
Zaklad Ubezpieczen Spolecznych .,
Oddzial w Toruniu 
Wydzial Kontroli Platnikow Skladek I \.

JZ siedziba w Grudziadzu 
ul. Wybickiego 39 
86-300 Grudziadz 

Dane identyfikacvjne platnika: 

NIP : 8791755755 
REGON: 000537088 

liczba ubezpieczonych na dzien 30.11.2005, -107 osob 

PROTOKOt. KONTROLI 

Platnika: Urzad Grniny Lubicz, ul. Toruriska 21 

Kontrole przcprowadzil inspektor kontroli ZLJS: 

- Hanna Kesicka posiadajaca legitymacje sluzbowa nr 02062 na podstawie upowaznicnia nr: 
560956/228206 dnia 13.1 ] .2006r. 

Kontrolc przeprowadzono \V okresie od dnia 15.11.2006r. do dnia 16.11.2006r. 

Upowaznienie do kontroli nr 560956/228206 dnia 13, 11.2006r. przedlozono w dniu 15, 11.2006r. 
Panu Markowi Olszewskiernu - W6jtowi 

Dokonano wpisu w ksiazce kontroli pod poz. 4 obejmujacego oznaczenie organu kontroli. 
oznaczenie upowaznienia do kontroli. zakres przedmiotowy kontroli oraz date rozpoczccia 
kontroli. 

ZAKRES KONTROLI 

I.	 Ustalanie uprawnien i dokumentowanie prawa do swiadczen pienieznych z ubezpieczcnia 
spolecznego w razie choroby i macierzynstwa oraz swiadczen w razie choroby z 
ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wyrniaru tych swiadczeri. terrninowosc ich wyplaty 
oraz dokonywanie rozliczen z tcgo tytulu . 

2.	 Ustalanie uprawnien i dokumentowanie prawa do zasilkow rodzinnych. pielegnacyjnych i 
wychowawczych . ich wysokosci oraz terminowosc wyplaty i dokonywanie rozliczen z tego 
tytulu za okres do 30 kwietnia 2004r. 



3.	 Ustalanie uprawnien i dokumentowanie prawa do swiadczen rodzinnych, ich wysokosci oraz 
terrninowosc wyplaty i dokonywanie rozliczen z tego tytulu za okres od 1 maja 2004r. 

USTALENIA KONTROLI 

1.	 Ustalanie uprawnien i dokumentowanie prawa do swiadczen pienieznych z 
ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa oraz swiadczeri 
w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych 
swiadczen, terminowosc ich wyplaty oraz dokonywanie rozliczen z tego 
tytulu . 

Kontrola objeto okres od dnia I stycznia 1999r. do dnia 31 pazdziernika 2006r.;kontrolq objeto 
wyplacone i rozliczone swiadczenia z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i 
macierzynstwa za m-e 10/2005r. 

1.1 w zakresie ustalania uprawnien oraz ustalania podstawy wymiaru swiadczeri. 

Kontroli poddano wyplacone i rozliczone swiadczenia z ubezpieczenia spolecznego w razie 
choroby i macierzynstwa za m- 10/2005r. 

1 pozycje zasilku opiekunczego ubezpieczona: 

1. S-.. PESEL:••••
 

4 pozycje zasilku chorobowego nastepujacych ubezpieczonych:
 

1. w--. PESEL: ••
 

2. T	 PESEL:_
 

3.	 L PESEL: 

4. ~PESEL: ••• 

1 pozycje zasilku macierzynskiego ubezpieczona; 

1.	 W.....ESEL: 
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co stanowi 100% ogolu ustalonych przez platnika skladek uprawnien do swiadczen z 
ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa. wyplaconych i rozliczonych w tym 
rmesiacu. 

