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Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Łodzi
Zamenhofa 2
90-431 Łódź

Dane identyfikacyjne płatnika:
NIP: 7251869360
R E G O N : 473207482
Znak pisma: 212017040191PRO001
Znak sprawy: 212017040191

Protokół kontroli

Płatnika składek: W S A W ŁODZI, 90-434 Łódź, Piotrkowska 135.
Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Magdalena Bronisz-Sadzińska, posiadający legitymację
służbową nr 05130, na podstawie upoważnienia nr 2120170401911 wystawionego 7 kwietnia 2017 r. z upoważnienia Głównego
Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 11 kwietnia 2017 r., 13 kwietnia 2017 r. - 14 kwietnia 2017 r., 18 kwietnia 2017 r. - 19 kwietnia
2017 r., 24 kwietnia 2017 r.- 25 kwietnia 2017 r., 27 kwietnia 2017 r., 10 maja 2017 r.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 11 kwietnia 2017 r. osobie upoważnionej do reprezentowania płatnika
składek: Zygmuntowi Zgierskiemu, Wiceprezesowi W S A w Łodzi.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 1.
Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2016 r.: 125.
Średnioroczna liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń -125,16.
Kontrolę przeprowadzono w siedzibie płatnika składek oraz Terenowej Jednostce Organizacyjnej Z U S .

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 1 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 2016rok.
Płatnik składek przedłożył do kontroli zakładowy plan kont oraz regulamin wynagrodzeń.
Zbadano zgłoszenia do ubezpieczeń następująych osób:

Płatnik składek dokonał zgłoszeń do ubezpieczeń ww osób zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Płatnik składek w okresie kontrolowanym deklarował składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z
tego tytułu.
Kontroli poddano zasiłki wypłacone i rozliczone w grudniu 2016r, następujących ubezpieczonych:
•zasiłek opiekuńczy:

- zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego:

Płatnik składek ustalił prawo do zasiłków oraz dokonał wypłaty i rozliczenia zasiłków zgodnie z obowiązującymi zasadami.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
Płatnik składek w okresie kontrolowanym nie opracowywał wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Kontroli poddano zaświadczenie ZUS RP - 7 wystawione w dniu 23.11.2016r. ( • ^ • • • • • • • ^ • • • r
Płatnik składek wystawił dokument ZUS Rp-7 dla ww ubezpieczonej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
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 2016 r.
poz. 963 ze 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 Łodzi, Zamenhofa 2, 90-431 Łódź.
Kontrolę zakończono w dniu 10 maja 2017 r. i fakt ten wpisano do książki kontroli.
Łódź, dnia 10 maja 2017 r.

Protokół kontroli doręczono płatnikowi składek. Odbierający: osoba upoważniona.
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