
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
oddział w Torrrniu
Ęrdział kontroli płatników składek
ul. Mickiewicza 33/39
87-100 Toruń

Dane identyfikacyjne ptatnika składek:
NIP: 956L824766
REGON: 870484613

Znak
Znak

pisma: 562012080019PROO01
sprawy: 562012080019

płatnika składek:
! Dom Pomocy Społecznej !{
r 87-165 WieJ.ka Nieszawka,

protokół kontroli

TVielkiej Nieszawce,
u]-. Tortrńska 18.

Kontro]_ę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń SPołecznYch
Piotr Janusz, posiadający legitymację służbową nr 02058, na podstawie
upoważnienia nr 56201,20800191 wystawionego w dniu 30 }ipca 20L2 r.
z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń SPołecznYch-

Kontro]_ę przeprowadzono w dniach: 23_ września 2012 r. i od 24 WrzeŚnia 2012 r.
do 2'7 września 2012 r

Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli doręczono w dniu 21, wrzeŚnia 2012 r.
płatnikowi składek Dyrektorowi Anecie Rybackiej-SkoruJ_skiej .

płatnik składek upowaznił do reprezentowania 9o w trakcie konŁroli Irenę Bajdak,
inspektora ds. księgowośei.

Dokonano wpisu do ksiązki kontroli w dniu 2I września 201,2 r.
pod pozycją nr 3/20L2.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2011 r,: 55,
Średnioroczna )-iczba ubezpieczonych w 2011 r.: 55.

Zakresy ĘonŁroli

1. Prawidłowośó i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne
oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład
oraz zqŁaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotne9o.
2. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Frawidłowość i terminowośó opracowywania wniosków o świadczenia
emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświad,czeń lub .zgłaszanie danych dla ce}ów
ubezpieczeń społecznych.



Ustalenia kontroli

Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie dokumentów sporządzonych
przed dniem razpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem cza§u przetworzenia
dokumentów rozliczeniowych w KSI.

Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

1. prawidłowośó i rzetelnośó obliczania składek na ubezpieczęni? sPołeczne
ffi do którwch pobierania zobowiązany jest Zakład
o,traz zgiaszanie do ubezpieczeń społ,ecznvch i rrlrezpieczenia zdrowotnego.

Kontro]ą objęto okres: od stycznia 2009 r- do grudnia 2011 r.

1.1. zqłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotne9o.

pracownica
od dnia

Dowód:
.kserokopia świadectwa pracy
(akta kontro]-i str. 7-8) .

( PESEL ) była zatrudniona

Ww. ubezpieczona została zqł.oszona do ubezpieczeń społecznych "/i ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 01 kwietnia 2001 r.

Dowód:
.dokument zgŁoszeniowy ZUS ZUA
(Kompleksowy System Informatyczny ZUS) .

Zgodnie z arL. 13 pkt 1 i art. 36 ust. 1 i 4

ustawy z dnia 1_3 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznYch
(tekst jednolity: Dz. U. nr 205, poz.1585 z 2009 r. ze zm.)
obowiązkowo ubezpieczeniom społecznlrm podlegają pracownięy od dnia nawiązania
stosunku pracy, a każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami spOłecznlrmi
podlega zqŁoszeniu do tych ubezpieczeń, przy czp zgŁoszenia tego dokonuje się
w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznYch
(tekst jednoJ-ity: Dz. U. nr 164, poz. 1,027 z 2008 r- ze zm.)
obowiązók ubezpieczenia zdrowotnego pracowników powstaje w terminach okreŚlonYch
w przepisach o ubezpieczeniach spoŁecznych, a do ubezpieczeni-a zdrowOtnego
o"on otiętych ubezpieczeniami społecznlrmi stosuje się odpowiednio PrzePisY
dotyczące zasad, trybu i terminu zgŁaszania do tych ubezpieczeń.

Według wyjaśnień pełnomocnika p}atnika składek lreny Bajdak:
.wszelkie nieprawidłowości w dokumentacji ubezpieczeniowej
wynikają z przeoczenia.

Dowód:
.protokół wyjaśnień
z dnia 27 września
(akta kontroli str.

pełnomocnika płatnika składek Ireny Bajdak
2072 r.
]-9).