Platnik skladck ustalal: 

a)	 prawo do zasilkow chorobowych z ubezpieczenia chorobowego stosujac zasady okreslone 
w: 

- art. 4 - 17 ustawy z dnia 25.czerwca 1999r. 0 swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia 
spolecznego w razie choroby i macierzynstwa zwanej dalej ustawa zasilkowa ( tekst jcdnolity 
- Dz.U. z 2005r. Nr 31. poz.267 ) oraz ar1.92 Kodeksu pracy ( tekstjednolity z 1998r. Oz. U 
Nr 21. poz.94 z pozn.zm ) . 

b)	 podstawe wymiaru zasilkow chorobowych. macierzynskich opickunczych stosujac 
zasady okreslone w : 

- ar1.36 - 47 ustawy zasilkowej 

1.2. w zakresie wyplacania swiadczen ich rozliczania dokumentowania prawa do 
swiadczen 

Platnik skladck ustalal: 

a)	 przestrzcganie zasady wyplaty swiadczcn oraz dokumentowanic prawa do swiadczcn stosujac 
zasady okreslone w : 
wart. 53 - 58 i art.61 - 70 ustawy z dnia 25.06.1999r. 0 swiadczeniach pienieznych z 
ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa ( tekst jednolity - Dz.LJ. z 
2005r. Nr 31. poz.267 ) 
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999r. w sprawie okrcslenia 
dowod6w stanowiacych podstawe przyznania i wyplaty zasilkow z ubezpieczenia 
spolccznego w razie choroby i macierzynstwa ( Dz.U. z 1999r. Nr 65. poz. 742 z pozn.zm, ) 

b) zasadnosc i prawidlowosc rozliczania zasilkow z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby 
macierzynstwa stosujac zasady okreslone w : 

wart. 46 ust.? i 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. 0 systemie ubezpieczen 
spolecznych ( Dz.U.Nr 137. poz.887 z pozn.zrn ) 
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2. Ustalanie uprawnien i dokumentowanie prawa do zasilk6w rodzinnych, 
pielegnacyjnych i wychowawczych, ich wysokosci oraz terrninowosc 
wyplaty i dokonywanie rozliczeri z tego tytulu za okres do 30 kwietnia 
2004r. 

Kontrola objeto okres od 1 stycznia 1999r. do 30 kwietnia.2004r. 

Kontro1i poddano wyplacone i roz1iczone 3 pozycje zasilkow rodzinnych za m-e 
03/2004r.nast~pujqcych ubezpieczonych 

l. PESEL:'II J2. PESEL: • 
PESEL: _3. 

co stanowi 100% ogolu ustalonych przez platnika skladek uprawnien do zasilkow rodzinnych, 
pielegnacyjnych i wychowawczych w m-cu 03/2004r. 

2.l.w zakresie ustalania uprawnien do zasilk6w i dokumentowania prawa do zasilkow. 

Platnik skladek ustalil uprawnienia do zasilk6w rodzinnych stosujac przepisy art.:~O ust.l ustawy 
z dnia 01.12. 1994r. 0 zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych ( Dz.U.z 
1998r.Nr 102, poz.6S1 z pozn.zm.) 

Wysokosc zasilkow rodzinnych ustalono stosujac zasady zawarte w art. 13 ustawy z dnia 
01.12.1994r.o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych ( Oz. V.z 1998r.Nr 102, 
poz.6S1 z pozn.zrn.) 

Platnik dokumentowal prawo do zasilkow zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socja1nej z dnia 2 sierpnia 1999r. w sprawie okreslenia wzorow dokumentow i innych dowodow 
niezbednych do usta1enia prawa do zasilku rodzinnego, pielegnacyjnego i wychowawczego oraz 
szczegolowych zasad i trybu wyplaty tych zasilkow (Dz.U. Nr 68, poz.761 ). 

2.2. w zakresie wyplacania i rozliczania zasilk6w. 

