podczas takiej nauki za-
wodu w zakładzie otrzymuje 
wynagrodzenie, urlopy wypo-
czynkowe, odzież ochronną i ro-
boczą, środki czystości. 
Po ukończeniu szkoły zawodo-
wej i zdaniu egzaminu czeladni-
czego, ma możliwość dalszego 
kształcenia w szkole średniej. To 
plusy nauki w szkole zawodo-
wej. A jak oceniają swoją eduka-
cję w zakładach uczniowie ZSP 
w Sycowie? 

Dawid Kornek przekonuje, że 
przy wyborze zawodu tapicera 
kierował się faktem, iż w naszym 
regionie jest spore zapotrzebo-
wanie na takich pracowników, 
a i zarobki tapicera są całkiem 
przyzwoite. Od zawsze miał też 
zdolności manualne, które 
przy wykonywaniu tego zawo-
du są niezbędne. Do obowiąz-
ków tapicera należy tapicerowa-
nie oraz naprawa tapicerki meb-
li, samochodów i innych wyro-
bów. W trakcie nauki poznaje też 
tajniki wykończania oraz deko-

rowania wyrobów tapicerskich 
za pomocą pasmanterii, pikowa-
nia czy też przy pomocy innego 
rodzaju ozdób. – To zawód z per-
spektywą – przekonuje Dawid. 
Z atmosfery w Lech Polu jest za-
dowolony. – Sporo się tu nauczy-
łem – przekonuje. – Poza tym 
przez te trzy lata praktyki otrzy-
muję wynagrodzenie. Praca jest 
bezpieczna, w miejscu suchym 
i ciepłym. Nauka zawodu nie za-
myka mi możliwości podjęcia 
dalszej nauki, a po ukończeniu 
szkoły mogę od razu zarabiać. 

Poza tym to, czego się wyuczy-
łem, przydaje się w domu.  

Zarobki tapicera wynoszą 
od 2 do 4 tys. zł brutto. 

Magdalena Wójcik wybrała za-
wód kucharza, bo lubi gotować. 
W Restauracji Aroma Stone po-
znaje różne kuchnie świata i ro-
zmaite smaki. Odbywający 
w Aroma praktykę Damian Ko-
walski wybrał zawód kucharza 
z inspiracji mamy, która jest ku-
charką. Inspiracją były też telewi-
zyjne programy kulinarne. – To 
zawód wymagający szybkiego 

podejmowania decyzji i pełen 
wyzwań – tłumaczy.  

Jak Damian zachęca do wy-
brania tego zawodu? – Kucharz 
jest osobą szanowaną, a jego 
praca jest dobrze opłacana. Da-
je też możliwości rozwoju. 
W poszukiwaniu nowych sma-
ków można zwiedzić cały świat 
i ja zamierzam to uczynić - do-
daje ze śmiechem. Kucharz za-
wodowo zajmuje się przygoto-
wywaniem potraw pochodzą-
cych z różnych stron świata, jak 
również dań dostosowanych 
do indywidualnych okolicznoś-
ci i wymagań klientów. By zostać 
kucharzem trzeba mieć też bo-
gatą wyobraźnię i pomysłowość, 
by tworzyć nowe potrawy. Miej-
scem pracy dla kucharza mogą 
być restauracje, hotele, publicz-
ne miejsca żywienia, stołówki, 
ośrodki wypoczynkowe, pokła-
dy statków. Można także zająć 
się działalnością cateringową 
i obsługiwać prywatne imprezy.  

Zarobki kucharzy kształtują 
się od dwóch do nawet powyżej 
10 tys. zł brutto. A

b Dawid Kornek szkoli się 
w zawodzie tapicera
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b Magdalena Wójcik i Damian Kowalski chcą być kucharzami
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REKLAMA 007219952

KIEROWNIK PRODUKCJI STOLARNI

Firma produkcyjna Eurotel Sp. z o.o.
poszukuje osoby na stanowisko: 

KIEROWNIK PRODUKCJI STOLARNI
w miejscowości Chojęcin Parcele

Kontakt tel. 883 111 777 

REKLAMA 007222085

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
W SYCOWIE

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych na terenie miasta Syców, 

przy ul. Malczewskiego

Lp. Nr działki A.M. Powierzch. 
w m2

KW Położenie Cena wywoławcza
brutto w zł

Wadium w zł

1. 20/111 26 1378 WR1E/00057022/8 Syców 32.041,50 3.300,00
2. 20/115 26 1191 WR1E/00057022/8 Syców 26.149,80 2.700,00

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek).
Nabywca pokrywa koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 835,00 zł dla każdej działki. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i wszelkich zobowiązań.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

I przetarg odbył się dnia 16 stycznia 2017 r. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 9.30
w pokoju nr 23 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.

Na podstawie § 4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 poz. 1490), warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu z podaniem numeru działki. Wadium należy 
wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie w Banku Spółdzielczym Namysłów Filia Syców nr 94 8890 0001 
0936 2035 2009 0004, najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2017 r. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest dokonać zapłaty w wysokości wylicytowanej kwoty + koszty przygotowania 
dokumentacji oraz koszty notarialne i zawrzeć umowę sprzedaży w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę.
Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego do 
zawarcia umowy notarialnej, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uwaga: 
Osoby zainteresowane nabyciem działek przed przystąpieniem do przetargu winny dokonać oględzin 
ww. nieruchomości w terenie.
Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia 
uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie ul. Mickiewicza 1 pok.  
nr 38 i 38a lub pod nr tel. 62 785 51 28, 62 785 51 39. 
Syców, dnia 8 marca 2017 r.
        BURMISTRZ 
        SŁAWOMIR KAPICA 

REKLAMA 007222064

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
W SYCOWIE

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, 

położonej na terenie miasta Syców, przy ul. Polnej.

Lp. Nr działki A.M. Powierzch. w m² KW Położenie Cena wywoławcza 
brutto w zł Wadium w zł

1. 7/3 19 2182 WR1E/00057405/7 Syców 44.378,40 4.500.00

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek).
Nabywca pokrywa koszty przygotowania dokumentacji w łącznej kwocie: 835,00 zł dla działki.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i wszelkich zobowiązań.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 
tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi.
I przetarg odbył się dnia 16 stycznia 2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 

w pokoju nr 23 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
Na podstawie § 4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 
poz. 1490), warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej 
w niniejszym ogłoszeniu z podaniem numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu 
Miasta i Gminy w Sycowie w Banku Spółdzielczym Namysłów Filia Syców nr 94 8890 0001 0936 
2035 2009 0004, najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2017 r. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest dokonać zapłaty w wysokości wylicytowanej kwoty  
+ koszty przygotowania dokumentacji oraz koszty notarialne i zawrzeć umowę sprzedaży w terminie 
wyznaczonym przez sprzedawcę.
Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym 
przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy 
notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uwaga: 
Osoby zainteresowane nabyciem działki przed przystąpieniem do przetargu powinny 
dokonać oględzin ww. nieruchomości w terenie.
Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku 
zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, 
ul. Mickiewicza 1, pok. nr 38 i 38a lub pod nr tel. 62 785 51 28, 62 785 51 39. 
Syców, dnia 8 marca 2017 r.

BURMISTRZ 
SŁAWOMIR KAPICA 


