
1. Prawidlowosc i rzetelnosc obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz innych 
skladek, do ktorych pobierania zobowiazany jest Zaklad oraz zqlaszanie do ubezpieczeri 
spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 

Kontrola objeto okres: pazdziernik 2007 r. - sierp ien 2011 r.; z tego okresu do badania 
kontrolnego wytypowano: 

okres od stycznia 2008 r. do grudn ia 2010 r. 

1.1. Zqlaszanie do ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 

Platnik skladek zqlaszat do ubezpieczen spclecznych wszystkie osoby podlegajqce 
obowiazkowo tym ubezpieczeniom zgodn ie z przepisami ustawy z dnia 13 
pazdziernika 1998 r. 0 systemie ubezpieczeri spolecznych (tekst jednolity: OZ.U. z 
2010 r. Nr 205 , poz .1585 z pozniejszyrni zm ianami) . 
Platn ik skladek zqlasza! do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkie osoby podlegajqce 
obowiazkowo temu ubezpieczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicz nych 
(tekstjednolity: Oz. U. z 2008 r. Nr 164 , poz. 1027 z pozn iejszyrni zmianami). 

1.2. Prawidlowosc i rzetelnosc obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz 
innych skladek, do ktorych pob ierania zobowiazany jest Zaklad 

1.2.1. Ubezpieczenia spoleczne 

Ptatnik skladek obliczal skladk: na ubezpieczenia spofeczne zgodnie z 
przepisami ustawy 0 systemie ubezpieczeri spolecznych oraz przepisami 
rozporzadzenia Min istra Pracy i Polityk i Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w 
sprawie szczeqolowych zasad ustalania podstawy wy miaru skladek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Oz. U. Nr 161 , poz . 1106, z 
pozniejszyrni zm ianami). 

1.2.2. Ubezpieczenie zdrowotne 

Platn ik skfadek obliczaf skfadki na ubezpieczenie zdrowotne zgodn ie z 
obowiazujacyrni w tym zakresie prze pisami. 

1.2.3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych SWiadczeri 
Pracowniczych 

Pfatnik skfadek zanizyl nalezne skfadki na Fundusz Pracy z powodu 
zanizenia podstawy wymiaru. 
Zgodnie z art .104 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Oz. U. z 2008 r. Nr 69 , 
poz . 415 z pozniejszyrni zmianami) obowiqzkowe skfadki na Fundusz Pracy , 
ustalane sa od kwot stanowiacych podstawe wymiaru skfadek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, 0 ktoryrn 
mowa wart. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 pazdzlernika 1998 r. 0 systemie 
ubezpieczeri spofecznych (Oz. U. z 2009 r. Nr 205, poz . 1585, z pozn. zm. ), 
wynoszqcych w przeliczeniu na okres miesiaca, co najmniej mini maine 
wynagrodzenie za prace, w przypadku osob, 0 ktorych mowa wart. 6 ust. 2 
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za 
prace (Oz. U. Nr 200 , poz . 1679, z pozn . zm . ), co najmniej wynagrodzen ie, 
o ktoryrn mowa w tym przepisie, a w przypadku osob wy konujqcych prace IN 

okresie odbywania kary poz bawienia wolnosci lub tymczasowego 
aresztowania co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za prace, 
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Platnik skladek wyjasn it "Zanizenie podstawy wymiaru skladek na Fundusz
 
Pracy zostalo spowodowane blednyrn zaznaczeniem w programie placowy rn
 
pozycji, od kt6rych natezalo obliczac skladki na Fundusz Pracy."
 
Dow6d:
 
Protokol przyjecia wyjasnieri .
 
(akta kontroli strona 11)
 
Platnik skladel; zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 13 Iipca 2006 r. 0
 

ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacamosci pracodawcy (Oz.
 
U. Nr 158, poz. 1121 z pozniejszyrn i zmianami) nie podlega przepisom tej 
ustawy i nie jest zobowiqzany do obliczan ia skladek na Fundusz 
Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych . 

