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PROTOKOL KONTROLI
Platnika :

............................~.g~ .. ~~~~~!?~~:.~~~~~~~~~i.~ .. .?~:W~. ~.I.~~.~.~ ..........................
(nazwa i adres )

Kontrol~

przeprowadzila inspektor kontroli ZUS Renata Borsuk posiadaj<tca legitymacj~ sruzbow<t
o numerze 16078, na podstawie upowaznienia do przeprowadzenia kontroli
nr 1720120400041 z dnia 23.03.2012r. wystawionego z upowaznienia G16wnego Inspektora
Kontroli Zakladu Ubezpieczen Spolecznych.
Kontrol~

przeprowadzono w dniach od 26 lipca 20 12r do 10 sierpnia 2012r
Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli dor~czono w dniu 261ipca 2012r.
W6jtowi Gminy Panu Ryszardowi Stachowiak.
Dokonano wpisu do ksi<tzki kontroli pod pozycj<t nr 18
Srednia liczba ubezpieczonych w 2011r -38

ZAKRES KONTROLI
1. Prawidlowosc i rzetelnosc obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz innych
skladek do kt6rych pobierania zobowi<tzany jest Zaklad oraz zglaszanie do ubezpieczen
spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnien do swiadczen pieni~znych z ubezpieczen spolecznych, wyplacanie tych
swiadczen oraz dokonywanie rozliczen z tego tyturu .
3. Prawidlowosc i terminowosc opracowywania wniosk6w 0 swiadczenia emerytalne
i rentowe.
4. Wystawianie zaswiadczen lub zglaszania danych dla cel6w ubezpieczen spolecznych.
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USTALENIA KONTROLI
Ustalenia kontroli zostary dokonane na podstawie dokument6w sporz&.dzonych przed dniem
rozpocz~cia kontroli, z uwzgl~dnieniem czasu przetworzenia dokument6w rozliczeniowych w KSI.
Wykaz zbadanego materiaru stanowi zal&.cznik nr J do protokoru kontroli.

1. Prawidlowosc i rzetelnosc obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz innych
skladek do ktorych pobieraniazobowhlzany jest Zaklad oraz zglaszanie do ubezpieczen
spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Kontrol&. obj~to okres od stycznia 2009r do grudnia 2011r, z tego okresu do badania kontrolnego
wytypowano 100% miesi~cy w kontrolowanym okresie.

1.1 Zglaszanie do ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Platnik skladek nie zglosil do ubezpieczen spolecznych Grzegorza Renskiego w okresie od
01 sierpnia 2009r do 31 grudnia 2009r z tyturu wykonywania umowy zlecenia.
Grzegorz Renski zgloszony zostal do ubezpieczenia zdrowotnego.
Ubezpieczony nie posiadal innych tytul6w do ubezpieczen spolecznych.
Dow6d: umowa zlecenia
lakta kontroli str. 3-4 I
oswiadczenia
lakta kontroli str. 11-14 I

Zgodnie z arl. 6 ust. 1 pkt 4 i arl. 12 ust 1 uslawy z dnia 13 paidziernika 1998r 0 syslemie
ubezpieczen spolecznych (Dz. U. z 2009r nr 205 poz.. 1585) obowiqzkowo ubezpieczeniu
emerylalnemu, renlowemu i wypadkowemu podlegajq osoby jizyczne wykonujqce umowy zlecenia.

1.2 Prawidlowosc i rzetelnosc obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz innych
skladek do ktorych pobierania zobowhl1:any jest Zaklad
1.2.1 Ubezpieczenia Spoleczne
Platnik nie naliczyl skladek na ubezpieczenia spoleczne za Grzegorza Renskiego w okresie od
01 sierpnia 2009r do 31 grudnia 2009r z tyturu wykonywania umowy zlecenia.
lakta kontroli str. 3-4 I
Dow6d: umowa zlecenia
Listy wyplat
lakta kontro Ii str. 5-10 I

Zgodnie z art. 18 usl. 1 i arl. 20 ustawy z dnia 13 paidziernika 1998r 0 syslemie ubezpieczen
spolecznych (Dz. U. z 2009r nr 205 poz.. 1585) podstawe wymiaru skladek zleceniobiorc6w na
ubezpieczenia spoleczne slanowi przych6d w rozumieniu przepis6w 0 podatku dochodowym od
os6b jizycznych osiqgany z tytulu wykonywania umowy zlecenia.
Platnik naliczaj&.c skladk~ na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za Janusz UrszuJ~ za listopad
2010r przyj&.l do podstawy naliczenia kwot~ 2 762,51 zl, a nalezalo 5 025,63z1 w wyniku bl~dnie
ustalonej
kwoty
ograniczenia
do trzydziestokrotnosci prognozowanego
przeci~tnego
wynagrodzenia miesi~cznego w gospodarce narodowej.
Dow6d: karta wynagrodzen
lakta kontroli str. 33-36 I
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Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 paidziernika 1998r 0 systemie ubezpieczen spolecznych
(Dz. U. z 2009r nr 205 poz .. 1585) roczna podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe os6b wykonujqcych umowy 0 prac~ w danym roku kalendarzowym nie moze bye wyzsza od
kwoty odpowiadajqcej trzydziestokrotnosci prognozowanego przeci~tnego wynagrodzenia
miesi~cznego w gospodarce narodowej na darry rok kalendarzowy, okreslonego w ustawie
budzetowej.
R6i:nica w naliczaniu skladek z tego tytulu wynosi :
Przypis skladek
1 394,70 zl
Zestawienie raznic stanowi,tzahtczniki nr 2,3 do protokoru kontroli:
- Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru skladek na ubezpieczenia
spoleczne i skladek na ubezpieczenie zdrowotne
- Zestawienie miesi~cznych r6i:nic w zakresie skladek na ubezpieczenie spoleczne i
ubezpieczenie zdrowotne
Platnik skladek nie tworzyl stanowisk pracy w warunkach szczegalnych lub w 0 szczegalnym
charakterze.
Dowad: oswiadczenie
lakta kontroli str. 55-56 I

