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PROTOKÓŁ KONTROLI

Płatnika składek : Urząd Gminy
ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca

Kontrolę przeprowadzili inspektorzy kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych :
, posiadający legitymację służbową nr 15195,

posiadający legitymację służbową nr 15052,
na podstawie upoważnienia nr 5420210500401 wystawionego 14 maja 2019 r. z
upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kontrolę przeprowadzono w dniach ; 17-21. 05. 2021 r. 125. 05.2021 r.

Miejsce prowadzenia kontroli; siedziba płatnika składek, terenowa jednostka ZUS.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono w dniu 17. 05. 2021 r.
Pani Grażynie Kazuś.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 1/2021,

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2020 r. - 65 ubezpieczonych.

.

uc1zblubefpieczon^ch na dzień3° listopada 202° r- została podana na podstawie danych
wykazanych przez płatnika składek w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRĄ)
za listopad 2020 r. Dane te nie są przedmiotem tej kontroli.

ZAKRES KONTROLI

l. 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.
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3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emer
l rentowe.

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

^n, iakoltr^zos?ld^^^^^^^^ dokumentów sporządzonych przed dniem rozpoczęcia
L°!lz uwzgl?.dnieniem czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych-wKsl"Wykaz"zb'ada^eeuo

materiału stanowi załącznik nr l do protokołu kontroli.

urządGmmy w słupcy powstał w-1975 r- -^est gminn^ samorządową jednostką
organizacyjną memającą osobowości prawnej, działającą z kodem PKD 84. l l .Z- Kierowanie

li rodzajami działalności.

W trakcie kontroli zbadano następującą dokumentację:
- decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
- raporty za okres od 01. 01.2017 roku do 31. 12.2019 roku dla kont:

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
405 - Wynagrodzenia,
851 -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- Regulamin wynagradzania,
- dokumentacj ę z akt osobowych pracowników dotyczącą okresu zatrudnienia :
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L ^dłTośiI rzeteInośc ob!iczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek,

d°^:^^ya :f jest zaldad oraz ^^^'^^^^K'

Kontrolą objęto okres : 01/2017 r. - 12/2019 r.

1. 1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
1. 1. 1.Kontrolą objęto ubezpieczonych :

pracowników:
p.
p.
p.

,p
.

p.
p.

(z d.
p.

, p. p.
), p.

<-c c^J



zleceniobiorców :

p. , p.
p. . -, p.

, p. , p.
p. , p.

', p.
p.

, p.

p.
, p.

, p.

. p.

\p.

Płatnik składek dokonał zgłoszenia w/w ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego.

Urząd Gminy Słupca na swoim koncie jako płatnik składek zgłaszał do ubezpieczeń
zleceniobiorców, z którymi umowę zlecenia zawierała Gmina Słupca reprezentowana przez
Wójta Gminy Słupca lub Zastępcę Wójta Gminy Słupca.
Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną gminy, której przedmiotem działalności jest
świadczenie pomocy wójtowi w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy
określonych przepisami prawa. Urząd Gminy nie posiada osobowości prawnej. Gmina ma
przyznaną konstytucyjnie osobowość prawną i może podejmować czynności o charakterze
cywilnoprawnym. Kierowany przez wójta urząd gminy jest urzędniczym aparatem
pomocniczym, wspomagającym wójta w realizowaniu jego ustawowych kompetencji.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713
ze zm. ) wójt jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego
w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Na gruncie prawa pracy to urzędowi gminy (a nie gminie) przysługuje status pracodawcy
(strony stosunku pracy).
Definicję płatnika składek określa art. 4 pkt. 2 lit a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2021 r., póz. 423 ze zm. ), w myśl którego
płatnikiem składek jest pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających
służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą
fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami
społecznymi.

1. 1.2. Prawidłowość danych wykazanych przez płatnika składek w dokumencie ZUS RUD.

Kontrola ZUS RUD - Informacja o umowach o dzieło, kontrola nie obejmuje okresu 2021 r.

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

1.2. 1. Ubezpieczenia społeczne.

l. 2. 1. 1.Płatnik składek w m-cu 05/2017 r. dokonał ustalenia podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracownika - P.
od przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę w kwocie 3. 410,36 zł doliczając zasiłek
macierzyński w kwocie (l_413^02 |feł ( za okres 15-28. 05. 2017 r. ) - przychodź tytułu
wynagrodzenia wyniósł(T997, 3'4^ł a nie naliczył składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe finansowane z budżetu państwa od tego zasiłku.

