
Zakład U bezpieczeń Społecznych
Wydział Kontro|i Płatników Składek w Kie|cach
Kolberga 2a
25-620 Kielce

Dane identyfikacyjne płatnika:
NIP: 7681372024
REGON:000531921

Znak pisma'. 1 52018040080PRO00 1

Znak sprawy: 152018040080

Protokół kontro|i

Płatnika składek: UG FAŁKÓW,26-260 Fa,lkÓw, Przedborska 2.

\Ź Kontro|ę pzeprowadził inspektor kontro|i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych BoŻena Zebrzowska,
posiadający |egitymację stuzbową nr 13032, na podstawie upowainienia nr 1520180400B01
wystawionego 28 marca 2018 r. z upowainienia GłÓwnego Inspektora Kontro|i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

Kontro|ę pzeprowadzono W dniach: 9 kwietnia 2018r. - 11 kwietnia 2018 r., 16 kwietnia 2018r' - 17
kwietnia 2018 r.,23 kwietnia 2018 r. - 24 kwietnia 2018 r.,30 kwietnia 2018 r.

UpowaŻnienie do pzeprowadzenia kontro|i doręczono dnia g marca 2018 r. płatnikowi składek: Henryk
Konieczny.

Dokonano wpisu do ksiązki kontroli pod pozycją nr 2.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 |istopada 2017 r.,.73'

Średnioroczna |iczba ubezpieczonych w roku 2017 r. - 52 ubezpieczonych.
Kontro|ę pzeprowadzono W siedzibie zakładu pracy.

Zakresy kontroli

1' Prawidłowośc i zete|noŚĆ ob|iczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do
ktÓrych pobierania zobowiązany jest Zakład orazzgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego

2. Usta|anie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych iwyptacanie tych świadczeń oraz

dokonywanie roz|iczeń z tego tytułu

3' Prawidłowośc i terminowoŚĆ opracowywania wnioskÓw o Świadczenia emeryta|ne i rentowe

4. \Afustawianie zaŚwiadczeń lub zgłaszanie danych d|a celÓw ubezpieczeń społecznych

Ustalenia kontroli

Ustalenia kontro|i zostały dokonane na podstawie dokumentÓw spoządzonych pzed dniem rozpoczęcia
kontro|i, z uwzg|ędnieniem czasu pzetwozenia dokumentow roz|iczeniowych w KS|. Wykaz zbadanego' rnateriału stanowi załącznik nr ,t do protokołu kontro|i.

1. Prawidłowośó i rzete|ność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek,
do których pobierania zobowiązany jest Zakład orazzgłaszanie do ubezpieczeń spotecznych i

u bezpieczenia zd rowotnego. i

t



Kontro|ą objęto okres: grudzień 2015 r' - |uty 2018 r.; z tego okresu do badania kontro|nego wytypowano:

Zbadano dokumenty 20 ubezpieczonych co stanowi 30 % osob zgłoszonych do ubezpieczeń na dzień
30.11.2017 r.

1.1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Ustalono:
Płatnik składek zgtosił do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w/w osoby zatrudnione
na podstawie umow o pracę zgodnie z obowiązującymi zasadami.

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

1,2'1 . Ubezoieczenia soołeczne

Zbadano:
. zestawienia zbiorcze list ołac za okres od X|| 2015 r. do || 20'18 r.
. konta księgowe rozrachunkiz pracownikami231,404,750,851,101za okres od X|| 2015 r. do || 2018 r'
. umowy o dzieło za okres od X|| 2015 r' do || 2018 r.
. 1 00 % umow zlecenia za Xl2017 r
. Umowy zlecenia z , za Vl.Vll.Vlll20l4 r.

Ustalono:
Płatnik składek na|iczył składki zgodnie z obowiązującymi zasadami'

1 .2.2. Ubezoieczen ie zd rowotne

U"stalono:

1. Płatnik składek wypłacił wynagrodzenie za czas niezdo|ności do pracy d|a Pana
(ukończył 50 |at), za qkres od 13.08.20,17 r. do 14'09'2017 r. - 33 dni, w kwocie 2246,64 zł. Na|ezało
wypłacic za okres od 13.08.2017 r. do 26.08.2017 r' - 14 r|ni r- r^'o.ie 953,12 zł' Płatnik składek za
miesiące v||| 2017 r. i |X2017 r. na|iczył za Pana lkładki na ubezpieczenie zdrowotne
w innych kwotach niz wynika to z usta|eń.