1.2.2 Ubezpieczenia zdrowotne
Platnik naliczyl skladk~ na ubezpieczenie zdrowotne za Grzegorza Renskiego w okresie od
01 sierpnia 2009r do 31 grudnia 2009r z tyturu wykonywania umowy zlecenia w zawyzonej
wysokosci w wyniku nie naliczenia skladek na ubezpieczenia spoleczne.
lakta kontroli str. 5-10 I
Dowad: listy wyplat
Platnik naliczaj'tc skladk~ na ubezpieczenie zdrowotne za Janusz Urszul~ za listopad 2010r
zawyzyl jej wysokosc w wyniku bl~dnie ustalonej kwoty przekroczenia kwoty granicznej
Dowad: karta wynagrodzen
lakta kontroli str. 33-36 I
Platnik naliczyl skladk~ na ubezpieczenie zdrowotne za Teres~ Kempa za maj 2011r od kwoty
wyplaconego zasilku z ubezpieczenia wypadkowego potraktowanego pierwotnie jako wynagrodzenie
za czas choroby.
Dowad: karta zasilkowa
lakta kontroli str. 45-46 I

Zgodnie z art. 81 ustl i ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodkOw publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz. 1027 ze zm.) do ustalenia
podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje si~ przepisy okrdlajqce podstaw~
wymiaru skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przy ustalaniu podstawy wymiaru skladki
na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje si~ wylqczen wynagrodzen za czas niezdolnosci do pracy
R6i:nica w naliczaniu skladek z tego tyturu wynosi :
Odpis skladek
107,83 zl
Zestawienie raznic stanowi't zal'tczniki nr 2,3, do protokoru kontroli:
- Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru skladek na ubezpieczenia
spoleczne i skladek na ubezpieczenie zdrowotne
- Zestawienie miesi~cznych r6i:nic w zakresie sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i ubezpieczenie zdrowotne.
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1.2.3

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczeo Pracowniczych

Platnik w okresie od stycznia 2009r do grudnia 20 II r nal iczal skladktt na Fundusz Pracy za
ubezpieczonych osi~aj~cych przychody nie przekraczaj~ce co najmniej najnizszego
wynagrodzen ia
Dow6d: oswiadczenia
lakta kontroli str. 11-32 I

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008r , Nr 69, poz. 415 z p6in. zm. ) skladki na Fundusz Pracy ustala si~ od kwot
stanowiqcych podstaw~ wymiaru skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszqcych w
przeliczeniu na okres miesiqca co najmniej najnitsze wynagrodzenie.
R6Znica w naliczaniu skladek z tego tyturu wynosi :
Odpis skladek 1 973,13 zl
Zestawienie r6Znic stanowi zal~cznik nr 4 do protokoru kontroli:
- Zestawienie miesittcznych r6Znic w zakresie skladek na Fundusz Pracy
Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych.

Fundusz

2. Ustalanie uprawnieo do swiadczeo pieni~znych z ubezpieczeo spolecznych, wyplacanie tych
swiadczeo oraz dokonywanie rozliczeo z tego tytulu.
2.1. Swiadczenia z ubezpieczenia spolecznego
Kontrol~

objttto okres od stycznia 2009r do grudnia 2011 r, z tego okresu wytypowano 100%
wyplaconych zasilk6w w miesi~cach ]uty 2009r, listopad 2009r, pazdziernik 201 Or, maj 2011 r,
pazdziemik 2011 r . .
Platnik naliczaj~c zasilek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego dla Teresy Kempa za okres od
16 maja 2011r do 24 czerwca 2011r do podstawy naliczenia przyj~l dodatek specjalny przyznany
ubezpieczonemu na jeden miesi~c tj. marzec 2011r
Nadplata zasilku w wysokosci 24,40 zl.
Dow6d: karta zasilkowa
Przyznanie dodatku specjalnego
Karta wynagrodzen

lakta kontroli str.45-46 I
lakta kontroli str. 43-44 I
lakta kontroli str. 37-38 I

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r 0 .swiadczeniach pieni~tnych z
ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 ze zm.)
Skladnik6w wynagrodzenia przyslugujqcych w mySl umowy 0 prac~ lub innego aktu, na podstawie
kt6rego powstal stosunek pracy, tylko do okreSlonego terminu nie uwzgl~dnia si~ przy ustalaniu
podstawy wymiaru zasilku chorobowego naletnego za okres po tym terminie.
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Platnik naliczaja,.c zasilek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego dla Ryszarda Lesniewskiego
za okres od ] 5 marca 2011 r do 3] maja 2011 r do podstawy naliczenia przyja,.l dodatek stazowy.
Zgodnie z regulaminem wynagradzania dodatek stazowy wyplacany jest obok wynagrodzenia lub
zasilku z ubezpieczenia spolecznego. Nadplata zasilku w wysokosci 1746,42 zl.
Dow6d: karta zasilkowa
Karta wynagrodzen

lakta kontroli str. 48-49 I
lakta kontroli str. 39-42 I

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r 0 Swiadczeniach pieni~inych z
ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U Nr 60, poz. 636 ze zm.) przy
ustalaniu podstawy wymiaru zasilku chorobowego nie uwzgl~dnia si~ skladnikOw wynagrodzenia ,
jeieli postanowienia ukladow zbiorowych pracy lub przepisy 0 wynagradzaniu nie przewidujq
zmniejszania ich za okres pobierania zasilku
Platnik naliczaja,.c zasilek opiekunczy dla Urszllli Janusz za okres od 18 paidziernika 2011r do
31 paidziernika 2011r do podstawy naliczenia przyja,.l przych6d za listopad 2010r i grudzien 2010r
pomniejszony 0 13,71 %. W listopadzie 2010 lIbezpieczona przekroczyla trzydziestokrotnosc
prognozowanego przeci~tnego wynagrodzenia miesi~cznego w gospodarce narodowej.
Niedoplata zasilkll w wysokosci 34,44 Zf.
Dow6d: karta zasilkowa
lakta kontroli str. 47-48 I
Karta wynagrodzen
lakta kontroli str. 33-34 I

