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Wydzial Kontroli Platnik6w Skladek 

41-500 Chorz6w ul. Lwowska 2 


Znak sprawy: 060000 NKS/0955/558/20 10/6271 008169 

Dane identyfikacyjne platnika: Wplyn, lo do Sekretarza Miasta 
NIP 6271008169 

dniZ. L09.:201t dZ.0~ , REGON 000515891 

Dekretacja .(j2/r .. :..~ ..:........... 
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l"·P'r.~o PROTOKOL KONTROLI 

URZJ\D MIEJSKI 

uL KATOWICKA 54 


41-600 SWI~TOCHLOWICE 


Kontrol~ przeprowadzil: 
Justyna Franczak - inspektor kontroli Zakladu Ubezpieczen Spolecznych nr legityrnacji 
sluZbowej 12361. 
Upowamienie nr 060000-0954-2116/20 10 z dnia 30 sierpnia 2010r. wystawione z 
upowamienia Glownego Inspektora Kontroli Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 
Kontrol~ przeprowadzono w okresie od 30 sierpnia 2010 r. do 23 wrzeSnia 2010 r., z przerw<t 
w dniach 09 wrzesnia 201 Or. do 10 wrzesnia 201 Or., od 20 wrzesnia 20 lOr. do 21 wrzesnia 
201 Or. 
Upowaz.nienie do przeprowadzenia kontroli dor~czono Zast~pcy Prezydenta Miasta Pani 
Urszuli Gnielka w dniu 30 sierpnia 2010 r. 
Wpisu do ksi1jZki kontroli dokonano w dniu 30 sierpnia 201 Or. Wpis ten zawiera: oznaczenie 
organu . kontroli, oznaczenie upowai.nienia do przeprowadzenia kontroli, zakres 
przedrniotowy kontroli oraz dat~ jej rozpocz~cia. 
Liczba ubezpieczonych na 30 listopada 2009r. - 228. 
Srednioroczna liczba ubezpieczonych w roku 2008 - 233. 

ZAKRES KONTROLI 

L 	 Prawidlowosc i rzeteJnosc obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz innych 

skladek, do ktorych pobierania zobowi<\Zany jest Zaklad oraz zglaszanie do 

ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; 

ll. 	 Ustalanie uprawnien do swiadczen pieni~i.nych z ubezpieczenia chorobowego i 

wypadkowego, wyplacanie tych swiadczen oraz dokonywanie rozliczen z tego tylulu; 

IlL 	 Prawidlowosc i terrninowosc opracowywania wnioskow 0 swiadczenia ernerytalne 
rentowe; 

IV. 	 Prawidlowosc wystawiania zaSwiadczen lub zglaszania danych dla celow Ube~. zen 
spolecznych . . 

\ 
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USTALENIA KONTROLI 

Ustalenia kontroli zostaly dokonane na podstawie dokumentow sporntdzonych przed dniem 
rozpoczC(cia kontroli, z uwzglC(dnieniem czasu przetworzenia dokumentow rozliczeniowych w 
Kompleksowym Systemie Inforrnatycznym lUS. Wykaz zbadanego materiaru stanowi za1itcznik 
or I do protokoru kontroli . 

I. Prawidlowosc i rzeteInosc obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz innych 
skladek, do ktorych pobierania zobowillzany jest Zaklad oraz zglaszanie do ubezpier:zeo 
spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

I. 	 Prawidlowosc i rzetelnosc obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz innych 
skladek, do ktorych pobierania zobowiftZany jest laklad. 

Pobranie pI'oby do kontroli odbylo siC( z okresu od stycznia 2006 r. do grudnia 2008 r. 

Ustalono: 

Platnik skladek wywiljZal si« z obowiljZku zlozenia inforrnacji lUS IWA za lata 2006, 2007, 
2008. Na okolicznosc danych zawartych w inforrnacji lUS IW A przyj«to wyjasnienie platnika 
skladek. 

Dowody: 
• Protokol przyj«cia wyjasnien (akta kontroli str. 119-120 ) 

Ustalono: 

Platnik skladek dokonal obliczenia skladek na ubezpieczenia spoleczne, ubezpieczenia 

zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych w 

wysokosciach zgodnych z obowiljZujitcymi zasadarni. 


2. 	 19laszanie do ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

Pobranie pr6by do kontroli odbylo si« z okresu od stycznia 2006 r. do grudnia 2008 r. 

Ustalono: 

Osoby podlegajitce obowiljZkowo ubezpieczeniom spolecznym ubezpieczeniu zdrowotnemu 
zostaly do tych ubezpieczen zgloszone. 

II. Ustalanie uprawnien do swiadczeo pienif:inych z ubezpieczenia chorobowego 
wypadkowego, wyplacanie tych swiadczeo oraz dokonywanie rozliczen z tego tytulu. 

