Zal<Ład U bezp ieczeń § połecznych

VlłldziałKontroli Płatników Składek w Radomiu
Czachowskiego 21 A
26€00 Radom
Dane iden$ffikacyjne płatnika:
NlP: 9482171092
REGON: 67a2315g7

Znak pisma : 312017 1200B9PRO001
Znak sprawy: 3120171 20089

protokół kontroli

Płatnika składek Połviatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, 26€00

Mazowieckiego 7.

Radom, ul. Tadeusza

Kontrolę pzeprowadził inspeKor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jolanta Łozicka, posiadający
legitymację słuzbową nr 07140, na podstawie upowaznienia nr 3l2afięQa892 wystawionego 4 stycznia
2a18 r, z upoważnienia G$wnego lnspektora KontroliZaY,ładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę pzeprowadzono w dniach: 19 stycznia 20't8 r., 23 stycznia 2018 r. - 26 stycznia 2018 r., 30

stycznia 201B

r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 19 stycznia 2018 r. płatnikowi sldadek Ańur
Jonczyk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 29.
Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2017 r.:68.
Średnioroczna liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeńw 2017 roku wynosita 66 ubezpieczonych,
Miejsce prowadzenia kontroli

- 26-600 Radom

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

- siedziba

płatnika składek.

Zakresy kontroli
1. Prawidłowośći rzetelnośćobliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, {o
którycfl pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia

zdrowotnego

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych iwypłacanie Ęch świadczeń oraz
dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
3. Prawidłowośći terminowośćopracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
4, \Ęstawianie 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 pzetwozenia dokumentów rozliczeniowych w KSl. Vl§kaz zbadanego
materiału stanowizałącznik nr 1 do protokołu kontroli.
{. Prawidłowośći vetetność obticzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek,
do których pobierania zobowiązany iest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń spolecznych i

ubezpieczen ia zdnowotnego.

Kontrolą objęto okres: styczeń 2al7r - grudzień 2017r.

1.1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:

- umów o pracę,
- umów zlecenia,
-

wyjaśnieńzłoźonychprzez osobę upowaźnioną do udzielania wyjaśnień.

W zakresie

zgrłaszania do ubezpiecaeń społecmych
ubezpieczonych co stanowi 100% zgłoszeń:

1.

i

ubezpieczenia zdrowotnego skontrólowano 5

.

2.
3.

4.

5,

,-

Wwyniku analizy dokumentów źródłowych płatnika składek ustalono, źe płatnik składek dokonał zgłoszeń
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich osób podlegających obowiązkowi
zgłoszenia, stosując się do obowiązujących zasad w tym zakresie.
Zestawienie zbadanych ókumentów w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego stanowi załącznik nr 1 A do protokołu kontroli.
W okresie objętym kontrolą nie zawierano umów o dzieło.
1.2. Prawidłowośći zetelnośćobliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do

których pobierania zobowiązany jest Zakład.

1

.2.1 .

Ubezpieczenia społecane.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:

- list płac,
- umów zlecenia,
- rachunków do umów zlecenia,

- zestawień księgowych,
- zakładowego planu kont,
-

wyjaśnień złożonych pzez

osoĘ up§waźnioną do udzielania

wyjaśnień.

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczano zgodnie z zasadamiobowiązującymiw tym zakresie,

1

.2.2. Ubezpieczenie zdrowotne.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:
- list płac,
- umów zlecęnia,
- rachunków do umów zlecenia,
- zestawień księgowych,
- zakładowego planu kont,
-

wyjaśnień zlozonych przez osobę upov/aźnioną do udzielania wyjaśnień.

Składkina ubezpiec:enie zdrowotne naliczano zgodnie z zasadamiobowiązującymiw tym zakresie.

1.2,3, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:

- list płac,
- umówzlęcenia,
- rachunków do umów zlecenia,

- zestawień księgowych,
- zakładowego planu kont,
- wyjaśnień złożonych pzez

osoĘ upoważnioną do

udzielania wyjaśnień.

Składki na Fundusz Pracy naliczano zgodnie z zasadami obowiązującymi w tyrn zakresie.
Płatnik składek nie naliczał składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ponieważ
nie miał takiego obowiąku.
1.2.4. Fundusz Emerytur Pomostowych,

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:
wyjaśnień ztrozonych przez osobę upowaznioną do udzielania wyjaśnień.

-

Płatnik składek nie zatrudniał osób na stanowiskach pnacy w szczególrrych warunkach lub w sacaególnym
charakteze i w związku z tym nie był zobowiązany do naliczania i o$acania składek na Fundusz Emerytur
Pomostowych.
Dowód:
Protokoł przyjęcia wyjaśni&- Anna Wojtysiak z dnia 30.01.2018r (akta kontroli str11-12)
2. Ustalanie uprawnień do świadczeńz ubezpieczeń społecznych i wyptacanie tych świadczeń oraz

dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

2.