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r 0 swiadczeniach pieni~inych z
ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U Nr 60, poz. 636 ze zm.)
Podstaw~ wymiaru zasilku chorobowego przyslugujqcego ubezpieczonemu b~dqcemu pracownikiem
stanowi przeci~tne miesi~czne wynagrodzenie wyplacone za okres 12 miesi~cy kalendarzowych
poprzedzajqcych miesiqc, w ktorym powstala niezdolnosc do pracy.
Platnik wyplacil Jadwidze Zalasinskiej za pierwsze 6 dni zwolnienia lekarskiego w 201 Or
tj.od 29 wrzeSnia 201 Or do 4 paidziernika 20 lOr zasilek chorobowy w wysokosci 70% podstawy
Ipobyt w szpitalll/. Za okres od 5 do 18 paidziernika 2010r ( 14 dni) wyplacono wynagrodzenie za
czas niezdolnosci do pracy w wysokosci 80 % .
W paidzierniku 2010r platnik zlozyl
RSA 331 5-18X nakwot~1201,48z1 apowinienzloZyc RSA331 29 IX-12X zkwota,.1201,48z1
i zlozyl RSA 313 29 IX-4 X na kwot~ 450,54z1 a powinien zloZyc RSA 313 13-18 X 514,92 zl
Niedoplata zasilku w wysokosci 64,38 Zf.
Dow6d: karta zasilkowa
lakta kontroli str. 50-51 I

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy (tekstjednolity Dz. U z 1998r
Nr 21, poz. 94 z poz.. zm. ) za czas niezdolnosci do pracy wskutek choroby trwajqcej do 33 dni w
ciqgu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika , ktory ukonczy/ 50 rok Zycia- trwajqcej
lqcznie do 14 dni w ciqgu roku kalendarzowego- pracownik zachowuje prawo do co najmniej 80%
wynagrodzenia.
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R6Znica z tego tytulu wynosi:
Nadplata zasilk6w
1 770,82 zl
Niedoplata zasitk6w
98,82 zl
Zestawienie r6Znic stanowi&. zal&.czniki nr 5 do protokolu kontroli
Zestawienie r6Znic pomi~dzy kwotami wyplaconych a naleznych swiadczen i zasilk6w.

2.2. Prawidlowosc dokonywania rozliczen z tytulu wyplaconych swiadczen i zasilk6w
Kontrol&. obj~to okres od stycznia 2009r do grudnia 2011 r, z tego okresu wytypowano 100%
wyplaconych zasilk6w w miesi&.cach luty 2009r, listopad 2009r, paidziemik 2010r, maj 2011r,
paidziemik 2011r.
Platnik naliczaj&.c zasilek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego dla Teresy Kempa za okres od
16 maja 2011r do 24 czerwca 2011r do podstawy naliczenia przyj&.l dodatek specjalny przyznany
ubezpieczonemu na jeden miesi&.c tj. marzec 2011r
Platnik niesrusznie uznal si~ nadplaconym zasilkiem w deklaracji za maj i czerwiec 2011r
Dow6d: karta zasilkowa
Przyznanie dodatku specjalnego
Karta wynagrodzen

lakta kontroli str. 45-46 I
lakta kontroli str. 43-44 I
lakta kontroli str. 37-38 I

Platnik naliczaj&.c zasilek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego dla Ryszarda Lesniewskiego
za okres od 15 marca 2011 r do 31 maja 2011r do podstawy naliczenia przyj&.l dodatek stazowy.
Zgodnie z regulaminem wynagradzania dodatek stazowy wyplacany jest obok wynagrodzenia lub
zasilku z ubezpieczenia spolecznego ..
Platnik nieslusznie uznal si~ nadplaconym zasilkiem w deklaracji za marzec 2011r, kwiecien 2011r
i maj 2011r

Zgodnie z art. 46 ust 2 ustawy z dnia 13 paidziernika 1998r 0 systemie ubezpieczen spolecznych
(Dz. U z 2009r nr 205 poz.1585 ze zmianami) rozliczenie skladek oraz wyplaconych przez
platnika w tym samym miesiqcu zasilkOw podlegajqcych rozliczeniu na poczet skladek nastflPuje w
deklaracji rozliczeniowej wedlug ustalonego wzoru..Nie podlegajq rozliczeniu w deklaracji
rozliczeniowej zasilki wyplacone bezpodstawnie.
R6Znica w rozliczeniu wyplaconych swiadczen z ubezpieczenia chorobowego wynosi : 1 770,82 zl
zawyzenie rozliczenia
Zestawienie r6Znic stanowi zal&.cznik ill 6 do protokoiu kontroli
Zestawienie
panstwa.

miesi~czne

r6Znic w rozl iczeniu swiadczen z ubezpieczen spolecznych i budzetu
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3. Prawidlowosc i terminowosc opracowywania wniosk6w 0 swiadczenia emerytalne i rentowe.
Kontroli poddano wnioski 0 swiadczenia emerytalno rentowe ubezpieczonych:
Jadwiga Zalasinska PESEL 51121803944
Irena Liminowicz PESEL 49060308660
Krystyna Sapeta PESEL 49040408221
Zdzislawa Stepien PESEL 51120812527
Andrzej Merecki PESEL 44011603016
Platnik skladek opracowywal wnioski
obowi'\.zuj'l.cymiprzepisami

0

swiadczenia emerytalne i rentowe zgodnie z

4. Prawidlowosc wystawiania zaSwiadczen lub zglaszanie danych dla cel6w ubezpieczen
spolecznych.
Platnik skladek wystawial zaswiadczenia dla celow ubezpieczen spolecznych zgodnie z
obowi'l.zuj'l.cymi przepisami ..

