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Protokół kontroli 
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Płatnika składek: STAROSTWO POWIATU GROOZISKIEGO, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul.Kościuszki 30. 

Kontrolę przeprowadzi! inspektor kontroli Zakladu Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Jankowska, posiadający legi mację 
służbową nr 07332, na podstawie upowaź:nienia nr 5520190700891 wystawionego 26 lipca 2019 r. z upoważnienia Gl wnego 
Inspektora Kontroli Zakladu Ubezpieczeń Społecznych . 

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 10 października 2019 r. - 31 października 2019 r. 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 10 października 2019 r. osobie upo 
składek: Marek Wieź:bicki , Starosta. 

Dokonano wpisu do ks iążki kontroli pod pozycją nr 4. 

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2018 r.: 146. 

Srednioroczna liczba ubezpieczonych w 2018r. -145 osób 
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WP ŁY1\Ę 
Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie płatnika składek tj. 05-825 Grodzisk MazowieclRror1<:tlmtJlll~3O'''''!Z1,.-i'el/'"'_t-...J 
Jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w Inspektoracie w Lyrardowie ul. Bankowa 1. 

Zakresy kontroli 

1. Prawidłowość i rzeteln~ść obliczan!a składek na ubezp~eczeni~ społe.czne oraz innych składek , do których pobierania zOboliązany 
jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych I ubezpieczenia zdrowotnego 

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z t go 
tytułu 

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych 

Ustalenia kontroli 

Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie dokumentów sporządzonych przed dniem rozpoczęcia kontroli, z uwzględ ieniem 
czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych w KSI. Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu ko troli. 

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pObieral i. 
zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

Kontrolą objęto okres: wrzesień 2016r. -sierpień 2019r. 
W odniesieniu do kontrOlą objęto okres od lipca 2016r. 

W okresie objętym kontrolą płatnik składek nie zatrudniał pracowników wykonujących pracę na stanowiskach w szczeaóJnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze, nie naliczał składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, nie prowadzi ewidencji w tym 
zakresie. 

Dowód: 
- protokół przyjęcia wyjaśnień 
lakla koniroli sir. 11-121 

~:~:~~::::::=~~WYkonywał u płatnika składek umowę zlecenia w okresie od 11 112019r. do 05111 2 19r. yv ww. okresie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego 
tytułu, podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne nie stanowiła kwoty minimalnego wynagrodzenia 
Dnia 15 II 2019r. płatn ik składek zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, na dokumencie ZUS ZZA, od dnia 
11112019r. 
Dnia 06 III 2019r. płatnik składek wyrejestrował z ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZWUA, od dn'a 06 III 
2019r. 
Płatnik składek nie zgłosił na dokumencie ZUS ZUA •••••••••• do obowiązkowych ubezpieczeń emery aJnego, 
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• i'. ' 
rentowych I wypadkowego i zdrowotnego z tytułu wykonywania ww. umowy. 
Z tytułu wykonania ww. umowy zlecenia, w 1112019r. uzyskał przychód w wysokości 2. 1 OO,OOzł. 
ęłatnik składek nie zadeklarował w,deklar,acji rozliczeniowej ZUS DRA za lU 2019r. oraz w imiennym raporcie ZUS RCA ZI-
• składek na ubezpleczema emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, oraz w deklaracji rozliczeniowej s ładkl na 
Fundusz Pracy od uzyskanego przez ubezpieczonego przychodu. 