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

1,.2,1-. Ubezpieczenia społeczne.

pracownica
od dnia

( PESEL
r. do dnia

Dowód:
.kserokopia świadectwa pracy
(akta kontro}i str. 9-10).

Za ww. ubezpieczoną za miesiąc paźd,ziernik 2010 r. nie naliczono składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowanych z budzetu państwa. "/

Dowód:
.dokument roz]iczeniowy ZUS RCA
(Kompteksowy System Tnformatyczny ZUS) .

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 06 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 23'lt paz. 1654 z 2008 t.)
w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2O1,I r.
podstawę wlrmiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
osób przebywających na urlopie wychowawczp| stanowi kwota minimalne9o
wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowlrm.

Zgodnie z obwleszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2O09 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.
(M.P. nr 48, poz. -l09 z 2009 r.) minimalne wynagrodzenie za pracę
od dnia 0J. stycznia 2010 r. wynosi 7.3l'7 zŁ.

Różnica w na]-iczeniu składek z tego tytułu wynosi:
.Obciążenie budzetu państwa: 336,70 zŁ.

Zestawienie różnic stanowią zaŁąeznlki nr 2 i 3 do protokołu kontroli:
.zestawienie ustalonych w czasie kontrofi podstaw wlrmiaru składek
na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne,
.zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne.

Według wyjaśnień pełnomocnika płaLnika składek lreny Bajdak:
.wsze]_kie nieprawidłowości w dokumentacji ubezpieczeniowej
wynikaj ą z przeoczenia.

Dowód:
.protokół wyjaśnień pełnomocnika płatnika składek Treny Bajdak
z dnia 2'7 września 2012 r.
(akta kontroli str. ]-9) .

płatnik składek sporządził informacje o danych do usta]enia składki
na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za lata: od 2009 do 2011
zgodnie z obowiązujacyrni przepisami.

1.2.2. Ubezpieczen.ie zdrowotne.

P}atnik składek obliczy} składki na ubezpieczenie zdrowotne
zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

) przebywała na urlopie wychowawczym
T.



3. Fundusz Prac i Fundusz Gwarantowan ch Świadczeń pracownicz

Za miesiące: styczeń 2009 r., od maja 2009 r. do grudnia 2OO9 r.,od J-utego 20L0 r. do ]-istopada 2OI0 r. i od _]-utego 2O1_I r.do października 201,1" r. za ubezpieczoną _[(pesnl )i za miesiące:.od sLycznia 2010 r. do czerwca 2OIO r. za ubezpieczoną
.X(PBSnl ]. ), pracownice zatrudnione w niepełnym wymiarzeczasu pracy za wynagrodzeniem w wysokości nizszej od płacy minimalneji nie Podlegające jednocześnie ubezpieczeniom społecznym Ż ir,rr.go tytułu,naliczono skladki na Fundusz Pracy.

Dowód:
.dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA
(Kompleksowy System Tnformatyczny ZIJS) .

Za miesiące: marzec 2009 r.9.1,ąz,_ sierpi9ń 1009 r. i wrzesień 2009 r.za ubezpieczoną :,,'' ,(ensrr, - 
)r pfdcow.icę powracającą

do pracy po urlopie wychowawcz@; na]-iczono składki na Fundus z Pracy.
Dowód:
.dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA
(Kompleksowy System Informatyczny ZIJS) .

Za miesiące: Jipiec 2009 r. i sierpień 2OO9 r.

'),

za ubezpieczonvch:
,( rnsnl ) .

. Nl eusnr,
.,), ripiec 2tltt r. za ubezpieczonego

l ) , od października 2071 r.

{ PĘsEL
,^(PEsEL

ł( pusnL
do grudnia 2011 r. za ubezpieczoną i

i grudzień 20ll r. za ubezpieczoną l .-
pracowników mających ukończone 55 ]_at a]-a
naliczono składki na Fundusz Pracy.

Dowód:
.dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA
(Kompleksowy System Informatyczny ZIJS) .

, XtpEsEL l )

l .i _ ..-_ .((pnsnl .),
kobi-et i 60 }at d1a mężczyzn,

Za miesiąc grudzień 2011 r. rachunkowo zawyżono składkę na Fundusz pracy.

Dowód:
.dokument roz]-iczeniowy ZUS DRA
(Kompleksowy System Informatyczny ZUS) .