Roznica w naliczeniu skladek z tego tytulu wynosi : 

Przypis skladek : 3676,04 zl 

Zestawienie roznic stanowi zalaczn ik nr 2 do protokolu kontroli : 

•	 Zestawienie miesiecznych roznic w zakresie skladek na Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych 

2. Ustalanie uprawnieri do swiadczen z ubezpieczen spolecznych i wyplacanie tych 
swiadczen oraz dokonywanie rozliczen z tego tytulu 

2.1. Swiadczenia z ubezpieczenia spolecznego 

Kontrola objeto okres: styczen 2007 r. - sierpien 2011 r.; z tego okresu do badania
 
kontrolnego wytypowano:
 

wszystkie rozliczone swiadczenia w deklaracji rozliczeniowej oznaczonej
 
identyfikatorem 02112010 .
 

Platnik skladek zawyzyf nalezne swiadczenia wyplacone pani Annie Ksiazek z
 
powodu zawyzenia podstawy wymiaru skladek.
 
Ubezpieczona stala siE;! niezdolna do pracy z powodu choroby 23 lutego 2009 r.
 
Dowody :
 
Kopia karty zasHkowej za 2009 r.
 
(akta kontroli strona 3)
 
Ubezpieczona zostala zatrudniona od dnia 1 pazdziernika 2008 r.
 
Dow6d :
 
Kopia umowy 0 prace
 
(akta kontroli strona 5)
 
Platnik powinien wyliczyc podstawe wymiaru zasilku na podstawie wynagrodzen
 
uzyskanych przez pracownice za okres od pazdziernika 2008 r. do stycznia 2009 r.
 
Dow6d:
 
Kopia karty wynagrodzen za 2008 r.
 
(akta kontroli strona 7)
 
Kopia karty wynagrodzen za 2009 r.
 
(akta kontroli strona 9)
 
Wyliczona w ten spos6b podstawa wymiaru powinna wynosic 1515,90 zt.
 
Zgodnie z art.36 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 swiadczeniach
 
pienleznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i rnacierzynstwa (tekst
 
jednolity: Oz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z pozniejszyrni zmianami) podstawe
 
wymiaru zasilku chorobowego przyslugujqcego ubezpieczonemu bedacernu
 
pracownikiem stanowi przecietne miesiecz ne wynagrodzenie wyplacone za okres 12
 
mies iecy kalendarzowych poprzedzajqcych rniesiac, w kt6rym powstala niezdolnosc
 
dopracy. <"">
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Zgodnie z art .36 ust.2 ustawy 0 swiadczeniach pienieznych z ubez pieczenia 
spotecznego w razie choroby i macierzyristwa jezeli niezdolnosc do pracy powstala 
przed uplywern okresu 0 kt6rych mowa w ust. 1, podstawe wymiaru zas ilku 
chorobowego stanowi przecietne miesieczne wynagrodzen ie za petne rniesiace 
kalendarzowe ubezpieczenia. 
Zgodnie z art . 43 . ustawy 0 swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego 
w razie choroby i macierzyristwa podstawy wymiaru zasilku nie ustala sle na nowo, 
jeteli miedzy okresami pobierania zas Hk6w zar6wno tego samego rodzaju , jak i 
innego rodzaju nie byto przerwy albo przerwa byla kr6tsza nit 3 mies iace 
kalendarzowe. 
Platnik wyjasnil: "(...) Btedne wyl iczenie podstawy wymiaru zasHku nalezneqo Annie 
Ksiazek za okres od maja 2010 r. zostalo spowodowane ponownym obl iczen iem 
podstawy wymia ru, do kt6rego przyjeto wynagrodzen ia z okresu od stycznia do 
grudnia 2009 r." 
Dowody: 
Kopia karty zasHkowej Anny Ksiazek za 2009 r. 
(akta kontroli strona 3) 
Protokol przyjecia wyjasnien . 
(akta kontroli strona 11) 

Nadplata zasHk6w wynosi: 1 559 ,64 zl 

Zestawienie roznic stanowi zalacznik nr 3 do protokolu kontroli: 

•	 Zestawienie roznic pomiedzy kwotami wyptaconych a naleznych swiadczen 
z ubezp ieczeri spolecznych 

2.2 . Prawidlowosc dokonywania rozliczeri z tytulu wyptaconych swiadczen i zasHk6w 

Kontrola objeto okres : styczeri 2007 r. - sierpien 2011 r.; z tego okresu do badan ia 
kontrolnego wytypowano: 

okres od stycznia 2008 r. do grudnia 2010 r. 

