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ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WSZ,CZECIA KONTROLI
Dzialaj4c na mocy an. 6E ust. lpkt6, an. 86 ust. 2i a'l'.92a ustawy zdnia 13 paZdziemika 1998r. osystcmie
ubezpieczei spolecznych (Dz.lJ.22009r. Nr2O5, poz. I585, zpo2n. zm.). w zwi4zku zan.79 ustawy zdnia 2lipca
2004r. o swobodzic dzialalnoici gospodarczej (Dz.U. 220O1 r. Nr. 155, poz. 1095. z po2n. zm.). zawiadanrram
o zamiarze wszczgcia kontroli w przedmiotowym zakresie:

l.
2.

Prawidlowo$c irz€telnoii obliczania skladek na ubezpieczenia spolecznc oraz innych skladek. do kt6rych
pobierania zobowi4zany jest Zaklad oraz zglaszanie do ubezpieczen spolecznych iuhezpicczenia zdrowotnego.
Usralanie uprawniei do iwiadcz-eir z ubezpieczri. spolecznych iwyplacanic tych Srviadczeh oraz dokonywanie
z lego tytulu.

rozliczei

3.
4.

PrawidlowoSi iterminowosi opracowywania wnioskow o tiwiadczenia emerytalne

a

rentowe.

wystawianie a3wiadczcri lub zglaszanie danych dla cel6w ubezpicczeh spolecznych.
proszQ o kontakl telefonicmy zJAKUB PII.IPCZUK
- l6:00 w celu ustalenia terminu kontroli.
informujg. 2e kontrolowany jest obowiqzany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do

W celu sprawnego przeprowadzenia czynnosci kontrolnych,
pod nr 502008053 rv godzinach 8:00

Jcdnocze3nie
reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie jego nieobecnoici (an. 80 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca
1004 r. o swobodzie dzialalnosci gospod arczsj (Dz. U. z20oi r. Nr 155. poz.l095. z pbzn. m.).

Zau iadomienie dorqczono rv dniu;

\
.,,.

lmig i nazwisko osoby, ktorei dor9czono zawiadomienie:
Potwierdzenie odbioru zawiadomienia:

....1

(l,rtt L',,rlt'tl

irrl4.d Ubczd.czcii Spol.cznycb
Oddzill w Saczccioi.
Wydzirl Kontroll Phhik6w Slhdck
7&530 Szczroin, J. Mdejki 22
tel.:91 810 l8 25, fax:91 tlo l6 25

iYJ.,
^r&),\l

fi4Pu

rlJ'diBelF

szczecin'3062015

uPiowAzNlENlE NR 39201s0600571
IX) PRZEPROWADZENIA KONTROLI PLATNIKA SKITADEK
pRzEz tNspEKTowdw xorvrnoll ZAKLADU UBEZPIECZEN sPoLEczNYcH
Podsttwa prawna: art. 68 ust. I pkt 6, art. 86 ust. l, art.94 ust. 2 ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998 r' o syslemie
ubezpieczerl spofecmych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, zp6hr. m.).
Dane inspektora/dw kontroli Zakladu Ubezpieczef Spolecznych:

t6l

JAKUB PILIPCZUK

Imig i nazwisko:

12

Nr lcgitymacji slu2bouej

Nazwa i rdres siedziby kontrolowanego platnika skladek:
Nazwa skr6cona: ZWIK SP. Z O.O'
Adres: Golisza l0:71-682 Szczecin

ldeotyfikator:
NIP

REGON

8512624854

8l t 931430

PESEL

Zakres prz€dm iotowy kontroli:

l.
2.

Prawidlowosc i rzetelnosi obliczania skladek na ubezpieczenia spolecme oraz innych skladek, do Korych
poUierania zoUowiazany jest Zaklad oraz 4laszanie do ubezpiecznri spoleczrych i ubezpieczenia zdrowotnego'
dokonywanie
Ustalanie upnwniii dJ {wiadczeri z ubelpieczeri spolecztych i wyptacanie tych 6wiadczei oraz

rozliczei

z tego tytutu.

