
Zaklad Ubezpie czetj Spolecznvch
Wydzia{ Kontroti platnik6w Sk*dpk w lomaszowte Mazowieckim
lVoScickieqo 40/42
97,200 Tomasz6w Mazowiecki

Znak p,smai 4220 j  6O3OO72pROOO j
znaK sptawy: 42201603007 2

Dane identyfikacyjne platnika:
NIP: 835139283a
REGON: 750147633

Protok6l kontroti

Platnika sktadekr STAROSTWO POW|ATOWE, 96-2OO Rawa Mazowiecka, ut. ptac Wotnosci 1

:iidiff[:ifd::,,$$j",r".ff1y"]lisi,33i,HitiffiKil:fff"?t"]J""tTfi"iilil,tr,l#3f,?,l33il
Kon l ro l g  p r zep fowadzono  w  dn iach :  9marca2O. i6 r_11marca2O i6 r ,14ma tca2A16 t . - 17marca2016 r . . 21

"'ffYffi:::1^i:,ffi?:3[:"0"1:"" 
kontroli dofQczono dnia e marca 2016 r. osobie upowa2njonei do

Dokonano wpisu do ksiqzki konkoti pod pozycjq nr 4.
Liczba ubezpieczonych na dzied 30 l istopad a 2015 t. :  j14.

Srednioroczna l iczba ubezpieczonych w roKu 2015._ j  j  6

Miejsce prowadzenia konirori: ul prac wornosci 1 96-200 Rawa r\,4azowiecka rj. siedzrba ptatnika skradek .

Zakresy kontroli

;"i:J[:::"iiJtT*T::'J'ff;,H::'"il#,iiTi",f::;L""'.:f:'1";;Xl jnnvch skiadek, do kt.rych

itlstalanie 
uprawnjeh do 6wiadczei z ubezpieczei spolecznych iwypiacaoie tych swiadcze. oraz dokonlvanie

3. Prawidlowosc i terminowosc opracowywania wniosk6w o 6wjadczegia emerytalne j reotowe
4 Wystawiante zaswiadczeii lub zgiaszante danych dla cel6w ubezpieczei spolecznych

:::fl3#i:J#"J:li*"ii:ffiitu#:ffi*",lglili?:,"ff#::il:,fl,:r"",i:ff[i11iffi""1i?,,i"i;"1
1. Prawidlowos6 i rzetelnos6 obliczaniizobowiqzany jest zakr"o 

"iaz;d;",:.;i""ltjffi$1,*.:?:"r";"":,i;:fi:'#"::tffl::skrarek, 
do kt6rych

Kontrolq objgto okres: slyczei 2013 r. - grudzlen 2015 r..

1.'l Zglaszanie do ubezpieczei spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Kontroli poddano zgroszenia do ubezpiecz-ei sporecznych r ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie akt osobowychiym umow o p.acQ, Swiadectlv pracy, nastgpujqcych ubezoieczonvch.

Ustalenia kontroli

I(
I

I :

Crti tC Ll

sluzbowq nr
Konkol i

2016 t.

platnika

zabowt?zany



Ustalono:

Platnik skladek dokonai zgloszenia do ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowolnego w!.typowanych do
ubezpreczonych z9odnie z obowiqzujqcymiw tym zakresie zasadami i  obowiqzujacyrn stanem prawnym.

Piatnik skladek zawarl umowy ztecenia z qiElpESELGlna okres od 07-01-2013 r. do
01-07-2013 t. do 17-12,2013 r., od 07-01-2014 r. do 30,06-2014 t., od-01 07-2014 t. do 17-12-20i4 f., od 07-01-
2015 r Platnik skladek z tytulu zawartych um6w zlecei zg{osil ubezpieczonE do ubezpieczenia zdrowotnego i
nastQpujqcych okresach trwania umowy: od 07-0.1-2013 r. do 31-12-2013 t. ,  od 07_01_2014 r. do 30_06-20.14 r. ,
17 -122014  t . , ad07 -01 -2015  f .  do  18 -12 -2015  f . .  WWw ok resach  t j  0701  2013 r .do29 -06 -2013 t . , odA1-A7 -2O1 |
r.,  od 07,01-2014 r. do 30-06,2014 t. ,  od 01-07-2A14 t.  da 17,12-2A14 r.,  od 07-01-2015 (. do 1B_12_20i5 r.
lako osotla maiqca ustalone prawo do emerytury i jednoczesnie Nowadzaca pozatolnicza dzialalnosa
prace na podstawie w/w zawadych um6w zlece6. Umowy zlecenja byly jedynym tytulem do ubezpieczei sl
nLe dokona{ zgioszenia do ubezpieczei ernerytalno - rentowych i ubezpieczenia wypadkowego
Ponadto platnik sk{adek w okresie od 07-01-20i3 r.  do 29-06 20i3 f. ,  od 01-07-2013 t.  do17-12-2a13 L, za
dokonal zgloszenia iwyrejeshowanie z ubezpieczenia zdrowotnego z tytulu zawartej umowy zlecenia z kod#
winien zglosii.Ww jako osobQ wykonujqca umoyg3lgggnie i mqjggq usdlone prawo do emerytury z kodem ubezF
P]a tn iksk |adekzawar lumowyz|ecen iaz f f iPESELIEmnio i resoo la-0z-2b t