Platn ik skladek zawyzyt kwote rozliczonych swiadczen . 
Zawyzenie rozliczonych swiadczen zostalo spowodowane zawyzeniern kwot 
naleznych swiadczen z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzyristwa. 
Zgodnie z art.46 ust.2 ustawy 0 systemie ubezpieczen spolecznych roz liczen ie 
skladek, 0 kt6rych mowa w ust. 1, oraz wyptaconych przez platn ika w tym samym 
rniesiacu zasilk6w oraz zasilkow rodz innych i pieleqnacyjnych podlegajqcych 
rozliczeniu na poczet skladek nastepuje w dek laracj i rozl iczen iowej wedlug 
ustalonego wzoru. Nie podlegajq rozliczeniu w dekla racji rozliczeniowej zasilk i 
wyptacone przez platnika bezpodstawnie. 

Roznica w rozliczeniu wyptaconych swiadczen z ubezpieczenia chorobowego wynesi 
1 559 ,64 zt - zawyzenie rozliczenia. 

Zestawienie roznic stanowi zalacznik nr 4 do protokolu kontroli : 

•	 Zestawienie miesieczne roznic w rozliczeniu swiadczen z ubezpieczeri 
spotecznych i budzetu paristwa 

3. Prawidlowosc i terrninowosc opracowywania wniosk6w 0 swiadczenia emerytalne i rentowe 

W okresie objetym kontrola od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. platnik skladek 

<>:
 



opracowal dwa wnioski 0 swiadczenia emerytalne nastepujacyrn osobom:
 
Marii KoUowskiej , PESEL 54062017588,
 
Barbarze Szyjut, PESEL 55020411301 .
 
Platn ik sktadek opracowywat wnioski 0 swiadczenia emerytalne zgodnie z obowiazujacyrni w
 
tym zakresie przepisami.
 
Ptatn ik sktadek w okresie objetyrn kontrola od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudn ia 2010 r. nie
 
opracowywat wniosk6w 0 swiadczenia rentowe.
 

4 . Wystawianie zaswiadczen lub zgtaszanie danych dla cel6w ubezpieczen spolecznych 

W okresie objetyrn kontrola ptatnik skladek platnik skladek wystawit dwa zaswiadczenia 0
 

zatrudnieniu i wynagrodzeniu nastepujacyrn osobom:
 
Marii Kotlowskiej , PESEL 54062017588,
 
Barbarze Szyjut, PESEL 55020411301 .
 
Platnik sktadek opracowywal zaswiadczenia 0 zatrudnieniu wynag rodzen iu zgod nie z
 
obowiazujacyrni w tym zakresie przepisami.
 

Protokol sporzadzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach , z kt6rych jeden doreczono 
platnikowi skladek. 

Zgodnie z art . 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 pai:dziernika 1998 r. 0 systemie ubezpieczeri spolecznych 
(tekst jednolity : Dz. U. z 2009 r. Nr 205 , poz. 1585 , z pozn . zm .), platnik skladek ma prawo zlozyc w 
terminie 14 dni od daty otrzymania protokolu pisemne zastrzezenia do jego ustalen , wskazujqc 
rownoczesnie stosowne srodki dowodowe, na adres: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Wydzial 
Kontroli Platnikow Skladek w Shrpsku , PI. Zwyciestwa 8, 76-200 Slupsk. 

Kontrole zakoriczono w dniu 21 Iistopada 2011 r. i fakt ten wpisano do ksiazki kontroli. 

Lebork, dnia 21 Iistopada 2011 r. 

(podp is kontrolujqcego) 
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INSPEKTOR KONTROLI 
Zl'lktadu uoez i zen scorecznvcn 

Janusz Baranowski 

Protok6t kontroli doreczono platnikowi sktadek. Odb ierajqcy: Platnik. 