Zgodnie z:

- art. 18 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych / Dz.U. z 2021 r., póz. 423 ze zm. /
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;ów. w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
nie uwzględnia się zasiłków,

. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierał E
zasiłek macierzyński stanowi kwota tego zasiłku.

Dowód :

- kserokopia kartoteki wynagrodzeń pracowników za 2017 r. P.
( akta kontroli str. 5 ),

- kserokopia zestawienia zasiłków wypłaconych w m-cu 05/2017 r. P.
(akta kontroli str. 7 ).

pani,. . _ _ wyjaśniła do protokołu przyjęcia wyjaśnień, że niezgodności
^naii c.^inm_sk^dek Powstały ZPOWOdu doliczenia do podstawy wymiaru składek jako
pracownika zasiłku macierzyńskiego, a nie wykazano składek dla kodu 12 40.

Dowód :

- protokół przyjęcia wyjaśnień od Pani
pkt Ad. 21 ( akta kontroli str. 41-47 ).

z dnia 21. 05. 2021

1. 2. 1.2. Płatnik składek dla ubezpieczonej -P. .;
- dokonał ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w m-cu 11/2019 r. z tytułu zatrudnienia jako pracownik w kwocie 3. 300, 00 zł"Przychó(
ubezpieczonej w 11/2019 r. wyniósł 6. 031, 60'zł. ! -- -. ---, -^

- nie naliczył składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w m-cu 12/2019 r.
od przychodu z tytułu wynagrodzenia w kwocie' 6. 176, 33 zł.

Łąc>znakwota'od której ustalono składki w 2019 r- } doJeJ wysokości dokonano ograniczenia
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce

narodowej dla P. wyniosła 58. 962', 14 zł.

Zgodnie z:

- an. 18 ust. l i art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych / Dz.U. z 2021 r., poz. 423 ze zm./
. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników

stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

. w toku kontroli wykorzystano informacje zawarte w Kompleksowym Systemie
Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na koncie płatmkaSdek
i ubezpieczonych.

Dowód :

- kserokopia kartoteki wynagrodzeń pracowników za 2019 r. P.
( akta kontroli str. 9 ),

- kserokopia pisma do Urzędu Gminy Słupca z dnia I 8. 11. 2019 r.
( akta kontroli str. l l ).

pani. . . . wyjaśniła do protokołu przyjęcia wyjaśnień, że dokonano naliczenia
. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w niższej kwocie z powodu przyjęcia,

f!^stąpił, ° ograniczeniercczneJ podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
!. rentowe 30-krotności Prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej na wniosek ubezpieczonej.

ci. 6.



Dowód :

- protokół przyjęcia wyjaśnień od Pani z dnia 21. 05. 2021 r.
pkt Ad. 22 ( akta kontroli str. 41-47).

Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi:

Odpis składek: 388,86 zi
Przypis składek: 2.451,44 zł
Obciążenie budżetu państwa: 388,86 zł

Zestawienie różnic stanowią załączniki nr 2, 3 do protokołu kontroli:
zesLawienie. usta'onych w czasie kontroli Podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne
ze?awienie miesl?cznych różnic w zata-esie składek na ubezpieczenia społeczne

1.2.2. Ubezpieczenie zdrowotne.

1.2.2. 1. Ustalono podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników :
p..
Przychód Pan?
l. 997,34 zł.

Według kontroh podstawa wymiaru składek dla ubezpieczonego wynosił l . 723. 5 l Ezł
(składka 5 5,,1^ zł). ^ -°~ . '-"".^_X^-

w m-cu 05/2017rw kwocie 1. 564,40 zł (składka 140, 80 zł).
z tytułu wynagrodzenia za pracę wyniósł

!lcS!owe ustalenia' dowody [ wyjaśnienia zawarto w pkt l .2. ppkt 1. 2. l . 1. niniejszego

p.

. w m-cu 11/2019 r w kwocie 5. 512, 25 zł ( składka 496, 10 zł). Przychód Pani
z tytułu wynagrodzenia za pracę wyniósł 6. 031, 60 zł.