l.:,, :,,t"9: 
tllil, ubezpieczony zostal zgloszony do ubezpieczenia zOrowotnego. platilFsfAOet z tytulu zawarl

zglosii ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego i wyrejestrowat go w ok;esie trwania umowy o-d t8-oz-z0ta
r w w,Ai/ okresach tj. od 18-07-2a14 |. da 23-09-2014 r. ryrEEEtjako osoba maiEca ustarone pra,
Jednocze6nie prowadzqca poza@lnicza dziararnose gospodarczq wykony+vataEce na podstawie w/w zawartych L
umowy zlecenia byly jedynym tytulem do ubezpieczei spolecznych. Ptatnjk skladek nie dokonat zqloszenia
emervtaJno - renlowych I ubezpieczenia wvuao(oweoo.

?|"l1k-:kFj,"I'q*1'lUmow9zIeceniezffiPESELDnaokresda 1B-12-2a15 r. i z tego tytuhr ubezpieczona zostala zgloszona do ubezpieczenia zdrowotnQo W ofi6sre ocr lz12 2015 | ubezpieczona rdwnoczesnie byra zgroszona do ubezpieczen sporecznych z tyturu-umowy o pracQ, ren:l lnlei minimalne wynagrodzenie za pracA. p{atnik sktadek nje dokonat zgloszenia Oo ubezpieizerl
uoezpreczenra wypadkoweqo

a
Zgodniel
-art.49ust.2pkt l  ustawyzdnia 13 pa2dzienjka j9g8r. o systemie ubezpieczei spolecznych (Dz u.z2015t.p
*l".""JYy-^d^"jg:y 

i:b^:r,Jl:oTi" "p9t:"3lego, 
w drodze rozporzqdzenia, okresta wzory zgtoszen do ubezpieczerr

:.S-2_I::!9i.qd.:"i, M,nisrra pracv I poritvki sporecznej . oLi" z'e p"zJii"ini." zbo!'rl'i 
"pl-ri,ii.-"ri"s!"i"uoezpreczen spoJecznych r ubezpieczenia zdrowolnego, imiennych raport6w miesiqcznycir i imiennych rakoryguiqcych, zgloszed ptatnika, dektaracji rozliczenio;ych i dekLracji iorf;i.""i"*yJf, t,Jryg"iq"y;:';;i;"r*i

::::?:lll:l- 
*ilrlk"ch tub o szczegornym chafakterze oraz innych dokumentow. 

'Dokum;;ti 
$ wypjlnianekl6rych wykaz jest okreslony w zaleczniku n|l8 do rozporzadzenia.

- aft  6 usl 1 pkt 4, art 9 ust. 1a, art.  12 ust. 1, art.  j3 pkt 2, ustawy z dnra 13 pa:dziernika 1998 rspolecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2o15t. p_oz. 121, z p62n. .n..; 
'"O"r"iq.br6-r;A;;;";;; 

;;,it:podlegajq osoby fizyczne, kt6.e na obszarze Rzeczypospoiite; polskiel sq: olooamr wyt<onu;qcymj pracA naagencyjnej lub umowy zrecenia arbo innej umowy o swiicczenia ustu!, o'o t6r"1 .goon," , Kodeksem cywirnym
9.",.Y1T1"^ii^llltl .allymi, 

d?tej ,,zteceniobioicami',, oraz osonamiz nimi w-Spopraculqcymi. Ubezpieczeni !ktorych podstawa wymiaru sktadek na ubezpieczenia emerytatne irentowe z tvtri" i""r,i[r'pi""i;-;;J;;;";;
LY..,::::: ^".d*:II:lneg-o wynasrodzenia za ptac.e. usta'oneso n, ioo.,"*," oorqbnych pqepis6w
:::ff^.,1"1:^'b-:1?l:czenrom emeryiarnemu i renrowym z innycr, ty.tirrOw. O6o*rAzkowo ubezpieczeniom emeryr.

