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Dane identyfikacyj ne płatn ika :

NlP, 9462119912
REGoN, 430939371

protokół kontroli

Płatnika składek. OSRODEK , BRAMA GRODZKA - TEATR NN , 20-112 Lubljn Gradzka 21.
kontrolę przeprowadził inspektor kontroIi zakładu ubezpieczeń społecznychposiadający legitymację słuzbową na podstawie upowaznienia nr 2O2O151200451wYstawionego 25 listoPada 2C15 r. z uPowaznienia Głownego tnspekiora Kontroii Zakładu UbezpieczeńS połecznlrch,

Kontrolę przeprowadzono W dniach: 11 stycznia 2016 r,,15 stycznia 2O16 r ,19 stycznia 2a16 r., 26stycznia 2016r, - 28 stycznia 2016 r., 1 lutego 2016r.-'s Ltego 2016r.,8 lutego 2016r,- 10 lutego2a16 r.

upowaznienie do przeprowadzenia kontroli doreczono dnia 1,1 stycznia 2o16 r. płatnikowi składek:DYREKToR ToMASZ Pl ETRASl EWlcZ

Dokonano wpisu do ksiązki kontroli pod pozycjąnr 24.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2O15 r.. 44.

Srednia liczba ubezpieczonych w 2O14r. - 47

Największa liczba ubezpieczonych, pazdziernik 2O14r. - 5a

Miejsce prowadzenia kontroli, 20-112 Lublin. ul Grodzka 2.1

Zakresy kontroii
1, PrawidłowoŚĆ i rzetelnosc obliczania składek na ubezpieczenia społec zne orazinnych składek, do
):?ffi:,::!ierania 

zobowiązanY jesi Zakład oraz zgłaszani" oo uou.pieczeń .poł"..ńy.r, i ubezpieczenia

2, Usialarrie uPrawnień oo swiadczeń z ubezpieczeń społecznych iwypłacanie tych świadczeń orazdokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3, PrawidłowoŚc i terminowoŚc oPracowywania wnioskow o świadczenia emerytalne i rentowe
4 Wystawianie zaŚwradczeń lub zgłaszanie danych dla celow ubezpieczeń soołecznych

usta]enia kontroli
Ustalenia kontro|i zostałY dokonane na podstawie dokumentow sporządzonych przed dniem rozpoczęcia
LT[il;,'.i#ln^iTi:Ę::ff;lt"Tijiy*n*;p.",,u,i'l".liczeniowytr * Kśi Wykaz ,b;;;;;;;



1. Prawidłowość irzetelnośc obliczania składeK na unezpieczgnla społeczne oraz innych silładek,
do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i

ubezpieczenia zd rowotnego.

Koniroią objęio okres od stycznia 2al2r. do gr"idn,a ZCi4:

Badaniu poddano dokumentaclę osobową, zapisy księgowe na kontach wynagrodzeń 404-01,4a4,02 za
okres od | 2O12r, do XlI 2O14r, listy płac od l 2al2r. do Xll 2014r., umowy z|ecenia i rachunki do umow
zlecenia za okres od l 2012r do Xll 2014r.

1,1 Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenla zdrowotnego,

Płainik składek dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowoinego, stosując
obowlązujące zasady,

,1,2 Prawidłowośc i rzetelnośc obIiczania składek oraz innych składek i wpłai do ktorych pobierania
zobowiązany jest Zakład.

1,2.1. ubezpieczenia społeczne; 1.2.2. Ubezpieczenie zdrowotne; '1.2.3, Fundusz Pracy.

Ustalono:
W okresie od l 2012r, do Xll 2014r, płatnik składek w podstawie nallczenia składek na ubezpieczenia
społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) uwzględniał wypłacone ubezpieczonemU
v,lynaglodzen\e za czas n\ezdo\no§c\ do pf ac) oTaz doda\ek s\ażD\r)
do ktorego zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracownikow,,Ośrodek Brama Grodzka -Teatr NN"
z dnia 29 10.2al2r. dodaiek pzysługu.le pracownikowi za dni zak.tore otrz;lmgjg wynagrodzenie orazza
dnj njeobecnoścj w pracy z powodu njezdolnośc) do pracy wskutek choroby bądż koniecznoścj osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego
tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczeń społecznych.
Kserokopia Regulaminu iZarządzenianr 1112012zdnia29.102012r (akta kontrolistr Nr5-19).
Jednocześnie kwotwypłaconych z tytułu wynagrodzeniaza czas niezdolnoścl do pracy płatnik nie włączył
do ustalenla podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,
Powyzsze spowodowało również zawyzenie podstawy naliczónia składki na Fundusz Pracy o wiw
s kład n iki
Ustalenia w poszczegolnych miesiącach dotyczą ubezpieczonych:

STYCZEŃ 2n",
. 1 pese|

251 40 zł wvnagrodzenie za czas choroby, 22,17 zł dodatek stazowy
l pese
227 ,60 zł wynagrodzenie za czas choroby, 0,00 zł dodatek stazowy

i pesel'
425,61 zł wvnaoroozenie za czas cnoroDv, 26,70zł dodatek stazowy

pes#
74 02 zł wvnaorodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy

pese|l 
-104,32 zł wynagrodzenje za czas choroD!; lu,J0 zł dodatek stazowy

Dowod:
Kserokopia list płacy nr 0112012 dnia 31.al.2a12 (akta kontroIi str. Nr 21-35)

LUTY 2012r
l pesei

91,04 zł wynaorodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy
l pesel

153,39 złwynagrodzęnieza czas choroov: 0,00 zł dodatek stazowy
_ pesel,
300.06 zl wynagrodzenle za czas choroby; 0 O0 zł docjatek stazowy

1 peseI
417 ,28 zł wynagrodzenie za czas choroDy: o l ,60 zł dodatek stazowy

^^^^lpU5el
134.v/zl wynagrodzenieza czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy

pesel,
tJ,UU zł wynagrodzenie za czas choroby, 22,17 zł dodaiek stazowy



Dowod
Kserokopia lisi płacy nr 02l2012 dnia 29 02 2a12 @kla koniroll str, Nr 37-51)

MARZEC 2012r
peseI

97,65 zł wynagrodzenie za czas cnoroby; 0 00 zł dodatek stazowy
naco],PvJv

195,3U zł wynagrodzenrc za czas cIlurobv; 0 00 zł dodatek stazowy
- ! pesel,
31 7 03 zł wynagrod zenie za czas chóńby; O O0 zł dodaiek stazowy

pesel I
201 ,12 zł wynagrod.":|:^:? czas choroby , 17 ,73 zł dodatek stazowy

i ag,SZ zł wynagroor"NiJ:: czas choroby; 0,0O zł dodatek stazowy

1 0 4,32zł wy na g rodr" n'!".'u''"r". 
"ho 

ro by ; 

41 

6, 90 zł dod ate k stazowy
pesel i

134,97zł wynagrodzen]e za czas choroby; 0 00 zł dodaiek stazowy
Dowod:
Kserokopia list płacy nr 0312012 dnia 29.03.2012 ,, nr 0112012 z21.03-2012
(akta kontroIi str. Nr 53-71)
KWlEClEŃ 2O12r.

