
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
Oddzia³ w Bia³ymstoku

Wydzia³ Kontroli P³atników Sk³adek
Referat w Zambrowie

18-300 Zambrów ul. Fabryczna 3a

P³atnika: Szko³a Podstawowa, Nadbory 1 A,

Kontrolê przeprowadzi³ inspektor kontroli Zak³adu
Romuald Kirejczyk I nr legitymacji s³u¿bowej
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Kontrolê przeprowadzono w okresie: 08-11.04.2008r.

Upowa¿nienie do przeprowadzenia kontroli p³atnika sk³adek przez inspektora kontroli Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych dorêczono w dniu 08.04.2008r.Dyrektorowi Szko³y p. Janowi
Andrzejowi Karwowskiemu .

Dokonano wpisu do ksi¹¿ki kontroli pod pozycj¹ nr 2 obejmuj¹cego oznaczenie
kontroli, oznaczenie upowa¿nienia do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli oraz
rozpoczêcia.

Ustaleñ kontroli dokonano na podstawie deklaracji o najwy¿szych numerach z³o¿onych do
ZUS do dnia rozpoczêcia

Wed³ug stanu na dzieñ 30.11.2007 roku zg³oszonych do ubezpieczeñ by³o 15 osób.
Na dzieñ 31.03.2008 roku zg³oszonych do ubezpieczeñ by³o 16 osób.)

1.Prawid³owoœæ i rzetelnoœæ obliczania, potr¹cania i op³acania sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne oraz innych sk³adek i wp³at, do których pobierania zobowi¹zany jest Zak³ad
oraz zg³aszanie do ubezpieczeñ spo³ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.Ustalanie uprawnieñ do œwiadczeñ pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie
choroby i macierzyñstwa, œwiadczeñ z ubezpieczenia wypadkowego oraz œwiadczeñ
rodzinnych, wyp³acanie tych œwiadczeñ i zasi³ków oraz dokonywanie rozliczeñ z
tego tytu³u.

3.Prawid³owoœæ i terminowoœæ opracowywania wniosków o œwiadczenia emerytalne i
rentowe.

4. Prawid³owoœæ wystawiania zaœwiadczeñ lub zg³aszania danych dla celów
ubezpieczeñ spo³ecznych.
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Dane identyfikacyjne p³atnika:
NIP 7181769758
REGON 001119230;
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PROTOKÓ£ KONTROLI

18-420

Ubezpieczeñ Spo³ecznych:
10064, na podstawie upowa¿nienia nr

organu
datê jej

kontroli.

ZAKRES KONTROLI
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1.Prawid³owoœæ i rzetelnoœæ obliczania, potr¹cania i op³acania sk³adek na
r

ubezpieczenia spo³eczne oraz innych sk³adek i wp³at, do których pobiera
zobowi¹zany jest Zak³ad oraz zg³aszanie do ui?ezp)eczeñ spo³ecznych iubezpieczenia zdrowotnego. '

Kontroli poddano lata: 2003, 2004,2005 i 1-11.2006r

Kontrolê przeprowadzono na podstawie list p³ac, deklaracji
raportów miesiêcznych druk ZUS RCA i ZUS RZA.

1.1 Ubezpieczenia spo³eczne

Podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i
wypadkowe ustalono stosuj¹c zasady zawarte w ustawie z dnia 13.10.1998r. o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 11, poz. 74).

7 Dokumenty ZUS IWA za lata 2004 i 2005 p³atnik z³o¿y³ w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002r o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002r nr 199, poz.1673 z póŸno zm.)

1.2 Ubezpieczenie zdrowotne

Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne naliczano w oparciu o przepisy obowi¹zuj¹cej
do 31-03-2003r. ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153), w okresie od 01-04-2003r.do 30-09-2004r. w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) oraz w okresie od 01-10-2004r. w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych ( Dz. U. Nr 210 poz. 2135).

1.3 Fundusz Pracy.

1.P³atnik w okresie I ,III do XII.2003 i I, III do IX.2004r oraz w 11.2005r naliczy³ sk³adki
na Fundusz Pracy od wynagrodzenia wyp³aconego pracownikom zatrudnionym w
niepe³nym wymiarze czasu pracy, których miesiêczny przychód by³ ni¿szy od
minimalnego wynagrodzenia.

