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Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu
Wrocławska 24
45-701 Opole

Dane identyfikacyjne płatnika:
NIP: 7541093034
REGON: 000204783

Znak pisma: 242019110122PR0001
Znak sprawy: 242019110122

Protokół kontroli

Płatnika składek: DOM DZIECKA W CHMIELOWICACH, 45-940 Opole, ul. Nyska 18.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Mariusz
Matuszak, posiadający legitymację służbową nr 08059, na podstawie upoważnienia nr
2420191101221 wystawionego 18 listopada 2019 r. z upoważnienia Głównego Inspektora
Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 20 listopada 2019 r., 25 listopada 2019 r., 28 listopada
2019 r. - 29 listopada 2019 r., 2 grudnia 2019 r. - 3 grudnia 2019 r., 17 grudnia 2019 r. - 18
grudnia 2019 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 20 listopada 2019 r. płatnikowi
składek: Pani Ingrydzie Gaida, Dyrektorowi.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 32.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2018 r.: 38,

Miejsce prowadzenia kontroli: w siedzibie płatnika składek oraz w siedzibie organu kontroli.

Zakresy kontroli

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych
składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i
rentowe

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych



Ustalenia kontroli

Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie dokumentów sporządzonych przed dniem
rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych w
KSI. Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz
innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontrolą objęto okres: styczeń 2015 r. - grudzień 2017 r..

1.1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Ustalono:
Od 03 listopada 2016 r. zgłoszono do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcę

PESEL posiadającego inny tytuł rodzący obowiązek
ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z innego tytułu podlegania tym ubezpieczeniom, w okresie
wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem składek, była
wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (t. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późno zm.) pracownicy
spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy.
Mogą oni dobrowolnie, na swój wniosek, być objęci ubezpieczeniami emerytalnym i
rentowymi również z innych tytułów. Pracownicy, których podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 cyt. ustawy dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na
swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, z tytułu
wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 cyt. ustawy obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają
osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 cyt. ustawy inspektor kontroli Zakładu wykorzystuje dla celów kontroli
informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek.

Od 16 września 2013 r. nie wyrejestrowano z ubezpieczenia zdrowotnego dziecka
przebywającego w kontrolowanej placówce PESEL . , które
podlegało obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Od 01 kwietnia 2014 r.
nie wyrejestrowano z ubezpieczenia zdrowotnego dziecka przebywającego w kontrolowanej
placówce, ' PESEL , które podlegało obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn.: t. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz
1373) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają dzieci przebywające w
placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach
pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dowody:
- kserokopia umowy zlecenia Nr 4/2016 zawartej 02 listopada 2016 r. z panem

(akta kontroli str. 15), f )
- kserokopia Protokolu sporządzonego w dniu 10.11.2016 roku w Domu Dziecka w f--! I



Chmielowicach akta kontroli str. 17),
- zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA ubezpieczonego.
listopada 2016 r. (Kompleksowy System Informatyczny ZUS),
- dane zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego
System Informatyczny ZUS),
- dane zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego
System Informatyczny ZUS),
- dane zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego
(Kompleksowy System Informatyczny ZUS),

wypełnione 04

(Kompleksowy

(Kompleksowy

Na powyższe okoliczności Pani Ingryda Gaida złożyła następujące wyjaśnienia do protokołu
przyjęcia wyjaśnień: "Ustalone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące zgłoszeń do
ubezpieczeń oraz dotyczące obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne powstały z powodu błędnego przepływu informacji pomiędzy ubezpieczonymi a
płatnikiem składek.".

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień z 18 grudnia 2019 r. (akta kontroli str. 21).

1.2. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych
składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład

1.2.1. Ubezpieczenia społeczne

Ustalono:
Za listopad 2016 r. obliczono składki na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę .

PESEL , posiadającego inny tytuł rodzący obowiązek
ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z innego tytułu podlegania tym ubezpieczeniom, w okresie
wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem składek, była
wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (t. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późno zm.) pracownicy
spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy.
Mogą oni dobrowolnie, na swój wniosek, być objęci ubezpieczeniami emerytalnym i
rentowymi również z innych tytułów. Pracownicy, których podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 cyt. ustawy dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na
swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, z tytułu
wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 cyt. ustawy obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają
osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 cyt ustawy inspektor kontroli Zakładu wykorzystuje dla celów kontroli
informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek.