"1"".i:^S^1f^ 
i 9T"lbrorcy ^od,.dnia oznaczonego w lmowie jako dzien rozpocz9cia jej wyionywania do Onia

:19:Tlgcii,Iet_ umowy oodregaiq obow;azkoM,o ubezpreczen,L wypadxowemg i[*i i lO;,jr"V 1"l"ifp,*r-*:sreozrore ruD mrejsc! prowadzenia dzialarnoici przez zleceniodawcQ Kazda osoba obieta' obowiqzkowoemerytalnym I rentowymi podlega zgloszeniu do ubezpieczef spolecznych. Obowiqzek zgloizenia dozleceniobiorcow narezy do pratnika skladek. zgroszeri dokonuje sie w termi;ie 7 dnr od datv powstania oboy oo praintKa sKtaoeK. zgloszen dokonuje sie w terminie 7 dni od daty powstania obowiEzku I- ad g ust. 4a ustawy z dnia 13 pa2dzietnika, i 998 r. o systemie ubezpieczei spolecznych (iekst jednolity Dz. u. z
llii^,iil^1i3l-"^Il?Z:! .9*","0 art. 6 usr. 1 pkr 4, m€jqce usralone prawo oo emerytury tub renty podkubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,le2eti rownoczesnre ;ie p*o.tu,q; 

"to"r;u i;;;i, :r;;;;"ffi;:,.- art 9 ust 5 ustawy z dnia 1 3 pazdziernika r 998 r. o systemie ,ne.piec.e'n'spotecznyctr lterit ;eanotity oz. u. a iop6Zn. zm.) osoby, o ktdrych mowa w ad. 6, niewymienione w *t. a, i" i+" ,i;i"" ustatone prawo do emeryturydobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym
- art 36 ust 1 ,2,4,11 ,13,14 o systemie ubezpieczen spolecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2O1St. poz. 121 , z p6in.objeta obowiqzkowo Lrbezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podiega.gl;". i, J" 

"OJpi"*;;,;;*;zgloszenia do ubezpieczei spolecznych nare2y do pratnika si<taoet<. zgiosze"ri dokonuje siQ * iermin;e z'onr oc

KOnIrOlnego

do ubezpieczei

wyKonylvara
Plalnik skladek

-11 00, natomiast

2013 r . ,  od
5  r .  do  18 -12 -

01-07 -2014 t.  do
t .  do  17  12 -2013

0 4 1 1  1 0
t. da 23-49-2014
umowy zlecenra
t. do 29-49-2014

0o emeryrury I

ne osrqgaia co
- rentowych I

17 -06-2015 |
5  r .  do  18 -

121 ) tul inisler

zgioszen do
mresrQcznycn

o pracy w

ubezpieczei
i r en towym

uzyciu kodow,

sJ9 przepisy

ok].es miesiqca

tu0

w us t .  1 ,

jest w

spolecznych

obowi4zkowo

5 t. ,  poz. 121 z
renty podlegajq

5 t. poz 121 z

kazda osoba
. Obowiazek

daly powstania



sT.f##?jkr*$,ft:'.T:::rjr;:xlifr:L#ji:irY"{'ji,?!i,'*"1,!Lxr,}"1{ii,l?T.
:*":,,*l :1", r_lt:ili1;"f il,i,ffiHl::i"yi'#,:',ff"l:;[3,':'"11,*':,f].Tl,:"'?ff"i:1?S":nieprawidiowosci orzez zaklad. O zmianach w stosunt, J" i""V"i 

",Vt*aii""h 
* .gro".un,, ootyczqcych tytutu Lrodzaj6w ubezpieczeli itermin6w ich powstania, platnik sttaoei zawlaoamii iar,r"i popr."r.ij"ni"'rsii;;"iiponownego zgloszenia do ubezpieczei spolecznych zawierajqcego pr"*iOto*"?n..

