Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr 342013030117PR0001
Płatnik: SZKOŁA ŻYCIA NIP: 6423148322
REGON: 241806601
Wykaz zbadanego materiału
Rozliczenie miesięczne składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpień 2009, wrzesień 2009,
październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, marzec 2010, kwiecień 2010, maj 2010,
czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpień 2010, wrzesień 2010, październik 2010, listopad 2010, grudzień 2010, styczeń 2011,
luty 2011, marzec 2011, kwiecień 2011, maj 2011, czerwiec 2011, lipiec 2011, sierpień 2011, wrzesień 2011,
październik 2011, listopad 2011, grudzień 2011
Rozliczenie miesięczne świadczeń
styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpień 2009, wrzesień 2009,
październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, marzec 2010, kwiecień 2010, maj 2010,
czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpień 2010, wrzesień 2010, październik 2010, listopad 2010, grudzień 2010, styczeń 2011,
luty 2011, marzec 2011, kwiecień 2011, maj 2011, czerwiec 2011, lipiec 2011, sierpień 2011, wrzesień 2011,
październik 2011, listopad 2011, grudzień 2011
Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Pracy
styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpień 2009, wrzesień 2009,
październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, marzec 2010, kwiecień 2010, maj 2010,
czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpień 2010, wrzesień 2010, październik 2010, listopad 2010, grudzień 2010, styczeń 2011,
luty 2011, marzec 2011, kwiecień 2011, maj 2011, czerwiec 2011, lipiec 2011, sierpień 2011, wrzesień 2011,
październik 2011, listopad 2011, grudzień 2011
Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpień 2009, wrzesień 2009,
październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, marzec 2010, kwiecień 2010, maj 2010,
czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpień 2010, wrzesień 2010, październik 2010, listopad 2010, grudzień 2010, styczeń 2011,
luty 2011, marzec 2011, kwiecień 2011, maj 2011, czerwiec 2011, lipiec 2011, sierpień 2011, wrzesień 2011, październik
2011, listopad 2011, grudzień 2011

Analiza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla ubezpieczonych
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Rybniku
Jankowicka 13
44-200 Rybnik

Dane identyfikacyjne
płatnika: NIP: 6423148322
REGON: 241806601
Znak pisma: 342013030117PR0001
Znak sprawy: 342013030117

Protokół kontroli

Płatnika składek: SZKOŁA ŻYCIA, 44-217 Rybnik, Władysława Hibnera 41.
Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Helena Pudło, posiadający legitymację
służbową nr 12148, na podstawie upoważnienia nr 3420130301171 wystawionego 28 lutego 2013 r. z upoważnienia
Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 5 kwietnia 2013 r., 8 kwietnia 2013 r. - 12 kwietnia 2013 r., 15 kwietnia 2013 r. - 16
kwietnia 2013 r., 18 kwietnia 2013 r., 23 kwietnia 2013 r.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 5 kwietnia 2013 r. osobie upoważnionej do reprezentowania
płatnika składek: Lucyna Ibrom, Dyrektor.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 3.
Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2012 r.: 81.
Średnioroczna liczba zatrudnionych w 2012r. 81

Zakresy kontroli
1.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których
pobierania zobowiązany 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 tego 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 uwzględnieniem czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych w KSI. 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 i ubezpieczenia zdrowotnego.
Kontrolą objęto okres od stycznia 2009r. do grudnia 2011 r.
1.1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawidłowość zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego poddano n/w ubezpieczonych:
W toku kontroli ustalono, iż płatnik składek dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na
druku ZUS ZUA po obowiązującym terminie.
- zatrudniona od 01.09.2008r. z kodem tytułu ubezpieczenia 011000 do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego zgłoszona w dniu 10.09.2008 r
- zatrudniona od 01.09.2008 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 011000 do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego zgłoszona w dniu 10.09.2008 r
- zatrudniona od 01.09.2008 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 011000 do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego zgłoszona w dniu 10.09.2008 r
- zatrudniona od 01.09.2009 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 011000 do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego zgłoszona w dniu 09.09.2009r
- zatrudniony od 10.10.2011 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 011000 do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego zgłoszony w dniu 19.10.2011 r
6. - zatrudniona od 26.10.2009 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 011000 do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego zgłoszona w dniu 10.11,2009 r
Dowód:
- ZUS ZUA za (Kompleksowy System Informatyczny ZUS)
Na powyższą okoliczność sporządzono protokół przyjęcia wyjaśnień.
Dowód:
protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, strona 9-10)
Zgodnie z :
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2009r., Nr
205 poz. 1585 ze zmianami) każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi podlega
zgłoszeniu, które dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku.
art. 74 ust.1 ustawy z dnia 28 sierpnia 2008r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Tekst jednolity
Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje w terminach określonych
w przepisach o ubezpieczeniach społecznych
1.2. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania
zobowiązany jest Zakład.
1.2.1. Ubezpieczenia społeczne.
Płatnik składek dokonał naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokościach zgodnych z obowiązującymi
przepisami.
1.2.2. Ubezpieczenie zdrowotne.
Płatnik składek dokonał naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokościach zgodnych z obowiązującymi
przepisami.
1.2.3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Płatnik składek dokonał naliczenia składek na Fundusz Pracy w wysokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
1.2.4. Fundusz Emerytur Pomostowych.
Płatnik składek nie zatrudniał pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Na powyższą okoliczność sporządzono protokół przyjęcia wyjaśnień.
Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, strona 9-10).
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie
rozliczeń z tego tytułu.
2.1 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych.
Pobranie próby do kontroli odbyło się z miesiąca września 2011 r.

Kontroli poddano 3 świadczenie z ubezpieczeń społecznych co stanowi 100% ogółu ustalonych przez płatnika składek
uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych za miesiąc wrzesień wypłaconych i rozliczonych w deklaracji
rozliczeniowej ZUS DRA 04/09/2011 r.
Płatnik składek ustalał uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokościach i terminach wyznaczonych
przez obowiązujące w tym zakresie przepisy.
2.2Prawidłowość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń.
Kontrolą objęto okres od stycznia 2009r. do grudnia 2011 r.
Pobranie próby do kontroli odbyło się od stycznia 2009r. do grudnia 2011 r. kontroli poddano 100% wypłaconych
i rozliczonych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Płatnik składek dokonywał rozliczenia świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokościach i terminach wyznaczonych
przez obowiązujące w tym zakresie przepisy.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
W okresie objętym kontrolą płatnik składek kompletował wnioski o świadczenia emerytalne.
Kontroli poddano 1 wniosek o świadczenie emerytalne.
Płatnik składek opracował wnioski zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Kontroli poddano 1 zaświadczenie ZUS Z-3 wystawione dla:
Płatnik składek zatrudnia emerytów i rencistów. Wystawił zaświadczenie dla celów ubezpieczeń społecznych
Za rok 2011
Płatnik składek wystawiał zaświadczenia dla celów ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono płatnikowi składek.
Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), płatnik składek ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu
pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe, na adres: Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Rybniku, Jankowicka 13, 44-200 Rybnik.
Kontrolę zakończono w dniu 23 kwietnia 2013 r. i fakt ten wpisano do książki kontroli.
Rybnik, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Protokół kontroli doręczono płatnikowi składek. Odbierający: Lucyna Ibrom - Dyrektor.