Zgodnie z arL. 104 ust. 1 pkt 1a, art. 104a i art. 104b ust. 2
ustawY z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 69, poz. ĄI5 z 2008 r. ze zm.)składki na Fundus z pracy pracowników usta]-a się od kwot stanowiących
podstawę wlrmiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerYtalne i rentowe, Wynoszących w prze]-iczeniu na okres miesiąca có najmniej
mj-nimalne wynagrodzenie za pracę, przy czw składek tych nie opłaca się
za Pracowników Powracających z urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcypocząwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu wychowawczego
oraz za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 ]_at dla kobieti 60 lat dla męzczyzn.



Różnica w na]_iczeniu składek z tego tytułu wynosi:
. odpis s kładek, .L:.!2jĘ9_**._=
zestawienie róznic stanowi załączni-k nr 4 do protokołu kontroli:
'Zestawienie miesięcznych 1óżnic w zakresie składek na Fundusz pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

według wyjaśnień pełnomocnika płatnika składek Ireny Bajdak:,wszelkie nieprawidłowości w dokumentacji ubezpieczeniowej
wynikają z przeoczenia.

Dowód:
,protokół wyjaśnień pełnomocnika płatnika składek Treny Bajdakz dnia 27 września 20L2 r.
(akta kontro]_i str. 19) .

]_.2.4. Fundusz Emerytur Pomostowvch.

płatnik składek nie był zobowiązany do ob]-iczania składek
na Fundusz Emerytur Pomostowych.

?. Us-t.la.ie ,p"-a*łięń -do ś*i.dc=eń = ub."pi.cr.ń 
"poł.o"ny.hi vrlĘłacanie tych świadczeń oraz d tytułu.

Kontrolą objęto okres: od stycznia 2OO9 r. do grudnia 2011 r.
2.1. Świadczenia z ubezpieczenia społeczneqo.

z okresu objętego kontrolą do badania kontrolnego wytypowano:

świadczenia pienię żne z ubezpieczenia społecznego w razie chorobyi macierzyństwa rozlLczoae za miesiąc 1ipiec 201l r. ubezpieczonych:
(PESEL ),(PESEL l.

Zasada doboru kontrolowanego miesiąca:
Miesiąc, w którym rozllczono największe kwoty świadczeń pienięznych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasada doboru kontrolowanych ubezpieczonych:
UbezPieczeni, dla kŁÓrych ustalono upIawnienia, dokonano wypłat i rozliczenia
z tego tytułu największych kwot świadczeń pienięznych
z ubezpieczenia spożecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Świadczenia Pienię żne z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych rozliczone za miesiąc czerwiec 2OI1, r. ulózp:_e."Órr"9o,
_ (PESEL

Zasada doboru kontrolowanego miesiąca:
Miesiąc, w którym rozliczono największe kwoty świadczeń pieniężnych
z ubezPieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zasada doboru kontrolowanego ubezpieczonego:
UbezPieczony, dla którego ustalono uprawnienia, dokonano wypłat i roz]_iczenia
z tego tytu}u największej kwoty świadczeń pieniężnych
z ubezPieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.



Pracownicy _ (PESEL
do świadczenia rehabJ_.l-ltacyjnego w związku
od dnia 18 maj a 2011_ r. do dnia 15 sierpni-a

) przyznano prawo
z wlpadkiem przy pracy
2011 r.

Dowód:
'kserokoPia decyzj i o przyznaniu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego(akta kontro]-i str. ]_3-14 ) .

Ww. ubezPieczonej dwukrotnie zwaloryzowano podstawę wymiaru zasiłku chorobowegoprzy)ętą do ob]-iczenia świadczenia rehabilitacyjnego, pierwszy raz
od dnia 18 maja 20lL r. wed},ug wskaźnika waloryzacji oLowią"rrją""9o
w 11 kwartale 2011 r., a drugi raz od dnia 01 1ipca 20Il r.
według wskaźnika waloryzacji obowiązującego w IIr kwartale 20Il r.
Dowód:
'kserokoPia ob]-iczenia podstawy i stawki dziennej świadczenia rehabilitacyjnego(akta kontro]_i str. 15),
.kserokopia karty zasiłkowej
(akta kontro]_i str. 1'l) .

