
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płainików Składek w Radomiu
Czachowskiego 21 A
26-600 Radom

Dane identyfikacyjne płatnika:
NlP:7991510590
REGON: 00057'1 51 800056

Znak pisma: 3120,1 8010100PR0001
Znak sprawy: 3120180101 00

protokół kontroli

Płatnika składek: Sąd Rejonowy PRZYSUCHA,26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła li 1 1.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Marcin Ciężkowski, posiadający legitymację służbową nr 07334, na
Podstawie uPowaŻnienia nr 3120180101002 wystawionego 'l2 kwietnia2018 r. z upoważnienia Głównego inspektora Kontroli Zakłidu
Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 'l 3 kwietnia 2018 r.,,16 kwietnia 2018 r. -2O kwietnia 2018 r.

UpowaŻnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 13 kwietnia 2018 r. płatnikowi składek: Jan Kulig,

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 1.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2017 r.:33.

Średnioroczna ticzba osób zgłoszonych do ubezpieczeńw 2017 roku wynosi 33 ubezpieczony.

Miejsce prowadzenia kontroli: Sąd Okręgowy, Warszawska 1, 26-600 Radom

Zakresy kontroli

1 . PrawidłowoŚĆ i rzetelnoŚĆ obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, 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

Ustalenia kontroli zostałY dokonane na podstawie dokumentów spoządzonych przed dniem rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu
Przetworzenia dokumentÓw rozliczeniowych w KSl. Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik ni 1 do protokołu kontroli.

1. PrawidłowoŚĆ i rzetelnoŚĆ obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania
zobowiąanY jest Zakład orazzgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenii zdrowotnego,

Kontrolą objęto okres: styczeń 2017 r. _.grudzień 2017 r.

1 . 1 . Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczen ia zd rowotnego

Ustaleń kontroli dokonano na podstawle:
- złoźonych wyjaśnień przez osobę upoważnioną.

W kontrolowanYm okresie Płatnik składek nie zgłaszał oraz nie wyrejestrowywał ubezpieczonych z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniazdrowotnego.

Wtrakcie czynnoŚci kontrolnych ustalono, że płatnik składek w okresie objętym kontrolą nie zawierał umów o dzieło.

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień osoby upoważnionel z dnia 20.04.2O18r,
(akta kontroli strońy 1 

,l -12)

1 '2' prawidłowość i rzetelność obliczania składekn. ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązanyIest Zakład



1.2.'l . Ubezpieczenia społeczne

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:

- dokumentacji księgowo placowej za okres 0112017 do 1212017
- złożonych wyjaśnień przez osobę upoważnioną,

Płainik składek nalicza składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1 .2.2, Ubezpieczenie zdrowotne

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:
- dokumentacji księgowo placowej za okres 0112017 do 12l2O17
- złożonych wyjaśnień przez osobę upoważnioną.

Płatnik składek nalicza składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2.3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:
- dokumentacji księgowo placowej za okres 0112017 do 1212017
- złożonych wyjaśnień przez osobę upoważnioną.

Płatnik składek nalicza składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

'1 .2.4. Fundusz Emerytur Pomostowych

Ustaleń koniroli dokonano na podstawie:
- dokumentacji księgowo placowej za okres 0112017 do 1212017

- złożonych wyjaśnień przez osobę upoważnioną,

Płatnik nie zatrudniał osób na stanowiskach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i w związku z tym nie był
zobowiązany do naliczania i opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dowód:

- proiokół przyjęcia wyjaśnień osoby upoważnionej z dnia 20.04.2018r.
(akta kontroli strony ,1 

1 -12)

2, Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych iwypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego
tytułu.

2.1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

Kontrolą objęto okres: styczeń 2017 r. _ grudzień 2017 r.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:
- dokumentacji księgowo placowej za okres 0112017 do 1212017
- złożonych wyjaśnień przez osobę upoważnioną.
- zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA
- kańy zasiłkowe.