Według kontjoh ppd stawa wymiaru składek dla ubezpieczonego wynosi 5. 204,68fzł
(składka ^6 8,4^). ' --o-.. ^-,.. -^^^^

. w m-cu 12/2019 r w kwocie 6. 025, 01 zł ( składka 542, 25 zł ). Przychód Pani
z tytułu wynagrodzenia za pracę wyniósł 6. 176, 33 zł.

według kontroli podstawa wymiaru składek dla ubezpieczonego wynosi' 5. 329, 56, zł
(składka^479, 66|zł). " o- /-"^-,..^

iẑ l8ó^we ustalenia' dowodyi wyjaśnienia zawarto w pkt 1.2. ppkt 1. 2. 1.2. niniejszego

Zgodnie z:

- ?". 8I_ust ł i. 6 ustawy z dnia27 sierpnia 2004 r- ° świadczeniach opieki zdrowotnej
i ze środków publicznych / Dz. U. z 2020 r., póz. 1398 z późn.zm. /

podstawę_wymiaru składki na ubezPieczeniezdrowotae Pracowników stanowTpodstawa
wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pomniejszona o kwoty składek

ć. (^-



na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe potrącone przez płatnika ze środków

Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi:

Odpis składek: 90,27 zł
Przypis składek: 14,32 zł

Zestawienie różnic stanowią załączniki nr 2, 3 do protokołu kontroli;
fpeot^esST^hu^^T^nT^^^^^
z.est.awieniemiesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i

1.2.3. Fundusz Pracy.

Przez ustalenie prawidłowej wysokości składek na FP rozumie się również ustalenie
prawidłowej wysokośc^ składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia"0sób'
^XnSSos.FoS)o^?, 19 r- stosuje 8i? odPowie^do'd,";c" ̂ az^

l.2.3. l.Płatnik składek :

l/ nie naliczył składek w m-cach :

- w m-cu ; 02/20 17 r. - na Fundusz Pracy od przychodu pracownika -
p. w kwocie f 4. 893, 25 zł,

ł-~- . . J

11 naliczył składki w m-cach :

^- ̂  m-cu : 05/2017 r. - na Fundusz Pracy^ od zasiłku macierzyńskiego pracownika -
w kwocie: |^413, 02 złj

- ^ m-cu : l 2/2017 r.. na Fundusz Pracyod'zasiłrumacierzyńskiego pracownika -
w kwoci^U .4^12, 32^1 y

7 01/20\9. T- ̂ naliczył składki na Fund^z'Pracy/i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
f os,ob ep^łnosprawnych w m-cu 01/2019 r. od części wynagrodzema'wkwoc^l<

^92 zł^tj. od przychodu osoby powracającej z urlopu wychowawczego -'
, która korzystała z urlopu wychowawczego do dnia

r.

Zgodnie z :

~ art'. !.04ust, 1 [ 104b ust- ł , ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
l instytucjach rynku pracy / Dz. U. z 2020 r., póz. 1409 ze zm. /;
. obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowią

wymiaru. _składek na ubezPieczenie emerytalne i rentowe, wynoszących wr"p7zeUczeniu
na oio-es miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

' pracodawcynle °płaca^składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników
?^fa-c.ających zurlopu wychowawczego w ota-esie 36 miesięcy począwszy
od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu wychowawczego.

c
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Dowód :

- kserokopia kartoteki wynagrodzeń pracowników za 2017 r. P.
( akta kontroli str. 5 ),

- kserokopia kartoteki wynagrodzeń pracowników za 2017 r. P.
( akta kontroli str. 13 ),

- kserokopia kartoteki wynagrodzeń pracowników za 2017 r. P.
( akta kontroli str. l 5 ),

- kserokopia kartoteki wynagrodzeń pracowników za 2019 r. P.
( akta kontroli str. l 7 ),

- kserokopia aktu urodzenia ( akta kontroli str. 19 ),
- kserokopia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego P.

(akta kontroli str. 21 ),
- kserokopia zgody pracodawcy na udzielenie urlopu wychowawczego P.

( akta kontroli str. 23 ).

panl . " . _wyJaśniłado Protokołu przyjęcia wyjaśnień, że rozbieżności w ustaleniu
_n^FunduszJr^'. w tym (w okresie obow4zywania w 2019 r. ) Solidarnościowy"

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych powstały z powodu przeoczenia.
Dowód :

- protokół przyj ęcia wyj aśnień od Pani
pkt Ad. 25 (akta kontroli str. 41-47).

z dnia 21. 05. 2021 r.

Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi:

Odpis składek: 94, 89 zł
Przypis składek: 119,88 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:

.

w.ko!ltr-?l°Tnymokfesrópia toikskładeknie zatmdniał osób wykonujących prace
w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, nie prowadził ewidencii'
i w związku z tym nie naliczał składek.

