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Frotckół kontroli

Fł§tniks słdadek: GA|-ERIA LA§lftY§T, §4§2 Lubłin. lG.J.P§p|słu§fiki §.

X$ntrslg prł*pfowadżil inspeklor kontrr:,li Zakładu Uberpieczeń Społecznych Bozen§a l(ocoń. pos$adaiqcy legĘmaclę sfużbowa nr
§3013. na p6d9t§wie {rpols§żni§nią nr 2s?0140fiO0§s1 wysławbnago ?7 m*jx ?0t4 r : ilpowłfni*ni§ fiłńwnego fnspe,ktora Kontrcli
Zakładu Ubelpi§cżoń Spdl*can$h

Kóntrols pruspruwade$§o w dnia€h § {aęr,{ca ?O14 r. - 30 6ł§lyl§s ?S14 |,

up§wefni§nls ds praspr§§§dfre§łff ksnłioli dor§6Eó§$ d§ia § ere$l*a l0t4l. płótnll($Wł §kł§d§k] W&kl*mal TatBrc§l,łk

Pł§łnik §kładek upoważnił do r*p€rantawanią §§ s, trakci§ kontf§li parłe/p§nią_ A.ndrłej Kolcun, glolvny k*ięgcwy,

Dokonanó $/pi§u do k$ląkł kontlot pod pozyc;ą nt 1

Liczba ubezpi§cżonych no dżicń 30 |istopada }§'f 3 r.: ?O,

W ?fll3 r. śf§dni§f§crna }iczba z§l§§aonych osłb wyniosła 1S ubeapleclonych

l(snlr(}lę pnęprowadrsno W §i*dribi§ płsl§ika

Zakrnsy kontmli

1 , PlawirtklwoŚĆ i rletplnoóĆ obliczania §k}ad€k na ubezpi*t€enla §połnq;n§ §fał innyclt ęk}*dek, ds kt§ryfh p,ob*rcnia aob{wią;sny
1§§t lbk}ad oreź z§łagaani€ d§ ub§apiesaeń społecenych i ub8"Łpbsż*§i6 zdrowolnego

2 Ustala§ie rłprawnień do Świadcreń ł ub*rpiecłeń sp*lw;nych i wyplacani* tych śvliadez*ń oraa d0k§nywafib r§łlłcłĘń ł te§Ę
i}rlufu

3. Prewidbwość i iełrninotn*ć opraóOwyr.t §łria Mrnió*ków o &wildeaenie elnerytalne i r*ntavłe

4. 1Ą§t§y/isnis ua$*iadcaeń lub i$a§aanie da§yeh dk celów ubeaplłtcxŃ społ*c;rnych

UstEleni* konlroli

lJslalenia kontroii łoxtały dłrkonana ne podstawl* dokurneŃółlł sparxqdmnych prł*d d*lern r§lp§czę§ta k§fitfoii, * uwł§lędnienierr!
cza§H pfiehfioł"snia dokłrmarrlów rozlicaenbvłycfi ,ń{ x§l_ vt}ka} łbłdanogo matBrisfu głarłowi Ealąoefrik nr ,l do pr§tok§kJ końr§li.,

'l" PrawidlouroŚĆ i fi.italfió*Ć obllcłłnia gkladelr na ubćrpi§ćłtl|it §p§łs§.łns ornz innych *kład*lt. do k?*fych pobi*rania
robo$i$tny lsst Żalład orar zgłasranle d$ rrbóżpłscffirtr *polccenych i ubezpieclenia łdr$w§łnę§o.

Konlrołą §bię16 lala 201 l , źO1 ?, 2§l t,

l,J§TALON():

W m-cu lislopadzie t01 1 r, w raporcie 7U§ R§A ła ubezpieczoneEo pramwnika ,. . nl€
nalicłan§ *|ładelt nł ubeep,ieceeni§ §pł}ł§§rne. dł podsawy wyml8ru sKadlri na ubt*pitcłtnio łdf§Wołn€ pĘyjęto kwotq §s4 94 rl i
nali§łono §kladkę w hivoe.łc 7§-6ł zł * na liócl§ Ń§ !,lrypl§§oil§ Mrynesrodżenie za oŁres *hłraby rł kwqci* 8E {,§4 zl brutto
pracownil( ilt€ł wyp*dkó$d łV pla§y w dniu ?6,1§.ż§! l r, i *n §l{r§§ pd ż7. 