Dowód: 
- zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym dane na koncie ww. ubezpieczonego 
- zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS [ ZA ww. 
ubezpieczonego 
- kserokopia umowy zlecenia z ww. ubezpieczonym, rachunku i przelewu 
/ akla konIroli slr.159-1 64,169-172,177-178/ 

Zgodnie z art. 2c. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych I Dz. U. z 2019r. poz 300 ze 
zm. I,zle~e~iobiorca , którego pod~tawa wymiaru skład~k . na ubezpiec.zenia ef'!lerytalne i ~entowe w dan~m mje.sią~u jest ~itsza od 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę , spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami eme~alnym i 
rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów . Zasa9Y tej nie 
stosuje się, jeteli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia , lub z innych tytułów 
osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. I 
Zgodnie z art . 6 ust. 1 pkt . 4, art. 13 pkt .2, art . 12 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 1 
Dz. U. z 2019r. poz. 300 ze zm. /, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby 
wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej WYkonywanil l do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 

Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt.1e, art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansow,nych ze 
środków publicznych /Oz.U. z 2019r poz. 1373 ze zm.! , obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby sp~łniające 
warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi ( ... ), które są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agenc;yjnej lub 
umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług , do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się IprzepiSY 
dotyczące zlecenia( ... ). Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o 
ubezpieczeniu społecznym. I 
Zgodnie z art . 36 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych 10z. U. z 2019r. po~. 300 ze 
zm.!, katda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społfcznych , 
obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców ( ... ) należy do płatnika składek. Zgłoszenia dokonu'e się w 
terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych 10z. U. z 2019r. poz. 1373 ze zm.!, do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych ubezpieczeniem społecznym stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych . 

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 3, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 paŹdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 1 Dz. U. z 201gr. 
poz.300 ze zm. 1 podstawę 'NYmiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe zleceniobiorców stanOWijrzYCh6d 
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych , jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia alb w innej 
umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono o płatność 
za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publ cznych 1 
Dz. U. z 2019r. poz. 1373 ze zm./ , do ustalenia podsta'NY wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób 'NYkonujących pracę 
na podstawie umowy zlecenia stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emeryta lne il rentowe 
tych osób( ... ) . 

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, /Oz. U. z 20~Br . poz. 
1265 ze zm./ obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubez1ieczenie 
emerytalne i rentowe wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pr~cę oraz 
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r. /Oz.U. z 2018r. poz. 1794/, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pr cę od 1 
slycznia 2019r. wynosi 2.250,OOzl. 

. -------W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za XI 2016r. oraz imiennym raporcie ZUS RCA za ubezpieczoną - .......... ~ 

płatnik składek naliczył składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, finansowane z budżetu państwa od kwo · zasiłku 
macierzy'ńskiego , w wysokości: 2.477,40zł . VVypłacony zasiłek macierzyński wynosi 2.807,72zl. 

Dowód: 
- kserokopia karty wynagrodzeń ww. ubezpieczonej za 2016r. 
/akta kontroli sir. 157-1581 
- zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA oraz imienny raport ZUS 

RCA za ww. okres. I 
- zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS dane na koncie ww. u~zPieCZOnej . . . 

Zgodnie z art . 6 ust. 1 pkt. 19, art. 16 ust. 8, art . 17 ust. 2a oraz art . 18 ust. 6 ustawy z dnia 13 patdzlernlka 1998r. o fystemle 
ubezpieczeń . społecznych I Oz: U. 2019, poz. ~OO ze zm: /, o~oby pobieraj~ce zasiłek macie~yńs.ki .obowią~kowo '10dlegaj~ 
ubezpieczeniom emerytalnemu I rentowym, składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe osób pobierających zaSiłek ma erzyńskl 
( ... ) finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu. Składki le obliczają płatnicy składek. Podstawę wymiar składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek maCierzyński ( ... ) stanowi kwota tego zasiłku . 
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................. ", przebywała na urlopie wychowawczym od 27 Xl2018r do 12 VII12019r WwwokresIe 
ubezpieczona nie posiadała Innego tytułu do podlegania ubezpieczeniom społecznym I ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie miała 
ustalonego prawa do emerytury lub renty 
Płatnik składek nie naliczył i nie zadeklarował w imiennych raportach ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz w dek'rraCJ3ch 
rozliczeniowych ZUS DRA za ww. okres składek na ubezpieczenia emerytalne. rentowe finansowanych z bud.tetu pańSłw1Z tytułu 
przebywania na urlopie wychowawczym. 
W imiennym raporcie ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za XI 2018r.płatnik składek aliczył i 
zadeklarował składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru w wysokości 520,OOzł. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy 
przekraczało kwotę 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograr iczenia 
rocznej podstawy wymiaru składek. 