Dowody:
- kserokopia umowy zlecenia Nr 4/2016 zawartej 02 listopada 2016 r. z panem I

(akta kontroli str. 15),
- kserokopia Protokołu sporządzonego w dniu 10.11.2016 roku w Domu Dziecka w
Chmielowicach akta kontroli str. 17),
- kserokopia rachunku do umowy zlecenia Nr 4/2016 zawartej 02 listopada 2016 r. z panem

. (akta kontroli str. 19-20), JJ
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- imienny raport miesięczny ZUS RCA o numerze 01 ubezpieczonego za
listopad 2016 r. (Kompleksowy System Informatyczny ZUS),
- deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA o numerze 01 za listopad 2016 r. (Kompleksowy System
Informatyczny ZUS),
- dane zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego (Kompleksowy
System Informatyczny ZUS).

Na powyższe okoliczności Pani Ingryda Gaida złożyła następujące wyjaśnienia do protokołu
przyjęcia wyjaśnień: "Ustalone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące zgłoszeń do
ubezpieczeń oraz dotyczące obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne powstały z powodu błędnego przepływu informacji pomiędzy ubezpieczonymi a
płatnikiem składek.".

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień z 18 grudnia 2019 r. (akta kontroli str. 21).

Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi:

Odpis składek: 109,10 zł

Zestawienie różnic stanowią załączniki nr 2, 3 do protokołu kontroli:

• Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne

• Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i
ubezpieczenie zdrowotne

1.2.2. Ubezpieczenie zdrowotne

Ustalono:
Za listopad 2016 r. ustalając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za
zleceniobiorcę PESEL . , pomniejszono ją o kwoty składek
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonego,
pomimo nie podlegania obowiązkowo tym ubezpieczeniom.

Zgodnie z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych
niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego,
zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (t. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późno zm.) pracownicy
spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy.
Mogą oni dobrowolnie, na swój wniosek, być objęci ubezpieczeniami emerytalnym i
rentowymi również z innych tytułów. Pracownicy, których podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 cyt. ustawy dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na
swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, z tytułu
wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 cyt. ustawy inspektor kontroli Zakładu wykorzystuje dla celów kontroli



informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek.

Za niżej wymienione dzieci przebywające w kontrolowanej placówce. obliczono składki na
ubezpieczenie zdrowotne jednakże nie podlegały one temu ubezpieczeniu ponieważ
posiadały inny tytuł rodzący obowiązek tego ubezpieczenia: PESEL

- za okres od stycznia 2015 r. do kwietnia 2015 r.:
,.:lESEL - - za okres od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn.: t. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.
1373) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają dzieci przebywające w
placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach
pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dowody:
- kserokopia umowy zlecenia Nr 4/2016 zawartej 02 listopada 2016 r. z panem .

(akta kontroli str. 15),
- kserokopia Protokołu sporządzonego w dniu 10.11.2016 roku w Domu Dziecka w
Chmielowicach akta kontroli str. 17),
- kserokopia rachunku do umowy zlecenia Nr 4/2016 zawartej 02 listopada 2016 r. z panem

(akta kontroli str. 19-20),
- imienny raport miesięczny ZUS RCA o numerze 01 ubezpieczonego za
listopad 2016 r. (Kompleksowy System Informatyczny ZUS),
- deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA o numerze 01 za listopad 2016 r. (Kompleksowy System
Informatyczny ZUS).
- dane zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego . (Kompleksowy
System Informatyczny ZUS),
- kserokopie wykazów dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego za miesiące od stycznia 2015 r.
do kwietnia 2015 r. (akta kontroli str. 3, 5, ...9),
- imienne raporty miesięczne ZUS RZA o numerze 01 ubezpieczonego za
okres od stycznia 2015 r. do kwietnia 2015 r. (Kompleksowy System Informatyczny ZUS),
- deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA o numerze 01za okres od stycznia 2015 r. do kwietnia
2015 r. (Kompleksowy System Informatyczny ZUS),
- dane zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego _ (Kompleksowy
System Informatyczny ZUS),
- kserokopie wykazów dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego za miesiące od stycznia 2015 r.
do czerwca 2015 r. (akta kontroli str. 3, 5, ..,13),
- imienne raporty miesięczne ZUS RZA o numerze 01 ubezpieczonego .

