
Zaktad Ubezpieczeń §połecznych
oddział w Lublinie
Wydział Kontroli Płatników Składek
20-601 Lublin ul. T. Zana 38
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Znak pisma:20201,9080006PRO001
Znak sprawy: 202019080006

PRoToKÓt xorurRoLl

Pfatnik Galeria Labirynt
20-052 Lublin ul. Ks. J. Popiełuszki 5

Kontrolę przeprowadziła inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Elżbieta Furgał,
posiadająca legitymację słuzbową nr 03005, na podstawie upowaznienia nr 2020190800062
wystawionego 27 sierpnia 20],9r. z upoważnienia Głównego lnspektora Kontroli Zakładu
Ubezpieczeń 5połecznych,

Kontrolę przeprowadzonp w dniach: 27.08.2019r.-5 września 20].9r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 27 sierpnia 2019r, osobie
reprezentującej ptatnika skladek *Dyrektorowi Waldemarowi Tatarczuk

Płatnik składek upoważnił dcl reprezentowania go w trakcie kontroli: - Andrzeja Kołcuń
Głównego Księgowego

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 1l1al9

Liczba ubezpieczonych na dzień 30listopada 2018r.- 32

Średnioroczna liczba ubezpieczonych osób w 2018r. wynosiia 30 ubezpieczonych.

Miejsce prowadzenia kontroli: 20-052 Lublin ui. Ks. j, Popiełuszki 5



. ŁAKRE§ KoNTRoLl

1. Prawidłowośc i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraż innych sktadek
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.

Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie dokumentów sporządzonych przed dniem
rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu przetworzenia dokumentów rorliczeniowych w
KSl. Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr ]" do protokolu kontroli.

U§TALĘN|A KoNTRoLl

1. Prawidłowość i rzetelność ob|iczania składek na ubezpieczenia §poleczne orau

innych skladek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgła§zanie
do ubezpieczeń §połecznych i ubezpieczenia zdrowotnegb.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2018r. do grudnia 2018r,

Zbadano;
W trakcie kontroli zbadano: akta osobowe, dokumenty finansowo-księgowe tj. listy płac, umowy
cywilnoprawne wraz z rachunkami, konto kosztów wynagrodzeń, deklaracje roczne o pobranych

zaliczkach na podatek dochodowy PlT-4R

Ustalono:

W zakresie zglaszania do ubezpieczeń spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wytypowano

niżej wymienionych ubezpieczonych :



l

W trakcie kontroli ustalono, że okresy zgłoszeń wytypowanych do kontroli ubezpieczonych

wykazane w dokumentach zgloszeniowych przekazanych do zus, są zgodne z umowami o pracę,

świadectwami pracy, umowarni zlecenia,

w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia spoleczne

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, ustalono:

Kontrolowany płatnik dokonal naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie

zdrowotne, Fundusz Pracy, w wysokościach wyznaczonych przez obowiązujące w tym zakresie

przepisy.

w okresie objętym kontrolą nie vvy§tąpiły sytuacje, w których pracownicy wykonują pracę na

rzecz wtasnego pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z innym

płatnikiem składek oraz nie wy§tąpily sytuacje, w których osoby zatrudnione na podstawie

umów zlecenia wykonują pracq na rzecz innego płatnika składek z którym mają zawartą

umowę o pracę

Dowód: protokót przyjęcii wyjaśnień akta kontroli str, 17

W okresie objętym kontrolą płatnik nie zatrudniał osób wykonujących czynności w szczególnych

warunkach lub o szczególnYm charakterze i nie sporządzal wykazu osób wykonuiących takie

czynności objętych obowiązkiem opłacania składek na Fundusz Emerytur pomostowych,

akta kontroli str.17

Z,ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń §pot€cznych i wypłacanie

tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

7,L ustalanie uprawnień do świadczeń z uberpieczeń społecznych i wyplacanie tych

świadczeń

Kontrolą objęto okres od stycrnia 2016r, do grudnia 2018r"



Kontrolą objęto niżej wymienione świadczenia z ubezpieczeń społecznych wypłacone w

miesiącach: Vl,Xll 201Br, w tym o najwyzszej podstawie wynriaru rozliczonych Świadczeń:

miesiąc Vl 20].8r.
-1 pozycje zasilku macierzyńskiego 7a okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego

wypłaconego u bezpieczonemu

miesiąc Xll 201"8r.
_1 pozycję zasilku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego wyPłaconego ubezPieczonej

-1 pozycję zasiłku macierzyńskiego wypłaconego ubezpieczonej

-1 pozycję zasiłku opiekuńczego wypłaconego ubezpieczonej

_2 pozycje zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielSkiego

wypłaconego ubez$ieczonym:

Ustalono:
płatnik ustalil uprawnienia do w/w zasiłków oraz dokonał wypłat w wysokoŚciach wyznaczonych

przez obowiązujące w tym zakresie zasady,

2.2 Rozliczanie świadczeń z ubezpiecreń społecznych.

Kontrolą objęto okres od stycenia 2018r. do grudnia 2018r,

Ustalono: płatnik skladek rozliczał świadczenia w deklaracjach rozliczeniowych zgodnie z liStami

wyplat.