Zgodnie z arI. 81 ust. 1 i ust.S ustawy z dnia 27-08-2004 r' o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze ŚrodkÓw pub|icznych (Dz.U' 2017, poz.1938 )do usta|enia podstawy wymiarffskładek
na ubezpieczenie zdrowotne pracownikow stosuje się pzepisy okreś|ające podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emeryta|ne i rentowe bez włączeń wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek
choroby' Podstawę pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emeryta|ne, rentowe i chorobow4
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finansowanych przez ubezpieczonych, pzy ustalaniu podstawy wymiaru sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne pracowników nie stosuje się wyłączeni wynagrodzeniaza czas niezdo|noŚci do pracy wskutek
choroby |ub odosobnienia w związku z chorobą zakaŹną

Dowod: Protokół pzyjęcia wyjaśnień płatnika składek. (akta kontro|i str.5.6)

DowÓd: Kserokopie dokumentacji słuzącejdo wypłaty za akta kontro|istr.7-14)

Płatnik składek zeznał, Źe w/w błąd powstał na skutek pomyłki'

RoŻnica w na|iczeniu sk,ladek z tego tytułu wynosi:

odpis składek 116,42 zł

Zestawienie roznic stanowią załączniki nr 2, 3 do protokołu kontro|i:

. Zestawienie usta|onych w czasie kontroIi podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i' składek na ubezoieczenie zdrowotne

. Zestawienie miesięcznych roŻnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne

Y 1.2.3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych

Ustalono:
Płatnik składek na|iczył składki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Fundusz Emerytur Pomostowych

Kontro|ą objęto okres: X|||2015 r. _ ||12018 r,

Ustalono:
Płatnik składek nie miał obowiązku na|iczac składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych iwypłacanie tych świadczeń oraz
dokonywanie rozIiczeń z tego tytułu.

2. 1' Świadczenia z u bezpieczen ia spo,lecznego

Kontro|ą objęto okres: grudzień 2015 r' - |uty 2018 r.; z tego okresu do badania kontro|nego wytypowano:

okres: Xlll2015 r. -1112018 r.

Zbadano 100% wypłaconych Świadczeń
2017 r.'.

pienięznych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

nrezdolnoscr do pracy od 13.08.2017 r. do
zasiłek chorobowy na kwotę 1089'28 zł. Zbadano okres

16.12.2017 r. 98 dni na kwote 6679.84 zł.

xtl

Zbadano

lsiłek chorobowy na kwotę 1976,56 zł

zasiłek opiekuńczy za | 2017 r.

na kwotę 212,85 zł

Zbadano zasiłek macierzv[ski za okres od 10.!3. 2016 r' do 27 .07 ,2016 r. (140 dni)
na kwote 5917 '21 zł

Ustalono:
,1. Płatnik składek wypłacił wynagrodzenie za czas niezdoIności do
(ukończył 50 |at)' za'okres od 13.08.2017 r, do 14.09,2017 r. - 33
wvpłacić za okres od 't13.0B.2017 r' do 26,0B.2017 r' - 14 dni w kwocie

pracy dla Pana
dni, w kwgcie 2246,64 zł.
953'12 zł.
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Zgodnie z ań. 36 ust.l ustawy z dn.25.06.1999 r' o Świadczeniach pienięznych z ubezpieczen
społecznych w razie choroby imacierzyństwa (Dz. U,2017 r. poz' 1368) podstawę wymiaru zasiłku
chorobowego pzysługującego ubezpieczonemu będącemU pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres ,l2 miesięcy ka|endarzowych popzedzĄących miesiąc, w ktÓrym
powstała niezdolnoŚc do pracy.

Zgodnie zari..92 paragraf 1 pkt 1, Ustawy zdnia26-06-1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.z16-06-1998 r. nr21
poz. 94 z póż.niejszymi zmianami) za czas niezdo|noŚci pracownika do pracy wskutek choroby lub
odosobnienia w związku z chorobą zakainą,- tnłającej łącznie do 33 dniw ciągu roku ka|endarzowego, a
w przypadku pracownika' ktory ukończył 50 rok zycia - tnrvającej łącznie 14 dni w ciągu roku
ka|endazowego - pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia chyba Że obowiązujące u danego
pracodawcy pzepisy prawa pracy przewidują wyzsze wynagrodzenie z tego tytułu.

Dowod: ProtokÓł pzyjęcia wyjaŚnień płatnika składek. (akta kontro|i str.5-6)

Dowód: Kserokopie dokumentacji słuzącej do wypłaty za

Płatnik składek zeznał, Że w/w błąd powstał na skutek pomyłki

2. Płatnik składek wypłacił zasiłek opiekuńczy

akta kontroli str.7-1 4)

za okres od 09.01 .2017 r. do

. 13.o1.2017 r. - 5 dni, w kwocie 212,85 zł. Ustalono pooslawę oo Kwoty lB50 zł, minimalne wynagrodzenie
v w 2017 r' wynosiło 2OOO zł' Wypłacono zasiłek w kwocie 212,85 zł, na|eŻało w kwocie 230,10 zł

Zgodnie z ań' 45 ust.1 ustawy z dn.25.06.1999 r. o Świadczeniach pienięznych z ubezpieczeń
społecznych w razie choroby i maciezyństwa (Dz. U' 2017 r, poz' 1368) podstawę wymiaru zasiłku z
tytułu pracy w pełnym winiarze czasu pracy nie moŻe byc niŻsza od kwoty minima|nego wynagrodzeniaza
pracę po odIiczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Dowod: ProtokÓł pzyjęcia wyjaŚnień płatnika składek' (akta kontro|i str.5-6)

Dowod: Kserokopie dokumentacji słuzącej do wypłaty ze (akta kontro|i str.15-18)

Płatnik składek zeznał, że w/w błąd powstał na skutek pomyłki.