Pobranie pr6by do kontroli odbylo si« z lipca 2008 r. 



3 


Ustalono: 

Kontroli poddano II swiadczen z tvtulu niezdolnosci do pracy z ubezpieczenia chorobowego 
ubezpieczonych: 

co stanowi 100 % og61u ustalonych przez platnika uprawnien do 
swiadczen z ubezpieczen spolecznych wyplaconych i rozliczonych w deklaracjach 
rozliczeniowych w DRA 01 072008 

Platnik skladek ustalil i wyplacil swiadczenia pieni«zne z ubezpieczenia chorobowego oraz 

dokonal rozliczen z tego tytulu zgodnie z obowillZllj1tcymi przepisami. 


Platnik skladek nie mial obowi¢U przeliczenia podstawy wymiaru zasilku w zwi¢u z 

wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r., gdyz nie wyplacal skladnik6w 

wynagrodzenia podlegaj1tcych wliczeniu do podstawy wymiaru zasilku w zwi¢u z realizacj1t 

wyroku Trybunalu Konstytucyjnego. 


Platnik skladek nie ustalal i nie wyplacal swiadczen pieni«Znych z ubezpieczenia wypadkowego 

oraz nie dokonywal rozliczen z tego tytulu. 


Dow6d: 

- protok61 przyj«cia wyjasnien ( akta kontroli str. 119-120) 


III. Prawidlowosc termioowosc opraeowywaoia woiosk6w 0 swiadezeoia emerytalne i 
reotowe. 

Pobranie pr6by do kootroli odbylo si« z okresu od stycznia 2006 r. grudnia 2008 r. 


Ustalono: 


Kontroli poddano 5 wniosk6w 0 swiadczenia emerytalne i rentowe, co stano wi 30% 

opracowywanych wniosk6w 0 swiadczenia emerytalne i rentowe. 


Platnik skladek prawidlowo i terminowo opracowywal wnioski 0 swiadczenia emerytalne i 

rentowe. 


IV. Prawidlowosc wystawiaoia zaswiadezen lub zglaszania danyeh dla eelow ubezpieezen 
spoleezoyeh. 

Pobranie pr6by do kontroli odbylo si« z okresu od stycznia 2006 r. do grudnia 2008 r. 

1. Zaswiadczenia 0 zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp - 7 

Pobranie pr6by do kontroli odbylo si« z okresu od stycznia 2006 r. do grudnia 2008 r. 


Ustalono: 


Kontroli poddano 5 zaswiadczen 0 zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7. () 


Platnik skladek wystawil zaswiadczenia 0 zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 zgod i 
obowiltZuj1tcymi przepisami. \ \ 
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2. Zaswiadczenia 0 wysokosci osiqgni~lych przychod6w os6b z ustalonymi uprawnieniami do 
swiadczen emeryta lnych i rentowych. 

Pobrani e pr6by do kontroli odbylo si~ z okresLl od styczn ia 2007 L do grudnia 2009 r. 

Ustalono: 

Platnik sldadek zatrudnia·1 osoby z ustalonymi uprawnieniaml do swiadczeri emeryta lno 
rentowych, dla kt6rych istnial obowiqzek wysta wiani a zaswiadczeI1 0 wysokosc i osiqganyc h 
przychod6w dla ce l6w zawieszenia lub zmniej szenia swiadczen. 

Kontroli poddano 7 zaswiadczeri co stanowi 100% og61u wystawionych zaswiadczell 
o os iqgni~tyc h przychodach wystawionych za ubezpieczonych:: 

za wk 2007 

za lata 2007, 2008, 2009 

za lata 2007, 2008, 2009 

Platn ik skladek wystawia l zaswiadczenia zgodnie z obowi'tz uj'tcymi przepisami . 

Protok61 sporz'tdzono w dw6ch jednobrzmi'tcycb egzemplarzach, z kt6rych jeden dor~czono 
Zast~pcy Prezydenta Miasla Pani Urszuli Gn ielka 

Zgodnie z art . 9 1 USt. 3 ustawy z dnia 13 paidziernika 1998 r. 0 systemie ubezpieczeri 
spolecznych (Tekst jednolity : Oz. U z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z p6Zn. zm.) platnik skladek 
ma prawo zlozyc w termin ie 14 dni od dat y olrzymania protokolu pisemne zastrzezenia do jego 
ustaleli, wskazuj'tc r6wnoczesn ie stosowne srodki dowodowe. 

Zaldad Ubezpicczer'l Spolecznych 

Oddzial w Chorzowil! 


Wydzia l Konlroli Plalnik6w Skladek 

Chorz6vI ul Lwows"" 2. 

Konlrolc; zako,kzono w dniu 23 wrzesnia 20101' . i fakt tell wpisano do ksi<tzk i kontroli. 
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Miejscowosc i dala :a~£allJzus 
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