2. P³atnik od III do VIII.2005r i od X do XII.2005r oraz od I do 11.2006r nie naliC7V³ ~k~rlki
na Fundusz Pracy od wynagrodzeñ wyp³aconych pracownicy
zatrudnionej w pe³nym wymiarze czasu pracy, której miesiêczny przychód by³ wy¿szy
od minimalnego wynagrodzenia.

)

Dowód:
- protokó³ przes³uchania p. Anny Cichockiej

( akta kontroli str .3-4)
Zgodnie z :
art. 53, ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu
bezrobociu (Dz. U. z 1997r. Nr 25, poz. 128 z póŸno zm.) obowi¹zuj¹cej do 31 maja
2004r., oraz w okresie od 01czerwca 2004r. zgodnie z art. 104 ust. 1. ustawy z dnia 20
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r.
nr 99, poz. 1001) sk³adki na Fundusz Pracy, ustalane s¹ od kwot stanowi¹cych
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podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i
ograniczenia, o którym mowa w al1.19 ust.1 ustawy z 13
jednolity Dz. U. z 2007r. nr 11, poz. 74) wynosz¹cych
miesi¹ca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Ró¿nica w naliczeniu sk³adki na Fundusz Pracy
Ró¿nica w naliczeniu sk³adki na Fundusz Pracy na dobro p³atnika wynosi 808,97z³.

Zestawienie miesiêcznych
nr 1 do protok6³uJ<ontroli.

2. Ustalanie uprawnieñ do œwiadczeñ pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w
- razie choroby i macierzyñstwa. œwiadczeñ z ubezpieczenia wypadkowego oraz

l œwiadczeñ rodzinnych. wyp³acanie tych œwiadczeñ i zasi³ków oraz
dokonywanie rozliczeñ z teao tytu³u.

2.1 Ustalanie uprawnieñ do œwiadczeñ pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego
w razie choroby i macierzyñstwa.

W badanym okresie p³atnik nie
spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa.

2.2.Ustalanie uprawnieñ do œwiadczeñ rodzinnych. wyp³acanie tych œwiadczeñ i
zasi³ków oraz dokonyWanie rozliczeñ z teao tytu³u.

Zbadano:

listy wyp³at wynagrodzeñ za miesi¹cwnioski o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego: .
-

(:

Ustalanie uprawnieñ oraz wyp³aty zasi³ków dokonywano w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 28 listopada 2003r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z

póŸniejszymi zmianami).

3. Prawid³owoœæ
emerytalne i rentowe.

P³atnik sk³adek wspó³pracowa³ z ubezpieczonymi i Zak³adem Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, stosuj¹c obowi¹zuj¹ce zasady.

3

rentowe bez stosowania
paŸdziernika 1998r (tekst
w przeliczeniu na okres

na dobro ZUS wynosi 336,11z³.

sk³adek na Fundró¿nic w usz Pracy stanowi za³¹cznik

(akta kontroli str .5-12)

dokonywa³ wyp³aty œwiadczeñ z ubezpieczenia

VI.2005r.
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4.Prawid³owoœæ wystawiania zaœwiadczeñ lub za³aszania danych dla celów
ubezpieczeñ spo³ecznych.

Zbadano
karty wynagrodzeñ,

zaœwiadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp 7
, /': -~---

.
-

- karty zasi³kowe,
- akta osobowe (kwestionariusz osobowy, umowy o pracê, œwiadectwa pracy).

Podstawê wymiaru emerytury-renty ustalano w oparciu o rozporz¹dzenie Rady Ministrów z
dnia 1 kwietnia 1985r w sprawie szczegó³owych zasad ustalania podstawy emerytur i rent
(Dz. U. z 1990r nr 71,poz.418).

W dniu 11.04.2008r. wpisano w ksi¹¿ce kontroli datê zakoñczenia kontroli.

Protokó³ sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach.

Integraln¹ czêœæ protokó³u stanowi za³¹cznik:

Zestawienie miesiêcznych ró¿nic w zakresie sk³adek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych za³¹cznik nr 1 do protokó³u kontroli.

(

Zambr6w 14.04.2008r)
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