pesel
452,gU zł wynagrodz:nie za czas choEby; 0,00 zł dooaiek stazowy

pesel 1

642, /4 zł wynagrodzene za czas choroby; 55,86 zł dodatek stazowy
rPeSel

14ó,5v zl wynagrodzenie za czas choroby; '10,80 zł dodatek stazowy
Dowod,
Kserokopia list płacy nr 0412012 dnia 27 ,04.2012 (akta kontroli str Nr 73-87)

MAJ 2012r

, 
peseI {

91 .B2 zł wynagrodzenie za czas chorobv, 7 ,98 zł dodatek stazowy
pesel

255,4O zł wynagrodzenie zą.pzas chqroby; 1 5,00 zł dodatek stazowy
Dowod:
Kserokopta list płacy nr 0512012 dnia29.05.2012 (akta kontroli str, Nr B9-103)

CZERWlEC 2012r.
pese| (

23 / ,15 zł wynagrodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy
pesel l

'?2 / .ó5 zł wynagrodzenie 
,za 

czas chorŃy; 0,00 zł dodatek stazowy

153,24 zł wynagrodzenie za czas cnotoDy; 10,46 zł dodatek stazowy
Dowod:
Kserokopia list płacy nr0612012 dnia 2806.2012 (akta kontroli str. Nr 105-123)

_lPlFC ?O12r
peseI 1

94,'zu zł wynagrodzenie za czas choroDv, 0,00 zł dodatek stazowv
. pesel,

135,87 zł wynagrodzenie za czas choroby, 0,00 zł dodatek stazowy
t Peseli

94,aó zł wynagrodzenie za czas cnoroby; 0,00 zł dodatek stazowy
Dowod:
Kserokopia Iist płacy nr a7l2012 dnia 3007,2012 (akta kontroli str Nr 125-139)

SlERPiEŃ 2O12r.
pesel I

0U,uu poostawa na FUS, 1377,01zł podstawa na ubezpieczenie zdrowotne (kwota wynagrodzenia za czas



cIcloby)
Dowod:
Kserokopia list płacy nr aBl2a12 dnia 28 0B.2012 (akla kontroIi str, Nr 141-155)

WRZESlEŃ 2O12r
pesel l _l

140,52 zł wynagrodzenie 7e r:zas r:hn;o!y; 0 00 zł dodaiek siazowy
pesel l

200,8U zł wynagrodzenie za czas choroby; 17,B3 zl dodaiek stazowy

I pesel
uu,uu puu5tawa na FUS; 59B,70 zł podstawa na ubezpieczenie zdrowotne ( kwota wynagrodzeniaza czas
choroby)
Dowod:
Kserokopia list płacy nr O9l2012 z dnia 27 09.2012 (akta kontroli str. N r 157,171)

PAZDZlERNlK2012r,
pesel

294,8ą zł wyna,grodzenie za cłas choroby, 0,00 zł dodatek stazowy
, pesel

zJu,ou zr wyrraQrodzenle zac,zas choroby; 25,93 zł dodatek stazowy
peseli

163,65 zł wynagrod zenie za czas chorobv, 12,30 zł dodatek stazowy
peSel

4B4,47 zł wynagroozęnie za czas choroby; 83,79 zł dodatek stazowy
Dowód:
Kserokopia list płacy nr 1Ol2012zdnia25.10,2012; lista płaCUl2al2z21.10,2012
(akta kontroli str. Nr 173-193)

lISTOPAD 2012r.
peseI

281,04 zł wynagrodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy

I peseli
24Ą'żu zł wvnaqrodzenie za czas choroby; 18,30 zł dodatek stazowy

lElOS zł wynagrod.::rl" 
"r". "noly; 

O 00 zł dodatek stazowy
Dowod.
Kserokopia list płacy nr 11l2O12zdnia27,11,2012, (akta kontroli str. Nr 195-209)

GRUDZlEN 2O12r
\ pesel l

579,60 zł wynagrodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy
Dowod:
Kserokopia lrst płacy nr 11l2a12 z dnia 27 ,11-2012, (akta kontroli str. Nr 211,225)

STYCZEŃ 20,13r.

l pesel
1oz, I c z1 vvyl ldgtudzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stażowy

pesel l
272.16 zł wVnagrodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stażowy

t pesel'
256,80 zł wynagrodzenie za czas choroby; 56,29 zł dodatek stazowy

I oesel
261.84 złwVnaqrodzenieza czas choroby,22,14 zł dodatek stazowy

) pesel
217 ,52 zł wynagrodzenie za czas choroby; 58,52 zł dodatek siazowy

} peseI
żcą)cc zl wynagrodzenie za czas choroby,22,28 zł dodatek stazowy

peSel
4-w -v ., uvytlaqrodzenie za czas choroby; 1B,45 zł dodatek stazowy
r pesel,
507,76 Zł WJrragroozene Za czaS choroby,,65,12 zł dodatek stazowy

pesel i
509,2U zł wynagrodzenie za czas cnorouy; 37,60 zł dodatek stazowy



3 
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;effi , 1 c z ł d o o a t e k s t a z o w y

Kserokopia list płacy nr O1l2O13 z dnlao3.01,2O13 (akia kontroli stt. Nr 227_241)
LUTY 20.13r

;=-_ _ lpesel|
JU5,9/ zł wyn.agrodzenie za czas choroby, 0.0O zł dodatek ci-+^,.,,.

I Pesel{ 
Ll vvuqlgĄ )tdzuwy

l:,1 / ż zł wynagrodzenie za czas chorgly; 33,00 zł dodatek StaZoWy

- 
| pesel

!20,!0-4ł *ffi:""?i;'nia za rzaą ćnorouy; 23,36 złdodatek stazowy
v,l ,ll Zl wvnagrodzenie z, "iiihoroby; 1 1,93 zł dodatek stazowy

, pesel
233,15 zł wynagrod zeniB za czas choroby, 0.0O zł dodatek Stazowy

I pesel
U,00 zł wvnaorod,
Dowój:,,r,,-y 

wuż€fil€ za czas choroby, 15.56 zł dodatek stazowy
Kserokopia list płacy nr 2l2O13 z dnia 28.02.2O13 (akta kontroli str, Nr 243-259)
I\/ARZEC 2O13r.

