


rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we
wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ustalenia kontroli 

Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie dokumentów sporządzonych przed dniem 
rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych 
w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wykaz 
zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli. 

.1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych 

składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych ubezpieczenia zdrowotnego. 

Kontrolą objęto okres: styczeń 2018r. - grudzień 2020 r. 

1.1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 
Zbadano: 
dokumentację dotyczącą płatnika; 
- kopie dokumentu zgłoszeniowego płatnika ZUS ZPA.

Zbadano: 
dokumentację dotyczącą zgłoszenia ubezpieczonych: 
- umowy o pracę;
- umowy zlecenie
Zbadano umowy o pracę:

,nauczyciel dyplomowany, zatrudniona 
od 2007-03-23 do 2020-06-26 

nauczyciel 
od 2019-09-03 do 26.06.2020 oraz ponownie od 01.09.2020 

stażysta, zatrudniona 

od 2018-09-01 

1998-12-31 

od 2004-03-01 

od 2011-02-22 

od 2017-09-01 

od 2014-09-15 

nauczyciel mianowany, zatrudniona 

, zatrudniona od 

nauczyciel mianowany, zatrudniona od 2017-09-01 
nauczyciel kontraktowy, zatrudniona od 2016-09-22 

, zatrudniona od 2003-02-03 
,robotnik do pracy lekkiej zatrudniona 

zatrudniona 

zatrudniona 

nauczyciel kontraktowy zatrudniona 



Zbadano umowy zlecenie: 

Ustalenia 
Płatnik składek zgłosił po ustawowym terminie 
Zgłoszenie na druku ZUS ZWUA z datą 6.02.2020r. wpływ do oddziału ZUS 5.03.2020r. 
Dowód umowa o pracę 
Dokumenty zgłoszeniowe w KSI 
Protokół przyjęcia wyjaśnień 
Zgodnie z 
Art. 36.ust 4 , ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2022r. poz. 1009.) Zgłoszeń, o których_ mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się w terminie 7 dni od 
·daty powstania obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4a, 5, Sa i 9a.

1.1.1. Prawidłowość danych wykazanych przez płatnika składek w dokumencie ZUS RUD

Zgodnie z zasadami i obowiązującym stanem prawnym płątnik składek nie był zobowiązany
do sporządzenia i przekazania do Zakładu informacji o zawarciu umów o dzieło ZUS RUD za

okres kontrolowany.
_ 1.1.2. Ustalenia w związku z zawieranymi przez płatnika składek umowami o dzieło.
Płatnik składek w okresie kontrolowanym nie zawierał umów o dzieło.
Dowód:
Protokół przyjęcia wyjaśnień,( akta kontroli str. 27-28)

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

Zbadano:
- wydruki zapisów kont
-:,listy płac,
-rachunki do umów zleceń
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1.2.1. Ubezpieczenia społeczne 
L/stalono: 
Płatnik składek obliczył i zadeklarował składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z zasadami 
i _obowiązującym stanem prawnym. 

f 2.2. Ubezpieczenie zdrowotne 

Ustalono: 
Płatn,ik składek obliczył i zadeklarował składki na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z zasadami 
i\ibowiązującym stanem prawnym. 
· 1.2.3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Praco'wniczych
. ..

1_.2.3.1. Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
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Płatnik składek obliczył i zadeklarował ·składki na Fundusz Pi:;acy i Fundusz Solidarnościowy 
zgodnie z zasadami i obowiązującym stanem prawnym. 

-1.2.3.2. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Płatnik składek obliczył i zadeklarował składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych zgodnie z zasadami i obowiązującym stanem prawnym. 

1.2.4. Fundusz Emerytur Pomostowych 

Płatnik składek nie zatrudniał pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze i zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 
pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924 z późn. zm.) nie miał obowiązku obliczania 
i deklarowania składek na Fundusz Emerytur Pomosto'Nych. 
-Dowód:
Protol<Ół przyjęcia wyjaśnień, (akta kontroli str. 27-28)

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanie tych 

świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Kontrolą objęto okres od Ol.stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r.

Z tego okresu do badania kontrolnego wytypowano wszystkie wypłacone zasiłki za miesiąc 
grudzień 2019 
Zbadano: 
- zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA,
- karty zasiłkowe,
- listy wypłat świadczeń,
- listy płac;
Kontroli poddano wszystkie wypłacone zasiłki w miesiącu grudniu2019:

zasiłek opiekuńczy w wysokości 79,37 zł 
za okres 2019-11-04,2019-11-25 do 2019-11-29 

,zasiłek chorobowy w kwocie 3 136,59 zł 
za okres 2019-11-23 do 2019-12-19 

zasiłek chorobowy w kwocie 3 278,00 zł 
za okres 2019-11-08 do 2019-12-02 

,zasiłek opiekuńczy w wysokości 238,50 zł 
.za okres 2019-ll-27do 2019-11-29 

,zasiłek opiekuńczy w wysokości 75,24 zł 

za okres 2019-11-25 do 2019-11-27 
zasiłek chorobowy w kwocie 1 809,28 zł 

za okres 2019-11-lldo 2019-12-02 
asiłek rodziciels.ki w kwocie·l-865,10 zł 

-za okres 2019-11-01 2019-11-30
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Płatnik składek ustalał uprawnienia wypłacał świadczenia z ubezpieczenia społecznego 
zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

2.2. Prawidłowość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń i zasiłków 
Ustalono: 
Płatnik składek rozliczył i wypłacał świadczenia z ubezpieczenia społecznego zgodnie 
z ob.owiązującymi zasadami. 
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i

rentowe.

Kontrolą objęto okres: styczeń 2018 r. - grudzień 2020 r. 
Płatnik składek nie kompletował wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 
Dowód: 
Protokół przyjęcia wyjaśn_ień, (akta kontroli str. 27-28)

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

Kontrolą objęto okres: styczeń 2018 r. - grudzień 2020 r. 
4.1 Wystawianie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społ�cznych. 

4.2 Zgłaszanie danych w informacji ZUS IWA. 
Skontrolowano: 
- informację ZUS IWA za rok 2018,2019,2020

-zaświadczenie REGON
Płatnik składek wystawiał i przekazał informację ZUS IWA za lata 2018,2019,2020 zgodnie
z zasadami i obowiązującym stanem prawnym.
Dowód:
Protokół przyjęcia wyjaśnień, (akta kontroli str. 27-28)

4.3 Prawidłowość danych wykazywanych przez płatnika składek w dokumencie ZUS 
RPA/ZUS RIA. 
Z okresu kontrolowanego do badania wytypowano miesiąc: marzec 2019
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4.3.1 Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy 
nauczycielskiej ZUS RPA. 
K. ntroli poddano raporty

D.0wód:
D°a'rie zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie lnformatyc'znym ZUS
Protokół przyjęcia wyjaśnień, (akta kontroli str. 27-28)