Dowodyl
, dane z kornpleksowego systemr.j jnfofmatycznego ZUS KSI

kt? ]ionko!i!tr 3-20)- Kserokopta umowy zlecenie wraz z oswladczeniami- ksefokopia umowy zle(}-nie wtaz z oswiadczeniami E(akta kontroti str 21-24)
akta kontroti str. 25 30)

3ffl:":ffy::Hi:"::^:?i::"::gyll:. 
pratnka skladek pan J6zef MatysiaK wyjasnir, ze ,,niep.awidrowo6ci

::["Jj*"il:S-::i::]:yJ:: i:L::f"::1.i,^rcycrr *yn*ry z n eumffi po,ilirii'o"ooy,ulrn,;q"y"n 
"iqzsloszeniowych i wyrelestrowulqiyc'n, a tatze wsr<utei niJpia;l;;;;#il;;#;#H;,;#,::tff#3T:l

Dow6d:
Protok6l przyjecia wyjaSnien (akta kontroti sh I 99)

I 2 Prawidrowosc irzeternosi obriczania skradek na ubezpieczenia spoleczne oraz innych sktadek, do kt6rychzooowrAzany jest Zakiad

1 2. '1. Ubezpjeczenia spoleczne

Skontrolowany material:

- l isty plac za okres od 01.2013 | da j2.2O1S 
.t ,  urnowy o prace, Swiadectwa pracy, umowy ztecenta wtaz z Gzlecen umowy o dziel. wraz 2 rachunkami do um6w o dziero, pohrierdzone kopre prr-4R za rata 20132015,Ksi9gowych 231 , 404, 405, 851, Regutamin Zakladowego.Funduszu S*iuJ"r", t  Soq"fny"n, ,",V pr.V*nVJ Sil0swradczenia i  wnioski o przyznanje dofioansowania z ZiSS.

Ustalono

i,li*llJ:dffii5Ei:ifr3.3ifffitti;l::::ffJt3?:,Ti#;:i61x3i,%,,?:.J:';ii?;l,jili:
od 07.-01.-2014 r do 30_06_2014 ,., oo ofiffiTiT J, iiiiloiq", 

'"a"oi"i

ffi''"*'':i,1.,T;jai:*iiu.i#oiJ,*-,.".o"turvpoj"..loln"ioo;il,;ffi5r'Poni2ej
02/2013 - 728,0A zl
0312A13 - 728.00 zt
04/2013 - 936,00 zl
05/2013 - 806,00 zt
06/2013 - 858,00 zt
07/2013 - 936,00 21
08t2013 - 624,A0 z!
09/2013 - 858,00 21'0 /20 '3  

I  l / 0 .00  z l
1 1/2013 - 936,00 zt o
12/2013 - 1846,A0 zl
02/2414 - 780,00 zt
03/20'14 - 1040,00 zl
A4l2A14 - 728,0A 21
Q5/2414 - 728,00 zl
06/2014 - 754,0A z)
A7 1201 4 - 7 54 .00 zl
0812014 - 812,0A zl
09/2014 - 616,00 zl
1A/2014 -784,A0 z+
1112014 - 812.00 zl
12/2014 - 1624,00 zl
oz2A15 - 750,00 zl
03/2015 - 840,00 zl
A4/2O15 - 840,0A z+
05/2015 - 990,00 zl
06/2015 - 870,00 zl
07 t201 5 - 7 50 ,00 zl
08/2015 - 75O,AA zl
09/2015 * 750,00 zl
10/2015 - 690,00 z1
1112015 - 84A,00 z1
1212015 - 1560.A0 z!
Platnrk n e nal iczal skladek na ubezoiecz

;*:rr,i "ffi#j##Hff i:is#m ii."""r ::?:ffi :&::$8:!lti' J#l:J
B|..fH:l :'ii,,Tilinil jl::'."1fi?*-' d;lifr"pffi "*i'i" o'",^'i,.* ffi
0912014 - 1O0O,AO z!

i5.:ilJ : W. FEELT,lEJffirN: :x,:,"'1T",,,T.::l1T?T". l!:,1:;alr Ponizej

tego faktu
7  dn i  od

t a l

sporzqozanlu
dokumentdw

do um6w
na kontach
soclatnych,

umowy

7-12-2013 t.

i \



Dowody:

Ustalono:

0312A13 - 728.0A zl
04/2013 - 936,00 zt
05/2013 - 806,00 zt
06/2013 - 858,00 zi
0712013 - 936,00 zl
0812Q13 - 624,Ae zj
09/2013 - B5B 00 zl
10/2413 - 117A,AO zI
T 1/2013 - 936,00 zl
1212013 - 1846,00 zt
0212014 - 780,A0 z!
0312014 - 104O,AA zl
4412014 - 72B,OA zt
0512014 - 72B,OO zl
0612014-754,A0zt
07 /201 4 - 7 54 ,OO zl
08/2014 - 812,A0 zj

- o€r_e-z tompleksowego syslemu informatycznego- (Seroko0|e u'taowy zlece.ie wraz z oswiad./cn:l- ksefokopia umowy zlecenie wraz z oswraoczentaml- KSeroKopra umowy zlecenje wraz z oswtaocTpnram.- kserokopie rachlnkow do urn6w ziecen r
akta kontrot i  str.  79-186)
za tata 2a13-20151 t - t t L d t d r d z r t . l .

- kserokopia pll 11 za rck2O1S
- kserokopia plT,i 1 za rck 2014- wyjasnienie pzyczyn ni"pru*iol6ffii'iffiffiffi

ffHH" 

przvchodv oraz mresrEce w kt6rych przvchody te zostatv postawione do
Frzycnooy z {ytLlu wykony,rraaia umowv.
O7t2015 - 96.0A zl
08/2015 - 304,0A zl

Zgodnie z:

dyspozycli

' ;t';"::lil Ur,i,:,;tiJ.:i s"{fi i";idf}i.ll$ij i:ft ffi j:{:t j#,irs }:qff:i":li?:
u.,,u':,ll"*;,:it:+{#;dft},;fr,is,ttk*r,g,$!#,r.l; ,t

. z 2015r., poz.

akta kontrol isk. 3-20)

sporzE0zantu

na konlach
socJatnych,

o pooa0(u
uslala sie
zgodnie z

stawce

SEL

akta kontrol i  str.  21-24)

{rst plac
kont.oli str. 25-

{g$3.!onkoli str. j 87-.1 92)

osoba upowazniona do reprezentowania pratnika sklaciek pan Jozef Matysrak wylasnil, 2e ,,nieprawidl.wosci0ohJ'ne.- low rozlczenrowych wyn:k,y z-l_:ulfrnej r"-y*, 
"*oy 

)r i .r lu"" l i"  . ,9 
"po,rqo.rnrem 

dokumentowwy'ejestrowuiEcych a ral2e wskutel nieo.awidtowo zlozonego osw,acczenia p,Jez ztecenrobro,cQ...
Dowod:
Protokol przyjQcia wyjaSnien (akta kontrotr str.  .199)

R62nica w naliczeniu skladek z tego tytulu wynosi:

Przypis skladek: B 787,49 zl

Zestawienje r6znic sta nowiA zal4aznjki 2.3 do protokolu kontrcJij
' zdestawienie ustalonych w czasie konkolj podstaw wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i skiadek na

' zestawienie miesiecznych ro2nic w zakresre skladek na ubezpieczenia spoteczne i ubezpjeczenie zdrowotne
1 2.2 Ubezpiec2enie zdrowotne

Skontrolowany materiai:

ftliild";;*ii"'*ffi i ;iqiffi k*,":{fi$flTs*;'r#*n ",", iii#i"n"* i;
ffii:,i=.,.,ti'i;1",X'"*,9:",".'_:li",i.i:ffi.i-.,;y,l:'y ;:l?lii;&"JI:ff,T,;f,ffi

#1;iifilf+er,;*ry**iq,i*"{'"*:i'*3tr1}i'":*"#=;.f#"rx*::1*:',:,X;
r ,  o d  0 1 -
o kwoly



09t2014 - 616,00 zt
1U2414 -7a4,0A zl
11t2014 - 812,00 zl
1212014,1624,00 zl
02/2015 - 7 50,00 zl
03/2015 - B40,00 zi
04/2015 - 840,00 z]
05/2015 - 990,00 zi
06i2015 - 870,00 zl
07 1201 5 - 7 5A ,00 zl
A8/2415 - 750,AA z)
09/2015 750,00 zl
10/2015 - 690,00 zi
1 1 /241 5 - 840 ,AA z1
1212015 - 1560,0A zt