162,75zł wynagrodiff:"l':" .rroiEnńbv; 0,00 zł dodatek siazowy
9'] 58 zł *un"nroojJn]:?, 

"r"= 
.hnrąh* n nć -L ł_J_!, .v.wv Ll tJUUilLeK StaZoWyl peselt

/-?,Ż,ŚÓ zł wynagrod::i]'" ." c72ę ćh.rrĄby, B3 16 zł dodatek stazowy
lU5,44 zł wynagrodzen.ie za czas choroby,20,75zł oodatek stazowy

ł pesell
489,42 zł wynagrod zenie za czas chorob y, 84 42zł dodatek stazowyoesel {07 12 zł wvnagrodzen'" ," 

:i:: chorobv, 11 93 złdodatek stazowy

3:i3: 
.- wynagrooze. . .J:;;l'choroby; 40.1|o złdodatek stazowy

5::;:!TH];|?fi:#i'jj,]j,,.fl,ii :łrl:ł:r13; 
lista płacy nr a2al3dla placówkiTeatr NN

KWlEClEŃ 2O13r.
pesel i

I lą,ó+ zt wvnagrodze'e-Ż#as choroby; 0,00 zł dodatek siazowy_ peseli
-t 21 ,40 zł wynagrod zenie za czas chorob y, 14,92zł dodatek siazowypesel
ż4v, tc zł wynaorod;
Dowod: .enle za cZaS cnoroby 21 ,53 zł dodatek stazowy
Kserokopia list płacy nr 412013 z dnia 26 04.2013: (akta kontrolistr. Nr2B5-299)
MAJ 201 3r

, naonlr
] v9o9| |

śilk'wynagrodzenie za czas choroby: 0,0O złdodatek stazowv
Kserokopia list płacy nr 512013 z dnia 28 05.2O13: iakta kontrolistr, Nr 301-317)
CZERWlEC 2O13r.

nAqAl
rvvvl

§U,l6 a'*Ynu3:o.Xienie za czas choroby; 18,BB zł dodaiek stazowy
Jo l(J /1*vnaorodzenie za czas chorobV; 6,87 złdodatek stazowy
:_---__ rD€S€l
J l J,ó l zł wynagrodzenie za czaśóorob y, 42,86 zł dodatek stazowy



{

SO0,0O zł wvnagrod;:"n';'r" "złc r:horob y 22 56zł dodatek stazowypeSelt

;,;;;J 
*u."grodzenie za cza; choroby; 5,74 zł dodaiek stazowy

Kserokopia list płacy nr 612013 z dnia 27.06 2013; (akia kontroli sir. Nr 317-335)

, LlPlEC 2013r.
{_, 1 pese|l 34,0B złwynaorodzenieza czas cńroby: O OO zł dodatek stazowy, pesel 

{

1 / /,3ó zł wynagrodzenie za czas choroby; O 00 zł dodatek stazowy

227,85rt*ynugroj::;:J!, czas choroby, 0,0O zł dodaiek stazowy
pesel l

363,96 zł Podstawa składki na FUS 11( 571,2Ozł - 2O7,24złdod_a_tek siazowy za czaschoroby)1335,12 zł Podstawa składki na ruz ti f sos sorł x aa,zsłńł- lozl oozł w,,ńagro!]ln," za czaschoroby)
217 ,00 zł wynagrod zenie za czas choroby: O 00 zł dodatek stazowypesel. 

I

J""*fi 
,, wynagrodzenie za-ĆZ§choroby; 23,57 zł dodatek stazowy

KserokoPia list PłacY nr 7l2O13 z dnja a1.08.2013; Iista wypłat z innych naleznosci 7l2O13 z dnia2a.07 2a13; (akta kontrolistr. Nr 337-357)

SlERP|EŃ 2O13r.
pesel

lą l ,Uv zł wynagrodzenie za czas choroby, 11,00 zł dodatek stazowy

ł*,l1"*nn"n.oo'r§;5'r{, .r". choroby, 37 95 złdodatek stazowy

Kserokopia list płacy nr 8l2O13 z dnia 30.01 20.13; (akta kontroli str. Nr 359-375)
WRZESlEŃ 2013r.

ł pesei{
1El|A,,_, ---........-,vU,+U Z, Wynaorodzenle za czas chorobv: O 00 zł dodatek SIaZoWy/ l pese||
1'2ll ,)I l zł wvnadrodzenie,za czas choroby: 0,0O zł dodatek stazowyl-,!-.-- oeselł
199.12 zł wVnaqrod,
oo*oo 

- Yl J l qvl wwZef]l€ za Czas cnolUoy; 0,00 zł dodatek stazowy

Kserokopia list płacy nr 9l2O13 z dnia 26.0g.2013; (akta kontrolistr. Nr 377-3g3)
PAZDZ|ERNlK 2013r,

-7QĄ ll / zł wvnaorod{{i3 1, cza§ćIiEby; 0 00 zł dodatek stazowy
-;-^ pesel[
I / J,bU zł wynagrodzenie za czas choroby: 0.0O zł dodatek stazowy

l pese| ,

0 00 zł wynagrodzente za czas chorobr7 6 41 złdodatek stezc,ł,,Dowod. -l !L,ucl!ir. §l3Z'J\^/i,

Kserokopia list płacy nr 2Ol2O13 z dnia 28.1O 2013; (akta konircli str, Nr 395-411)
LlSTQPAD 2013r.

pesel t2B0,26 zł wvnaqrodz
l , ;:--_"n|e za czas choroby. 0 00 zł dodatek stazowy, 

1 pcsel

3:,;#'wynagrodzenie 
za czas choroby, 3,2O złdodaiek stazowy

5;:l"!"ł3,."ijo?f;I.?ill;',i:.15_?3.i' 11,2O13; lista wypłat z innych nalezności nr 11l2o13 z dnia

GRUDZlEŃ 2O13r



} oesei
q5 28 zł wvnaorodzeaie za czas choroby, 0 00 zł dodatek stazowy

) pesel
497 ,8a zł wynagrodzenie za czas choroby, 0 00 zł dodatek stazowy
Dowod,
Kserokopia 1isi płacy nr12l2013 z dnia 17.122a13. (akia Kontroli sir. Nr 435-ĄĄ9)

STYCZEN 2014r
] peseI

158 94 zł wynagrodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy
pesel'

3J, / 3 zł wynaqrodzeiie. ze n,35 choroby; 3,20 zł dodatek siazowy
0 pesel'

25'] ,9U zł wynagrodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy
Dowod,
Kserokopia list płacy nr 112014 z dnia 28,a1 .2014, (akia kontroIi str. Nr 451-Ą67)

tUTY 2014r.
, ! pesel1

186,30 zł wynagrodzenie za czas choroby; 0,0U zł dodatek stazowy
I pesel l

199,żó zt wynaorodzen|e za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy
nacg| ,P99,

555 00 zł wynagrodzenie z3l czas choroby, 69 00 zł dodatek stazowy
; peseI l

267 ,00 zł wynagrodzenie za czas cnorooy 28,O0 zł dodatek stazowy
pese| {

.1.1 / óu zł wynagrodzenię za czas choroby, 54,45 zł dodatek stazowy
1 pesel I

l zuv, l l zł wynagrodzenie za czas-choroby, 84.80 zł dodatek stazowy
{ tpesel t l
?uJ,6E zł wynagrodzenie za czas choroby; 29,63 zł dodatek stazowy

pese|( ,
żla,zą zl wynagrodzenie za czas choroby, 24,53 zł dodatek stazowy

i pesel I
1^1 9 / zł wynagrodzenie za czas choroby,^17 ,44 zł dodatek stazowy

ntZOzł wynagrodr",ł'3'r"j!?;s choroby; 141,88 zł dodatek stazowy
Dowod
Kserokopia list płacy nr 212014 z dnia 25.02,2014,, (akta kontroli str. Nr 469-485)

MARZEC 2014r.

