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Zakład Ubezpieczeń Spolecznych
ulydział Kontro|i Płahików Składek w Kie|cach
Kolberga 2a
25-624 Kielce

Dane identyfi kacyjne ptatnika:
NIP:6581807048
REGON: 001139970

- Znakpisma: 152017080060PRO001
Znak spraury: 1 5201 7080060

Protokół kontro|i

Płatnika składek: PUBLICZNA szKoŁA PoDsTAWoWA w Czermnie im Henryka Sienkiewicza, 26-260
FałkÓw, Ul, KoŚcielna 76.

Kontro|ę pzeprowadził inspektor kontro|i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lwona Wi|k.Makuch, posiadający

legitymację słuzbową nr 13068, na podstawie upowaŹnienia nr 1520170800601 wystawionego 27 |ipca2017 r.

z upoważnienia GłÓwnego lnspektora Kontro|iZakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę pzeprowadzono W dniach: 14 sierpnia 2017 r,,16 sierpnia 2a17 r.. 18 sierpnia 2017 r.,21 sierpnia
2A17 r- - 22 sierpnia 2417 r.

UpowaŹnienie do pzeprowadzenia kontroli doręczono dnia 14 sierpnia 2017 r. płatnikowi składek: Dyrektorowi
Szkoły mgr Mariannie Michalskiej

ł*
Dokonano wpisu do ksiąiki kontroli pod pozycją nr /. Łl
Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2016 r.: 21.

Średnioroczna liczba ubezpieczonych w 2a16r _ 22

Zakresy kontroli

1' PrawijłowoŚÓ i zetelnośĆ ob|iczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do ktÓrych
pobierania zobowiązanY jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń spo.łecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz

dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3. PrawidłowośĆ iterminowośĆ opracowywania wnioskÓw o świadczenia emerytalne i rentowe

4. \Ąłstawianie zaświadczeń |ub zgłaszanie danych dla celÓw ubezpieczeń społecznych

Ustalenia kontroli

Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie dokumentÓw spoządzonych pzed dniem rozpoczęcia
kontroli, z uwzg|ędnieniem czasu przetwozenia dokumentÓw roz|iczeniowych w KSl. Wykaz zbadanego
materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontro|i. fB

{. Prawidłowość i rzete|ność ob|iczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek' do
których pobierania zobowiązany jestZakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i
ubezpieczenĘ zdrowotnego.



1.1- Zgłaszanie do ubezpieczeń spo}ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego'

Zbadano:

1.Akta osobowe nżej wymienionych osób wykonujących umowy o praĘ, co stanowi 70% osob zg*aszanych
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na dzień 30-11-2016r

Ustarono:

1. Płatnik składek dokonał zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z
obowiązującymi zasadami"

1.2. PrawidłowoŚć i zete|ność ob|iczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do ktorych
pobierania zobowiązany jest Zakład.

W zakresie obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Emerytur Pomostowych kontrolą objęto okres od 01.0$-201fr do 31.07-2017r

Sprawdzono naliczenie składek za okres od | 2014r do Xl| 2016r.

zbadano:

- listy płac pracownikÓw za okres od l 2014r do X|l 2016r
- miesięczne sprawozdania z wykonania p|anu wydatkÓw budzetowych za wiw okres,

Ustalono:

1. Płatnik na|iczył składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne iFundusz Pracy zgodniez
obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
2. Płatnik nie miał obowiązku naliczaÓ składek na Fundusz Emerytur Pomostowych'

2' Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz
dokonywanie roz|iczeń z tego tytułu'

Kontro|ą objęto okres od 01-08-2012r da 31-07-2a17r, z czego do badania kontro|nego wytypowano okres od I

ZAMr do Xll 2016r.

Zbadano zasiłki z ubezpieczeń społecznych :

zasiłek opiekuńczy na lnłotę 363'78zł.



-f

cierzyński na kwotę 1337,65zł,

opiekuńczy na kwotę 161,05zł.

)robowy na kwotę 47a,58zł,

lrobowy na kwotę 1451,11zlt,

Ustałono.

1 Płatnik ustalił uprawnienia do świadczeń oi9ni91nvch z ubezpieczeń społecznych i wypłacił te Świadczenia
::tr"::J::ffizliczenia 

z tego $tułu w wysokościach i terrninac h wyznaczonyłn- po",obowiązujące w tym

3' Prawidłowość iterminowość opracowywania wniosków o świadczenia emeryta|ne i rentowe.
Ustalono

1 P|atnlk nie komo|etowa.lwnioskow o Świaoczenia emerytalne i rentowe'
4. |Ęstawianie zaświadczeń Iub zgłaszanie danych d|a ce|ów ubezPieczeń społecznych'
ZŁ,&anc

z
B

I

us:a,c.c

1. Płatnik wystawr.ł zaŚwiadczenia d|a ceiÓw ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązującymi W tymzakresie zasadami.
2' Płatnik złoŻył do ZUS informacje ZUS |WA z okres od 2014rdo 2016rzgodnie z obowiązującymi w tymzakresie zasadami.

Protokoł spoządzono w dwÓch jednobzmiących egzemp|azach, z ktÓrych jeden doręczono płatnikowiskładek.

Zgodnie z art.91 ust. 3 ustawy z dnia ,|3 paŹdziernika ,tgg8 r..o systemie ubezpieczeń społecznych (tekstjednoliĘ: Dz. U. z20ag r' trtrzos, poz tsós, zpÓźn,.ml, Jłatnil.składekmaprawo złożyĆwterminie 14dniod daty otzymania protokołu pisemne zastzezeniado jego.usta|eń, wskazując rÓwnoczeŚnie stosowne Środki
[l[3il,J!;,1,Hif";,jff,ao uoezpie_czeń Społecznv."n, vwj'i"ł Kontroii.pt"tnir.o' Składek w Kielcach,

Kontro|ę zakończono w dniu 22 sierpnia 2017 r.i fakt ten wpisano do ksiązki kontro|i' .t
Kielce, dnia 22 sierpnia 2A1T r.

PUBIJCZNA sZK0Ł Ą P0DSTAlvowA
w Czermnie

im. ffienryka Slenkie*'icza
ui. Kościelna 86, f6.26a Fałków

tel. 44 787-34-24
" NIP 658-18 -07-048 Reson 001139970
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ngr Mblnlska