Protok61 sporz'l.dzono w dwoch jednobrzmi'l.cych egzemplarzach, z ktorych jeden pozostawiono
platnikowi skladek
Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. 0 systemie ubezpieczen spolecznych
(Dz. U. z 2009r nr 205 poz.1585 ), platnik rna prawo zlozyc w tenninie 14 dni od daty otrzymania
protokolu pisernnych zastrzezen do jego llstalen z rownoczesnym wskazaniem stosownych srodkow
dowodowych, pod adres: ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH Oddzial w Koszalinie
Wydzial Kontroli Platnikow Skladek ul. Falata 30.

Kontrol~

zakonczono w dniu 10 sierpnia 2012r i fakt ten wpisanodo ksi'l.ik i kontroli
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Potwierdzenie odbioru ..................................................... .. .................................. .

Zala,cznik nr 1 do protokolu kontroli nr 172012040004PR0001
Platnik: URZ.GM .StAWNO
NIP : 8391994261
REGON : 770528549

Wykaz zbadanego materialu
Rozliczenie miesit:czne sktadek na ubezpieczenia spoteczne i ubezpieczenie zdrowotne

styczer'l 2009, luty 2009 , marzec 2009, kwiecier'l 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpier'l 2009, wrzesier'l 2009, patdziernik 2009, listopad 2009, grudzier'l 2009, styczen 2010 , luty 2010 ,
marzec 2010, kwiecier'l 2010 , maj 2010, czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpien 2010, wrzesier'l 2010, pazdziernik 2010, listopad 2010, grudzier'l 2010, styczer'l 2011 , luty 2011 , marzec 2011 , kwiecien 2011 ,
maj 2011 , czerwiec 2011, lipiec 2011, sierpier'l 2011 , wrzesier'l 2011 , pazdziernik 2011, listopad 2011 , grudzier'l 2011
Rozliczenie miesit:czne swiadczef\

styczer'l 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecier'l 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, slerpier'l 2009, wrzesier'l 2009, patdziernik 2009, listopad 2009 , grudzien 2009, styczer'l 2010 , luty 2010 ,
marzec 2010, kwiecier'l 2010, maj 2010 , czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpier'l 2010, wrzesier'l 2010, patdziernik 2010, Iistopad 2010, grudzien 2010, styczer'l 2011 , luty 2011 , marzec 2011 , kwiecier'l 2011 ,
maj 2011, czerwiec 2011, lipiec 2011, sierpier'l 2011, wrzesier'l 2011, pazdziernik 2011 , listopad 2011, grudzier'l 2011
Rozliczenie miesit:CZne skladek na Fundusz Pracy

styczen 2009, luty 2009, marzec 2009 , kwiecier'l 2009 , maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpier'l 2009, wrzesien 2009, patdziernik 2009 , listopad 2009 , grudzier'l 2009, styczer'l 2010 , luty 2010 ,
marzec 20 10, kwiecier'l 2010, maj 2010, czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpier'l 2010, wrzesien 2010, pazdziern ik 2010, listopad 2010, grudzier'l 2010, styczen 2011 , luty 2011 , marzec 2011 , kw iecie n 2011 ,
maj 2011 , czerwiec 2011 , lipiec 2011 , sierpier'l 2011 , wrzesier'l 2011 , pazdziernik 2011 , listopad 2011, grudzien 2011
Rozliczenie miesit:czne sktadek na Fundusz Gwarantowanych Swiadczef\ Pracowniczych

styczen 2009, luty 2009, marzec 2009 , kwiecier'l 2009 , maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierp ien 2009, wrzes ien 2009, pazdziernik 2009, listopad 2009, grudzier'l 2009 , styczer'l 2010, luty 2010,
marzec 2010 , kwiecien 2010, maj 2010, czerwiec 2010, lipiec 2010 , sierpien 2010, wrzesier'l 2010, pazdziern ik 2010, listopad 2010, grudzier'l 2010, styczen 2011, luty 2011 , marzec 2011 , kwiecien 2011,
maj 2011, czerwiec 2011, lipiec 2011 , sierpier'l 2011, wrzesier'l 2011, pazdziernik 2011, listopad 2011 , grudzier'l 2011
Analiza skladek na ubezpieczenia spoJeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla ubezpieczonych
JA K~ S Z EWS KI GR Z EGORZ ( 011000)
_~____09
sty cze r'l 20__________________________________________________

JANUSZ URSZULA (011000)

pazdziernik 2009, luty 2010, listopad 2010

J~DRUSZC~K~DOStAW~1100~

=~cze~~m
sty== n 2=~~
0
___________________________________________________________________

KAZ~IERCZYK ANDRZEJ (011 000)

.::~::!..
m aj .::=-1
20 ~0:!., .!:.=::=
pazdz=ie~
rn:::ik.:..:2:.:0:...:1..::
0 _____________________________________________________

KAZMIERCZYK EL2BIETA (011000)

maj 2009, patdziemik 2010

KEMPA TERESA (011000)

kwiecier'l 2011, maj 2011, czerwiec 2011

MAtOLEPS~-~DZIK

WIEStAWA (011000)

MOLENDARYS~RD(011000)

marzec 2010, maj 2010, listopad 2010
~~
kw ie==~
cie n ..::=20 1.:..:~
0
_____________________________________________________________

PIETRZY K EDYTA (011000)

kwiecier'l2009

PtACHECKA BEATA (011000)

kwiecien 2009

RENSKI GRZEGORZ (041100)

sierpier'l 2009, wrzesier'l 2009, patdziernik 2009, listopad 2009, grudzier'l 2009