za okres od stycznia 2015 r. do maja 2015 r. (Kompleksowy System
Informatyczny ZUS).
- imienny raport miesięczny ZUS RZA o numerze 02 ubezpieczonego

za czerwiec 2015 r. (Kompleksowy System Informatyczny ZUS),
- deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA o numerze 01 za maj 2015 r. (Kompleksowy System
Informatyczny ZUS).
- deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA o numerze 02 za czerwiec 2015 r. (Kompleksowy
System Informatyczny ZUS).
- dane zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego
(Kompleksowy System Informatyczny ZUS),

Na powyższe okoliczności Pani Ingryda Gaida złożyła następujące wyjaśnienia do protokołu
przyjęcia wyjaśnień: "Ustalone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące zgłoszeń do
ubezpieczeń oraz dotyczące obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne powstały z powodu błędnego przepływu informacji pomiędzy ubezpieczonymi a
płatnikiem składek.".



Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień z 18 grudnia 2019 r. (akta kontroli str. 21).

Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi:

Odpis składek: 468,00 zł

Przypis składek: 4,32 zł

Zestawienie różnic stanowią załączniki nr 2, 3 do protokołu kontroli:

• Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne

• Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i
ubezpieczenie zdrowotne

1.2.3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Ustalono:
Za styczeń 2015 r., maj 2016 r. i czerwiec 2016 r., za pracownika .
PESEL , nie obliczono składek na Fundusz Pracy pomimo, iż w przeliczeniu na
okres miesiąca, osiągał minimalne wynagrodzenie za pracę ponieważ uzyskiwali przychody z
różnych źródeł.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 1 lit a oraz ust. 3-4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn.:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1482) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot
stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - bez
stosowania ograniczenia do wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe - wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej
minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne
za osoby pozostające w stosunku pracy. W przypadku gdy przychody pochodzą z różnych
źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota
stanowiąca podstawę wymiaru składek wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za
pracę. Osoba, osiągająca przychody z różnych źródeł, składa stosowne oświadczenie
każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

Za niżej wymienionych pracowników, nie obliczono składek na Fundusz Pracy pomimo, iż w
przeliczeniu na okres miesiąca, osiągali minimalne wynagrodzenie za pracę:
PESEL. - za czerwiec 2016 r.; PESEL .
za styczeń 2017 r. i luty 2017 r.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn.: Dz. U. z
2019 r. poz. 1482) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - bez stosowania
ograniczenia do wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe - wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne
wynagrodzenie za pracę opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby
pozostające w stosunku pracy.

Za styczeń 2017 r. za pracownika z domu PESEL
obliczono składkę na Fundusz Pracy pomimo, iż w przeliczeniu na okres miesiąca, nie
osiągał minimalnego wynagrodzenie za pracę. H
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Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn.: Dz. U. z
2019 r. poz. 1482) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - bez stosowania
ograniczenia do wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe - wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne
wynagrodzenie za pracę opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby
pozostające w stosunku pracy.

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień z 18 grudnia 2019 r. (akta kontroli str. 21).