Platnik sktadek na|(2vl skiadkt na uDezpteczente zdrowotne z tytuiu zawa|IeJ umowy ztecenta zlEIF 'ESEL rrlt na okres od 17 o6-201s r. ao .o-r),zots r., nie uwzgrQdniaiac
g*l.jr:f"^*l : I:^"Y":l!3*."-r_:bil"czenie emeryraJne i renrowe finansowane przez uoezpteczana.Ponlzel przedstawiono orzvchodv oraz miesjEce, w kt6rych ptzychody te zostaly postawtone do dyspozycji

ffifi,r,u *ut ony*"n'u 116*

09/2014 - 1000,00 zl

0712015 - 96,A0 zI
08/2015 - 304,00 zl

Zgodnie z

kseaoKopra umowy zlecenie wraz z o6wiadczeniami
- kserokopia umowy zlecenje wraz z oswiadczeniami kontroJistr.

poosrawy

dotyczEce

sporzqozanru

- ad 
-81 ust l  i  6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o swiadczeniach opieki zdrowotnej f inansowanych ze 6rodk6wz 2015 t poz 581 z p62n zrn ) da ustalenja podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie zorowoinu osOo, o ttO

(Dz .  U.
usi '1 pkt 1. tit. e tj. wykonuiqcych praca na podstawie umowy ztecenia, o" ttordi 

"t"*j" "ii 
p;;;;"y-ffi;;"i

iLTl3:"il"jrj,:^.t,e" 
przeplsy okrestaiqce podstawq wymiaru skbdek na ,'b".p,"*"n,, emerytatne i f€

mowa w art. 66

zastrzezeniem ust.5,6 t10. podsrawe wymiaru iktadki nr ro".ptu"."ni"-!il,n""ii" pili i i i i j i l" 
",ei::."-rt:::r,:i:.:l".lill:: l:ll"-y: l"l9l"b"we finansowanych prz", ,iou,ji"".ony"n n,ebedqcych piatnikami s

tych osob, z

przez platnik6w ze Srodkow ubezpieczonego, zgodnie z przepisam; o 
"V"t"riu 

u0".ii""."-,i-1"-#;;;;:

skladek na
pot14conych

Dowody:
dane z kompleksowego systemu informatycznego ZUS KSl.- ksefokopie umowy zlecenie wraz z oswiadczeniami- akta kontrolr str 3-20)

kontroh sk 2r-24)
- kserokopje rachunkdw do umdw zlecei i  t ist ptac
PEybyszewskiego (akta konkoii  sk. 79-186)
- kserokopie PIT-11 za lata 2an_2015
- kserokopia P$-11 za tok20js
'  kserokopia PIT-11 za rck2A14
- wyjaSnienie przyczyn nieprawidlowosci (akta konkoli s; 197 ,198 )

osoba upowa2niona do reprezentowania platnika skradek pan Jozef r\/atysrak wyrasnir, 2e ,,nieprawidlowosci
::.::I^".19*,li:]i::liowych 

wynikty z nieumy6rnej pomy{ki osoby za;mulqcich sig lporzqozaniem 
';;rrnl",it"*

wyrsjes(owuJqcych, a tak2e wskutek nieprawidlowo zlo2onego oswiaocienia przez zieceniobiorca,,.

Dowod:
Pfotok6l plzyjQcia wyjaSnted (akta konkolistr.  199)

Roznica w nal iczeniu skladek z tego tyturu wynost:

Odpis skladek: 313,02 zl

Zestawienie r6znic stanowiq zatqczniki nr 2, 3 do protokolLr kontroti:

'  zestawienie ustalonych w czasie kontrol i  podstawwymiaru skladek na ubezpreczenra spoleczne iskladeknazdrowotne

' zestawienie miesigcznych rc2nicw zakresie skladek na ubezpieczenia spo€czne I ubezpreczenje zdrowoine
1.2.3. Fundusz Pracy i  Fundusz Gwarantowanych Swiadczei pfacowniczych

Skontrolowany materiat:

Jisty pfac za okfes od 0'1.2013 t do 12_201.5.t, urnowy o pracQ, 6wiadectwa pfacy, umowy zteceota w^z z tachzlecen, umo!!ry o dziero wraz z rachunkami do um6w o dzielo, potwierdzone kopie prr-4R za rata zorl-zali;,,ksrqgowych 231' 404,405,851, Reguramin zakiadowego Funduszu swialczeri soclarnyctr r"tv p,rvr*"vJ!"]i"osw adczenia t w-ioskt o otz yz'1a^ie doflnansowanra z ZiSS.

ni do um6w
na kontach
socjalnych,



5i;?i:iigg"ffi i#:L:.:I:",ff :,i116?l i ';l;,::'::,,?;i J",I:"",i,.Yliifl !"j
Zgodnie z:

::l 19L 
r:j '1 lstawy z dnia 20 kwjetnia 2004 r. o promocji zatrudnienia iI ulLdwv z urra z!.r KwErnra zuo4 t. a prcmocji zatrudnienia i instytrcjach rynku pracy (tekst jednority

::r:"1,1?]-",b.o1lTg::-skra-dki na Fundusz pracy ustatonl ;J il;i 
";";;r:;"y"n 

pocrstawe wymiaru skiadek r
:l":fF] T]l:-" bez stosowania ogranic-zenia, o kt6rym mowa w art. is usi i ;st!il;;;]"';,; ;;dr:Jlff ;uoezpleczen spolecznych (Dz.  U.  z 412.2015 t . .  oaz . |21 ,  66t^ 7m \  u^,n^c. .^_-h:?:ff:::.:J^1-"^",'lI"l (D: u. z 4 t.i.zots r., poz. tzi z potn. zn.1, wyi;*;"v;;';;.ji;;",;;i;:;
flIg*:"yy]f9l*1."j"^i: ry::g:q::,lq praiodawcy oraz i"." l"ii,"Jtr,i "-,1;;"a"y;ne," oiouy po.o"i"iei;
i'.:""iTi:*,:l:1'.XY:' ilili.:': :,='Lytonulqce praca na loi't^;;#t;j;;;;,;;ffi.dll i#;3:di': 

?"1i"!1,i 1964,r. - Kodeks clrr'itny 
"tosu;e sig prr"pisy o"tv*a; ,r";;L.- ait 104a ustawy z dnia 20 kwietnia zooa , o p,oilocy ruirJ"Lrr it"-rWi;r- rynKu pracy (tekst jednotity Dz.

113)":::::.1^":t -::i ll:: fdi","rki orsanizacyjne'nie op""";q .kr"i"i-'i" ;',;,#;',.":;:',1"#;i]ll
ff:j:,::,.1:r:l '-i*t:^T^"":fry!eso, dodatroweso ,aopi, ,rii'"''vn.r.i"g.l,u ,iiti, ";v.l'',j*li,J!iil,i,poczewszy od pierwszego miesiqca po powrocie t uaopu macierzy'rist<ie-g"o, dodatkowego urloprlwychowawczego.

Dow6d:
dane z Kompleksowego Systernu lnformatycznego ZUS KSI

B:i"lx"iiffi:lpffi ,i"""r""3i??:fffi:ii4?".T,lx#,:l:i"Jfr ",,",4#illiji"l",i"Jll[#;li"_111
Dowodl
- pfotokot ptzyjecia wyjaSnie6 (akta kontroli str. .j 99)

Roznrca w na iczeniu skladek I €go lylLl lu wynos.

Odpis skladeki 938,08 zl

Zestawienie ro:nic stanowi zalqcznik nr 4 do protokolu kontroljl

. Zestawienie miesiQcznych f62nic w zakresie sktadek na Fundusz p.acy i Fundusz Gwa.antowanych
Pracowniczych

1.2.4. Fundusz Emerytur pomosiowych

Ustalono:

Platnik nie zglaszal danych oGz nie deklarowal skladek za pracownikow wykonujqcych pracA w szczeg6lnychszczegolnym cl-ara]\ lerze

2. Ustalanie uprawniei do Swiadczei z ubezpieczed spcrlecznych jwyplacanie tyrch Swiadcze6 oraztego tytulu.

2.1. Sw;adczenia z ubezpieczenia spolecznego

KonttolE objeto okfes: marzec 201 5 r.  -  
Qudziei 2015 r..  .

Skontrolo\,,vany mateaial:
-listy plac, karty wynagrodzeri pracownik6w, za6wiadczenia reka.skie, o6wiadczenra uoezpreczonych, decyzja wSwiadczenia rchabil i tacyjnego.