Dowód :

- protokół przyjęcia wyjaśnień od Pani
( akta kontroli str. 41-47 ).

z dnia 21. 05.2021 r. pkt Ad. 7

2' F.sfa !,ame. upraw.ni.eń do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Kontrolą objęto okres : 01/2017 r. - 12/2019 r.

2. 1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

Kontroli poddano :



Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego
maj 2017

wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień
2018 ' , --^--.,

Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego
wrzesień 2019

listopad 2018

listopad 2018

listopad 2018

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
[uty_2019, marzec 2019, kwiecień 2019, maj 2019, czerwiec
2019, czerwiec 2019, lipiec 2019, lipiec 2019
listopad 2018, listopad 2018, grudzień 2018
sierpień 2018, wrzesień 2018, wrzesień 2018, październik
2018, październik 2018, listopad 2018, listopad 2018, listopad
2018, grudzień 2018, grudzień 2018, styczeń 2019
grudzień 2019

kwiecień 2019, czerwiec 2019, czerwiec 2019, czerwiec 2019.
czerwiec 2019, wrzesień 2019, grudzień 2019
grudzień 2017 styczeń 2018, styczeń 2018, luty 2018, luty
2018, marzec 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, kwiecień
2018, maj 2018, czerwiec 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
sierpień 2019, wrzesień 2019, październik 2019, lis
2019, grudzień 2019

2. 1. 1. Płatnik składek wypłacił Panu
- wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy za okres: od 18. 07.2018 r. do 31. 07.2018 r.

(14 dni),

- zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru za okres: od l . 08.2018 r.

łatnikskładek ustalił Podstawę wymiaru za okres: od 07/2017 r. do 06/2018 r. w wvsoknsnł
- 3. 567, 60 zł stawka dzienna 80 % 95, 13 zł.
Płatnik składek wypłacił zasiłek chorobowy:
- za okres: od 25. 10.2018 r. do 1. 11.2018 r. (za 8 dni) w wysokości 729, 38 zł, z ustaleń

zasiłek chorobowy przysługuje (za8 dni) w wysokości 761, 04 zł
- za okres: od 9. 11.2018 r. do 24. 11.2018 r. (za 16 dni )wwysokości 1. 458, 75 zł

z ustaleń kontroli wypłata (za 16 dni )w wysokości i. 522,24 zł.

? ustaleń kontroli Podstawa wymiaru za okres: od 07/2017 r. do 06/2018 r. w wysokości -
3. 567, 60 zł stawka dzienna 80 % 95, 13 zł.

Zgodnie z :

~ wt;l[ust4 ustawy ,z dnia 25 czerwca ł "9r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2020 r.

c



póz. 870 ze zm. ) zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do i
me wyłączając dni wolnych od pracy. ' ------ ̂ . -^,

Dowód ;

- kserokopia kartoteki wynagrodzeń pracowników za 2018 r. P.
( akta kontroli str. 25 ),

- kserokopia zestawienia zasiłków wypłaconych w m-cach : 07-1 2/2018 r. P.
( akta kontroli str. 27 ),

- kserokopia potwierdzenia wykonania operacji przelewu wynagrodzenia za m-c l 1/2018 r.
( akta kontroli str. 29 ).

pam "_, _, _, .,. wyjaśniła do protokołu przyjęcia wyjaśnień, że rozbieżności w ustaleniu
^l^płatLz^^ch0^^^^^ \ '"l ^"~""Vm-"cu"TmoT8 rł po^sTał7
ZPOJOdu"pomyłkL wyrównanie zostanie wypłacone w terminie najbliższej
i rozliczone w deklaracji rozliczeniowej sporządzanej za ten m-c.

Dowód :

- protokół przyj ęcia wyj aśnień od Pani
pkt Ad. 23 ( akta kontroli str. 41-47).

z dnia 21.05.2021 r.

Niedopłata zasiłku chorobowego wynosi - 95,23 zł.

Zestawienie różnic stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli: Zestawienie różnic
pomiędzy kwotami wypłaconych a należnych'świadczeń z ubezpieczeń społecznych
2.2. Prawidłowość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń
i zasiłków.