Na powyższe okoliczności Pani Ingryda Gaida złożyła następujące wyjaśnienia do protokołu
przyjęcia wyjaśnień: "Ustalone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące zgłoszeń do
ubezpieczeń oraz dotyczące obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne powstały z powodu błędnego przepływu informacji pomiędzy ubezpieczonymi a
płatnikiem składek Z tego samego powodu: za styczeń 2015 r., maj 2016 r. i czerwiec 2016
r., za pracownika nie obliczono składek na Fundusz Pracy pomimo, iż
w przeliczeniu na okres miesiąca, osiągał minimalne wynagrodzenie za pracę ponieważ
uzyskiwali przychody z różnych źródeł; za niżej wymienionych pracowników, nie obliczono
składek na Fundusz Pracy pomimo, iż w przeliczeniu na okres miesiąca, osiągali minimalne
wynagrodzenie za pracę: , - za czerwiec 2016 r.; - za
styczeń 2017 r. i luty 2017 r.; za styczeń 2017 r. za pracownika z domu

, obliczono składkę na Fundusz Pracy pomimo, iż w przeliczeniu na okres miesiąca, nie
osiągał minimalnego wynagrodzenie za pracę. Ił.

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień z 18 grudnia 2019 r. (akta kontroli str. 21).

Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi:

Odpis składek: 21,26 zł

Przypis składek: 135,83 zł

Zestawienie różnic stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli:

• Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1.2.4. Fundusz Emerytur Pomostowych

Ustalono:
Płatnik składek nie zatrudniał ubezpieczonych wykonujących pracę w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa wart. 35 ust 1 pkt 2 ustawy z
dnia19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t. jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1924).

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień z 18 grudnia 2019 r. (akta kontroli str. 21).

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

2.1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

Kontrolą objęto okres: styczeń 2015 r. - grudzień 2017 r..

l



Ustalono:
Płatnik składek nie ustalał uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie
wypłacał tych świadczeń.

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień z 18 grudnia 2019 r. (akta kontroli str. 21).

2.2. Prawidłowość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń i zasiłków

Kontrolą objęto okres: styczeń 2015 r. - grudzień 2017 r.

Ustalono:
Płatnik składek nie ustalał uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie
wypłacał tych świadczeń oraz nie dokonywał rozliczeń z tego tytułu.

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień z 18 grudnia 2019 r. (akta kontroli str. 21).

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i
rentowe.

Ustalono:
Płatnik składek nie opracowywał innych wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, poza
skontrolowanymi w trakcie poprzednich kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień z 18 grudnia 2019 r. (akta kontroli str. 21).

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń
społecznych.

Zaświadczenia ZUS Z-3:
1.. z 10 września 2018 r.,
2. z 03 stycznia 2019 r.,
3. z 25 lutego 2019 r.
4.. z 08 kwietnia 2019 r"
5 z 03 lipca 2019 r.

Informacja o przychodzie emeryta:
1. ' z 19 stycznia 2019 r.

Informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA:
1. informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA o
numerze 1/2015 wypełniona 26 stycznia 2016 r.,
2. informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA o
numerze 1/2016 wypełniona 23 stycznia 2017 r"
3. informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA o
numerze 1/2017 wypełniona 12 stycznia 2018 r.

Ustalono:
Płatnik składek wystawił zaświadczenia oraz zgłaszał dane dla celów ubezpieczeń
społecznych zgodnie z zasadami i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.

Badaniu podlegały:
- karty wynagrodzeń,
- zaświadczenia ZUS Z-3,



- informacja o przychodzie emeryta,
- informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono
płatnikowi składek.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późno zm.), płatnik składek ma prawo złożyć w
terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń,
wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe, na adres: Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu, Wrocławska 24, 45-701 Opole.
Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ), protokół kontroli stanowi podstawę do wydania
decyzji w zakresie i trybie określonym wart. 83 powołanej ustawy.

Kontrolę zakończono w dniu 18 grudnia 2019 r. i fakt ten wpisano do książki kontroli.

Opole, dnia 18 grudnia 2019 r.