Do bddanra kontrornego wytypowano nastepuJace zasi,k

tr#ffi i",r#;1?ff r,,:.'Jr;.,iti'f ^,irl!,:"ifri^,ii1r,iirlr;,,"Jlou"o,o,o
czerwiec 2015

Zasitek opiekuiczy z ubezpieczenia choroboweoo

ilF
Zasiiek chofobowy z ubezpieczenja chorobowego

czeNiec 2015
czelwiec 2015

2415
sierpiei 2013

cze rwie c 20 1 5
cze|wiec 2015

Swradcze.re rehabil i tacyjne z ubezpieczentd cnoroDowego
- - '  L ' L u z , e , : , " 1

Ustalono:

rozliczen z

ptzyznanta

Dz. U. z 2015 |

ubezpieczonej

ubezpieczenia
r. o syslemE

co najmniej
slosunKu pracy

ustawy z

.  z 2015 t.  poz.
pracownikow
36 miesiQ'cy

lub urlopu



Platnik skladek ustalal uprawnienja i ookumentowal prawa do Swiadczeri zobowiqzujqcym w tym zariesie stanem prarny. 
uoezpreczenra spolecznego zqodnie z zasadarni

2 2 Prawidlowosd dokonF ania rozticzei z tytut! wyplaconych swiadczei izasilkow

Kontrolq objQto okres: slyczei 2013 r _ grudziei 2015 r..

Skonkolowany material:
-lrsty piac. karty wynagrodzed pracownik6w, zaswiadczenia lekarskie, o6wiadczenra uoezpreczonych.

Ustalono:

:lllfli_:51"-d:f 
w. okresie konkolowanym dokonywat tozticzeh z tytuiu wyplaconych zasitkow i SwiadczeiooowrAzllAcym w tym zakresie stanem prawnym.

3. Prawidlowos6 i terminowos6 opracowywania wniosk6w o Swiadczenia emerytatne i rentowe.
Ustalono:

Platnik skradek w kontrorowanym okresie nie opracowywal wnioskow o 6wradczenia emeMarne i rentowe.
4. Wystawianie za6wiadczeh lub zglaszanie danych dla cel6w ubezpiecze6 spolecznvch.

Skontrolowany material:
- Karty wynagrodzei, zaswjadczenia lekarskie, karta zasilkowa

Kontroli poddano wystawione zaswiadczenie zus z-3 do ustarenia wysokosci sw*dczei z ubezpieczeniachoroby i macie12yistwa ubezpjec2onei:

zgoonle z zasadami i

dnia 03.12.2O15 |
30 12.2015 t.

spolecznego w razie

dn ia  30 .10  2014  r .

Kontroli poddano 5 wystawionych zaswiadczei ZUS Rp-7 ubezpieczonvch:

PESEL 01-07-2014 t.
dn,a 31-03-2014 r.

31-03-2014 t.
dnia 04-12-2013 |.

dnia 29-06-20'15 f.

Ustalono:

:JXt':':."'|#:i":fJTrX"1f"[iilT;=ff^L ]- 
j. Rp-7 .o zatrudnieniu i wvnasrodzeniir otaz zstaszat dane dra cer6w ubezpieczei

przycnodach zaitudnion"no 
"r"o,r-runll3irlJqcym 

w tym zakresie stanem prawnym Platnik slladet< nie wystawli zaswiadczeri o

Kontrol i  poddano informacle o danvch do uslalenia skladkj na ubezpieczenie wypadkowe - zus lwAr 01.2012 2 dn. 2g.o1.2|rc t . ,01.20132dn.23 .01 .2a t+r . ,o t .zo iq .an .  i6 .01  20 i5 r . ,0 t .201t . , i , . , . l i .o iz i i lo | .

Protok6l sporzqdzono w dw6ch iednobzmiqcych egzemplarzach, z kttrych jeden wystano poczta za potwierdzeniem odbjoru.
zgodnie z ad 9l ust 3 ustawy z dnia 1 3^e:-19.z.l1flf a .1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych {tekst jednorityr Dz. rJ. z zo1s r.paz 121 z p62n zm )' platnlk sktadek ma p,awo zlozyc w termrni" r + oni J i"iy,oroymanra protokoru pisemne zastze2enra do jegoustalen' wskazuiac f6wnoczesnie stosowne srodkr dowodowe, na adres. Zlxiad ubezpieczei spolecznych, wydzrar KontroliPlatnik6w Skladek w Tomaszowje Mazowieckim, Mo6cickiego +0i42, gZ_jO6Joi-aszow tuazowiecti
w ksiqzce kontrori jako date zakohczenia konkori wpisano: 'Data nadania protokolu w urzgozre pocztowvm,.

Skiefniewice, dnia 21 marca 2016 t.

/.,. ) /!
t v  , t 1
\ I gr-"-pu"

. 1 .

(podpis kontrolujacego)

.
J.: \ .  , .