(data , pieczec i podj 
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Zalqcznik nr 1 do protokolu kontroli nr 3720111 00019PR0001 
Platnik : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Leborku 
NIP: 8411008734 
REGON : 000301776 

Wykaz zbadanego materialu 

Rozliczenie rnlesleczne skladek na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne 

styczen 2008 , luty 2008 , marzec 2008, kwiecien 2008 , maj 2008, czerwiec 2008 , lipiec 2008, sierp ien 2008 , wrzesieri 2008 , pazdziernlk 2008 , Iistopad 
2008, grudzien 2008, styczen 2009 , luty 2009 , marzec 2009, kwiecien 2009, maj 2009 , czerwiec 2009 , lipiec 2009, sierpien 2009 , wrzesien 2009, 
pazdziernik 2009 , listopad 2009 , grudzien 2009 , styczen 2010, luty 2010 , marzec 2010 , kwiecien 2010 , maj 2010 , czerwiec 2010 , lipiec 2010, sierpien 
2010 , wrzesien 2010, pazdziernik 2010, listopad 2010 , grudzien 2010 

Rozliczenie mlesieczne swiadczeri 

styczen 2008 , luty 2008 , marzec 2008 , kwiecien 2008, maj 2008 , czerwiec 2008 , lipiec 2008, sierpien 2008 , wrzesieri 2008, pazdziemik 2008 , listopad 
2008, qrudzien 2008 , styczen 2009 , luty 2009 , marzec 2009, kwiecien 2009 , maj 2009, czerwiec 2009 , lipiec 2009, sierpien 2009 , wrzesien 2009, 
pazdziernik 2009 , listopad 2009 , grudzien 2009 , styczen 2010, luty 2010 , marzec :7.010, maj 2010, czerwiec 2010 , lipiec 2010 , sierpien 2010 , wrzesien 
2010, pazdziernik 2010 , listopad 2010, qrudzien 2010 

Rozliczenie rnles ieczne skladek na Fundusz Pracy 

styczen 2008 , luty 2008 , marzec 2008, kwiecien 2008, maj 2008 , czerwiec 2008 , lipiec 2008 , sierpien 2008 , wrzesien 2008 , pazcziernik 2008, listopad 
2008, grudzien 2008 , styczen 2009, luty 2009 , marzec 2009, kwiecieri 2009 , maj 2009, czerwiec 2009 , Iipiec 2009 , sierpieri 2009 , wrzesien 2009, 
pazdziernik 2009 , listopad 2009 , grudzieri 2009 , styczeri 2010 , luty 2010 , marzec 2010, kwiecieri 2010 , maj 2010, czerwiec 2010 , lipiec 2010 , sierpien 
2010 , wrzesieri 2010 , pazdziernik 2010, listopad 2010, grudzien 2010 

Rozliczenie mlesleczne skladek na Fundusz Gwarantowanych SWiadczeri Pracowniczych 

styczeri 2008 , luty 2008 , marzec 2008, kwiecieri 2008 , maj 2008 , czerwiec 2008 , lipiec 2008 , sierpien 2008 , wrzesieri 2008 , pazdziernik 2008 , listopad 
2008, grudzien 2008 , styczeri 2009 , luty 2009 , marzec 2009, kwiecieri 2009, maj 2009 , czerwiec 2009 , lipiec 2009 , sierp ieri 2009 , wrzesien 2009, 
pazdziernik 2009 , listopad 2009 , grudzien 2009 , styczeri 2010 , luty 2010 , marzec 2010 , kwiecieri 2010, maj 2010 , czerwiec 2010 , Iipiec 2010 , sierpieri 
2010, wrzesieri 2010 , pazdziernik 2010, listopad 2010 , grudz ien 2010 
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Analiza skladek na ubezpieczenia spoteczne i ubezpieczenie zdrowotne dla ubezpieczonych 
BRUCKNER ELZBIETA (041110) styczen 2008 

SCIEZKO JAN (041121) styczen 2008 

OREWCZYNSKI ZOZIStAW (011000) kwiecien 2008 , styczen 2010 

GARSKA-L1S EOYTA (011000) styczen 2010 

SIL1CKA MARTA (011000) styczen 2010
 

SZYJUT BARBARA (011000) kwiecien Zuf O
 

BARANOWSKI ARTEM (011001) czerwiec 2010 

Analiza swladczeri dla ubezpieczonych 
Zasilek mac ierzyriski z ubezpieczenia chorobowego 

KSIAZEK ANNA lipiec 2010 , sierpien 2010 , wrzesien 2010 , pazdz iernik 2010, listopad 2010, grudzien 2010 , grudzien 2010 , grudzien 2010 