2'2:l:płatnikskładek, wypłacił ubezPieczonej P. w miesiącu((l6/2QI8Jr.
wyrównanie zasiłku chorobowego w kwocie H, l O ^ł, z którego korzystaSw^T^"
Zgodnie z:

- art..46ustn2n.ustawy"z dma I3 Paździemika ł998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
z. U. z 2U21 r" póz. 423 ze zm. ) rozliczenie wypłaconych przez płatnika w 1

sam};mmlesiącu. zasiłków PodlegaJących rozliczeniu na poczet składek następuje"

Dowód :

- kserokopia kartoteki wynagrodzeń pracowników za 2018 r. P.
( akta kontroli str. 31-3 3),

- kserokopia zestawienia zasiłków wypłaconych w m-cach : 04-05/201 5 r.
p- (akta kontroli str. 3 5),

- kserokopia zestawienia zasiłków wypłaconych w m-cach : 09-1 2/2015 r.
p- ' (akta kontroli str .3 7),

- kserokopia potwierdzenia wykonania operacji przelewu wynagrodzenia
( akta kontroli str. 39).p.

panl ___ . . " Waśniła do protokołu przyjęcia wyjaśnień, że nie dokonano rozliczenia
wyrównania zasiłku chorobowego wypłaconego w m-cu06/2018r. dla P.
z powodu przeoczenia.

Ą C^
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Dowód :

- protokół przyj ęcia wyj aśnień od Pani
pkt Ad. 24 ( akta kontroli str. 41-47).

z dnia 21. 05. 2021 r.

Różnica w rozliczeniu zasiłków chorobowych:
z ubezpieczenia chorobowego wynosi - ^217, 1^^ - zaniżono rozliczenie.
Zestawienie różnic stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli
Zestawienie miesięcznych różnic w rozliczeniu świadczeń z ubezpieczeń;
i budżetu państwa.

3' prawidłowość 'terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne

Kontrolą objęto okres : 01/2017 r. - 12/2019 r.

3. l. Płatnik składek nie współpracował przy kompletowaniu i przekazywaniu do ZUS
wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe.

Dowód :

- protokół przyj ęcia wyj aśnień od Pani
pkt Ad. 10 ( akta kontroli str. 41-47 ).

z dnia 21. 05.2021 r.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Kontrolą objęto okres : 01/2017 r. - 12/2019 r.

4. 1. Kontroli poddano ;

- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7 ;
. p- -z dnia 28. 08. 2017 r.,
. p- -z dnia 13. 12.2018 r.,

- zaświadczenie o przychodach osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych :
. P. -za 2017 r.,
. P. -za 2017 r"
. P. -za 2019 r.,
. P. -za 2019 r.,
. P- -za 2019 r.

^a2d^?hk^Jł^nie wystawiał ł nie Przekazywał do ZUS zaświadczeń płatnika składek
Dowód :

protokół przyjęcia wyjaśnień od Pani
pkt Ad. 12 ( akta kontroli str. 41-47 ).

z dnia 21.05.2021 r.

^-Q^-
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413^Kontronpoddano informacJe ° danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadk
na drukach ZUS IWA o identyfikatorach :01.2016, 01.2017, 01.2018.'

Informacje wystawiono zgodnie z dokumentacją źródłową.

:owe

PJOIOkoLSPOKądwnow2]ednobTzmiąc^ egzemplarzach, z których jeden wysłano i
za potwierdzeniem odbioru.

Integralną część protokołu stanowią załączniki do protokołu kontroli wyszczególni
poniżej :

nione

l. Wykaz zbadanego materiału.

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

3' zefawlenie miesi,?cznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne

zestawienie miesi?cznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

5. Zestawienie różnic pomiędzy kwotami wypłaconych a należnych świadczeń
z ubezpieczeń Społecznych.

6. Zestawienie miesięcznych różnic w rozliczeniu świadczeń z ubezpieczeń
i budżetu państwa.

Zgodnie z art. 91 ust. 3_ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych ( Dz;u-, z2021 r" PÓZ. 423 ) płatnik składek ma prawo'ziozy^
wtermmle. Hdni oddaty otrzymania Protokołu pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń,

równocześnie stosowne środki dowodowe, na adres : ' -°" """""'

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu
Wydział Kontroli Płatników Składek
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań

Z80zdn!ez.art;91 ust 5.ustawy z 13 Paździemika 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych^ Dz.U. z 2021 r., póz. 423 ) protokół kontroli stanowi"pods^wed7wvdania

w zakresie i trybie określonym w art. 83 powołanej ustawy.

^ukr$IzTe kpS^ZS ano jako datę zakończenia kontrcli : data nadania Protokołu kontroli

Konin, dn. 25. 05.2021 r.

Kontrolujący :

^
U-)

INSPEKTOR KONTROLI
Zakładu Ub^zpie'c^eń Społecznych

^^..
, i-rcwzwilrfod

c^ 'WSPEKTOS
U) I nakładu Uboi
tf)

31 s inspe:


