
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Koszalinie
Juliana Fałata 30
75-950 Koszalin

Dane identyfikacyjne płatnika:
NIP:2530299350
REGON: 000523844

Znak sprawy: 1720110600331

Protokół kontroli

Płatnika składek: URZĄD MIEJSKI 78-500 Drawsko Pom, Sikorskiego 41.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Artur
Kapeliński, posiadający legitymację służbową nr 16096, na podstawie upoważnienia nr
1720110600331 wystawionego 2 czerwca 2011 r. z upoważnienia Głównego Inspektora
Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 27 czerwca 2011 r. -1 lipca 2011 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 27 czerwca 2011 r. płatnikowi
składek: Zbigniew Ptak.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli doręczono dnia 15 czerwca 2011 r. płatnikowi
składek: Zbigniew Ptak.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 7.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2010 r.: 75.



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 sporządzonych przed dniem
rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych w
KSI. Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr l do protokołu 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

Kontrolą objęto okres: styczeń 2008 r. - grudzień 2010 r.

Płatnik składek dokonał naliczenia i potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych w wysokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

Płatnik składek ustalił uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wypłacił je i
rozliczył w wysokościach i terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.



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

Wnioski o świadczenia emerytalne rentowe zostały opracowane przez Płatnika składek
zgodnie z obowiązującymi przepisami, określającymi sposób ich sporządzenia i terminy ich
złożenia.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Płatnik składek wystawił zaświadczenia i zgłaszał dane dla celów ubezpieczeń społecznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

*

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, póz. 1585, z późn. zm.), płatnik składek
ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia do
jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe, na adres: Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Koszalinie, Juliana Fałata
30, 75-950 Koszalin.

Kontrolę zakończono w dniu l lipca 2011 r. i fakt ten wpisano do książki kontroli.

Drawsko Pomorskie, dnia l lipca 2011 r.
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INSPEKTOR KONTROLI
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
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_ Artur J. Kapeliński

Protokół kontroli doręczono osobiście płatnikowi składek.

(pieczątka i podpis kontrolującego)



Załączniki do dokumentu pokontrolnego Strona l z l

Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr 172011060033PRO001
Płatnik: Um
NIP:2530299350
REGON: 000523844

Wykaz zbadanego materiału

Rozliczenie miesięczne składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

styczeń 2008, luty 2008, marzec 2008, kwiecień 2008, maj 2008, czerwiec 2008, lipiec 2008, sierpień 2008, wrzesień 2008, październik
2008, listopad 2008, grudzień 2008, styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009,
sierpień 2009, wrzesień 2009, październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, marzec 2010, kwiecień 2010,
maj 2010, czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpień 2010, wrzesień 2010, październik 2010, listopad 2010, grudzień 2010

Rozliczenie miesięczne świadczeń

styczeń 2008, luty 2008, marzec 2008, kwiecień 2008, maj 2008, czerwiec 2008, lipiec 2008, sierpień 2008, wrzesień 2008, październik
2008, listopad 2008, grudzień 2008, styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009,
sierpień 2009, wrzesień 2009, październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, marzec 2010, kwiecień 2010,
maj 2010, czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpień 2010, wrzesień 2010, październik 2010, listopad 2010, grudzień 2010

Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Pracy

styczeń 2008, luty 2008, marzec 2008, kwiecień 2008, maj 2008, czerwiec 2008, lipiec 2008, sierpień 2008, wrzesień 2008, październik
2008, listopad 2008, grudzień 2008, styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009,
sierpień 2009, wrzesień 2009, październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, marzec 2010, kwiecień 2010,
maj 2010, czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpień 2010, wrzesień 2010, październik 2010, listopad 2010, grudzień 2010

Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

styczeń 2008, luty 2008, marzec 2008, kwiecień 2008, maj 2008, czerwiec 2008, lipiec 2008, sierpień 2008, wrzesień 2008, październik
2008, listopad 2008, grudzień 2008, styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009,
sierpień 2009, wrzesień 2009, październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, marzec 2010, kwiecień 2010,
maj 2010, czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpień 2010, wrzesień 2010, październik 2010, listopad 2010, grudzień 2010
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