Dowód: 
- kserokopie: wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego ww. ubezpieczonej, pisma udzielającego urlop, zawiado ienia o 
rezygnacji z części urlopu wychowawczego 
lakta. kontroli str. 77-821 
- kserokopia porozumienia w sprawie zmiany warunków umowy o pracę ww. ubezpieczonej 
lakta . kontroli str. 83-841 
- wydruki kart wynagrodzeń za 2017r., 201 Br. ww. ubezpieczonej 
lakla. konIroli sIr. 85-881 
- zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS imienne raporty ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz 
deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA za ww. miesiące . I 
- zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS dane na koncie ww. ubezpieczonej 

l , przebywa na urlopie wychowawczym od 01 XII 2016r. W ww. okresie ubezpieczona nie 
posiadała innego tyłu/u do podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie miała ustalonego prawa do 
emerytury lub renty. I 
Płatnik składek naliczył i zadeklarował w imiennym raporcie ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz w deklaracji rozliczeniowej ZUS 
DRA za XII 2016r. składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe finansowane z budżetu państwa z tytułu przebywania n, 1 urlopie 
wychowawczym od podstawy wymiaru w wysokości 1.387,50z/. 
Płatnik składek nie naliczył i nie zadeklarował w imiennych raportach ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz w deklaracjach 
rozliczeniowych ZUS DRA za okres od I 2017r. do VIII 2019r. składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe finansowr

l 
nych z 

bud.2:elu państwa z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. 
W imiennym raporcie ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za Xl2018r.płatnik składek naliczył i 
zadeklarował składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru w wysokoścI 520,OOzł 1'-
Przeciętne mIesIęczne wynagrodzenIe wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wycha'wawczy 
przekraczało kwotę 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ogra f ,czenla 
rocznej podstawy wymiaru składek 

Dowód 
- kserokopIe: wniosków o udZielenie urlopu wychowawczego WoN . ubezpieczoneJ. pism udZielających urlopów, ośwIadcze la ojca 
dziecka, pisma o skróceniu urlopu wychowawczego 
/akta . kontroli str. 89·1001 
- kserokopia porozumienia w sprawie wysokości wynagrodzenia ww. ubezpieczonej 
l akta. kontroli sIr. 101-1021 
- wydruki ka rt wynagrodzeń za 2016r. , 2017r. ww. ubezpieczonej 
lakta . kontroli str.103-1061 
• zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS imienne raporty ZUS RCA za WoN . ubezpieczoną oraz 
deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA za WoN. miesiące . 

- zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS dane na koncie ww. ubezpieczonej 

••••••••••••• ~, przebywała na urlopie wychowawczym od 30 XI 2017r. do 28 II 2019r. Www.okresie 
ubezpieczona nie posiadała innego tytułu do podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, nir miała 
ustalonego prawa do emerytury lub renty. . 
Płatnik składek nie naliczył i nie zadeklarował w imiennych raportach ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz w dekllraciach 
rozliczeniowych ZUS DRA za ww. okres składek na ubezpieczenia emerylalne, rentowe finansowanych z bud.2:etu państwa z tytułu 
przebywania na urlopie wychowawczym. 
W imiennym raporcie ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz w deklaracji rozliczen iowej ZUS DRA za XI 2018r. płatnik składek 1aliCZYł i 
zadeklarował składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru w wysokości 520,00zł. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychorawczy 
przekraczało kwotę 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia 
rocznej podstawy wymiaru składek. I 
Dowód: 
• kserokopie: wniosków o udzielenie urlopu wychowawczego ww. ubezpieczonej, pism udzielających urlop, 
l akta . kontroli sIr. 107-1141 
- kserokopia porozumienia w sprawie zmiany warunków umowy o pracę ww. ubezpieczonej 
l akta. kontroli sir. 115-116/ 
- wydruki kart wynagrodzeń za 2016r., 2017r. WoN . ubezpieczonej 
lakla . kontroli str. 117-1201 

- zaewi~encjo~owa~e w Kompleksowym Srstemie Informatycznym ZUS Imienne raporty ZUS RCA za ww UbeZPieCZ01ą oraz 
deklaraCje rozlIczeniowe ZUS DRA za ww. miesiące. 
• zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS dane na koncie ww. ubezpieczonej 

.t n . . ~ , przebywała na urlopie wychowawczym od 02 X 2017r do 31 XII 2017r. W ww ok'resle 
ubezpieczona nie posiadała Innego tytułu do podlegan ia ubezpieczeniom społecznym I ubezpieczeniu zdrowotnemu, m~ miała 
ustalonego prawa do emerytury lub renty. J 
Płat.nik s.kładek nie naliczył i nie zadeklarował w imiennych raportach ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz w deklaracjach 
rozliczeniowych ZUS DRA za ww. okres składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe finansowanych z bud.2:etu państwa 1z tytułu 



przebywania na urlopie wychowawczym. 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wych wawczy 
przekraczało kwotę 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ogra iczenia 
rocznej podstawy wymiaru składek. 

Dowód: 
~ kserokopie: wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego ww. ubezpieczonej, pisma udzielającego urlop 
lakta. kontroli str. 121- 1241 
- kserokopia porozumienia w sprawie zmiany warunków umowy o pracę ww. ubezpieczonej 
lakta . kontroli str. 125-1261 
- wydruki kart wynagrodzeń za 2016r., 2017r. ww. ubezpieczonej 
lakta. kontroli str. 127-1301 
- zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS Imienne raporty ZUS RCA za ww. UbeZPIeczarą oraz 
deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA za ww. miesiące 
• zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS dane na konCie ww ubezpieczonej 

................... 1 przebywała na urlopie wychowawczym od 19 VII2016r do 19 VI12017r WwwokresIe 
ubezpieczona nie posiadała innego tytułu do podlegania ubezpieczeniom społecznym j ubezpieczeniu zdrowotnemu, nle miała 
ustalonego prawa do emerytury lub renty . I 
Płatnik składek naliczył i zadeklarował w imiennym raporcie ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz w deklaracji rozliczeniowej ZUS 
DRA za X 2016r. składki na ubezpieczenia emerytalne, reniowe finansowane z budżetu państwa z tytułu przebywania ni urlopie 
wychowawczym od podstawy wymiaru w wysokości 2.432,88zł. 
Płatnik składek nie naliczył i nie zadeklarował w imiennych raportach ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz w deklf raCjaCh 
rozliczeniowych ZUS DRA za pozostałe ww. miesiące składek na ubezpieczenia emerytalne, reniowe finansowanych z l udżelu 
państwa z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy 
przekraczało kwotę 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty 09rarl iczenia 
rocznej podstawy wymiaru składek. 

Dowód: 
- kserokopie : wniosku o udzielenie urfopu wychowawczego ww. ubezpieczonej , pisma udzielającego urlop, odpisu skróconego aktu 
urodzenia, oświadczeń 
Jakta . kontroli slr.131-1401 
- kserokopia porozumienia w sprawie wysokości wynagrodzenia ww. ubezpieczonej 
lakta. kontroli str. 141-1421 
- wydruki kart wynagrodzeń za 2015r., 2016r. ww. ubezpieczonej 
lakta . kontroli str. 143-1461 
- zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS imienne raporty ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz 
deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA za ww. miesiące . 
- zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS dane na koncie ww. ubezpieczonej 

..................... ' przebywała na urlopie wychowawczym od 30 V 2019r. do 30 VI 2019r. W ww. 
okresie ubezpieczona nie posiadała innego tytułu do podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotn~mu , nie 
miala ustalonego prawa do emerytury lub renty. .1 
Płatnik składek nie naliczył i nie zadeklarował w imiennych raportach ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz w deklaracjach 
rozliczeniowych ZUS DRA za ww. okres składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe finansowanych z budżetu państw~ z tytułu 
przebywania na urlopie wychowawczym. I 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy ka lendarzowych poprzedzających urlop wych wawczy 
przekraczało kwotę 60% prognozowanego przeciętnego wynag rodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ogra iczenia 
rocznej podstawy wymiaru składek. 

Dowód: 
• kserokopie: wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego ww. ubezpieczonej, pisma udzielającego urlop 
lakta. kontroli str. 147-1501 
- kserokopia umowy o pracę ww. ubezpieczonej 
Jakta. kontroli str. 151-1521 
- wydruki kart wynag rodzeń za 2018r., 2019r. ww. ubezpieczonej 
lakta. kontroli str. 153-1561 
- zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS imienne raporty ZUS RCA za ww. ubezpieczoną oraz 
deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA za ww. miesiące . 
- zaewidencjonowane w Kompleksowym Syst~mie Informatycznym ZUS dane na koncie 'WW. ubezpieczonej 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 19, art. 9 ust 6, art.16 ust. 8, art . 17 ust.2a pkt 1, art. 18 ust. 5b i 9,14 ustawy z dnia 13 październ ika 1998r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych I Dz. U. z 2019r.poz. 300 ze zm.! obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i r~ntowym 
podlegają osoby fIZyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawc,4ch ( ... ), 
jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń spotecznych. 
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych( ... ) finansuje w calośdi budżet 
państwa za pośrednictwem Zakładu . Składki te obliczają płatnicy składek . 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym ( ... ) stanowi 
kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia m iesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek ( ... ). Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku . 
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, osób przebywających na urlopie wychowawczym nie "loże być 
wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzaj ąCY

f 
urlop 

wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia . 
Za miesiąc, w którym nastąpilo odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeteli trwały · ne tylko 
przez część miesiąca , kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonaln ie, dzieląc ją przez li · bę dni 
kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. 
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozówanego 
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przeciętnego wynagrodzenia (M .P. poz. 1292), ( .. . ) ogłasza się, że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru ski dek ".a 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 wynosi 121 650 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynag odzenła 
wynosi 4055 zł.- 60% wynosiło 2433zł. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. I M. P. z2016r. poz. 11881w 
sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz prz jętej do 
jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia , kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skł dek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 wynosi 127 890 zł , a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego prze iętnego 
wynagrodzenia wynosi 4263 zł . - 60% wynosiło 2557,80zł. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie kwoty ograniczeni rocznej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognoz wanego 
przeciętnego wynagrodzenia J M.P. z 2017r. poz. 1174/, kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezP1ieczenia 
emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 
133290 zł, a p~yjęta dO.jej ust.al.enia kwot~ prognozo~ane.go ~rzeciętneg~ wyn~grOdZ~nia wynosi 4443 zł . • 600~o wynosiło 2J6.5 , 80~ł. 

Zgodnie z ObWieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 hstopada 2018r. w sprawie kwoty ogra1nłczema 
rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenf' kwoty 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia / M.P. poz.1185 /, kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skł dek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 wynosi 142.950,00zł., a przyjęta do jej ustalenia kwota prognoz wanego 
przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4765zł.- 60% wynosiło 2859zł. 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 32, art . 79 ust. 1, 2 art. 81 ust.8 pkt. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczenia9h opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych I Dz. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm. /, obowiązkowi ubezpieczenia zdr~rotnego 
podlegają osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu , 
podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z urlopu wychowawczego stano;)i kwota 
odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rOdr

l 
innych. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, składka jest miesięczna i niepodzielna. 