SAPETAKRYSTYNA(011000)

~sto
li~~~
pa~d~~~~
2009 ~,p~at~dz~ie~rn
~~
ik~~
2 0~~
10 _________________________________________________

SKIBINSKI WOJCIECH (011000)
STACHOWIAK

RYS~RD

(011000)

luty 2010
pazdziernik 2011

STEFANOWSKIBOGUStAW(011000)

=si=e~~~ie~n~2~0=0=9

STEFANOWSKI WOJCIECH (011 010)

sie~ien

ST~PIEN ZDZIStAWA (011000)

listopad 2010

________________________________________________________________________

2009

SZYMANEK JUSTYNA (011000)

styczen 2010

ZIE LlNSKI ANDRZEJ (011000)

.t:::
p:::.:
az:::'d:.::z:.::
ie~
m~ik.:...:2:::;0::..:1~1.!...
, l::.:is:.::
to~p=a.:::.
d ~2.:::.
01.:...:1~___________________________________

Analiza swiadczen dla ubezpieczonych
ZasHek macierzynski z ubezpieczenia chorobowego

ROMAN AGNIESZKA

patdziernik 2011 , listopad 2011 , grudzien 2011

SZYMANEK JUSTYNA

luty 2009, marzec 2009, kwiecien 2009, maj 2009, czerwiec 2009

Zasilek opiekunczy z ubezpieczenia chorobowego
JANUSZURSZULA

~
p~~~ie~~~~~~
atd z~ rn ik 2 0 1 1 _________________________________________________________________________________

KNAP AGNIESZKA

patdziemik 2011, grudzien 2011

SZYMANEKJUSTYNA

~
p~:::;
at d
~~~
z ie r~~
ni k~~
2 0.:::.~
09 _________________________________________________________________________________________

Zasilbk chorobowy z ubezpieczenia chorobowego - Ubezpieczenie chorobowe
LESNIEWSKI RYSZARD

marzec20::..:1~1.!...~~=ci~n
, kwie~ e~~0
2~~~
11 ,~~~~
maj 2~11
0~~_______________________________________

OMY0..I.!3.~r-.J_EU~

patdziernik 2011, listopad 2011, listopad 2011 , listopad 2011 , grudzien 2011

ROMAN AGNIESZKA
SZYMANEKJUSTYNA

cze rwiec 2011, lipiec 2011 , sie~ien 2011 , wrzesien 2011
~
sty
~
cz=
e~
n~
2~
0.:::.
09
~_______________________________________________________________________________________

ZALASINSKA JADWIGA

patdziernik 2010

Zasilek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego - Ubezpieczenie wypadkowe
KEMPA TERESA

~~~20
m aj .:::.~1.:...:1~,~~~
m aj .:::.=
2 01.:...:1~,~~~
m aj .:::.01
2 .:::..:...:1~, =~~~=~~~
cze rw ie c 2 0 1~
1 _______________________________________________________________________