--- pesel
248,52 zł wynagrodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy

pesel r, -"
216,40 zł wynagrodzenie za czas choroby. 0,00 zł dodatek stazowy

pesel
5?4 30 zł wynagrodzenie za czas choroby; 0 O0 zł dodatek siażowy

pesel I i

97 1o zł \^^/nagrodzen'?::^?.u. choróh\/, 0,00 zł dodatek stazowy
PUoUl

L lwlJL z_r wyrtagrodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy
Dowod,
Kserokopla list płacy nr 312014 z dnia 28,03,2014; (akta kontroli str. Nr 4B7-501)

KWlECIEŃ 20i\r.
I peself__---_-J i

186,39 zł wynagrodzenie za czas choroby; 0,00 złdodatek stazowy
l pesel

L+L,l J al vvyltaQrodzenleza czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy

-

t peseI



l /1 ,l)ż Zł WynaqroOZen|e Za czaS _Cnoroby , '31 ,9ż Zł oooateK StaZoWV
l pesel l

423,36 zł wynagrodzenie za czas choroby. 37 33 zł dodaiek stazowy
Dowod
Kserokopia lisi płacy nr 4l2a14 z aria 28.04.2a14; ]isia a4la4l2a14 wypłai z innych iytułow z dnia
21.04.2014; (akta kontroli str Nr 503-523)

MAJ 2014r
oeseI

531 ,50 zł wynagrodzenie za czas choroby; BB,00 zł dodatek siazowy
Dowod,
Kserokopia list płacy nrżl2014zdnia29,05.2a14, (akta kontroli str. Nr 525-541)

CZERWIEC 2014r.
|l, \i{ t lpesel

ZOątĘlgueg!9dzenie ru^::l? choroby; 0 00 zł dodatek stazowy
Pvovl

158,76 zł wynagrou/enE za c7a9 r,hnrnhv, 14,00 zł dodatek stazowy
peseI l

3 / 2,uó zł wynagrodzenie za czas choroby; 61 ,60 zł dodatek stazowy
Dowod:
Kserokopia list płacy nr61201Ą z dnia 26.06.2014 (akta kontroli str. Nr 543-559)

Ponadto w czerwcu 2014r.
l pesel i

Zadek|arolvana podstawa SKłacK| na uL)ezpieczenia społeczne 4340,00:ł , ne,:|rezpleczenie zcrcwoine
3744,99 zł, składka zdrowotna 337 ,05 zł.
Nalezało zadeklarowac podstawę składki na ubezpieczenia społeczne 6340,00 zł:
na ubezpieczenie zdrowotne 5470,79 zł składka zdrowotna 492,37zł.
Podstawa składki na Fundusz Pracy 6340,00 zł, składka FP 155 33 zł

pesel I
Zadeklarowana podstawa składki na ubezpieczenia,społeczne 4640,0a zł,, na ubezpieczenie zdrowotna
4003 86 zł, składka zdrowotna 360 35 zł,
Nalezało zadeklarowac podstawę składki na ubezpieczenla społeczne 18 560,00 zł;
na ubezpieczenie zdrowotne 16 015,42 zł, składka zdrowotna 1441,39zł.
Podstawa składki na Fundusz Pracy 0,00 zł, składka FP 0,00 zł.

} Resel (

ZaOeKlarowana podstawa składki na ubezpieczenia społeczne 8082,74 zł,, na ubezpieczenie zdrowotna
9474 zł, składka zdrowotna B52,71 zł.
Nalezało zadeklarowac podstawę składki na ubezpleczenia społeczne 26 642,74 zł,,
na ubezpieczenie zdrowolne 22 990,02 zł, składka zdrowoina )Q69 ln zł
Podstawa składki na Fundusz Pracv 0 00 zł składka FP 0 0O zł.

pese| {
Zadek|arowana poostawa składki na ubezpieczenia społeczne 5942,09 zł, na ubezpieczenie zdrowotne
5127 ,43 zł, składka zdrowotna 461 ,47 zł.
Nalezało zadeklarowac podstawę składki na ubezpieczenia społeczne 1B 869,09 zł;
na ubezpieczenie zdrowotne 16 2B2,14 zł, składka zdrowotna 1465,39zł.
Podstawa składki na Fundusz Pracy 1B 869 09 zł, składka F? 462,29 zł.
Dowod:
Kserokopie; lista płac nr 0612014 z 26.06 2014; lista płac z innych tytułow 0612014 z 24 06 20,14: list płacy
nr 612014 premia bilansowa z 30.06 2014; rachunek nr UMZl42l2O14 z 15.06.2O14 lchunek
nr UMZl42al2a14 z 23 06,2014 (aKta xoniroii sir, Nr 54J-569)

l lDltrtra a^.,,l"., , \, z,v lźL.

l pesel {

ą ą ł'| 94 zł wvnaqrodzenie za czas choroby, B,80 zł dodaiek stazowy

-Ę_-- 
, PeSeil

Ą34 05 Zł wvnŻgrodzenie zą nzlc nhą;6§y; 0,00 zł dodatek stazowy
;!* |peselt ----
56,95 zł wynagrodzenie za cz.as urlurOb!, 4,4O zł dodatek stazowy

\ peSel 
{

|ą I .oą zl wy_nagrodzenie za czas choroby; 31 04 zł dodatek stazowyl } pesel|



2i3,ó6 zł ivyrlagr,ori zerlie za c.qŁ9ipro9y, ł2 27 zł t-lodaier< stazowy
\ pesel

U,UU zł wynagrodzenie za czas cnorooy, b3.2O zł oodatek stazowy
Dowod:
Kse:o<cpia llst płacy nr 07Da14 z ć,nia29.C7.2C14, ,akta 1.1ontrci, str, Nr 571-5B7)

SlERPlEŃ 2O14r.
hóą
PUa

,| c9,ó/ zł wynaQrodzengza czas choroby: 0 00 zł dodatek stazowy
i pesel l ]

0,00 zł wynagrodzeni-e_gaas cnoroby, 6,13 zł dodatek stazowy
. pese| [l luz,uó zł wynagrodzer|e za czas choroby; 102 90 zł dodatek stazowy

Dowod:
Kserokopia list płacy nr 712014 z dnia29.OB.2014; (akta kontroli str. Nr 5B9-605)

WRZESlEŃ 2O14r.
) pese

2'ż9,E8 zł wynagrodzenie za czas choroby, 20,B0 zł dodatek stażowy
1 PeSel

5_3,79 zł wynagroozenle za czas chorohv; 0,00 zł dodatek stazowy
l peseI

"Ą) /5 zr wynagrodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy
ł pesel 

.-
Cą6 Ą5 zł wynagrodzenrc za czas choroby: 0,00 zł dodatek stazowy
Ę lpe }

212,84 zł wynagrod zenie za czas cnoroby; 0, OO zł dodatek stazowy
Dowod:
Kserokopia list płacy nr 912014 z dnia 29,09.2014,,lista wypłat z innych tytułow z dnia 21.09.2O14,, (akta
kontroli sir. Nr 607-627)

PAZDZ|ERN lK 2O14r.