Zasilki rodzinne wyplacano w terminach okreslonych w art.27 ustawy z dnia 01.12.1994r. 0 

zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych ( Dz.U.z 1998r.Nr 102, poz.6Sl z 
pozn.zm.) 
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Platnik skladek rozliczal zasilki w deklaracjach rozliczeniowych zgodnie z art. 46 ustA pkt 4 
ustawy z dnia 01.12.1994r. 0 zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych ( Oz. U.Z 
1998r.Nr 102, poz.651 z pozn.zm.) 

3.	 Ustalanie uprawnien i dokumentowanie prawa do swiadczen rodzinnych, 
ich wysokosci oraz terminowosc wyptaty i dokonywanie rozliczeri z tego 
tytulu za okres od 1 maja 2004r. 

Kontrola objeto okres od dnia 1 maja.2004r. do dnia 31 pazdziemika.Znuor. 

Kontroli poddano wyplacone i rozliczone 4 pozycje swiadczen rodzinnych za m-e 
OS/2004r.nast~pujqcych ubezpieczonych 

1.~ __ 
2.K-, 
3.0 . 
4.	 S . 

co stanowi 100% ogolu ustalonych przez platnika skladek uprawnien do swiadczen rodzinnych 
wyplaconych i rozliczonych w tym miesiacu. 

3.1. w zakresie ustalania uprawnien i dokumentowanie prawa do swiadczen, 

Platnik dokumentowal prawo do swiadczen zgodnie z rozporzadzeniern Ministra Pracy i Polityki 
Spolecznej z dnia 5 marca 2004r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 

swiadczenia rodzinne ( Oz.U.Nr 45. poz. 433 ) 

Platnik skladek ustalal uprawnienia do swiadczen rodzinnych stosujac przepisy art.48 ust.4 
ustawy z dnia 28.11.2003r. 0 swiadczeniach rodzinnych ( Oz.U.Nr 228, poz.2255 z pozn.zrn.) 

Platnik dokumentowal prawo do swiadczen zgodnie z rozporzadzeniern Ministra Pracy i Polityki 
Spolecznej z dnia 5 marca 2004r. w sprawie SPOSObll i trybu postepowania w sprawach 0 

swiadczenia rodzinne ( Oz.U.Nr 45, poz. 433 ) 

3.2.w zakresie wyplacania zasilk6w i rozliczania zasilk6w. 

Swiadczenia rodzinne i zasilki pielegnacyjne wyplacano pracownikom w terminach okreslonych 
w art.26 ustawy z dnia 28.11.2003r. 0 swiadczeniach rodzinnych ( Dz.U.Nr 228, poz. 2255 z 
pozn.zrn. ) 
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Platnik skladek rozliczal zasilki w deklaracjach rozliczeniowych zgodnie z art.46.lIst.2 i 4 pkt 4 
ustawy z dnia 1.3.1 0.1998r. 0 systemic ubezpieczen spolecznych ( Dz.U.Nr 138. paz. 887/ 
pozn.zrn. ) 

Protokol sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemp1arzach 

W dniu 16.11.2006r. w ksiazce kontroli wpisano date zakonczenia kontroli. 

Zgodnic z art. 91 ust. 3 ustawy 7 dnia 13 pazdziernika ]998 1'. 0 systemic ubczpiecvcn 
spolecznych (Dz. U. Nr ]37. po/.887 ze zm.) platnik skladck rna prawo zfo/yc w tcrrninic 14 dni 
od daty otrzymania protokolu pisernne zastrzezenia do jcgo ustalcn. wskazujac rownoczcsnic 
stosowne srodki dowodowe. Zastrzezenia nalezy przeslac na adres: Zaktad Ubezpieczen 
Spolecznych Oddzial w Toruniu Wydzial Kontroli Platnik6w Skladek I z siedziba w 
Grudziadzu ul. Wybickiego 39, 86-300 Grudziadz, 

TOrull 17.11.2006r. r~t 
.............................. \./ . 

( podpis kontrolujacego ) 

"Prctokol kontroli przeslano za potwierdzeniern platnikowi skladek: 
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