Zgodnie z arE. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 7999 r.o Świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie chorobyi macierzyństwa (tekst jednolityz Dz. U. nr 1'l t poz. 5I2 z 201,0 r. ze zm.)dla celÓw ob]-iczenia świadczenia rehabiJ-itacyjnego podstawa wlrmiaruzasiłku chorobowego Przyjęta do ob]-iczenia tego Świaaczenia póatega waloryzacji,przy czp jezeli pierwszy dzień okresu, na który przyznana
Świadczenie rehabilitacyjne, przlpada w 11 kwariale ta]_endarzowlrm d,anego roku,
Podstawa wlrmiaru zasiłku chorobowego przy)ęta do obliczenia teqó świadczeniaulega PodwYzszeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego-wynagrodzenia
ogłaszanego dla ce.]-ów emerytalnych w IV kwartale w stosunku do 1I kwartaluubiegłego roku ka]_endarzowego.

Nadpłata zasiłków wynosi: 15,64 zŁ.

zestawj_enie róznic stanowi zaLącznik nr 5 do protokołu kontroli:.Zestawienie róznic pomiędzy kwotami wlpłaconych
a należnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

według wyjaśnień pełnomocnika płatnika składek Treny Bajdak:,wszelkie nieprawidłowości w dokumentacji ubezpieczeniowej
wynikają z przeoczenia.

Dowód:
,protokół wyjaśnień pełnomocnika płatnika sk}adek lreny Bajdakz dnia 2'l września 201-2 r -

(akta kontro]-i str. 19) .

2.2. Prawidłowość dokon nia roz]_iczeń z tytułu }aconvch
świadczeń i zasiłków.

płatnik składek dokonał rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeńz ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
oraz świadczeń pienięznych z ubezpieczenia społecznego
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
zgodnie z obowiązująclani przepisami.

pieniężnych



3. Praw}dłowośó i terminowość opracow!.wania wniosków o świadczenia
emerytalne i rentowe.

Kontrolą objęto okres: od stycznia 2OO9 r. do grudnia 2Ol1, r.
Płatnik składek nie był zobowiązany do opracowywania
wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4=. VĘ?t.ri?nie ,aśri.d"r.ń l.rb "gła""anie danych dl. c.lón,
ubezpieczeń społecznych.

Kontrolą objęto okres: od stycznża 2009 r. do grudnia 201,1, r.
kontroli poddano wszystkie z kontro]owanego okresu zaświadczenia
o, zatrudnieniu i wynagrodąeąiu,ZUS Rp-7 ubezpieczonej:

( PEsEL

Płatnik składek wystawił zaświad,czenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontro]-i Poddano wszystkie z kontro]-owanego okresu zaśwlad,czenia o wysokości
osia9_nl9teg9 przycn?$;aff"rada j acvch ,i:."""r."ia emerytalne ubezpieczonyeh:

1 (PESEL |,
_.], . (PESEL

Płatnik składek wystawił zaświadczenia o przychodach osób posiadających
uprawnienia emerytalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontro]i poddano wybrane z kontrolowanego okresu
zaświadczenja płatnika sĘłądek ZU§ Z-3 ubezpieczonych:

(P_ESEL, ,),
, i' (PESEL

- 1 (PESEL
i' (rŁSEL

(PESEL l

płatnik składek wystawił zaświadczenia płatnika składek zus z-3
zgodnie z obowiązująclrmi przepisami.

Integralną częŚcią protokołu kontroli są wskazane w jego treści załączniki.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden wraz z załącznikami doręczono platnikowi składek.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o sYstemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedno}ity: Dz. U. nr 205, poz.1585
z 2009 r. ze zm.\, płatnik składek ma prawo złożyć w terminie 14 dni
od daty otrzlrmania protokołu pisemne zastrzezenia do jego usŁaleń,
wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe, na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddzial w Toruniu,
WYdział Kontro]-i Płatników Składek, uI. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń.



Kontrolę zakończono w dniu 27 wtześnia 2OL2 r. i
do książki kontroli.

fakt ten wpisano

Wielka Nieszawka, dnia 27 września 2012 r.

Protokól kontroli doręczono
Odbierający: Dyrektor Aneta

płatnikowi skladek.
Rybacka-Skoruls ka.
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