PeS_ * i

1Pą " , ,, rłlrrrlaQfodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy
L |oese| l 

-

211 ,68 zł wynagrod zenie za czas chorooy , 18,67 zł dodatek stazowy
Dowod:
Kserokopla list płacy nr 10l2014 z dnla 29.10.2014,, (akta kontroli str, Nr 629-647)

LlSTOPAD 2014r

137.96 zł wynaQrodzenie 7a czas choroby; 0,0O zł dodatek siazowy
, pese|'

406,84 zł wynaorodzenie za czas choroby; 0,00 zł dodatek stazowy
pesel l

373,03 zł wynaorodzenle 7? czas choroby; 0 0O zł dodatek stazowy
pesel I

329,10 ż wynagrodzenie za czas cnoroby; 40,0O zł dodatek stazowy
peS(

158 76 zł wynagrodzenle za czas choroby; 14,0O zł dodatek siazowy
Dowod,
Kser"okopia iist płacy nr 11 2a14 z dnia26.ii,2ai4 (akia kolrtroii sLr, Nr 649-667l

GRUDZlEN 2O14r.

, pesel I
215.16 zł wynagrodzenle za CZas cnoroDv: U 0O Zł dodatek stazcivy. t pesell l
rJvL+o Z1 Wynagrodzenie zd CZas choroby: 0.00 zł dodatek stazorl,iv

l Pe>ćl!
12|l ,zr: zr vvyrlaglodzenie za czas chorobv: 0,00 zł dodatek stazowy

]§§J6 zł wynagioiiźg!" )r.:, "^".r, 14,oO złdodatek stazowy
I oesel ,



0.00 zł wynagrodzenje za czas choroby: 18,24 zł Codatek stazowy
Dowod
Kserokopia list płacy nr 1212014 z dnia 22 12.2014 (akla kontroli sir, Nr 669-6B9)

Podsiawa prawna:
Zgodnie z arl, 18 i art 20 ustawy z dnla 13 października 199Br o systemie ubezpieczeń społecznych / Dz
U, z2al5r, poz.121 zpoźn. zm. / podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz
chorobowe i wypadkowe pracownikow stanowi przychod.
Zgodnie z §2 1 pkt 24 rozporządzenia ministra pracy i polityki soc.lalnej z 18 grudnia 1998r,w sprawie
szczegołowych zasad usta|ania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emeryta|ne irentowe (Dz.
U. nr 161, poz 1106 z pożn. Zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowią składnikj wynagrodzeń, do
ktorych pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenjaza czas niezdolności do pracy, zasiłku
chorobowego, macierzyńskiego. opiekuńczego, swiadczenia rehabiIitacyjnego, w mysl postanowień
układow zbiorowych pracy lub przepisow o wynagrodzeniu, jeś|i są one wypłacane za okres pobierania
iego wynagrodzenia lub zasiłku
Zgodnie ari. 81 ust.'1 5, 6 i ari. 83 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO4 o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środkow publicznych (Dz.U, z2O15r poz,581 zezm.) do ustalenia podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie zdrowotne stosu,le się przepisy okreslające podsiawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osob. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
Pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emeryta|ne, rentowe, potrąconych przez płatnikow ze
srodkow ubezpieczonego zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
PrzY usialaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników nie stosuje się
wyłaczeń wynagrodzen za czas niezdolnosci do pracy.
W Przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyzsza od za|iczki na podatek dochodowy
składkę ob|iczoną za poszczegolne miesiące obniza się do wysokosci tejzaliczki.
-art, 104 ust. 1, ust, 3 i usi, 4, ań.. 104a, art, 104b ust, 2 ustawy z dnla 20 kwietnia 2OO4r, o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013, poz 674 - z poźn zm ) obowiązkowe składki na
Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i

1entowe wynoszących w pze|iczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę
Składki na Fundusz Pracy, o ktorych mowa w ari, 104 usi. 1, opłaca się za osoby wymienione w ań. 104
ust. 1 pkt 1-3, ktore nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet ico najmniej 60 lat dla
męŻczyzn.

Płatnik wyjasnił przyczyny nieprawidłowości w protokole przyjęcia wyjaśnień z dnla O1.02.2O16r, (akta
kontroIi str. Nr 755-756)

W związku z powyzszym ustalono roznice w kwotach składek.
14 338,46zł * przypis, składek na FUS
10 959,86zł - odpis składek na FUS
4 057,61zł - przypis składki zdrowotnej
344,44zł - przypis składki na FP
872,71zł - odpis, składek na FP
WYnik finansowy nie jest ostateczny iu|egnie zmianie o odsetki naliczane na ogolnych zasadach.

H _ PESELI l
UbezPieczona miała udzielony urlop wychowawczy nź _ L 

urodzonego 04.05.2011r, w okresie od
01.12.2011r. do 30.11.2al2r., na wniosek ubezpieczone1 uIlop zostałskrocońy do dnia OB.OB.2012r.
Koleinego urlopu wychowawczy udzielono ubezpieczonej w okresie od 13.05.2014r. do 1205.2016r. na

urodzonego 1 2.a2.2a 1 3r

lmowa o pracę z dnia 30,12.2aO5r. jest zawarta w pełnym wymiaze czasu pracy
Płatnik składek zadeklarował podstawę rvyrniaru składki er-ne:ytaInej irentcwej refundcr,vanei z budzetu
państwa z tytułu udzielonych urlopow wychowawczych w wysokosciach:
l2012r. - 1386: lI -Yll2012r -'150O; Vlll 2012r - 387 Ja ,

Y 2014r. - 919,35; Vl - Xll 2014r. - 150O:
Płatnik składek nie zadeklarował składki zdrowotnej refundowanej z budzetu państwa z tytułu udzielonych
urlopow wychowawczych w okresach l2O12r. - Vlll 2012r, oraz V * X|l2014r.
Urlop wychowawczy naI Q1 12 2011 - 08 OB 2O12)
Do ustalenla podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanej z
budzetu państwa naiezało przyjąć wynagrodzenie z mieslęcy xil zolOr. -Xl 2O11r.,wynosi ona2208,2Ozłi jest zgodna z aneksem do umowy o pracę z dnia'lb.oz.zoogr. i z dnia 25 ó9.2009r. wysokosc
wYnagrodzenia ustalono w wysokości: 181Ozł wynagrodzenie zasadnicze, 15% prenria, 7% wysługa
łącznie miesięczne wynagrodzenie stanowi kwotę 2208 ,2zł brutto,
Urlop wychowawczy na '}(13 05 201 4 - 12.05.2016)



T\^ ,,-+Ąl^_i'l] u§i3;Ci, a Pouisióvvy V\iY'ri']iai"Lr skłaorri tla uoezpieczenie emerytaine ireniowe refundowane', zbudzeiu państwa nal,ezało przy)ac wynagrodzenie z miesiecyY 2013r - lV 2014r ,wynosl ona2280,60złi,1est zgodna z aneksem do'umowy Ó pru.ę z dnia 1O a2.2Oa9r. t z dnia 25 O9 20O9r. wysokoscwYnagrodzenja usta|ono w wYsokosci, 1BlOzł wynagrodzenie zasadnicze, 15oń premia,1.1% wysługa,Ęcznie miesięczne wynagi,odzen je stanovyi t<wotę żzaó 60zł iruttoPodstawę wYmiaru składek na ubezpieczenie emerytaIne irentowe refundowane z budzeiu państwanaIezało (ograniczyc) i ustalic w wysokościach .

