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pracodawcy

NOTATKA URZĘDOWA Z KONTROLI

innego podmiotu"-(*) przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą0

wydzielonej jednostki organizacyjnej; pracodawcy(*) przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą0

REGON: 00053863300000 NIP 6671267466

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. póz. 623)

starszy inspektor pracy - Robert Budziński
(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu
przeprowadził kontrolę w:

URZĄD GMINY W SŁUPCY
(nazwa podmiotu kontrolowanego)

62-400 SŁUPCA, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 16
fac/res podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)''

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)'"'

Grażyna Kazuś
(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Wójt
(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany) '

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 1973;
Data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot
kontrolowany: 2018
Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

10. 08. 2021 r.
(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba: pracujących: 39, w tym:
. na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,

. osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą: 0,

. cudzoziemców: 0,



. zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 39, w tym: kobiet: 23,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 2,

w kontrolowanym podmiocie.
Data poprzedniej kontroli: 09. 09. 2020r.

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów
Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad
warunkami pracy:

W trakcie poprzedniej kontroli organ kontrolny Państwowej Inspekcji Pracy wydawał środków
prawnych.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Kontrolę przeprowadzono po okazaniu legitymacji służbowej - wójtowi Grażynie Kazuś.
Kontrolą objęto przestrzeganie przepisów dotyczących PPK.
W urzędzie gminy nie działają organizacje związkowe.

Przestrzeganie przepisów dotyczących PPK

1) osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu - 39
w tym:
2) pracownicy z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach
dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych - O
3) osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia - O
4) członkowie RSP lub SKR - O
5) osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia wykonujące pracę na podstawie umowy
agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług - O
6) członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji - O
7) osoby wymienione w pkt. 2 - 5, przebywające na urlopach wychowawczych lub
pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - O

II.

1) Liczba osób zatrudnionych w podmiocie kontrolowanym:
a) których dotyczył obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK - 32
b) wobec których zawarto umowę o prowadzenie PPK - 3
c) wobec których nie zawarto umowy o prowadzenie PPK - 29
d) wobec których zawarto umowę o prowadzenie PPK po terminie - O

III.

Z okazanych dokumentów wynika, że na dzień 10. 08. 2021 r. kontrolowany podmiot zatrudnia
39 osób.
Przedłożono wydruk umowy o zarządzanie PPK zawartej według zamieszczonej na nim daty
w dn. 05. 03. 2021 r. pomiędzy Millennium PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym
Otwartym z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Zaryna 2B, 02-593 Warszawa oraz
Urzędem Gminy w Słupcy.
Przedłożono wydruk umowy o prowadzenie PPK zawartej według zamieszonej na nim daty
w dn. 30. 03.2021 r. pomiędzy Millennium PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym
Otwartym z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa oraz



Urzędem Gminy w Słupcy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Na załączniku nr. 1
do umowy zawarto listę uczestników PPK.
Z okazanej listy zatrudnionych na dzień 10. 08. 2021 r. 39 pracowników i kopii deklaracji o
rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK z 2021 roku wynika, że spośród 32 pracowników do
55 roku życia 29 złożyło pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych przed upływem terminu zobowiązującego pracodawcę
do zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Ponadto 7 pracowników którzy ukończyli 55 rok
życia i nie ukończyli 70 roku życia nie złożyło wniosków o prowadzenie na ich rzecz PPK.
Kontrolowany podmiot i uczestnicy PPK nie zadeklarowali finansowania wpłat dodatkowych.
Wpłaty finansowane przez uczestników PPK są obliczane i pobierane od uczestników PPK w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
W poniższej tabeli zestawiono liczbę uczestników PPK, wysokość składki podstawowej
finansowanej przez podmiot zatrudniający i przez uczestników PPK oraz terminy
dokonywania wpłat przez podmiot zatrudniający.

Liczba
Składka należna! uczest

za miesiąc | ników

--wi - -"wimw^: }-'l, 'l::'.j

Kwiecień 2021 r. 3

jyiaj 2021 r. 3
Czerwiec 2021r. 3

Upiec 2021 r. 3

Składka
finansowana

przez
uczestnika

^. ., :^%K^

467,94 zł
566, 20 2}
476,32 Zł
426, 76 Zł

Składka
finansowana

przez podmiot
JtahS^^^'..

350,96 zł
424,65 zł
357, 24 zł
320,07 zł

Suma składek;

Składka
RAZEM

818,90 zł
990,85 zł
833, 56 zł
746, 83 zł
3390,14 zł

Data ! Niedopłata/
wpłaty j nadpłata

30. 04.2021
31.05^021
30.06.2021
30.07.2021

Ustalenia związane z Sars-CoV-2
o z dokonanych ustaleń wynika, że pracownikom urzędu wydano maseczki oraz
zapewniono środki'do dezynfekcji rąk. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że
pracownikom przekazano wytyczne dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa procedur
oraz dobrych praktyk antykowidowych. Zapewniono również dla interesantów urzędu płyn do
dezynfekcji rąk.

3. W czasie kontroli cprawdzono/nie sprawdzano' ' tożsamość:

'~(dane'^by1egityrwwanei oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

4. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono(łt) porad:
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ,
z zakresu prawnej ochrony pracy: ,
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

5. Do notatki urzędowej załqcza się/nie załącza się( ) załączników:
część notatki:

, stanowiących składową

(wyszczególnienie załączników)

6. Kontrolę przeprowadzono w obecności:
Grażyny Kazuś - Wójta



7. Notatkę urzędową sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym notatkę urzędową zakończono.

Słupca, dnia 10. 08. 2021

/?
Starszy Inspekt Pracy

^1

mgrlTobert Bud^iński

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Notatkę urzędową doręczono w dniu ̂ <^ . (^y. -i^M?^. r.

0 - odpowiednią pozycję zaznaczyć
r) - niepotrzebne skreślić
[RB]

WOIJsTXll^!NY

Grażyna If.-o. zuś