's,żo1 
1 r. dł 30-1ff.2§1 1 r, otrzyrnal za§!}8k chórobshY ż

UbezpbcĘsnb wypadkswe§§ W ,ń|i,firk§Ś§i l§§s {Ńłnk ni0 $próWnisńy do ,łypłsty za§ilkÓW} - intłrm§§}* urydu{§ł żasilków l|}§
f);l rlblin

lg§dnić ;
, Art. 

' 
8 uS" 1 frń ?§ u*t" 't , §ń, 4S $§t. 1 u§ła\§y z dnie 13 paźdxbrnitra 1§$8 r, §}§iBrnie ubćzpec;$ń śipołTczny§h {Tekcl j€dnolłty

§u.U. e 2Sl3 r. poe" 144? X późil. em} p§d§lfiw§ yfymęru §Jdadek na ubezpłecłenle gmęrytalne iĘrrl§t{€ orar ch§r§b§$r€ i
r{yp€dŁom ossb ż8łfudnionyłh *a ufn{ń#+ s p{ł§ę słsn$#i prryghód w ro*umieni* prrępisórrlr o podotku dochodorłyrn od osob

'lzycanych,Płainlk §*ladeŁ iest obtwiął*ny w§dłu§ ża§ad wy§ikahsych § pt"§$ł§§fr $§tavly oblrczać oral oŃs*§ n*leżnp §d§dki r§ lsp*6J m-c
kalendanowy,
Zgodn€ Z
, §? u§l. 1 FŁl, ?S lofiPoraądżenig Mini§łre Pmcy i P*lityki §ocj*tłe; t dnia !& grudnił !§§8 r, w sprawie §łc;e§ds§ry§h ea§ad

\rL-
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$s§l&§ł6 p§dsfifi\.!ry !ń,}rniaru §łxsd§i( tlil ub6łpi*§a§f*§ §rn*f}"f§lns ir§fil§ws { §fr.U. Nl 1sl §sa. 1l10s a pł*it .xfi,,} p§tl*ńwy
WYmł§ru §kbd*k ni *afi{ltYią d$d§tki ua$p*łnie§ć§ ss'ł6 i!§b}łsk ch$rsLr{.}urY lvysacó,1* pfł§d pr§c§d§Wćów" do kwoĘ nn
praekaczłBca} Ę§€nis § §ss.in(k.fil cłlo{0tx3$ioYm 100§fi pt-ćYchodv prar*rvnika. $tfi§tówiąęa§{:t p*d§tBs/s wyrnixru §hled§t(

Sowo,d. Ksćrokopia li*ły pł*c t* rn,c J 1,?n1 1 , knał*ktlpfu Nxsł§k$łu nr 1 flrfi1 tr rr§ł§|Ene olroli;anosei i Frryczyn trypadl{u pl"Iy pfacy z
d§;§ 1S.t?.3S11 r. { d§a konlrnłi sirony nt 13, t§ },

Fls{ni$( lYyl§*filł. *ę pOWyił§E€ ni*p{6w|dlsvr§§ci §ł,ffiikły z pr10o§łtnis,

licvłód. M§jaśni*ni* ( atłla k§nli*li stft:na nr l7 },

l,ldel&r8cii r§eli§ł*nifiY€j Zu§ sRA *a $kłi§Ę,e *y§*en ?0t1 r nallcżono §kladkę na sp § k§ło§}e 1.0t}3,3{* rl * d{r p€d§tawy
wymiaru skbdki nal,§żal§ płay}ąć kwolę 40,*1§"40 xi,
W dł,kl*r*eii r§rti§e*n}§srBj ;tJ§ §§A rs mb§ią* merć*s ?0'l{ l, nal*§Eono akkdkę ne,FP rłJ k$O{is 1,21§,Os zl - do pcdsalcy
Wyrnleru skkdłi nslsźab payJąĆ ktł,otę d§^83s,§1 j*}.