]..ll?012r -2049,60zł; lll- Y z}lzr -2152,05zł,Vl -Vll 2al2r -)1p,7 Aą.
Vl1,|2012r. - 564 55 złt1. QlB7 65: 31 x B dni = 564.55zł )Y 2014r - 1377,56złt1. Q247,60:31 x 19 dni = 1377,56zł)
Vl - Xil 2014r. - 2247,60zł
Podstawę składkj zdrowotnej refundowanel_z budzetu państwa nalezało zadeklarowac w wysokości520,00 zł za okresy l -VIll 2012r. orazV - Xlt ZOląr,
Dowod.
Kserokopie: akt urodzen la nr 11692912011 z 13.05,201 1r.r l wniosek o urlop wychowawczyz15.11.2011r.,informacjaoudzieIeniuur|opuwycr'oĘ@i,i,ll"ió,ll','zawiadomienieo
rezygnacji z urlopulłychowawczego z 05.07.2012r., aki urodzenia nr ll1515l2O13 z 22.02.2O13rI rF.- -- Pr wniosek o" uo."l"ni" lrlopu ,ii"',,l*rr.zego z 1604,2O14r,; informacja o

;3i*3irii'"rff"#u"nowawczeoó 
7 nĄ nĄ )ńlĄr, 

",niosek 1pr,ze!łlyenie urlopu, wychowawcr"go ,
10.02.2009r:,.źło3j.issiffi*;:;::,ł,o3b,.;"":ll;,lryl*iŁ:i'i
2013r, - lY 2014r. (akta kontroli str. nr 691-715)

i_ l pEsELt _-Ubezpieczona paebyw"1" 
|9 _urlopr-re 

wycnońwffiT corkę, 
...---*..--'rurodzoną 

10.09 2O,]Or. wokresie od 18,03.201]r^1o ?8,9zznlzr ij ao uni" ,-o=rvlązanl umowy c i]racę.Umowa o Pracę z dnia 28.02.2OO5r bYła'zawarta w pełnyi-n wymiaze czasu pracy zgodnie z aneksem doumowy z dnia 29.04.2005r,
UbezPieczona z dniem 10.01.2O12r. nabYła inny tytuł do ubezpieczeń (zatrudnienie u lnnego pracodawcy)Płatnik składek zadeklarował Podstawę'wymiaru's.kładki 

"r5r!t.rnu1 
i rentowej refundowanej z budzetup::9Y" 1 tylułu urlopu wychowawczego w wysokosciach. )

|2a12 - 
,1 386 0O; ll 2O12r - 15O0 0O;

Płatnik składek nie zadeklarował składki zdrowotnej refundowanej z budzetu państwa z tytułu urlopu

Podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne i reniowe refundowane z budzetu państwa nalezałoustaliĆzmiesięcYlll2O1ft -|l?911' wynósi ona2420,0Ozłilestzgodnazanekiemdoumowyopracęz dniem 27,02,2OO9r, j 25Og,2OO9r gdźie 
'iu.ię..n" *!Iugroorenie zasadnicze ustalone zostało wwYsokosci 2 000zł oraz 15 % premii i 6% wysługa łącznie jeŚt Cmot a 2420,aOzłbrutto.Podstawę wYmiaru składek na ubezpieczeniJ emerytalne i rentowe refundowane z budzetu państwa

l1t^el9ło (ograniczyc) i ustalic w wysokościach :l:a:2-595 05 tj ( 2049,60 : 31 d'ni x9 dni = 595,05); U 2O12-0,0O;Podstawę składki zdrowotnej refundowanej z buozetu panstr,va nalezało zadeklarowac w wysokości: l2012 - 520; ll 2012 - 0,00,,
Dowód:
Kserokonie, aki urodzenia nr ,1affiDO1O z 17.09.201Or. I umowa o pracęz 28.02.2005, aneksy do umowy o piacę -
?:,m-^q|:?-;;Ió"ńoó,.'"'i.i;""k';"i|..""'JJ.x"*,i"o,wyćhowawc:"ZZ,:'i:Z:uźo|il"ll lvPu vVyUl lU\Ą

:l"j,Ti?i : :9ii"l"i]y urlopu wychowawc zego z 1 B. 03, 20 1 
.1 

r, ; oświadczenie,
o z 10 03.2011r.;

--aq\

1 !nia 10 03 2011'' [tt!| kańy wynagrodzóń za okres lll 2ó1'0 _ u 20i1 J(akta koniroll str. nr 717-733)

: :SELI
Ubezpieczona przebyw"ł3 

11 urtopieifrrrowawczym na corkęokresie od 2B OB 20 12. dą ?Ą nl- 1ąlr,
Umowa o pracę z dnla 3'l 03.2006r. jesi zawarta w pełnym wymiarze czasu pracyPłatnik składek zadeklarował Podstawę.tł"ot iemerytatne;'i'rentowej refundowanej z budzetu państwa zty.tułu 

_u 
rlop u wych owawczeg o w wysokościach.

Vlll 2_012| - 193 55, lX2O1Żr, - lV2013r. - 1500,00;

;filh:[:::§"T"i*:li!|Ę,:1'#!ri3i!oiie1 ,etunoowanej z budzetu państwa z iytułu urlopu
Do ustalenia podsiawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanej zbudzetu Państwa nalezało przyjąc 

"r.iu. viil 
-ŹÓllł 

- Vil 2O12r podstawę usta|ono z pełnychPrZePracowanYch miesięcY tj Vlll, lX, X 20'11r i Vll 2012r. wynosl ona 2524,0Ozł ijest zgodna z aneksem

I urodzoną 24.01.2O12r. w



0o umowy o PraCę z dnia 25 09 2009r i z dnia 31 122O10r wysokośc wynagrodzenia ustalono wwYsokoŚci, 1B2Ozł wYnagrodzenie zasadnlcze 15% premia 5% wysługa łacznie miesieczne
!'Jii:Tffii;?§:ii#r:łr"j; 21B4zł brutto o,"", 1uono,. u)o*, wypłata z iytułi umowy zlecenia we lx
A zatem Podsiawę wYmiaru składek na ubezpieczenie emeryialne i rentowe refundowane z budzetupaństwa nalezało_(og raniczyc) i usialic w wysokościach 

:Vlll2012-2ł2,27zftl,tzlezószłx;oiaogr podstawywymiaru,31 dni x4dni =282,27),lX - Xl 2O12 - 2O9B,ó9 zł, Xll zolz - tl zal e - zlaa,iszi,ltl - lv 2O1 4 - 221 4,1 Bzł,(kwota ograniczenia podstawy *yr,uru7 Va ' l

Podstawę składkj zdrowotne.1 ,.ÓtunJo*.n e1 z budzetu państwa nalezało zadeklarowac w wysokości:
3:1,j:*" 

składki 520 00 zł składka ąa,aozłŹu or.,". viii [olz -lV 20.13

KserokopIe: akt Llrodzen ia nr 61l2012 z 07.02.2012r.l
rl?. onia 31 03 2OOO: anełsv oJ l.o"ry o Drace l 