1

.

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego,

Kontrolą objęto okres: sĘczeń 2017 - grudzień 2017.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:
- list płac,
- kań wynagrodzeń pracowników,

-zaświadczeń ZUS ZLA,

- wniosku o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15,
- wyjaśnieńzłożonych przez osobę upowaźnioną do udzielania wyjaśnień;

Kontrolą objęto wypłaty świadczeń z wytypowanego miesiąca - 0112017.
- zas'lłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego

co stanowi t00% ogołem ustalonych pzez płatnika uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
wypłaconych i rozliczonych w deklaracji rozliczeniowej za miesiąc Q1l2017.
Kontrolą oĘęto wYtYPowane

Świadczenia

tym zakresie,

z

**9,-'#fr3ffił^ili:ffjjJŁE:X"f?'no'ono*"g

ubezpieł,zeń społecznych naliczano i wypłacano zgodnie

o

-

a8l2017

2,2. Prawidłowośćdokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń izasiłków.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:

ag*a17.

z zasadami obowiazujacyrni w

Nie wypłacano świadczeń z ubezpiecaenia wypadkowego.

Kontrolą objęto okres: styczeń 2a17 - grudzień 2017.

-

- list

plaą

- wyjaśnień żożonych paez osobę upoważnioną do udzielania wyjaśnień.

Płatnik składek rgzliczałwypłacone świadczenia z ubezpieczeń społecznyń zgodnie z listamipłac,''
3. Prawidłowośći terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
Kontrolą objęto okres: 01.08-2012r

{tj.

od ostatniej kontroli paeprowadzonej przez ZUS}

_

31.12.2al7r.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:

- wyjaśnień złoźonychpvez osobę upo\,t aźnioną do udzielania wyjaśnień.

Płatnik sldadek nie opracowywał wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe.
Dowód:
Protokoł przyjęcia wyjaśnień -Anna Wojtysiak z dnia 30.01.2018r (akta kontroli str.11-12)
4. Wystawianie zaświadczeń |ub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Kontrolą objęto okres : a1.08.2aAr (tj. od ostatniej kontroli przeprowad zone! puez ZUS) - 31.12. 2017r , a

w odniesieniu do informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS lWA
kontrolą objęto okres: styczeń 2015r - grudzień 2al7r.
Ustaleń kontroli dokonanĆna podstawie:

- zaświadczenia o nr

- list plac,

REGON,

- wyjaśnień złożonych paez osobę upoważnioną do udzielania wyjaśnień,

Płatnik składek spolządził i przekazał do ZUS deklaracje ZUS łWA. Zawań w nich prawidłowe dane.

i rencistów. V}lstawiał dla nich zaświadczeniao osiągniętym
5:§',§"Xiti"ffilTóT;6i!r3li#fi6?f,Tił.'rTr. 15r,22.a1.2*l6ł,
zaświadczenie z dnia 25.01.2013r, 04.02.2014r, 10.a2.2015r,

Płatnik składek zatrudnia emerytów
Pnvńodzie, Skontrolow"*
27.a2.2al7r,

-

22.01 .2016r, 27 .0Z.2O17 r.

Dla zatrudnionych emerytów i rencistów, którzy osiągneli 60 rok Ącia nie wystawiano zaświadceeń o

os!ąqniętym przychodzie:

Płatnik składek wystawił dwa zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7, Skontrolowano

wYstawione zaświadczen ia ZU §

-X,ij#§"'f,§7§l3',

n. 03, 20

1

5r,

29.12.20 1

6r.

Zaświadczenia wystawiono zgodnie z zasadami obowiązującymiw tym zakresie.
Płatnik składek nie wystawiał innych zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych.
Dowod:
Protokół pnyjęcia wyjaśnień - Anna Wojtysiak z dnia 30,01.201Br (akta kontroli str.11-12)

Zgodnie zań.91ust.5 ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z
2017r, poz.1778| protokoł kontroli stanowi podstawę do wydania decyzjiw zakresie i trybie określonym w
ań.83 powołanejustawy

Protokół spoządzono w dwóch jednobzmiących egzemplaaach,
składek,

z

których jeden doręczono płatnikowi

Zgodnie z ań. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r, poz. 1778|, płatnik składek ma prawo złożyćw terminie 14 dni od daty
otzymania protokołu pisemne zastźeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki
dowodowe, na adres: Zaklad Ubezpieczeń §połecznych, lA§dział Kontroli Płatników Składek w Radorniu,
Czachowskiego 21 A, 26600 Radom,
Kontrolę zakończono w dniu 30 s§cznia 2018 r. i fakt ten wpisano do

Radom, dnia 30 stycznia 2018

ksiąki kontroli.

r.