świadczenia z społecznego następujących ubezpieczonych:

- zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego,
- zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego,

rozliczeniowej ZUs DRA w miesiącu 01l2o17l,
rozliczonych w deklaracj i

deklaracji rozliczeniowej

rozliczeniowej ZUS DRA

dekla racj i rozliczen iowej

Ponadto kontroli świadczeń z ubezpieczeń społecznych:
- zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, rozliczony w ZUS

- zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, rozliczony w deklaracji w

DRA w miesiącu 04l2O1

miesiącu 1012017r

5.
w miesiącu 1212017r

- zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, rozliczony w ZUS



Płatnik ustalał uprawnienia i wypłacał świadczenia z ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie.

2,2. prawidłowość dokonywania razliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń i zasiłków

Kontrolą objęto okres: styczeń 2017 r , - grudzień 2017 r.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:
- dokumentacji księgowo placowej za okres 01l2O17 do 12t2O17
- złożonych wyjaśnień przez osobę upoważnroną,

Płatnik składek dokonywał rozliczenia wypłaconych świadczeń w ciężar składek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

KontrĘ.objęto okres: styczeń 2013r. (tj, od miesiąca następującego po ostatnio skontrolowanym miesiącu przeprowadzonej podczas kontroli
przez ZUS) - grudzień 2017 r.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:
- złożonych wyjaśnień przez osobę upoważnioną,

płatnik składek nie opracowywał wniosków o świadczenia emerytalne j rentowe.

Dowód:

- protokół przyjęcia wyjaśnień osoby upoważnionej z dnia 20.04.2018r
(akia kontroli strony ,1 

1 -12)

4. WYstawianie zaŚwiadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

KontrĘ objęto okres: stYczeń 2013r, (tj. od miesiąca następującego po ostatnio skontrolowanym miesiącu przeprowadzonej podczas kontroliprzez ZUS) - grudzień 2O17 r.

W odnie_sie_niu do informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS lWA kontrolą objęto okres: styczeń 2o17 r, -grudzień2017 r.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:
- dokumentacji księgowo placowej za okres 01l2O13 do 12l2O17
- złożonych wyjaśnień przez osobę upoważnioną.

a) Płatnik składek nie wystawiał zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagradzaniu ZUS Rp-7, ZUS Rp-70 dla celów ustalenia emerytalno_ uprawnleńrentowych ani dla celów ustalenia kapitału początkowego.

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień osoby upoważnionej z dnia 20,04.2O18r.
(akta kontroli strony 1 

,1 -12)

b) Płatnik składek nie wYstawiał zaświadczeń o wysokości przychodu, od którego należne są składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe, osiąganego z tytułu zatrudnienia wykonywanego przez emerytów, którz! nie osiągn§ti wieku 60 lat dla kobiet i 65-1at dlamężczyzn.

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień osoby upoważnionej z dnia 20 04,2O18r.
(akta kontroli strony 1 1 -1 2)

c)Płatnik składek nie Wystawiał zaświadczeń z':,s z-3

d) Płatnik składek sPorządził informację ZUS lWA za 2016 zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie.

e) płatnik składek nie zgłaszał innych danych dla celów ubezpieczeń społecznych

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

Zgodnie z ań.. 91 ust. 3 ustawy z dnia 1 3 paŹdziernika 
.1 

998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz, 1778 z
PÓŹngl,), Płatriik Składek mi prawo złożyćw terminie 14 dni oó daty otzyńańia protokołu piŚemńe zaĆtzeżeniado jego ustaleń, wskazującrównoczeŚnie stosowne Środki dowodowe, na adres: Zakład Ubez§ieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników śkładet< w Radomiu,Czachowskiego 2'l A, 26-600 Radom.



kontrolę zakończono w dniu 20 kwietnia 2018 r. i fakt ten wpisano do książki kontroli

Radom, dnia 20 kwietnia 2018 r

Protokół kontroli doręczono płatnikowi składek. odbierający: osoba upoważniona.
(podpis kontrolującego)