3. prawidłowość iterminowość opracowywania wniosków o Świadczenia

emerytalne i rentowe.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2016r. do 26 sierpnia 2019r.

Ustalono: płatnik składek nie opracowywał wniosków o Świadcrenia emerytalno-rentowe.

Dowód: protokół przyjęcia wyjaśnień akta kontroli str. 17



ł1. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń
społecznych.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2016r. do 26 sierpnia 2019r.

Zbadano:

_zaświadczenia ZUS Z-3 w celu wypłaty świadczeń z ubezpieczeń spotecznych dla

ubezpieczonych:
(ZUS Z-3 z dnia ż7.0}.la§r.\

-( 
ZUS Z-3 z dnia 10.10.2017r,)

(ZUS Z-3 z dnia 4.09,201"7r.)

(ZUS Z,3 z dnia 4.01.2017r.)

(ZUS Z-3 z dnia 1.Lż.2a§r.)

_ZUs lWA informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za

żOt6r.2at7r. 2018r.

Ustalono: Płatnik vvystawił zaświadczenia w sposób wyznaczony przez obowiązujące w tym

zakresie zasady.

Kontrolowany płatnik składek:
_nie wystawiał zaświadczeń ZU§ Rp7, które poslużyłby do przyznania lub przeliczenia

świadczenia emerytalno-i,entowego
_nie zatrudniał osób dla których istniałby obowiązek zawiadomienia organu rentowego o

wysokości osiągniętego przychodu

Dowód: protokół przyjęcia wyjaśnień akta kontroli str.17

lntegralną część protokołu stanowi załączniki nr 1 wymieniony w treści protokołu kontroli.

protokól sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono
płatnikowi składek.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1.998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych {Dz, U, z 2019 r., poz. 300 z późn" zm,) płatnik skladek ma prawo ztożyĆ w terminie
14 dni od daty otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując
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równoczeŚnie stosowne Środki dowodowe. Zastreeżenia należy przesłać na adres: Zakład
Ubezpieczeń §polecznych Oddział w Lublinie Wydział Kontroli Platników §kładek

20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38 c,

Kontrolę zakończong w dniu 5 września 20].9 r, i fakt ten wpisano do książki kontroli.

Lublin, dnia 5 września 20].9r.

( podpis kontrolującego)
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Protokół kontroli dorqczono płatnikowi składek. Odbierający: Osoba !,epreuentująca platnika
SkłaClek ,\ii:,,;,, .. , .,.' _ ; .,],.,;.,;',-, rf'f ;. |:*iąj i'i.l.: j ; l
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Załącznik nr't do protokołu kontroli nr 202019080006PRO001
Płatnik: GALERlA tABlRYNT
NlP, 9a61829801
REGON:000276506

Vllykaz zbadanego materiału

Rozliczani6 mietięczne składek na ubezpieczgnia §poł€czn§ i ubezpiecźenle tdrohrotne

styczeń 2018, luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, mai 2018, czeruiec 2018, lipiec 20'18, sierpień 2018, wruesień 2018,
październik 20'l8. listopad 2018, gludżień 2018

Rozliczenie miesięczne świadczeń

stycaeń 2018, luty 2018, mazec 2018, kwiecień 2018, rnaj 2018, cżefwiec 2018, hpiec 2O18, sierpień 2018, wrzesień 2018,
październik 2018, listopad 2018, gludzień 201E

Rozli§zeni€ miesięczne składek na Fundusz Pracy

styczeń 2018, |uty 2018, maźec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czemiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018,
paźdżiornik 2018, listopad 2018, grudzi€ń 2018

Rozliczenie miesięczne składek na Fundu§z §}varantowanych Świadczeń Pracowniczych

styczeń 2018, luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czenłiec 2018. lipiec 20'18, sierpień 2018. wrzesień 20'18,

październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018

Analiza świadcżeń dla ubezpieczonych

grudzień 20-18

Zasiłek opiekuńczy z ub§zpiećuenia ohorobowego
grudzień 201 8

żasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego - Ubezpieczenje chorobowe

grudzień 201 B

Zasiłek z ubezpieczenia

(pieczątka i podpis inspóktora konkoli ZU§)