Zgodnie z art. 16 a ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 XI 2003r. JOz.U. z 2013r. poz. 1456 ze zm.! do dnia 31 X 
2018r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520, 00zł. miesięcznie. r 
Zgodnie § 1 pkt 13 z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r w sprawie wys'okości dochodu rodziny albo ~OChOdU 
osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości Śjiadczeń 
rodZinnych oraz wysokoścI zaSiłku dla opiekuna /Oz U z 2018r poz 1497/ od dnia 1 listopada 2018 rwysokość speCJalneg zasiłku 
opiekuńczego wynosI 620,00 zł miesięcznie 

Płatnik składek zawarł z Aneta umowę cywilnoprawną, którą nazwał umową o dZiel , której 
przedmiotem bylo: 
"prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 VIII 2009r. o finansach publicznych w owiecie 
Grodziskim (tj. w Starostwie Powiatu oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych" 
Umowę zawarto na okres: od 01 V 2018r. do 11 V1i2019r. 

Audytor przeprowadza działania nadzorujące, kontrolujące system zarzadzania w danej jednostce. Przeprowadzenie audyt kończy 
się sporządzeniem raportu, w którym audytor dokonuje oceny wprowadzonego systemu zarządzania pod kątem zgo ności z 
wytycznymi norm prawnych. Należy podkreślić, że to wytyczne określonej normy prawnej mają bezpośredni wpływ na pro adzony 
audyt, bowiem sprowadza się on do sprawdzenia, czy system zarządzania w danej jednostce jest zgodny z ObOWiązującymi n . rmami. 
Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego jest czynnością charakterystyczną dla umowy o 
świadczenie usług , którą definiuje obowiązek starannego działania . Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia o finansach pu,icznych 
audyt wewnęt~ny jest dzia!alnością polegaj~cą na wspieraniu kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez syste atyczną 
ocenę kontrolJ zarządczeJ oraz czynnoścI doradcze. Szczegółowy zakres przeprowadzania audylu wewnętrznego określa 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy j wynikach tego 
audytu. Powołane powyżej akty prawne wskazują, iż audyt wewnętrzny nie polega wyłącznie na sporządzeniu dokumentu ale na 
szeregu czynności, które składają się na usługę audytu wewnętrznego, a te z kolei polegają na starannym działaniu . 

Zgromadzony,,:, trakcie kontroli materiał d~wo.dowy w. postaci ww.. ~mowy, zeznań świadczy . że stosunek prawny 
łączący strony jest umową do których stosuje Się przepisy o zleceniU J tak też został zakwalifikowany. 

Zgodnie z art .. 627, art. ?3~ § 1 i art. 75.0 ~stawy z ~nia ~3 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r. poz. 459 ze zm.) _ Przez 
umowę o d~leło przyjmujący zamó~lenle ~ob?wlązuJe się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty 
wy.nagrodzema . . Przez umowę zl~cenla ~rzYJmuJący zlec:enie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności pra'1nej dla 
daJące~o zlecenie. Do umów o śWladczeme usług , które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio PfJePiSY o 
zlecemu. 

- •••• ,.'~ okresie wy~ony":,,a~i~ ww. umowy posiadała inny tyłuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu 
zdrowotnemu l OSiągała co naJmmeJ minimalne wynagrodzenie za pracę. 
W VII 2018r. płatnik składek wypłacił tytułem niniejszej umowy kwotę 3 . 500,00zł . 
W XI 2018r. płatnik składek wypłacił tytułem niniejszej umowy kwotę 3.000,00zl. 
W XII 2018<. płatnik składek wypłacił tytułem niniejszej umowy kwotę 1.500,00zł . 
W I 2019<. płatnik składek wypłacił tytułem niniejszej umowy kwotę 3.500,00zl 
W 1112019<. płatnik składek wypłaciltytulem niniejszej umowy kwotę 18.500,00zl 

~I~tnik składek nie zglosił ~. ubezpi~czonej . na ~okumencie ZUS ZZA do ubezpieczenia zdrowotnego, nie zadek la ował w 
Imiennych raportach ZUS RZA I deklaraCjach rozlIczemowych ZUS DRA za ww. miesiące składek na ubezpieczenie zdrowotnJ. 