Zasilek opiekunczy z ubezpieczenia chorobowego 

t AG6 0 LUCYNA listopad 2010 

ZIEMKOWSKA JOANNA listopad 2010 

Zasilek chorobowy z ubezpieczen ia chorobowego - Ubezpieczenie chorobowe 

KSIAZEK ANN~ maj 2010 , czerwiec 2010 , czerw iec 2010 , czerwiec 2010 , lipiec 2010 , lipiec 2010 

MAKIEWICZ ANETTA listopad 2010 , listopad 2010 

RUBEL ANNA listopad 2010 

SOBOLEWSKA BARBARA listopad 2010 

q 
(pieczatka i podpis inspektora kontroli ZUS) 
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Zalacznik nr 2 do protokolu kontroli nr 3720111 00019PR0001 
Platnik : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W l.eborku 
NIP: 8411008734 
REGON : 000301776 

Zestawienie mlesiecznych roznic w zakresie skladek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych SWiadczen 

I 
Fundusz 

II 
1 z deklaracji w zt II 

Pracowniczych 

Kwota sktadek 
wynikajaca z ustalen kontroli w zt 

II 
II 

Kwota 
przypisu sktadek w zt II odpisu sktadek w zt 

I 
I 

1. 12-2009 

Fundusz Pracy 2848 ,54 zl 3087,93 zl 239 ,39 zf 

2.01-2010 

Fundusz Pracy 2605,96 zl 2920,56 zl 314,60zf 

3.02-2010 

Fundusz Pracy 5400,05 zl 5537,63 zl 137,58z1 

4.03-2010 

Fundusz Pracy 2520 ,06 zl 2849,78 zl 329,72 zl 

5.04-2010 

Fundusz Pracy 2373,88 zf 2648,28 zl 274,40 zl 

6.05-2010 

Fundusz Pracy 2 796,51 zl 3080,26 zl 283,75 zl 

7.06-2010 

Fundusz Pracy 2 575,58 zl 2885,26 zl 309 ,68 zl 

8.07-2010 

Fundusz Pracy 2581 ,33 zl 2890,31 zl 308 ,98 zl 

9. 08-2010 

Fundusz Pracy 2324 ,66 zl 2606,02 zl 281 ,36 zl 

10.09-2010 

Fundusz Pracy 2476,96 zl 2786,92 zl 309 ,96 zl 

11.10-2010 
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I F d I' Kwota skladek II Kwota Iun usz I z deklaracji w zl II wynikajaca z ustalen kontroli w zl II przypisu skladek w zl II odpisu skladek w zl I 
Fundusz Pracy 2 222,13 zl 2 504,82 zl 282,69 zl 

12.11-2010 

Fundusz Pracy 2383,32 zl 2696,98 zl 313,66 zl 

13. 12-2010 

Fundusz Pracy 2955,26 zl 3245,53 zl 290,27 zl 

Razem FP 36 064,24 zl 39740,28 zl 3676,04 zl 0,00 zl 

Razem FGSP 0,00 zl --_. 0,00 zl 0,00 zl 0,00 zl ._----- ._ - -- _ ......: 

~ 
.~ ~~ 

(pieczatka i podpis inspektora kontroli ZUS) 
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Zalqcznik nr 3 do protokolu kontroli nr 3720111 000 19PR0001 
Platnik: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W l.eborku 
NIP: 8411008734 
REGON : 000301776 

Zestawienie r6tnic pomi~dzy kwotami wyplaconych a naletnych swiadczen z ubezpieczen spc 

I Dane dotyczClce wyp!aconych swiadczen II Dane wynikajClce z kontroli -
Liczba Liczba 

Kwotdni Kwota dniOkres Data OkresKodRodzaj naleznezasilzasil wyplaconego wyplaty swiad od MiesiClc/rokod  swiadcz:swiadczenia kowych Ikowych I swiadczeniado swiadczenla czenia do wzlliczba wzl liczba 
wyplatwyplat 

I 1 II 2 II 3 II 4 II 5 II 6 JI 7 II 8 II 9 II 10 
1. KSIAZEK ANNA, PESEL: 83081013464, NIP: 8411585377, kod tytulu ubezpieczenia: 011000 

