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PROTOKOŁ KONTROLI

Płatnika: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 66-200 Świebodzin, ul. Zaków 3.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli ZUS Marian Mrozowicz posiadający legitymację
słuzbową 04010 na podstawie upowaznienia nr 51ż01140ż0025l z dnia 05.02.2014r.

wystawionego z upowńnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 13,0ż.ż0l4r. do 19.0ż.ż0l4r.

Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli nr 51ż0140200251 doręczono w dniu 13.02.ż0l4r,
płatnikowi składek reprezentowanemu przez Dyrektora m gr Ludmiłę Janik,

Ludmiła Janik upoważniłl
nieobecności.

, do reprezentowania płatnika składek podczas jego

Dowód; upowaznienie z dnia 13,02.20l4r.( akta kontroli strony 7-8).

Dokonano wpisu do ksiązki kontrolipod pozycją nr 1lż014 obejmującego oznaczenie organu

kontroli, oznaczęnię upowaznienia do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli ,datę jej

r ozpo częcia or az zakończenia.

Liczbaubezpieczonych na dzień 30.11.2013r. -
Liczba ubezpieczonych na dzleń 13 .0ż.20 1 4r. -

ż7 ubezpieczonych.
23 ubezpieczonych,
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ZAKRES KONTROLI

Prawidłowość i rzetelność obiiczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych
składek , do których pobierania zobowiązany jest Zakład otaz zg}aszanie do ubezpieczeń
społecznych i ubezp iec zęnia zdr owotne go,

Ustalanię uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych
świadczeń oraz dokonlłvanie rozliczęń z tego tytułu.
Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i

rentowe,
Wystawianie zaświadczeń |ub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

USTALENIA KONTROLI

Prawidłowośó i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społecznę ofaz innych
składek , do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do

ub ezpieczeń sp ołeczn ych i ubezp i e częnia zdrowotn e go.

Kontroląobjęto okres od 01 stycznia ż0I2r. do 31 grudniaZOlżr.

Zbadano:
. deklaracje roz|iczeniowe (druki ZUS DRA) za okres od stycznia 2012r. do grudnia 2072r.,

najwyższych numerach identyfikacyjnych, złożonę do dnia kontroli,
. zakładowy plan kont,
. regulamin wynagradzania,
. regulamin zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych,
. wnioski o wypłatę świadczeń i oświadczenia o dochodach,
. zbiorcze zestawienia liśĘłac wynagrodź& za .k."" orl stvcznia 2012r. do grudnia ż0l2r.,
. akta osobowe r

a

a

qry9ya zlecęnla
l

listy wypłat do umów zlęceniaza okres od stycznia 2O12r. do grudnia ż0l2r,
zestawienie stanów i obrotów kont analitycznych za okres od stycznia ż0I2r, do grudnia
20l2r., 22\-,rozliczenia publiczno-prawne podatek dochodowy Pit 4, 404-401 wynagrodzenia- umowa o pracę, 404-4]7
wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło,404-404 dodatkowe wynagrodzenie roczne, B5 ] - ZFSS

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 13 paździemika 1998 r, o systemie ubezpieczeń
społecznych (tj. Dz. U. zż0|3r. poz. 1442) dla celów kontroli wykorzystano infotmacje żawarte
na kontach ubezpieczonych i na koncie płatnika składek.



Ustalono:

1. Płatnik składek nie zgłosił do ubezpieęzenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia
(0411), właściwym dla osoby wykonującej umowę zlecenie , _ którą
zawarł umowę nazwaną,,umowa o dzieło" w okresie od t8.08.ŻOTZ r. do 01 .09.2ffi. r. i nie
naliczył składki na ubezpieczenię zdrowotne za ww.

W ramach umowy nazwanej przez płatnika składek ,,umową o dzieło"
pełniła funkcję opiekuna 6-cio osobowej grupy niepełnosprawnych uczestntkow warsńatów
Terapii Zajęctowej.

Realizacja umowy zlecenia odbywała się w miejscu .vqiznaezonym przez płatnika składek,
wynagrodzenie w stawce kwotowej określone było w umowie.

W okresie trwania ww. umowy zlecenia1 lozostawała w stosunku pracy u

innego pracodawcy i z tego ty.tułu osiągała przychod w kwocie co najmniej minimalnego
wynagrodzenia w przeliczeniu na okres jednego miesiąca.

Dowód: lrserokopia umowy nanvanej ,,umowa o dzieło" z ]3.08.20]2 r. (akta kantroli str.

23-28), lcserokopia rachunku do umowy (akta kontroli str, 21-22), , wyjaśnienie płatnika
składek na okoliczność zawarcia umowy nanłanej ,,Llmowa o dzieło" ( akta kontroli str. 27-
28).

ż. Płatnik składek nie zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego z
(04l1), właściwym dla osoby wykonującej umowę zlecenie
zawarł umowę nazwaną,,umowa o dzieło" w okresie od 21.09.ffi) r.

naliczył składki na ubezpieczenie zdrowotne za ww.