Dowód: 
- zaewiden.cjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS dane na koncie ww. ubezpieczonej 
- kserokopie ww. umowy wraz z aneksami 



lakta kontroli str. 13- 24/ 
- kserokopie list płac, rachunków, protokołów odbioru prac, przelewów 
lakta kontroli str. 25-681 
- protokół przesłuchania wraz z oświadczeniem 
lakta kontroli str. 69-761 

StTO a 6 z 8 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4, art. 13 pkt.2, art. 12 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych I 
Dz. U. z 2019r. poz. 300 ze zm. /, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu POd,egaj

r 
osoby 

wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 

Zgodnie z art . 9 ust.1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych I Dz. U. z 2019r. poz. 300 ze 2m.! 
zleceniobiorcy , których podstawa IN)'miaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członk~stwa w 
sp6łdziel~i, służby , po~ierania świ.adczeni~ szkol~niowe~o, świadczenia .socjalnego, . zasiłku socj.alnego lub wy~ag~odzenia 
przysługującego w okresie korzystania ze śWiadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwahfik0r'anie w 
przeliczeniu na okres miesiąca jest nitsza od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegają również ObowiązkoWO 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z Innych tytułów 

Zgodnie z art 9 ust.2c ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych I Oz U Z 2019r poz. 30~ ze zm J 
Zleceniobiorcy, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne I rentowe w danym miesiącu Jest mższa ~d kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentpwymi z 
innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytulów. Zasady tej nie sto~uje się, 
jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, lub z innych tytułów osiąga kwotę 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. I 
Zgodnie Z art. 66 ust. 1 lit. e, art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych I Oz. U. z 2018r.poz. 1510 ze zm.!, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby WYk0

1
ńUiąCYCh 

pracę na podstawie umowy zlecenia, obowiązek ten powstaje I wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezple zenlach 
społecznych 

Zgodnie z art 74 ust 1 ustawy z dnia 27 slerpma 2004r o śWIadczemach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych 10z. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.!, do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych ubezpieczeniem SPołeCZnY] stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publilcznych I 
Dz. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm . I , do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę 
na pOdstawie umowy zlecenia stosuje się przepisy okreś lające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i t entowe 
tych os6b( ... ) 

Zgodnie z art . 18 ust. 1, 3, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 patdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych I Dz. U. 2019r. 
poz. 300 ze zm. I podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe zleceniobiorców stanowi ~rzychód 
w rozumieniu przepis6w o podatku dochodowym od osób fizycznych , jeteli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albą w innej 
umowie o świadczenie usług , do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia , określono od atność 
za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. 

R6,tnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi: 
Przypis skladek: .3.327,62zl. 
Obcią,tenie Bud,tetu Państwa : §'1.957,93zł. 

Zestawienie ró,tnic stanowią załączniki nr 2, 3, 4 do protokołu kontroli: 

Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie 
zdrowotne 

Zestawienie miesięcznych rótnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 

Zestawienie miesięcznych rótnic w zakresie skladek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych 

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie raz Iczeń z 
. tego tytułu. 

Kontrolą objęto okres : wrzesień 2016r. - sierpień 2019r. 

Kontroli poddano: 
• zasiłki chorobowe z ubezpieczenia chorobowego wypłacone ubezpieczonym: 

g t w V, VI, VII, VIII , IX, 2017r. 
we IX, XI 2018r. 

• zasiłki opiekuńcze z ubezpieczenia chorobowego wyplacony ubezpieczonym : 

:
:::::r,w V1112017r. 

w IV, VII 2018r. 
• zasiłki macierzyńskie z ubezpieczenia chorobowego wypłacone ubezpieczonym: 

S o we IX , X, XI, X112017r. I, II 2018r. 
( V1I2018r. 