tA~NSKABEATA

~~~=~~~
listo pad 2 0=9
0.:::.________________________________________________________________________________________

Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy z powodu choroby, finansowane ze srodk6w pracodawcy
ZALASINSKAJADWIGA

.t:::paz~'d:.::z:.::ie~rn~ik.:...:2:::;0::..:1=
0______________________________________________________________________________________

~l> .'~,.t
n,C.~,~~[
..

1 .

r-

········· · ,· " ~~r:~··· .l. ······· ···
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Zalqcznik nr 2 do prolokolu kontroli nr 172012040004PR0001
Plalnik: URZ .GM .StAWNO
NIP: 8391994261
REGON : 770528549

Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i skfadek na ubezpieczenie zdrowotne

!
MiesictcJrok

l

'--_____--'_1I

Emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru skfadek
na ubezpieczenia
Chorobowe
Wypadkowe

II

II

-j

II
I[

Ii

na ubezpieczenie
Zdrowotne

I
I

Skfadka na ubezpieczenie zdrowotne

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __
L

1. JANUSZ URSZULA, PESEL: 69042603066, kod tytulu ubezpieczenia: 011000
11-2010

5 025,63 zl

A
?<; 71
_ M':7
,_, ,___.

_ _ _ _ _ _ _ __

762 ,05 zl

2. KEMPA TERESA, PESEL: 60070714427, kod tytulu ubezpieczenia: 011000
05-2011

1 339,22 zl

120,53 zl

3_ RENSKI GRZEGORZ , PESEL: 52121803873, kod tytulu ubezpieczenia: 041100
<;f1f1 00 zl
._ _ _----...:5;,,;;0~
0 ,!..:.
0.::..
0 _=
zl~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___'__

443,70 zl

39,93 zl

09-2009

500,00 zl

500 ,00 zl

443,70 zl

39,93 zl

10-2009

500 ,00 zl

500,00 zl

443,70 zl

39,93 zl

11-2009

500,00 zl

500,00 zl

443,70 zl

39,93 zl

12-2009

1 100,00 zl

1 100 ,00 zl

976 ,14 zl

87,85 zl

Razem :

8 125,63 zl

3 100,00 zl

12557,41 zl

1 130,1 5 zl

08-2009

0,00 zl

Zal<tcznik nr 3 do protokO/u kontroli nr 172012040004PR0001
Platnik: URZ .GM .StAWNO
NIP: 8391994261
REGON: 770528549

Zestawienie miesiQCZnych rOznic w zakresie skladek na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne

r

Rodzaj ubezp-;-eczenia

·:1

Zr6dtofinansowani;

II

deklarowane w zt

wvnikaiaca z ustalen kontroli w zt

'I

DrzvDisu sktadek w zt

1. 08-2009

Emerytalne

Ubezpieczony

10980,83 zl

11 029,63 zl

48 ,80 zl

Emerytalne

Platnik

10 980,83 zl

11 029,63 zl

48,80 zl

Rentowe

Ubezpieczony

1687,65 zl

1695,15 zl

7,50 zl

Rentowe

Platnik

5062,90 zl

5085,40 zl

22 ,50 zl

Wypadkowe

Platnik

1 026,20 zl

1 030,40 zl

4,20 zl

29738 ,41 zl

29870,2 1 zl

131 ,80 zl

Ubezpieczony

997 1,92 zl

9966 ,85 zl

Razem FUS:
Zdrowo!ne

-- -

2. 09-2009
Emerylalne

Ubezpieczony

10843,17 zl

10891,97 zl

48,80 zl

Emerytalne

Platnik

10843,17 zl

10891 ,97 zl

48 ,80 zl

Renlowe

Ubezpieczony

1 666,48 zl

1 673,98 zl

7,50z1

Renlowe

Plalnik

4999,42 zl

5021 ,92 zl

22 ,50 zl

Wypadkowe

Plalnik

1110,45zl

1 114,65 zl

4 ,20 zl
131 ,80z1

Razem FUS :
Zdrowolne

29462 ,69 zl

29594,49 zl

Ubezpieczony

10816,40 zl

10811 ,33 zl

0,00 zl
5,07 zl

O,OOzl
5,07 zl

3. 10-2009
Emerytalne

Ubezpieczony

10206,85 zl

10255,65 zl

48,80 zl

Eme/ylalne

Platnik

10 206,85 zl

10255,65 zl

48,80 zl

Rentowe
----

Ubezpieczony

1 568,69 zl

1 576,19 zl

7,50 zl

Renlowe

Plalnik

4706,04 zl

4728 ,54 zl

22,50 zl

Wypadkowe

Platnik

1 055,68 zl

1 059 ,88 zl

4,20 zl

27 744 ,11 zl

27875,91 zl

131 ,80zl

Ubezpiec;z.0ny

10319,05 zl

10313,98 zl

Emerytalne

Ubezpieczony

9459,91 zl

9508 ,71 zl

48 , 80 ~

Emerytalne

Platnik

9459,91 zl

9508 ,71 zl

48,80 zl

Razem FUS :
Zdrowolne

0,00 zl
5,07 zl

4. 11:2009

Renlowe

Ubezpieczony

1453,89 zl

1 461 ,39 zl

7,50 zl

Renlowe

Platnik

4361 ,65 zl

4384,15 zl

22 ,50 zl

.

.

. II Lr6dlo
.. finansowania )!

RodzaJ ubezplsczema

I

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _--'

Wypadkowe

Platnik

Kwotaskfadek
'I
----.J
~========:=====~==:::::::;:=:==:=7=::::=C:--======:;
deklarowane w zJ
I ~ nikajilca z ustaleJ\ kontroll w zl
przy pisu skladek w zf
odpisu skfadek w zf
I
1 054 ,39 z!
1 058,59 zl
4 ,20 zl _ _ _ _ _ _ _ _ __

II

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---=2.::..
5--=9.=
2..:,.
1,,-=5.::..
5.=
zl
10 365 ,15 z!

=:..:..:..:.:~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:'....:-: .:-=- .!...:
' '':::'
_'=
_'

.g~go

131 ,80 zl

zl
5,07zl

12679,23 zl

107,36 zl _ _ _ _ _ _ _ __

12679,23 z!

107,36 zl

1 948 ,66 z!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.::..
5--=.
84
..:,.5::..!.,9::..:6:....:z:::.1