-'-Umc'//a 

o P'_Tę ---=wnióEłoucjzieien'1^1,,pn,*vlr,"o*"*..ugożoułmurr.-l;ŁTfi:,';,.*@"
wYchowawczego z aB,OB,2al2r,; wniosek o "przeałuzĆnie 

urlopu wychowawczego z 11.022O13r.informacla o udzjąle-niu qtLqpu *y.t]o*u*.zego z 12022013r; wydruk karty wynagrodzeń za ołres Vtii2011 -VlI2012 _iur.tu r,ontroli str, nr 735-753]

Podstawa prawna,
Zgodnie z art,9 ust,6 ustawY z dnia 13 Pażdziernika 1998r. o systemle ubezpieczeń społecznych (Dz, U.2015'121) osobY PrzebYwa,lące na urloP' ;'u;;;u-*;ym pootegajQ aboqiąz(aw' ,ubęzp_|9_c_Zg_niom

y}ĘiJlffi:r!i'J;'"#r#;l,ff3łi:.TŁ§,T"ffi*'ffiil; oo 
"n,-u,!iu,.y 

luo"L_5,ty i ł;-;;ią:;.y;;
AJ ,^

'Ó1;;ł;i.?j":i:i*u 

z dnia 13 Pażdziernika 199Br 'o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz u4ll' oLcj'''u"t, Ż€ Podstawę wYmiaru składek na ubezpieczenla emerytalne i rentowe osóbprzebywających na urlopie *y"no*r*ciym stanowi.- -w okresie od 01,U,2alŹr, kwota Óo'zPrzeciftnego miesięcznego wynagrodzenia w popzednim

flJJE::;=6;[:fi"il".T",i" 
li'"oiy "y, siłuł"*u * no*.1 w-ysokosci'olowiązule od trzeciego

Stosownie oo art Tg ust, ił-''tuwY 
'.l:i:_nu 

w powyzszy sposob podstawa wymiaru składek nie mozebYc wYzsza nrz orzeclQtn," mi".ię.iń" iu-Yn"groorenie wypłl"ane za okres 12 miesięcykalendarzowych poprzedzalącycń urtop ńy"ńo*u*.ry ó5Jil.,ę.,". przeciętnegowYnagrodzenia, zoodnie z ar1, 18 ust 6o ustawy nateŹy ro.uriu" wynagrodzenie ogłoszone wkomunikatach Pre"zesa ous,, stanówiąó Poostawę oo'u.t"iln,ia nalwyzszei podstawy wymiaru składek nadobrowolne ubezPieczenie chorobowJ, , *yłą.r"ńi", pivÓ"dkow gdy zastosowanie ma art, 1B ust 14ustawY o sYstemie ubezpieczeń społecznyón,'skuikującli6ii."niu. tej kwoty. Stosownie do art 18 usi.14 ustawY, ustalona w sPosob oi<ieston! w ust. su pobśtawa wymiaru śtłaoeń nie-moze bycwyższa niżPrzeciętne miesięczne wYnagrodzenie wypłacone za'okres'ii miesięcy xatenoarzowych poprzed zalącychurloP wYchoWaWcZY, nrŹY uitańni' k"rJtv tego ograni"runil 
,tiurując się regułą celowościową, nalezyPrZY)ąc zasadv analogiczne 1ak PrzY ustalaniu"pooit"*v *vriaru zasiłku chorobowego okreslone w art36 ustawY z dnia25Ćzewca 1999; o's-*i"o.r"nii"ł-. ji..ięznych z ubezpieczenia społecznego w raziechoroby l macierzyństwa (Dz.U z ZÓ|ir,,po.r. 159 z poZi. zm), z wytłączeniem zasad dotyczących

fffi::§iilia PodsiawY wYmiaru o kwoty skiadek * 
".ęs!ilnansowanej przez pracownika.

" za styczeń i luty 2O12r, * podstawa nie 1o1e bycwyższa niż 2a49,60zł 11 60% z 3416,0Ozłzgodnie z komunikatem Prezesa GUS;10listo§ada'r011;ril.p rv,. 1O3, poz. 1042)* za marzec, kwiecień, maj2O12r - poJ.ir*uligloze byc wyzsza niż2152,05zł ti, 60%z 3586.75zł, zgodnie z komunikatur-Pr"l".. GUS z O lutÓlo ŹÓl 2r (M P poz 62i"za czerwiec lipiec, sierpień 2O12r. -* noosta11 1" n o."-dyżiy.rru niż 2187,65zł ti.60%z 3646.09zł, zgodnie z komunikaiem Pie-isa GUS z 1l maja 2al2r (Ąl p nc: ?qpl'*za wrz esien, Pażdziernik, lisiopad 2u;r'- podstawa ,.i" .ó;. ;;Ź'łli!."'ł,źrlnn?,onrttj 60%
1ru^o!3 Y,'!;1g^:1ii" 

z komunikat"ń P[."." GUS z 9 sierpnia 2012r (Ą4 tr nnz ĄRąl4d 9lUUZ|en lO12( siYczen luty 2013r, - podsiawu niu.ozu o;jÓ.J;r'n,łiloĆ"iźzłt1 60%z 3510,22zł, zqodnie z komunikat". P,urJ.-Jó;ś; ł; ]i:;;;JJ" 2O12r (M P, poz 842)"za marzec, kwiecień, maj 2013r poo.1u*u 
1ę ,To.9 ovJ ,^ivz..u ntz 2214,18zł t1. 60%z 3690,30zł, zgocniez komunikatu; P;;;.u GUS z ll ruteg';iol3r. (M P poz. 88)"zaczerwiec, lipiec sierpień 201ń - po-o!L*" nie moze bycwyzsza niż2244,03złti 60%z 3740 05zł, zqodnie z komunikalu, Fr"*.u GUS z i3-#jl i'o's,. (M P poz. 392j"Za Wrzesien, Pażdziernik llstopal ig'rrl.[ń z0;;r--;;j;iJń"*yriuru składek 1ję pnnżo hilń.- WYZSZa niz 2227 ,BO zł , tj 60Óń z sŹ rc ł-ęgodnie , ;nil;.;;:l]un,. rvllnliira-p.ał iB:i,iil:społecznejz dnia 14 grudnia 

,2O12r, * 
'Piu*iu kwotY ograniczenia roczne1 podstawy wymlaru składek naubezpieczenia emerytalne l rentowe w 'ot, zórcóru, p''v;łel oo jej usialenia'kwoty prognozowanego