W d§klarócii r§ethz§n§ołvei ZU§ *R§ ;a mbsiąc §ief§r§ń ?§{ 1 r" naliezono ekladkę na FF łti lrwocie Sr$,|iS sł - d§ pod§tarqry rxymi§fu
sktgdki nelsźał§ prłyjąć lłłłotę §7,S37"53 xł"
W <le,klłrncii rcxłi**eniowei ZU§ §RA u§ B}i*§Ęc wremłcń żtll r, n§lk§§nó *Xbd{* na FF w kw§ćł§ §§§§4 zl * dó pód§ta\ły
r*Ymaeru §*łedki nsle,fal0 pnylą* ł*tłłoię 3fr 1§7,§*xl,
W d€kt§rtąi r*łtice§ilbr|y§i eu§ §§A ;§ mi€$iĘs lid,cpod żs1 t r" risli§Bo,n§ §h*8dk§ ne FF w ltlY§c§ 903,1 3 łr ̂  dg podstawy wyrniaru
§t$adkl ntslsż§ło pląiąć l§Wotę 37,T47,d§4 §l,
W &kląracii roe|icaoniłwtj ZU§ DRA ea mieąc węę§ięń ?01? r. naiic*ono składkę na FF w kwocję S8§,7§ al - do podslawy
wymiaru §kłfidki nel*żab pnyjąć łtt*tltę 3§.§1S,§§ al.
Wd*ltlB&c,ii fórliorćnlowćj lu§ §Fe ła rniB§ą§ sły{fr§ń ?§l§ f ns'}ć'?sn§ sdadhę n6 FP $ kyrsgte ! §O§,ls §l * do poddawy
wymiaru *lgdki naleiato §§yhć kw§rs 4S"7f3"41 *ł,

Z.sff ni* r ;

" łń 104 t§t^ 1 u§t8y{y z dnl§ ?0 kwistnia 20s4 r, o pf§§roc§ ialrudnb§ia i in§}tu§i§§h Ęr§ku pfacy{ T€k§ ł*d*ółłty: §ż,U t 2013 r.
pOE, 674 ż późn. lm} składki ng FP u§tala aię od lołmt §ten§wĘ§ych pgdd§w§ vyymiaru slłłacret n3 uoeżp§§lenic emtrytalłrt i
l*ntów€

pla,t,tik !#yj§§ni}, le |)§Yryr§;§ niaprłlr.,i<ll*xośłi wynikł ż p,2€§cłćnia

DowOd: blSia*nienio { akia kontroli xtrrrna nr 17 1,

Ro*ni*a w $alicaenłu sktad§k no dobrł żU§ wyn*si:
o nł ub*ap**c,utnia spd*crn* ?§§,6? xł,
$ ns Fł} §§.34 *ł,
lłdfnise W rń|ló§snl{., śl*8d*k ne dół}ló płalnlk§ v{yl^}§§i]

o n§ uMep€cż§ni§ zdr§i§§tn§ tO,§t zl,
,r na FP S*,tS zl.

a§,$te$ri§nia usłalonyeh w tr*k4ł8 konirł|i pfid§ł§rll xrTmiaru §kb&k na rlb*rpł*rr*nia społe*ne i gk4a.dłłk nó ilbłsłpieća§iii§
zdnowolne, rni**ącrny**t rń*ni* vr rakrgsis gŁ,*rdek ne §b§łpłecłsoi* wl*crn*, ubszpbcz*nb zrlrow§}fig, §P słxrłax.|ą łaĄcłłiki nr
?_4d$ pr§t§i$łu,

tJ*laiona sklsdki §O§łeĘ płrwĘkxcont § §sk§t,t* $d§§{kt

że§ł8wient§ ld*ni§ §t§n§\łl& 8aĘ&łniki nf 3, 3, 4 ds pr*tokcsJ konkoli:

r Łgslawłenić ł$ałonych xr cła*ii krntluli płdt*łw,*ynriaru składek na ubtłpiocnvnia *solecćne l sŁ}źd*k na ub6f,$isęfis$it
Zdr§!Y§{ne

r *ęglalvienię mie*ięcxny*h ńżni{ w sakrs§fu glsrad§§ na ubęesięęe*nłn wgłecarr* i uhę;pĘeztnit §rlr§!*ł§ln§

r Xt*ł*wienie ffii§t§ę*any§h rq*rric w r§krs§ie sł(ł6{'*k n* Furłłlrrgł $}ra*y i Funł*uta {iłłararłł*wxnych &łłiadca,en
Pracownrczych