Zasilek 
2010-05- 2010-05

chorobowy z 
01 - 2010 - 24 1 362,96 zl 2010-05-25 05-2010 313 01 - 2010- 24 1 21 

ubezpieczenia 
05-24 05-24

chorobowego 

Zasilek 
2010-06 2010-06

chorobowy z 
21-2010- 3 170,37 zl 2010-06-25 06-2010 313 21 - 20 10- 3

ubezpieczenia 
06-23 06-23 

chorobowego 

Zasilek 
2010-05- 2010-05

chorobowy z 
31 - 2010- 21 1 192,59 z! 2010-06-25 06-2010 313 31-2010- 21 1 06 

ubezpieczenia 
06-20 06-20

chorobowego 

Zasilek 
2010-05 2010 -05chorobowy z 
25 -2010- 6 340 ,74 zl 2010-06-25 06-2010 313 25-2010- 6

ubezpieczenia 
05-30 05-30chorobowego 

Zasilek 
2010-07- 2010-07

chorobowy z 
12 - 2010- 5 283 ,95 zf 2010-07-25 07-2010 313 12-2010- 5

ubezp ieczen ia 
07-16 07- 16 

chor?bowego ._-------------- ----_.-

Zasilek 2010-06- 2010-06

<;~..-'& 

15 

30 

25 



I Dane dotycz'lce wyptaconych swiadczeri II ------- -Dane wynikajiice z kontroli 

Liczba Liczba 
dni Kwotdni KwotaOkres Data Kod OkresRodzaj zasil naleznszasit wyptaconegood  od wyptaty MiesiClc/rok swiadswiadczenia kowych I swiadczkowych I swiadczeniado swiadczenia czenia do liczbaliczba wztwzt 

wyptat wvptat 

I 1 ==:JI 2 II 3 II 4 II 5 ~I 6 II 7 II 8 II 9==:JI 10 
chorobowy z 24 - 2010 24 - 2010
ubezpieczenia 07-11 18 1022,22zI2010-07-25 07-2010 313 07-11 18 90 
chorobowego 

Zasilek 
2010 -07 2010-07

rnacierzynski z 
17-2010-7 397,53 zl 2010 -07-01 07-2010 311 17 - 2010 - 7 35ubezp ieczenia 
07-23 07-23

chorobowego 

Zasilek 
2010-07- 2010-07

rnacierzynski z 
24 - 2010- 30 1 703,70 zl 2010-08-01 08-2010 311 24-2010- 30 1 51 

ubezp ieczenia 
08-22 08-22 chorobowego 

Zasilek 
2010-08- 2010-08

rnacierzynski z 
23 - 2010- 30 1 703,70 zl 2010-09-01 09-2010 311 23-2010- 30 1 51 ubezpieczenia 
09-21 09-21

chorobowego 

Zasilek 
2010-09- 2010-09

rnacierzynski z 
22 - 2010- 30 1 703,70 zl 2010 -10-01 10-2010 311 22 - 2010- 30 1 51 

ubezp ieczenia 10-21 10-21
chorobowego 

Zas ilek 
rnacierzynski z 
ubezpieczenia 
chorobowego-

2010-10
22 _2010
11-20 

30 1 703,70 zl 2010 -11-01 

m _ '__. 

11-20 10 

• 

311 

_ 

2010-10
22 - 2010 - 30 
11-20 

1 51 

Zasilek 2010 -12
rnacierzynski z 18 _2010
ubezpieczenia 12-19 
chorobowego 
-~-_. _~ _ ._ ---_.._---
Zasilek 

2 

_ 

113,58 zI2010-12-01 12-2010 

-_._- ------- , 

o311 

c~9.k'/ 



I Dane dotyczClce wyplaconych swiadczeri 
--~ - - -

:]1 Dane wynikajClce z kontroli 

I 

Rodzaj 
swiadczenia 

1 II 

Okres 
od -
do 

2 II 

Liczba 
dni 

zasil
kowych I 

Iiczba 
wyplat 

3 

Kwota 
wyplaconego 
swladczenla 

wzl 

IC= 4 Ie 

Data 
wyplaty 

swiadczenia 

5 II 

MiesiClc/rok 

6 II 

Kod 
swiad
czenia 

7 II 

Okres 
od· 
do 

8 II 

Liczba 
dni 

zasil
kowych I 

Iiczba 
wyplat 

9 II 

Kwot 
nalezns 

swiadcz 
wzl 

10 
macierzyrisk iz 2010-11- 2010-11
ubezpieczenia 21 -2010- 27 1533,33zI2010-12-01 12-2010 311 21-2010- 27 136 
chorobowego 12-17 12-17 

Zestawienie koricowe. 