, Ustalono: 
Płatnik składek usta lił uprawnienia do ww. świadczeń , wypłacił je i rozliczyi stosując przepisy obowiązujące w tym zakresie. - _.- -. . -~- .... -. 
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Ustaleń dokonano na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych : kart wynagrodzeń , hst płac , zaświadczeń lekarskich, w losków 
ZUS Z -15, oraz danych zaewldencjonowanych w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS na koncie płatnika składek. 

3. Prawidłowość I terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 

Kontrolą objęto okres : wrzesień 2016r. - sierpień 2019r. 

Ustalono: 
W okresie objętym kontrolą płatnik składek nie opracowywał wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 

Dowód: 
-protokół przyjęcia wyjaśnień 

takta kontroli str.11-12/ 

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

Kontrolą objęto okres : wrzesień 2016r. - sierpień 2019r. 

Płatnik składek przekazał informacje ZUS IWA za rok 2016, 2017,2018 ~~is9._pg:ępJ~y o~owiązujące w tym zakresie. 

Ustaleń dokonano na podstawie zaświadczenia z Głównego Urzędu Statystycznego, liczby zgloszonych do ubezpieczenia 
wypadkowego oraz danych zaewidencjonowanych w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS na koncie płatnika skład Ik. 

W okresie objętym kontrolą płatnik składek nie wystawiał: 
- zaświadczeń płatnika składek dla celów ustalania prawa, podstawy wymiaru i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społe nego w 
razie choroby i macierzyństwa wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Z-3a 

Dowód: 
- protokół przyjęcia wyjaśnień 
Jakta kontroli str. 11-12/ 

Kontroli poddano: 
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - ZUS Rp-7 wystawione ubezpieczonemu: w dniu 08 II 2018r. 
- zaświadczenie płatnika składek dla celów ustalania prawa, podstawy wymiaru i wysokości świadczeń z ubezpieczenia spoI cznego 
w razie chorgby i macierzyństwa wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Z-3 wystawione ubezpieczonej: 

... w dniu 03 VII 2019r. 

Ustalono: 
Płatnik składek wystawił ww. zaświadczenia ~tosując przepisy obo~wiązuj.ąGę~m zakresie. 
Ustaleń dokonano na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych , kartotek zarobkowych, zaświadczeń lekarskich oraz danych 
zaewidencjonowanych w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS na koncie płatnika składek. 

W okresie objętym kontrolą płatnik składek zatrudniał osoby pobierające świadczenia emerytalne i rentowe. 

~
K=oin~t~rO:li:p:O:d=dain!o zaświadczenia o dochodach wystawione ubezpieczonym: 

za 2018r. 
a 2017,. 
za 2018r. 

Ustalono: 
Płatnik składek zawiadomił Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zatrudnianiu ww. świadczeniobiorców i o wysokości ich dochodów 
stosuląG. przepj~y obowiązujące w tym zakresie . I 
Ustaleń dokonano na pOdstawie dokumentów kadrowo-płacowych , oraz danych zaewidencjonowanych w Kompleksowym S stemie 
Informatycznym ZUS na koncie płatnika składek . 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wysłano pocztą za potwierdzeniem odbioru. 

Zgodnie z art. 91 usl. 3 ustawy z dnia 13 patdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn o 
zm.), płatnik składek ma prawo zło2:yć w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia do jego staleń , 
wskazując równocz~śnje stosown~ środki dowodowe, na adres: Zakład Ubezpieczeń SpOłecznYCh, VVydział Kontroli P,atników 
Składek w Warszawie III, Ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa. Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 13 pa:t:dziernika 1p'98 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ), protokół kontroli sIanowi podstawę do wydania decyzji w zakresie i 
trybie określonym wart . 83 powołanej ustawy. 

W książce kontroli jako datę zakończenia kontroli wpisano: 'Data nadania protokołu w urzędzie pocztowym'. 

Warszawa, dnia 31 października 2019 r. 