Protokół kontroli doręczono płatnikowi składek. Odbierający: Dyrektor Pani Ingryda Gaida.
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Załącznik nr 1 do protokolu kontroli nr 242019110122PROOOl
Płatnik: DOM DZIECKA W CHMIELOWICACH
NIP: 7541093034
REGON: 000204783

Wykaz zbadanego materiału

Rozliczenie miesięczne składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec 2015, lipiec 2015. sierpień 2015, wrzesień 2015
październik 2015, listopad 2015, grudzień 2015, styczeń 2016, luty 2016, marzec 2016, kwiecień 2016, maj 2016. czerwiec 2016,
lipiec 2016, sierpień 2016, wrzesień 2016, pażdziernlk 2016, listopad 2016, grudzień 2016, styczeń 2017, luty 2017, marzec 2017
kwiecień 2017, maj 2017, czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017, grudzień 2017

Rozliczenie miesięczne świadczeń

cały rok 2015, cały rok 2016. cały rok 2017

Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Pracy

styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec 2015, lipiec 2015, sierpień 2015, wrzesień 2015
październik 2015, listopad 2015, grudzień 2015, styczeń 2016, luty 2016, marzec 2016, kwiecień 2016, maj 2016, czerwiec 2016,
lipiec 2016, sierpień 2016. wrzesień 2016, październik 2016, listopad 2016, grudzień 2016, styczeń 2017, luty 2017, marzec 2017,
kwiecień 2017, maj 2017. czerwiec 2017, lipiec 2017. sierpień 2017. wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017, grudZień 2017

Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec 2015, lipiec 2015, sierpień 2015, wrzesten 2015,
październik 2015, listopad 2015, grudzień 2015, styczeń 2016, luty 2016, marzec 2016, kwiecień 2016, maj 2016, czerwiec 2016
lipiec 2016, sierpień 2016. wrzesień 2016, październik 2016, listopad 2016, grudzień 2016, styczeń 2017, luty 2017, marzec 2017,
kwiecień 2017, maj 2017, czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017, grudzień 2017

Analiza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla ubezpieczonych
(500000) styczeń 2015. luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec 2015

. (041100)

:500000)

, listopad_2_0_1_6 . _

_____ styczeń 2015~ 20~5 marze<:_3015,kwiecień ~_15 _

\. "'id
(pieczątka i podpis inspektora kontroli ZUS)



Załącznik nr 2 do protokołu kontroli nr 24201911 0122PR0001
Płatnik: DOM DZIECKA W CHMIELOWICACH
NIP: 7541093034
REGON: 000204783

Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i
składek na ubezpieczenie zdrowotne

I
I Podstawa wymiaru składek I
I na ubezpieczenia II na

I Składka na ubezpieczenie
Miesiąc/rok ubezpieczenie zdrowotne

II Emerytalne i
]!chorobowe J[ Wypadkowe JI 'JI rentowe

Zdrowotne

PESEL: - kod tytułu ubezpieczenia: 500000

01-2015---------------
02-2015

03-2015

04-2015

0,00 zł0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł O,'-OO_;;_:_zł

0,00 zł 0,00 zł

_____________________________ O_,_OO_zł O~,~OO~zł

0,00 zł 0,00 zł

.__ ----------

05-2015

06-2015

2.

11-2016

PESEL: , kod tytułu ubezpieczenia: 041100

PESEL:

0,00 zł 0,00 zł 0.00 zł 350,00 zł---- - _._---_ -------
. kod tytułu ubezpieczenia: 500000

31.50 zł

3.

01-2015 ____________________ O-',_OO_zł _.c.0'-,O..;..O_zł

_________ ._. .__ . O_,_OO__zł . 0,00 zł

0.00 zł 0,00 zł- ---_._-_._.--- -------_ ..__ ._._..- _----_ .._--_._- -_._ .._--.- .._--------
0,00 zł

02-2015

03-2015

0,00 zł04-2015

31,50 złR.:..:a..;..z..:_em..:..::__ O:;.:,..:_OO;_Z::.;ł O-',O_O_zł 0_.00 zł ..::.3..:_50:;.:...:_00.:...::.czł, .