I Rodzaj swiadczenia JI Kod swiadczenia "] [ Nadplata w zl " Niedoplata w zl I 
Zasilek macierzyriski z ubezpieczenia chorobowego 311 1 077,62 zl 0,00 zl 

Zasilek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego 313 482,02 zl 0,00 zl 

Razem: 1 559,64 zl 0,00 zl 

~ ~/~ 
(pieczatka i podpis inspektora kontroli ZUS) 

- \INSPEKTOR KONTROLl 
~ Zakladu UbeZpieczen spolecznvch 

T'""" I 

T'""" I Janusz Baranowski 



Zalacznik nr 4 do protoko!u kontroli nr 3720111 00019PR0001 
P!atnik: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W l.eborku 
NIP: 8411008734 
REGON: 000301776 

Zestawienie miesieczne roznic w rozliczeniu swiadczeri z ubezpieczen spolecznych i budzetu panstwa 

B I Kwota zasilk6w 
RodzajMiesiClc/rok z deklaracji w II wynikajaca z u~:alen kontroli w 

zl 
swiadczenia I 

I 1 II 2 II 3 II 4 II 5 

II Kwota zasilk6w I 
zawyzona 0 'I zani~~na 0 II zl 

Jr=1==6;:;:=::;:=11 7 I 
1 05-2010 Chorobowe 1362,96z! 1212,72z! 150,24z! O,OOz! 

2 06-2010 Chorobowe 1703,70z! 1515,90z! 187,80z! O,OOz! 

3 07-2010 Chorobowe 1703,70z! 1515,90z! 187,80z! O,OOz! 

4 08-2010 Chorobowe 1878,74z! 1690,94z! 187,80z! O,OOz! 

5 09-2010 Chorobowe 1 741,40 z! 1 553,60 z! 187,80 z! 0,00 z! 

6 10-2010 Chorobowe 2148,67 z! 1 960,87 z! 187,80 z! 0,00 z! 

7 11-2010 Chorobowe 4677,57z! 4489,77z! 187,80z! O,OOz! 

8 12-2010 Chorobowe 4516,16z! 4233,56z! 282,60z! O,OOz! 

Razem 19732,90 z! 18 173,26 z! 1 559,64 z! 0,00 z! 

C2-Kzc~ 
(pieczatka i podpis inspektora kontroli ZUS) 

~---:-:~--

1\~SPEKrO.~~~~;:' i '1 
r- If\\\'~U urezrl 

co o , . ~-r: ' ... BaranoWS! ( --- -
JaTLU~'" 



Zaklad Ubezpieczen Spotecznych 
Wydziaf Kontroli Ptatn ikow Skladek w Slupsku 
PI. Zwyciestwa 8 
76-200 Slupsk 

Protokol przyjecl a wyjasnien 

Na podstawie art . 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. 0 systemie ubezpleczen 
spolecznych (tekst jednolity: Oz. U. z 2009 r. Nr 205, poz . 1585 , z pozn . zm.) Inspektor kontro li 
ZUS Janusz Baranowski przyja] od : Zbigniewa Baranskieqo , AEU054579 wyjasnienia w sprawie 
(sprawach): 

1. Prawidlowosci i rzetelnosci obl iczania skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz innych 
skladek, do kt6rych pobierania zobowiqzany jest Zaklad, 
2. Ustalania uprawnien do swiadczen z ubezpieczen spolecznych oraz dokonywa nia rozliczen z 
tego tytulu. 

Wyjasnienia: 

Zanitenie podstawy wymiaru skladek na Fundusz Pracy zostalo spowodowane blednyrn 
zaznaczen iem w programie placowym pozycj i, od kt6rych nalezalo obliczac skladki na Fundusz 
Pracy . 
Bledne wyliczenie podstawy wymiaru zasilku naletnego Annie Ksiazek za ok res od maja 2010 
r. zostalo spowodowane ponownym obliczeniem podstawy wymiaru , do kt6rego przyjeto 
wynagrodzenia z okresu od stycznia do grudnia 2009 r. 

t.ebork, dnia 21 Iistopada 2011 r. 

(pod prs skladajaceqo yjasnienie) (podpis przyjmujqcego wyjasnienie) 
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