3. Płatnik składek wypłacił zasiłek maciezyńsk l.za okres od 10.03. 2016 r' do
27.07.2016 r. (140 dni 80%) na kwotę 5917,21Z{' |\alezało wyptac|cW Kwocie 5959,80 zł. Dzienny zasiłek
wvnosi 42,57 zł'

Zgodnie z ań' 36 ust.1 ustawy z dn.25'06.1999 r. o Świadczeniach pienięznych z ubezpieczeń
społecznych w razie choroby imaciezyństwa (Dz. U.2017 r. poz. 1368) podstawę wymiaru zasiłku
chorobowego pzysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi pzeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy ka|endarzowych poprzedzĄących miesiąc, w którym
powstała niezdo|noŚc do pracy.

Dowod: Protokoł pzyjęcia wyjaśnień płatnika składek. (akta kontro|i str.5-6)

DowÓd: Kserokopie dokumentacji słuzącej do wypłaty za

Płatnik składek zeznał, Że wlw błąd powstał na skutek pomyłki.

Niedopłata zasiłkow wynosi: 59,B2 zł

Zestawienie roŻnic stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontro|i:

akta kontroli str.19-30)

. Zestawienie rÓznic pomiędzy kwotami wypłaconych a na|eŻnych świadczeń z ubezpieczen
społecznych ,it

2.2. PrawidłowoŚc dokonywania roz|iczeń z tytułu wypłaconych świadczeń i zasiłkow

Kontro|ą objęto okres: grudzień 2015 r, - |uty 201B r.; z tego okresu do badania kontrolnego wytypowano;

(
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okres: Xlll2015 r. - lll2018 r.

J
ł, zbadano 100% wypłaconych i roz|iczonych świadczeń pienięznych z ubezpieczenia

wypadkowego Xll 2017 r...

,..łł,:ł ł.# l".H" llJ$F' J 3i,;?', 
o

j zasiłek chorobowy na kwotę-1976,56 zł

Zbadano zasiłek opiekuńczv za | 2o17 r - na kwotę 212,85 zł

Zbadano zasiłek macierzyński ząokJes od 1O.03. 2016 r. do 27 'O7.2O'l6 r. (140 dni)
na kwote 5917 '21 zł

chorobowego i

Zbadano okres

rY

Ustalono:
1. Płatnik składek wypłacił i roz|iczył wynagrodzenie za czas niezdo|ności do pracy d|a Pana

(ukończył 50 |at), za okres od 13.08'2017 r. do 14.09.2017 r. - 33 dni, w kwocie 2246,64 zł.
Na|ezałowypłaciĆzaokresod 13.08.2017 r'do26'08.2017 r'-14 dniwkwocie 953,12zł.

Zgodnie z art.36 ust.'1 ustawy z dn.25'06.1999 r' o Świadczeniach pienięznych z ubezpieczeń
społecznych w razie choroby i maciezyństwa (Dz. U.2017 r' poz' 1368) podśtawę wymiaru zasiłku
chorobowego pzysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy ka|endazowych poprzedzający'ch miesiąc, w t<iorym
powstała niezdo|noŚć do pracy.

Zgodnie zart.92 paragraf '1 pkt'1, Ustawy zdnia26-06-1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 16-06-1998r.nr21
poz, 94 z pÓŹniejszymi zmianami) za czas niezdo|noŚci pracownika do pracy wskutek choroby |ub
odosobnieniaw związku z chorobą zakaŹną,- tn,vającejłącznie do 33 dniw ciągu roku ka|end"r.,o'ugo, 

"w przypadku pracownika, ktÓry ukończyt 50 rok Życia - tn,vającej tącznie 14 dni w ciągu 
-roku

ka|endarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia,-cnyoa ze obowiązujące u"oanego
pracodawcy pzepisy prawa pracy przewidują wyzsze wynagrodzenie z tego tytułu.

DowÓd: ProtokÓł pzyjęcia wyjaŚnień płatnika składek' (akta kontro|i str.5-6)

Dowod: Kserokopie dokumentacji słuzącej do wypłaty za

Ptatnik składek zeznał, Że wlw błąd powstał na skutek pomyłki.

