
Średnioroczny liczba ubezpieczonych w 2009 r. wynosi 287 osób.

ieczonych na 30 listopada wynosi 285 osób.

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.

ZAKRES KONTROLI

Kontrolę  przeprowadził   inspektor  kontroli  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Radosław Skibiński, posiadający legitymację służbową nr 02145 na podstawie upoważnienia
i

nr 560000-0954-1032/20 lOr. wystawionego 01 października 2010r. z upoważnienia Głównego

Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 04,05,06,07,08,11,12,13 październik 2010r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono w dniu 04.10.20lOr. panu Markowi

Krygiel - Prezesowi Zarządu.j

Dokonano wpisu do książki kontroli obejmującego oznaczenie organu kontroli, oznaczenie

upoważnienia do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli oraz datę jej rozpoczęcia.

PROTOKÓŁ KONTROLI

MPKSP.ZO.O.
UL. RYSIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK

Płatnika:

Dan
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
Wydział Kontroli Płatników Składek
z siedzibą we Włocławku

Pl. Wolności 18 /19
87 - 800 Włocławek



Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

i
^ Składkę na Fundusz Pracy ustalono stosując obowiązujące przepisy określone w art. 104

ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z2008r.Nr69, poz. 415zezm.).j

adkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono stosując
pisy art. 29 ust.l ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych
zie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158 poz. 1121 ze zm.).

Ubezpieczenia społecznei

>Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych ustalono stosując
zasady zawarte w art. 18 ust.l  oraz art.  20 ust.l  ustawy ó systemie ubezpieczeń
społecznych z 13 października 1998r (Dz. U. z 2009r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) w zakresie

stóp procentowych art. 22 wyżej cytowanej ustawy.

>Składkę na ubezpieczenie wypadkowe ustalono stosując zasady określone w art. 28 ust 1
ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz. U. z 28.11.2002 r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.). Od miesiąca
01/2007r do nadal składka na ubezpieczenie wypadkowe liczona według stopy procentowej

ustalonej przez ZUS w wysokości:;
-w okresie od 01/2007 do 03/2009 wynosi 1,18%".

-w okresie od 04/2009 do 12/2009 wynosi 1,03%.i
Płatnik złożył informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS

IWA.I

Ubezpieczenie zdrowotnej
l
I

>Składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalono stosując obowiązujące przepisy określone w
art. 81 ust. 1 oraz w art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnego finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr

164, poz. 1027 ze zm.).!

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.

Pobranie próby do kontroli odbyło się z okresu od 01.01.2007r. do 31.12.2009r.

0
1.1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych

składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład.;

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 1.1-1.2 do protokołu kontroli.
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2.  Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych

świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Kontrolą objęto okres od 01/2007. do 12/2009r.

> Płatnik w okresie poddanym kontroli był uprawniony do wypłaty świadczeń
z ubezpieczeń społecznych zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512).:

Kontroli poddano wypłacone i rozliczone świadczenia z ubezpieczeń chorobowego rozliczone
w deklaracji ZUS DRA za 06/2009r. wypłacone ubezpieczonym:   ;

co stanowi 6 % ogółu zgłoszeń przypadających na miesiąc listopad 2009 roku.

Wszystkie osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu

zdrowotnemu zostały do tych ubezpieczeń zgłoszone.;
Zgłoszenia dokonano stosując przepisy art.9 ust.2, art. 13 pkt.l, art. 36 ust. 1, ust. 10 ustawy z
13 października 1998r. o Systemie Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r.
nr 205, poz. 1585 ze zm.) i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr
164, poz. 1027 ze zm.).i

1.2. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontroli poddano 18 zgłoszeń pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia

zdrowotnego następujących ubezpieczonych:



dla  następujących

i rentach z Funduszu
.) w okresie objętym

>   Zgodnie z art. 125 ust.2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162 poz. 1118 z 1998r. ze zm
kontrolą opracowywano wnioski o świadczenia emerytalne i rentowe.

Kontroli  poddano   5   wniosków emerytalno-rentowych

ubezpieczonych:

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne

i rentowe.

co stanowi 100% wypłaconych i rozliczonych w tym miesiącu świadczeń z ubezpieczenia
wypadkowego.j

Płatnik składek dokonał wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego i rozliczenia
wypłaconych świadczeń w ciężar składek zgodnie z obowiązującymi zasadami.

> W okresie objętym kontrolą płatnik składek dokonał wypłaty kwot wyrównań zasiłków
oraz odsetek od kwot tych wyrównań i rozliczeń w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne
w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008r. Kontroli poddano
miesiąc 09/2008r. Płatnika składek dokonał wypłaty kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od
kwot tych wyrównań i rozliczeń w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z

obowiązującymi zasadami.

co stanowi to 100% wypłaconych i rozliczonych w tym miesiącu świadczeń z ubezpieczenia

chorobowego na łączną kwotę 17280,69zł.i

Płatnik składek dokonał wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i rozliczenia

wypłaconych świadczeń w ciężar składek zgodnie z obowiązującymi zasadami.

> Na mocy art.10 punkt 1 ustawy z 30 października 2002r.o ubezpieczeniu społecznym z
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002r. nr 199 poz. 1673 ze
zm.) płatnik był uprawniony w okresie poddanym kontroli do ustalania prawa i wypłaty
zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego.i

o
Kontroli poddano wypłacone i rozliczone świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
rozliczone w deklaracji ZUS DRA za 03/2008r. wypłacone ubezpieczonym:
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Protokół kontroli doręczono:

/podpisy kontrolującego/

Skibiński

INSPEKTOR KONTROLI
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

C^
o

Włocławek dnia 13.10.2010r.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu

Wydział Kontroli Płatników Składek  i
z siedzibą we Włocławku\

Pl. Wolności 18/19
87-800 Włocławek

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzachW dmu zakończeń^ kontroli dokonano wpisu^^Ł książki kontroli.
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