W ramach umowy nazwanej przez płatnika składek ,,umową o dzieło" _--
przeprowadziła w grupie 7 uczestnikow, 26 godzin warsztatowych zajęc z matematyKl w
zakresie podstawy programowej dla szkoły ponad gimnazjalnej.

1:

Realizacja umowy Ęcenia odbywała się w miejscu wyznaczonym przez płatnika składek,

$ł,.,5lnagrodzenie w staiłce kwotowej*określone było w umowie. ,&*:

W okresie trwania ww. umowy zlecenia, , pozostawała w stosunku pracy
u innego pracodawcy i z tego tytułu osiąffi przychód w kwocie co najmniej minimalnego
wynagrodzenia w przeliczeniu na okres jednego miesiąca.

Dowód: kserokopia umowy nanłanej ,,umowa o dzieło" z 2].09.20I2 r, (akta kontroli str.
13-20), kserokopia rachunku do umowy (akta kontroli str. 1]-l2), wyjaśnienie płatnika
składek na okolicznośc zawarcia umowy naałanej ,,umowl o dzieło" ( akta kontroli Śtr. 27-
28).

Wleczenla
z ktorą

do ż1.12.żT12 r. i nie
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Zgodniezań.66 ust, 1pkt le, ań.81 ust. 1 ustawy zdniaż7 sierpnia}}}4r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r, nr
764 poz. 7027 , z pożniejszymi zmianami) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia
albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cyłvilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Do ustalenia
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

3.PłatnikskładekWmarcu201Żr'nienaliczyłskładkin@iwalentuza
niewykorzystany urlop wypoczynkowy ubezpieczonej 1osiągającej
miesięcznie przychód wynoszący w prze|iczeniu na okres miesiąca co najmniej minimałne
wynagrodzenie.

Dowód; kserokopia karĘ wynagrodzenia pracownika, (akta kontroli str.31-32).

Zgodnie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia ż004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.lJ.2013 674 j.t.ze zmianami), płatnik składek ustala składki na Fundusz Pracy
od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczęnia emery'talne i rentowe
wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Róznica w naliczeniu składek na dobro ZUS wynosiła:
- na ubezpieczenię zdrowotne
- na Fundusz Pracy

ż97,00 zł
30,38 zł

Zestawienie róznic stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu kontroli.

Płatnik składek w trakcie kontroli przekazał do Zal<ładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty
rozliczeniowe uwzględniające powyzsze ustalenia o numerach identyfikatorów: 0ż032Q12,
020920|2,0212201,ż.

o płatnik składek nie prowadzi ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakteruę za których jest przewidziany obowiązek opłacania
składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dowód; Protokół przyjęcia wyjaśnień( akta kontroli str. 09-10),

IL Ustalanie uprawnień do świadczęń z ubezpieczeń społecznych
oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Ustalono:

wypłacanie tych świadczeń

Płatnik składek nie ustalał uprawnień do świadczeń z ubezpięczeń społecznych nie wypłacał
i nie dokonał rozliczęńztego tfułu.

Dowod: Protokół przyjęciawyjaśnień( akta kantroli str. 09-10),



III. Prawidłowość i terminowość opracow}.wania wniosków o świadczenia emerytalne
rentowe,

Ustalono:
. płatnik składek nie kompletował wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Dowód; Protokół przyjęcia wyjaśnień( akta kontroli str. 09-10).

IV. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,

Zbadano:
. 

,zaświadczenia 
płatnika składek druk ZUS Z-3, alła osobowe karty rocznych wynagrodzeń,

.iętychĘrzez_o5UUępoDleraJ&ąjednocześnieświadczenie
emerł,talno *rentgwe, umowy zlecenia, kartę rocznych wynagrodzęń za 2010ri

. lntormacJę o przycnodach osiągniętych przez osobę pobierającą jednocześnie świadczenie
emerytalno -rentowe, umowy zlecenia, kańę rocznych wynagrodzeń za 20I1r.

Ustalono:
. płatnik składek wystawił zaświadczenia i zgłosił dane dla celów ubezpieczeń społecznych

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Protokół oraz załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
przesłano pocztąna adres siedziby kontrolowanego płatnika składek.

ZĄŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU STANOWIĄCE JEGO iNTEGRALNĄ CZĘŚC:

1. Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczęnia
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, - zŃącznik nr 1,

ż. Zestawienie miesięcznych róznic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i
ubezpieczenie zdrowotne - załącznik nr 2.

3. Zestawienie miesięcznych róznic zakresie składkach na Fundusz Pracy - załączniknr 3.

Zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemle ubezpieczeń
społecznych (tj. Dz.|], zż0l3r. paz. |44ż), płatnik składek ma prawo złożyó w terminie 14 dni
od daty otrzymania protokołu kontroli pisemne zastrzeżęnia do jego ustaleń, wskazując
równocześnie stosowne środki dowodowe. Zastrzeżenianależy przesłac na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze Wydział Kontroli Płatników
Składek ul. Kupieck u 65 , 65-426 Zielona Góra.
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Zię|ona Góra, dnia 19 .02,20 I 4r.

|łitż