,

(podpis kontr,ólującego)

Protokoł kontroli doręczono płatnikowi składek. OdbieĘący: osoba upowazniona - Anna Wojtysiak,

h§.9.(.. rn_!\ Wruy*

k"lk, ń *,

(data, pieczęć i podpis płatnika składek)

ZaĘenikm 1 do protokofu

kortroli w3l2Q17120089PR&01

Płańitc Powialowó Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
NlP:9482171092
REGQN:670231597

llUykaz zbadanego materiału
Rozliczenie mieęięczne składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
stycaeń 2a17, l§ty 2017, mażec 2017, kwiecień 2g17, ftlaj 2017, czerwi§c 2a17, lęir,c 2017, sbrpień
paźdzbrnik 2017, lislopad 2017, grudzien 2017

2afi,

włzes;bń 2017,

Rozliczenie miesĘcune świadęeń
styczeń 2017, luty 2ł17, r:nlz:ec 2017, kwbcień 2017, ffia! 2a17, ęełwiec 2§17, lipiec
paźdz'remik 2017, li§topad 2O17, gn dzbń 20{7

2afi, sbrpbń

2O17, wrzesień 2B17,

Rozliczen-te miesięczne skhdek na Fundusz Pracy

styczeń 2017, luty 2a17, ft:e.rzeę 2017, kwiecień 2a17, mai 2a17, ęerulięę 2a17,lipiec 2017, sierpień 2o17, wrzesień 2017,
październik 201 7, listopad 2o

17

, grutŹ'PJń 2a17

Roeliczenie miesięczrre składek na Fundusz G{€rantowanych

Świadczeń Pracownicąrch

styczeń 2a17, luĘ 2a17, małzec 2017, kwiecień 2a17, mą 2a17, czerwięc 2O17, lipiec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2a17,
październik 20,1 7, listopad 2a17, grńzbń 2a17

Analize skłarlek na ubezpieczenia społeczne i ubgzpieczenie zdrowotne dla ubezpieczonych

maęęę2o!7
czerwiec 2017

Analiza świadczeń d|a ubezpieczonych
Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego
§tyczeń 2017

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego - Ubezpieczenie chorobowe
sierpień 201 7, wrzesień 2a17, węesień 2a17
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Zalącznik nr 1 A do prbtokołu kontroli Nr 312S17120089PRO001
Płatnik: POW|ATOWE CENTRUM POMOCY RODZIN|Ę w Radcmiu
NlP: 948-217-10-92

RE€ON:67g23t597

7e stawie n

ie zb

a d a nych

doku me

ntów
zdrawatnego

w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia

Lp.

Nazwisko iimię

Nr:

Nazwa

- PESEL

umowy

-

Pa§zportu

(np. umowa o

pracą umowa

Nr
umowy

Okres na jaki
zawarto umowę

Data
ZaWarcia

cywilnoprawnej

Umowy

nr2

2a.a3.żal7r

Stanowisko z
umowy o pracę.
-

zlecenia.
Umowa o
dzieto)
1.

2.

3,

umowa
zlecenia

Umowa
zlecenia

umowa
zlecenia

2a-g3.zaL7-

nr4

01,08,201,7r

nr2

s1.08,2o1770-t2.2aL7

21.t2.ż0l7r

01.01.2012r

31.1ż.2ot6

01.09.2016r

aL12.2a!6r

aLL?..2a16-

umowy zlecenia

3L.12.2aL6

w załączeniu

01.01,.2o17

31.03.2017

3L.a3.20!7r

umowa o
pracę

5.

umowa o
pracę

pełnienie funkcji
zawodowej
niespokrewnionej
z dzieckiem
wielodzietnej
rodzinv zastepczei

01.09.2016_

nr4

umowa
zlecenie

-

30.11.2016,
nr 10

4.

umowy zlecenia
w załączeniu

30.06.2017

nr8

Paedmiot umowy
rywilnoprawnej
-

nr

-

aL-a4.żoL7 nadal

01.o2.20t7-

31.01.2017r

3/2a!7

31.01.2021

01.07.2000r

01.07.2000nadal, z dniem
0t.O7-2OL7r
nastąpiła
zmiana kodu

młodszy
koordynator
rodzinnej pieczy
zastepczei
realizowanie
zadań rodziny
zastępczej
zawodowei

główny księgowy

tytułu
ubezpieczenia
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