16,50 zl _ _ _ _ _ _ _ __
49,50 zl _ _ _ _ _ _ _ _.

1 392,28 zl

9,24 zl

._ _ _ _ _ _ _ _ _ _---=34
:....:....:54
~
5 ,'3.::..
-= 6 .=:.
z!
13758,87zl
._ . . _, ___.

289,96 zl

11 091 ,57 z!

220.88 zl

0,00 zl
11 ,15zl

220 , 88 ~!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _---=1..:,.
1--=.91
0.::..:..!..,5
::..:7:....:z::.1
1 704 ,65,31

_ _ _ _ _ __
33,94 z! _ _ _ _ _ __ __

5113,95z!

101 ,84zl

29 001 ,74 zl
2 386 , 95 zl
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1:.::~

5 ~, 54zl

_ _ _ _ _-..c:.-_ - --'._- :;..;
. -:::.

O,OOzl
22 ,94 zl

;===========1=2;;;4=0~8,;;:;0
2~;
ZI
523 ,44 zl
523 ,44 zl

. 53,4_6 z.l.
0,00 zl
0,00 zl

10060,02 zl

80,44 zl

0,00 zl

30 179,92 zl

241 ,34 zl

0,00 zl

__ . '_,' __ '

5655 ,80 z!
80 011 .33zl

26,04 zl
O,OOzl

0,00 zl
107,83zl

- ... -- .

176809,26z!

13~4 , 70zl

:.::: 4:.::6,c:.,6
5.:::. 7.:...=:.
zl
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _---=65:....
65456 ,76 zl
_ . ___ ,___.
__ . _,___ ,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _........:..
- -=.-- =..:..:.'--'
. _:..:_:;,'

____ .

===========::;8~~11::;,3=3
0 0= :;;;z;;;1 = =====;;;;;.;,-O:;;:;..,.=gO:;;_.!..
..Z;:;;
.:.==c.:' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _-..::~::::.::..::::.::::::c..:~:....:::.
-v vv v ,' ~ ~ '

256820,59 zl

1 g.!,8~ zl
107.83 zl

1394,70 zl

,r.. ,
/ c·
.... ...... ........

rWLl
.'r'·cn

(piecz<lctka i t dpli; inspeictora kontrdli
.

J

,

.

O,OOz!

.II,
-~

.; I~;

Zalqcznik nr 4 do protokolu kontroli nr 172012040004PR0001
Platnik.: URZ.GM .StAWNO
NIP: 8391994261
REGON: 770528549

Zestawienie miesiQcznych r6znic w zakresie sktadek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych

Fundusz Pracy

5429,93 zl

5405,91 zl

24 ,02 zl

2934,86 zl

2883 ,89 z!

50,97 z!

2975,04 zl

2924,07 zl

50,97 z!

2 8??,96 z! _ _ .

2831 ,94 zl

24 ,02 z!

3 168,63 zj

3144,61 z!

24,02 z!

3 105,89 z!

3081 ,87 zl

24,02 zl

1496,38 zl

1472,36 zl

24 ,02 z!

1 613,01 zl

1 588,99 zl

24 ,02 zl

1 824,96 z!

1800,94 zl

24 ,02 z!

1 652,48 z!

1 635,57 z!

16,91 zl

1 643,85 z!

1626,94 z!

16,91 z!

2302 ,76 z!

2261 ,35 z!

41,41 z!

3164,26 z!

3127,99 z!

36,27 zl

1665,93 z!

1 629,66 z!

36, 27 z!

2 02-2009
Fundusz Pracy
3.03-2009
Fundusz Pracy
4. 0~2009
Fundusz Pracy
5. 05-2009
Fundusz Pracy
6. 06-2009
Fundusz Pracr
7. 07-2009
Fundusz Pracy
8.08-2009
Fundusz Pracy
9. 09-2009
Fundusz Pracy
10. 10-2009
Fundusz Pracy
11. 11-2009
Fundusz Pra cy
12. 12-2009

-

Fundusz Pracy
13. 01-2010
Fundusz Pracy
14. 02-2010
Fundusz Pracy
15. 03-2010

,.

Fundusz

Fundusz PraC"t

I

II

z deklaracji w zl

II

Kwota skladek
wynikajllca z ustalen kontroli w zI

II
II

.K!,o~
przy pisu skladek w zl

II

odpisu skladek w zl

--=:J
I

1 707 ,87 zl

1 671 ,60 zl

36.27 zl

1 731 ,20 zl

1 694,93 zl

36.27 zl

2492,83 zl

2456,56 zl

36,27 zl

1818.11zl

1 781,84 zl

36 ,27 zl

1860,94 zl

1824,67 zl

36 ,27 zl

1 901 ,54 zl

1865,27 zl

36,27 zl

1 845,49 zl

1 809.22 zl

36 ,27 zl

1 811 ,38 zl

1 775,11 zl

36,27 zl
- - -.-

2104. 18zl

2 067,91 zl

36,27 zl

1 924.95 zl

1 888,68 zl

36.27 zl

2 109,67 zl

2031,75 zl

77.92 zl

3820,09 zl

3763,70 zl

56,39 zl

2361 ,13 zl

2275.86 zl

85,27 zl

2458,82 zl

2344,15 zl

114.67 zl

3 125.55 zl

3010 ,88 zl

114.67 zl

2629,29 zl

2514,62 zl

114,67 zl

3016,18 zl

2937,91 zl

78,27 zl

271 1,23 zl

2625.96 zl

85 ,27 zl

16. 04-2010
Fundusz Pracy
17.05-2010
Fundusz Pracy
18.06-2010

-- - --

Fundusz Pracy
19. 07-20 10
Fundusz Pracy
20.08-2010
Fundusz Pracy
21.09-2010
Fundusz Pracy
22. 10-2010
Fundusz Pracy
23. 11-2010
Fundusz Pracy
24. 12-2010
Fundusz Pracy
25. 01-2011
Fundusz Pracy
26. 02-2011
Fundusz Pracy
27.03-20 11
Fundusz Pracy
28. 04-2011
Fundusz Pracy
29. 05-2011
Fundusz Pracy
30. 06-2011
Fundusz Pracy
31 . 07-201 1
Fundusz Pracy
32. 08-2011
Fundusz Pracy
33. 09-2011

l

Fundusz
j
'--_____-'1
Fundusz Pracy

Kwota skfadek

II

z deklaracJ I w zt

wynikaj'lca z ustalen kontroli w zt

iI
II

Kwota

.
odplsu sktadek w zt

II

przypisu sktadek w zt

2 675,96 zl

2586,13 zl

89 ,83 zl

2674,77 zl

2569,90 zl

104,87 zl

2823,93 zl

2711 .46 zl

112,47z1

3564 ,72 zl

3406,44 zl

158,28 zl

89003,77 zl

87030,64 zl

0,00 zl

1973,13 zl

0,00 zl

0,00 zj

0,00 zl

0,00 zl

34. 10-2011
Fundusz Pracy
35. 11-2011
Fundusz Pracy
36. 12-201 1

- ---

Fundusz Pracy
Razem FP
Razem FGSP



~~..
(Piecz~tkL
a i F.,?d P~ ~ns

rqlt ZUS)

. .'

(""t

I.

jI

t, . • .....