*, U§l&ldni§ uprfivłnt§ń do §v*}łd*.eoń r ub*,zpi**eŃ $s§i§c"a&ysh i vrypłłcani* ly*h *wiadcł*ń orar doknnywani§ rołlicłtłl r
lst}$ tytulu,

ił.rrnłrr:Ę ołljęto łółó ?S1't, 2§1 ?, ?§l§

Płatnik ni§ !.§fa§sł u§Ęwł!§ń do t*wied§żeń r ubełpnczrń §p,ol§*sny*h i nie tłypłarał tych *w!adr:**ń nrax nie COkBnylMsł rłlr]igłeń ł
tego tylłlłu

§- Prawid|o*ttć i lcilyr;nss.§*ć ópfa§nwyr*eni* xnigsków o Sryił,dcłsnia *rneryłnłno i f*rr{pił§"

Kcr*n:r{ą oĘęto lata tSt 1 , ?01 ?, t§13

Płatn,ł( nr€ §pfts§yryt Bl rgnios&óvł o świ*dcx*nia *mcrytaln€ i rentow€

ł. Wyet*wi*n{e eaóxiadcatń 
'uh 

fl§ł§§xófiio dbn}.§h Slx cgl8vł {rb*łpiss#*ń $p§ł,*łżnych,

Płatnik yrysł*lłyil wnig*ek r{J§ aó x {ifii§ §§.11,,źfitr3 r. Ńełpecasna{n{J , ł spotób
§lyłnsę§sny prł§ć obołłiążrłtąe* pfaępł§y,

Ponafro sprawdaono ZU$ lWĄ sponąd*oł§ ąód§ł§; {r§,§§ą{§ią§ymi prćB§§s§}l w lym §ak&§i§,

Zg§dni€ t art" 41 i §fi 47 t"ł§ł§wY I rtnia 13 p*ildłisfniks 1§§* r § §y§gmig ub(|*pbcxtń *połecrnyń { Tsk§t ledn$litY; 0t. U" z żs,§ 3r pcr 1 44? x pÓŻn. aft, } płatfiik §*{łsd§k F6t §skrlriązany z}§żyć d6}*arae}§ h*rys§hą i łłni*rmy iłporl mresĘ*ny tiorygu}ący w
formie nowtgo d,Okum§ntv" ćewisraią§*§§ §§gy§ł}ti* prawidłrow* den§" le}ęti }§§h§d*l knr§łlf.ansść kfiĘ'{ty ołrrycli, w pńy}ird*,

I



*łw*rdłexią lri*płexridłn,*łłl&c.} $-gstr Zffl{kd i,Jhe§si*df;sń §póts§ćnych w {rr$dłł3 kj}fitruti W t$r§llnĘ s* dru *rj dnta slrłyin§nłn
pl§l{rk{Jłt] k§nti§l|.

§rłłluk*ł §p0lrfr.d?{:rnł,] w flw*f;h isdnłi]r"ł{niq{y§ł1 q$agfi$ififfiłfrn, r ill*ry,§h j*d*n {J*rćtri*§* pł,ńti]ik*Wt ekl*{18}|,

o{s$dfli{! ż §n. §1 §§t 3 *§ta\x]? ; dnlg 1ijr i:n*łj*.ręrnrk;ł 1§§i$ l łr §y§r*lni* rllr*rpr*łxen §$}d}&*can}ćh i1fk§ł j*dnólitY, Da,, U. z !,#13, 1

}eę* rl*iakń. wskey{łą* rńwnł:lce*,Ąnł* §l*§srYĄ8 &f$dki d$le$ds1§ę, ą§ i:ldr*§: r*kktl §hffi}ł{i,§§i}fr §i}*b*cnY$1, §ryd;j§ł i{łnlr§}l
illatnik*vl §k}§d*k \& L*ł}lini*, T. Xxn* 3§-3$*, ?$4$1 i-ł,ttr$i*,

X§l}t:Ołę 2e}{0ń§ł§no !.* df}łŁl §fi ca*ł*,*a ?ł14 t, i fukl te* lłfpi$ł}n§ riu kxiąźlti kł:ntl*łi

i"ili}lin, dnj* 3ł} ce§rwc.fi 2fitr4 r.