przeciętnego wynagrodzenia (M P poz 101B)
- nizsza niż 1200zł , ts 75Yo z 16aOzł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrow z dnia 14 września
2012r w sprawie wysokości wynagrodzeniaza pracę w 2013r (Dz U, z2al2r. poz. 1026)
*za okres od stycznia do grudnia 2014r. - podstawa wymiaru składek nie moze byc.
-wyższaniz2247,6azł, ,{1.60o/oz3736 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2C14 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia ( M P. z2013r. poz, 1028)
- niższa niż 1260 zł, t1.75% z 2680 zł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrow z dnia 11 września
2013r. w sprawie wysokości minima|nego wynagrodzeniaza pracę w 2014r 9Dz. U. z2013r. poz. 1074)
- zgodnie z ań. 16 ust. B i art. 17 usL 2a ustawy z dnia 13 pażdziernika 199Br o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U z 2015 poz.121 z poż. zm ) osob pzebywających na urlopach wychowawczych w
całosci finansuje budzet państwa, a obliczają płatnicy składek.
Zgodnie z art,87 ust,2 usiawy z dnia 13 października 199B r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.
U. 2015,121.), inspektor kontroli wykorzysiuje dla celow kontroli informacje zawarte na kontach
ubezpieczonych i na kontach płatnikow składek.
-art.66 ust.1, pkt 32,ań 79 ust. 1,2,arł.. B'1 ust.8 pkt 10 ustawyz dnla 27 sierpnia 2004r
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych ( Dz U. z2O0Br. Nr 164 poz,
1027 z poźn. zm.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podIegają osoby korzystające z urlopu
wychowawczego nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka na
ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki, składka jest miesięczna i niepodzle|na,
Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlople wychowawczym
jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego tj od dnia 01 112009r. kwota 520zł,
Ocl 1 siycznia 2a13 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby przebywającej na
ui-lopie wychowawczyrn sianowi kwoia odpcu;iadalaca ,,,,ysckośc; spec;al;iegc zasilku opieku;czegc
przysługującego na podstawie przepisow o świadczeniach rodzinnych. Tak stanowi ań.81 ust B pkt 10
ustawy zdrowotnejw brzmieniu wprowadzonym ań.6 ustawy z dnia 7 grudnia 2al2r. o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz niektorych innych usiaw (Dz. U. z 2015 poz, 581). Kwota specjalnego
zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie,

Płatnik wyjasnił przyczyny nieprawidłowości w protokole przyjęcia wyjaśnień z dnia 01.02.2016r
(akta kontroli str. nr 755-756)

W związku z powyższym ustalono roznice w kwotach składek:
2797,24zł - przypis, składka emerytalna refundowana z Budzetu Państwa
210,39zł - odpis składka emerytalna refundowana z Budzetu Państvla
1 146,39zł * przypis, składka reniowa refundowana z Budzetu Państwa
83.67zł - odpis, składka rentowa refundowana z Budzetu Państwa
1 216,80zł - przypis składki zdrowotnej refundowanej z Budzetu Państw

Zestawienie rożnic stanowią załączniki nr 2, 3,4 do proiokołu kontroli:

. zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i

składek na ubezpieczenie zdrowotne

. zestawienie miesięcznych rożnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne

. Zestawienle mlesięcznych roznic w zakresie składek na.Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz
dckonywanie rozilczeń z iego tytułu,

Kontrolą oblęto okres od stycznia 2012r. do grudnia 2014r

2.1 , Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego,

Ustalono,
W zakresie usta|ania uprawnien, dokumentowania prawa do świadczeń i wypłacania sprawdzono:
- 1 poz. zasiłku opielluńczeoo dla ubezpieczonego:

,{_ , l. leSe|
UStalono:

1 wypłaconego w grudniu 2014r

Płatnik składek ustalił uprawnienia, dokumentował prawo do świadczeń iwypłacił świadczene zgodnie z



obowiązulacymt w tym zaKresle przeplsam|,

2.2 prawtdłowośc dokonywanra rozliczen z tyiułu wypłaconych świadczeń i zasiłkow

W zaKresie dokonywania roziiczeft swiadczen z ubezplec:eń społecznych kontrolą objęto okres od

stycznta 2al2r, do grudnia 2014r

UstaIono:
płatnlk składek dokonał rozliczen swiadczeń zubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązującYmi w tYm

zakresie przepisami.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

Kontro|ą oblęto okres od stycznia 2012r. do grudnia 2014r.

Ustalono:
W okresie objętym kontrolą płatnik nie opracowywał wnioskow dla celow emerytaIno- reniowYch.

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

Płatnik sporządzał informacje ZUS lWA,
Za2012r. w dniu 11 u.2al3r,,za2013r, w dniu 04,02.2014r.,za2014r. w dniu 13.02.2015r.
Za lala 2013 i 2014 płatnik przekazał ZUS lWA po ustawowym terminie , co jest niezgodne z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
Podstawa prawna,
? a11, 31 ust 6 usiawy z dnia 30 pażdzlernika2a02 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wYPadkow PrzY
pracy ichorob za*odowych (Dz.U. z2O15 r, poz, 1242z pozn,zm.)sial|owiący, ze c,arie o kiorych mo'Wa

w ust. 3 płatnik składek przekazule
do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy w informacji zawierającej w

szczegolnosci, dane identyfikacyjne płatnika, rodzaj działalności wg PKD, liczbę ubezPieczonYch
zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, adres płatnika składek
? art.34 ust 1 ustawy z dnia 30 października2OO2 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadkow PrzY
pracy i chorob zawodowych (Dz.U. z 2015 r, poz, 1242 z póżn,zm.) stanowiący że jeżeh Płatnik nie

przekaze danych Iub przekaze nieprawdziwe dane,
o kiorych mowa w ań 31, co spowoduje zaniźenie stopy procentowej składki
na ubezpieczenie wypadkowe, Zakład ustala, w drodze decyzji stope procentową składki na całY rOk

składkowy w wysokosci 150 % siopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych Płatnik
składek zobowiązany jest opłacic zaległe składki wraz
z odseikami,
? art,87 ust, 2 ustawy z dnia 13 pażdziernika 199B r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z2015
r. po. 121 zpożn.zm )stanowiący, ze inspektor kontroli Zakładu wykozystuje dla celow kontroIi informacje
zawarte na kontach ubezpieczonych t koniach płatnikow składek.

Płatnik składek nie zatrudniał emerytow, z ktorymi po uzyskaniu uprawnień, nie rozwiązał stosunku pracy
Płainik składek nie sporządzał wykazu pracownikow zatrudnionych w szczegolnych warunkach lub w
szczegolnym charakterze oraz nie naliczał składek na Fundusz Emerytur Pomostowych,

Zgodnie zart.41i arl,47 ustawy z dnla 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz
U. z 2O15r,, poz. 121 z poźn zm,) płatnik składek jesi zobowiązany złożyc deklarację rozliczeniowa
korygująca i imienny raport miesięczny korygujący w formie nowego dokumentu, zawierającego wszystkie
prawidłowe dane,.1esli zachodzl koniecznośc korekty danych, w przypadku stwierdzenia nieprawldłowoŚci
przez zakład ubezpieezeń społecznych w drodze korektv terminie 30 dni od dnia otzymania protokołu
kontroli



Protokoł sporządzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych 1eden doręczono płatnikowi
składek,

Zgodnie zań.91 ust, 3 usiawy zdnia 13 pażdziernika 1998 r, o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
]ednoliiy Dz. J z2015 r,, Poz, 121, z pożn, zm,), płainik składek ma prawo złożyc w terminie 14 dnj od
daty otrzYmania Protokołu pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując rownoczesnie stosowne
Środki dowodowe, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatnikow Składek w
Lublinie T Zana 36-3Bc, 20-601 Lublin

Kontrolę zakończono w dniu 10 |utego 2016 r. ifakt ten wpisano do ksiązki kontroli.

Lublin, dnia 10 lutego 2016 r

protokoł kontroli doręczono płatn ikowi składek, od bierający: płatnik

(data, pieczęc i podpis płatnika składek)

(podpis kontrolującego)