------~

Załącznik nr 3 do protokołu kontroli nr 242019110122PROOOl
Płatruk DOM DZIECKA W CHMIELOWICACH
NIP: 7541093034
REGON: 000204763

Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne

I
I Kwota składek II Kwota I

Rodzaj

I
Źródło dekłarowanych za

J~kaj~CaZ
przypisu

II
odpisu

ubezpieczenia finansowania osoby skontrolowane ustaleń kontroli składek w składek w
! wzł wzł zł zł

1 01-2015

Zdrowotne Płatnik

2.02-2015

Zdrowotne Płatnik

3.03-2015

Zdrowotne Płatnik-- ------_
4.04-2015

Zdrowotne Płatnik -- --
5.05-2015

Zdrowotne Płatnik

6.06-2015

Zdrowotne Płatnik

7.11-2016

Emerytalne Ubezpieczony

Emerytalne Płatnik

Rentowe Ubezpieczony

Rentowe Płatnik

Chorobowe Ubezpieczony

Wypadkowe Płatnik

Razem FUS

Zdrowotne Ubezpieczony

655,20 zł 561,60 zł 93,60 zł

655,20 zł 561,60 zł 93,60 zł--------- -- __ .._---

655.20 zł 561,60 zł 93.60 zł

655.20 zł 561,60 zł 93.60 zł.--,--- ---

702,00 zł 655,20 zł 46.80 zł-------

702,00 zł 655,20 zł 46.80 zł--------
4724,02 zł 4689,86 zł 34,16 zł

4724,02 zł 4689,86 zł 34,16 zł

726,04 zł 720,79 zł 5,25 zł

3146,13 zł 3 123,36 zł 22.75 zł

1 185.86 zł , 177.28 zł 6,56 zł

580,82 zł 576,62 zł 4.20 zł-------
15066,69 zł _~9~J9 z~__ 0,00 zł 109.10 zł

3905.30 zł 3909,62 zł 4.32 zł

4724,02 zł 4689,86 zł 0,00 zł 34.16 zł

4724,02 zł 4689,66 zł 0,00 zł 34,16 zł

726,04 zł 720,79 zł 0,00 zł 5.25 zł-_.- ,--_ ..-._~ ._.
3146,13zł 3123,38 zł 0.00 zł 22,7~~~

1 185.86 zł 1 177,28 zł 0.00 zł 8.58 zł------
580.82 zł 576.62 zł 0,00 zł 420 zł-------_ .._- - -

3905.30 zł 3909,62 zł 4.32 zł 0.00 zł--_ ..._-_.
4024.80 zł 3556,80 zł 0,00 zł 468,00 zl

15086.89 zł 14977,79 zł 0,00 zł 109,10 zł

7930,10 zł 7466,42 zł 4,32 zł 468,00 zł

23016,99 zł 22444,21 zł 4,32 zł 577,10 zł_-_-----

Razem Emerytalne Ubezpieczony:

Razem Emerytalne Płatnik:

_~~~_I!!m_~entowe Ubezpieczony:

Razem Rentowe Płatnik:

Razem Chor~bowe Ubezpieczony:

Razem ~p~~kowe Płatnik:... _

Razem Zdrowotne Ubezplecz_o,-n_,_Y_' _

Razem Zdrowotne Płatnik:

Razem FUS:

Razem Zdrowotne:

Razem:

'&4.•........... _ ~ ~.••••••..•........•.......•..••.•......•
(pieczątka rpodpis inspe ora kontroli ZUS)



Załącznik nr 4 do protokołu kontroli nr 24201911 0122PR0001
Platnik: DOM DZIECKA W CHMIELOWICACH
NIP: 7541093034
REGON: 000204783

EJeI z dekl:~aCji w

1.01-2015

Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych

Kwota składek 11r--------:-;K-w-oc-ta-------,

wynikająca z u~~aleń kontroli w I przypisu z~kładek w II odpisu ~~Iadek w

Fundusz
Pracy 1 875,91 zt

2.05-2016

Fundusz
Pracy 770,92 zt

3.06-2016

Fundusz 800,20 zl
Pracy ._. o.

4.01-2017

1 907,76 zł 31.85 zł

795,28 zł 24,36 zł

844,51 zł 44,31 zł

Fundusz
Pracy
5.02-2017

1 817,01 zt 1 795.75 zł

Fundusz
Pracy 877,88 zł

Razem FP 6 141,92 zl 6_25_6-'-,4_9_z_1 1_3_5_,8_3_zl 21,26 zl
Razem FGSP. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł-_._-------_-------_._-. -----------'--- --------- -----------

21.26 zł

__ o �� _

913,19 zł 35.31 zł

kontroli ZUS)
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