8 .f
..-/

"--

_

,', l.J

-'"

r
-J

Zaj'tcznik nr 5 do protokolu kontroli nr 172012040004PR0001
Pjatnik: URZ.GM.StAWNO
NIP: 8391994261
REGON: 770528549

Zestawienie r6i:nic pomiQdzy kwotami wyplaconych a nalei:nych swiadczefl z ubezpieczen spotecznych

Rodzaj
swiadczenia

r-

1

3fJ
I 0:0

Ie i ~I

Liczba
dni zasitkowych I
liczba
wyplat

3

Kwota
wyptaconego
swiadczenia
wzt

II

4

II

Dane ~nikajctce z kontroli

Dane dotyCZllce wyptaconych swiadczen
Data
wyptaty
Swiadczenia

II

5

Kod
Swiadczenia

Miesictclrok

Ii

6

"

7

I

Okres

I

~!

II

8

Liczba
dni zasUkowych I
liczba
wyplat

9

Kwota
naleznego
Swiadczenia
wz.

II

I

I

Kwota
nadptaty w z.
(bezpod
stawnie
wypfacone
swiadczenie)

..

1o- - JI

niedoptaty
wz.

I
L..-1~

11

1. JANUSZ URSZULA, PESEL: 69042603066, kod tytuju ubezpieczenia: 011000
Zasijek
opiekur'lczy z
ubezpieczenia
chorobowego

2011-10
18-2011· 14
10-31

2406,32 zj 2011-10-01

10-2011

312

2011-10
18-2011 14
10-31

34 ,44 zj

2440 ,76 zj
-

-

2. KEMPA TERESA, PESEL: 60070714427 , kod tytulu ubezpieczenia : 011000
Zasilek chorobowy 2011-05z ubezpieczenia
21 - 2011- 11
05-31
~padkowego

599,50 zl 2011-05-01

05-2011

314

2011-05·
21-2011- 11
05-31

592,79 zj

6,71 zj

Zasilek chorobowy 2011-0519-2011- 2
z ubezpieczenia
wypadkowego
05-20

109,00 zl 2011-05-01

05-2011

314

2011-05
19-2011- 2
05-20

107,78 zl

1,22 zl

Zasilek chorobowy 2011-05z ubezpieczenia
16-2011- 3
wypadkowego
05-18

163,50 zl 2011-05-01

05-2011

314

2011-05
16-2011- 3
05-18

161 ,67z1

1,83 zl

1 308,00 zl 2011-06-01

06-2011

314

2011-06
01 - 2011 24
06-24

1 293 ,36 zl

14 ,64 zl

Zasilek chorobowy 2011-06
z ubezpieczenia
01 - 2011 24
wypad kowego
06-24

3. LESNIEWSKI RYSZARD, PESEL: 49021804079, kod tytulu ubezpieczenia: 011000
Zasilek chorobowy 2011-03
z ubezpieczenia
15-2011 17
cho~obowego
03-3 1

2 653,70 zl 2011-03-01

03-2011

313

2011-03
15 - 2011 - 17
03-31

2273,07 zl

380,63 zl

Zasilek chorobowy 2011-04
z ubezpieczenia
01 - 2011 - 28
chorobowego
04-28

4 370,80 zj 2011-04-01

04-2011

313

2011-04
01 - 2011 28
04-28

3743 ,88 zl

626,92 zl

Zasilek chorobowy 2011-04
z ubezpieczenia
29-2011 33
chorobowego
05-31

5151 ,30z12011-05-01

05-2011

313

2011-04
29 - 2011 33
05-31

4412,43 zl

738,87 zl

-

4. ZALASINSKA JADWIGA, PESEL: 51121803944, kod tytulu ubezpieczenia : 011000

II

Dane dOtyCZAtC8 wyptaconych swladczen
.' Rodzaj
s\lriadczenia

~
od 
do

Liczba
dni zasitkowych I
liczba
wyptat

Kwota
wyptaconego
swiadczenia
wzt

L--,,---'--_-'r---2~c=~1

4

Data
wyptaty
swiadczenia

"

5

Zasi!ek chorobowy 2010-09
z ubezpieczenia
29 - 2010 6
450,54 zl 2010-10-01
chorobowe~o
..:.1.::..
0...:04
___ ___ _ _ _ _ __ _ __ _

II

Dane wynikaj~~ z kontroli
Kod
swiadczenia

Miesictclrok

Ii

6
10-2010

II
313

7

Liczba
dni zasUkowych I
liczba
wyptat

~
od 
do

II

8

II

Kwota
naleinego
Swiadczenia
wzt

II

9

I

niedoptaty
wzt

I
J

1C= - 11 ~~ f2 ~-1

10

2010-10
13 - 2010 6
10-18

Kwota
nadptaty w zt
(bezpod
stawnie
wyptacone
swiadczenie)

64 ,38 zl

514,92 zl

Zesta:.vienie kor'lcowe.
Rodzaj swiadczenia
ZasHek opiekur'lczy z ubezpieczenia chorobowego

If

Kod swiadczenia

II

II

Nadptata w zt

Niedo~ta w z.
J_ _---'

312

0,00 zl

34 ,44 zl

Zasilek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

313

1 746,42 zl

64,38 zl

Zasilek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

314

24,40 zl

0,00 zl

1 770,82 zl

98,82 zl
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Zalqcznik nr 6 do protokolu kontroli nr 172012040004PR0001
Platnik: URZ.GM.StAWNO
NIP: 8391994261
REGON: 770528549

Zestawienie miesi~zne r6Znic w rozliczeniu swiadczen z ubezpieczen spolecznych i budzetu panstwa

Miesi,\clrok

7

2

n -'no zl
380,63 z _ _ _ _ _-"-'
n no zl
626,92 zl

03-2011

ChorobOl

2 872,38 zl

2491,75 zl

2

04-2011

3 743,88 zl

3

05-201 1

Choro
.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'_hnw
__
3-'-"-',.::...=-z1
80 =:.
4...:::70
hnwp
--'--'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'-5:_1.:..:5~1.!.:
,3:..:.
0~
zl
Choro

4 412,43 zl

4

05-2011

Wyoarll,t:nwp
-"-"'-;.;.:..::.'-'...::..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--=-:..:.
872:.!..::.:~
, 00 zl

862 ,24 zl

n no zl
738,87 zl _ _ _ _ _--=:2..:
n no zl
9,76 zl _ _ _ _ _~.:..

5

06-2011

Wypadkowe

===== =====;;;;1~30:;;8;::,0:;;0=
zl

1 293,36 zl
12803.66 zl

0,00 zl
14,64 zl ======;;;;
1770,82 zl _ _ _ _ _0,00 zl
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