2. Płatnikskładekwypłaciłi roz|iczyt zasiłekopiekuńczy ezaokresod09,01 .2017 r'do
13.01.2017 r. _ 5 dni, w kwocie 212,85 zł. Usta|ono podstawę od kwoty 1850 zł, minima|ne wynagrodzenie
w 2017 r. wynosiło 2000 zł' Wypłacono zasiłek w kwocie 212:85 zł, na|,eŻało w kwocie 23O,1o zł

Zgodnie z art.45 ust.1 ustawy z dn.25.06.1999 r. o świadczeniach pienięznych z ubezpieczeń
społecznych w razie choroby i maciezyństwa (Dz. U.2017 r, poz, 1368) podstawę wymiaru zasiłku z
tytułu pracy w pełnym winiarze czasu pracy nie moze byc nizsza od kwoty minima|nego wynagrodze nia za
pracę po od|iczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

DowÓd: Protokoł pzyjęcia wyjaśnień p,latnika składek. (akta kontro|i str.5-6)

DowÓd: Kserokopie dokumentacji słuzącej do wypłaty za

Płatnik składek zeznał, Że wlw błąd powstał na skutek pomyłki. |b

3. Płatnik składek wypłacił i roz|iczył zasiłek maciezyński - za okres od 10.03
2016 r. do 27.07'2016 r. (140 dni 80%) na kwotę 5917,21 zł. Na|ezałó wy[tacic w kwocie 5959,80 zł

(akta kontroli str.7-1 4)
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Dzienny zasitek wynosi 42,57 zł.

Zgodnie z ań' 36 ust'1 ustawy z dn.25.06.1999 r' o świadczeniach pienięznych z ubezpieczeń
społecznych w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U' 2017 r. poz. 1368) podstawę wymiaru zasiłku
chorobowego pzysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi pzeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy ka|endarzowych popzedzĄących miesiąc, w ktorym
powstała niezdo|nośĆ do pracy.

Dowod: Protokot pzyjęcia wyjaśnień płatnika składek. (akta kontro|i str.5-6)

Dowod: Kserokopie dokumentacji słuzącej do wypłaty za ę (akta kontro|i str.19-30)

Płatnik sk,ladek zeznał, Że wlw błąd powstał na skutek pomytki.

RoŻnica w roz|iczeniu wypłaconych Świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wynosi 1 293,12 zł -
zaniŻe ni e r oz|i czenia'

Zestawienie roinic stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontro|i:

. Zestawienie miesięczne róznic w rozliczeniu świadczeń z ubezpieczeń społecznych i budzetu
oaństwa

3. Prawidłowośó iterminowośó opracowywania wniosków o świadczenia emeryta|ne i rentowe.

Kontro|ą objęto okres: X||l2015 r. - ||/20'18 r.

Ustalono:
Płatnik składek nie opracowywał wnioskow o Świadczenia emerytaIno-rentowe.

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

Kontrolą objęto okres: x||l2015 r. - l|/20,l8 r

Z bad a n o Świad e-q|wa-p6!y;-

Zcacano zaŚwiadczenie RP-7.

Ustalono;

Ptatnik składek wystawiał zaŚwiadczenia d|a ce|ow ubezpieczeń społecznych w sposob wyznaczony przez
obowiązujące w tym zakresie zasady'
Płatnik składek złoŻył do ZUS informacje ZUS lWA za okres 2015 r..2017 r. zgodnie z obowiązującymiw
tym zakresie zasadami.

Zgodnie z ań. 91. Ust 5. ustawy z dnia 13 paidziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t'
Dz.U. z2017 r' poz. 177B z pÓiniĄszymi zmianami) protokÓł kontroli stanowi podstawę do wydania
decyzjiw zakresie i trybie okreŚ|onym w art.83.

Protokoł sporządzono w dwÓch jednobzmiących egzemp|azach' z których jeden doręczono glatnikowi
składek'

Zgodnie z art.' 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 paidziernika 199B r' o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
jedno|ity: Dz. U. z2017 r', poz. 1778, z pozn. zm.), płatnik składek ma prawo złoŻyc w terminie 14 dni od
daĘ otzymania protokotu pisemne zastrzeŻenia do jego usta|eń, wskazując rownocześnie stosowpe



środki dowodowe' na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, \Ą{dział Kontro|i PłatnikÓw Składek w

Kielcach, Kolberga 2a, 25-620 Kielce.

Kontrolę zakończono w dniu 30 kwietnia 2018 r. ifakt ten wpisano do ksiązki kontro|i.

Klelce, dnia 30 kwietnia 2018 r.

P rotokÓł ko ntro| i d oręczo no płatn i kowi składek. od bie rający : Płatn i k.

Z GMI}TYL up.

K

(data, pieczęĆ i podpis płatnika składek)
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