3. Prawidlowosd i terminowosc opracowywania wniosk6w o swiadczenia emcrytalne i rentowe'
4. wystawianie zaswiadczeh lub iglaszairie danych dla cel6w ubezpieczei spoleczlych'
ube4ieczgi
Drta rozpoqrQcia kontroli: zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 13 pa'dziemika 1998 r-- o-systemie.
jest
dziei
dorqczenia
kontroli
wszczpcia
p6d.
dad
zn.)
rpJ*-ilfr (&.U. .ZOOS i. Nr205, poz. 15E5, z
upowairienia do przeprowadzenia kontroli.

L€gitymrcjt slurbow4 okazrno i upowainienie dorpcmno
lmiQ i nszwisko osoby, kt6rcj dorQczono upow&tnicnic: ...
Potwierdzcnie odbioru upowaroienir:

Pouczenle

obwi4zkach konarolowanego platnika skladek
wyntkajqcrych z ustawy z dnla 13 patdzternika l99E r.

o prawach i

o systemie ub€zpiecze6 spolecznych (Dz.U. z 2013 r. pnlz. 1442 z P6L^. zm.)

l.

Platnik skladck ma prawo:

a) uczcstniczy6 w czynno6ciach kontrolnych, a lakic $skaza6 osobg do uczcstniczenia w tych czynno6ciach (art. 89 ust. 4);
b) uczcstniczyi w przeprowadzaniu dorvodu z zeznai Swiadka lub oglgdzin (art. 89 ust.5);
c') 24dat dostgpu do wydanych dokumenr6w (arr. 90 ust. 6);

d) wnicsienia zastrze).cir do ustalcli protokolu kontroli (art. 9l ust. 3).

2. Platnik skladck jcst zobowiEzany:
a) udostgpnii wszelkie ksiggi, dokuminty i innc no3niki inforrnacji zwi4zanc z zakrescm kontroli,
kt6rc s4 przechowFvane u platnika oraz u os6b trzccich w zwi4zku z powierzeniem tym osobom
nickt6rych czynnoSci na podstawic odrgbnych umdw (art. 88 ust. I pkt l);
b) udostqpniai do oglgdzin skladniki majqtku, kt6rych badanic wchodzi w zakres kontroli, je2cli
zalcga z oplatq nalc2no(ci z tytulu skladck (art. 88 ust. I pkt la);
c) sporzqdzii i wyda6 kopic dokument6w zwi4zanych z zakrescm kontroli i okreilonych przez
inspektora kontroli Zakladu (art. 88 ust. l pkt 2);
d) zapewnii niczbgdnc warunki do przcprowadzenia czynnoSci kontrolnych, w tym udostgpnii
irodki lqczno3ci, z wyj4tkiem Srodk6w transportorvych, oraz inne niezbqdne (rodki techniczne
do wykonania czynno6ci kontrolnych, kt6rymi dysponuje ptatnik (an. 88 ust. I pkt 3);
e) rrdziclai rvyjainicri kontroluj4cenu (art. 88 ust. I pkt 4);
fl przedstawi6 tlumaczenie na jqzryk polski sporz4dzonej w jgzyku obcym dokumentacji finansowo-ksiqgorvcj i osobowej przedloioncj przcz platnika skladek (art. 88 ust. l);
g) w wyznaczonym tcrminie, dostarczyi inspektorowi kontroli Zakladu 24dane dokumenty
(art. 88 ust. 3);
h) powy2szc czynno6ci r.rykonai nieodplatnic (art. 88 ust. 2);
i) na 2qdanic inspcktora kontloli Zakladrr, wydac' olrcilonc ptzcz nicgo dokumcnty wymicnione
w ar-t. 88 ust- I pkt I na czas niezbgdny do przeprowadzenia czynno6ci kontrolnych, nie dluiszy
jednak ni2 3 tygodnic (ad. 90 ust. 5);
j) w terminie 30 dni od daty otrzymania protokolu kontroli zlo2yi deklaracje rozliczcniow4
kr-rryguj4c4 l4cznie z raportcm nricsiqcznym koryguj4cym zgodnic z ustaleniami kontroli
(art. 47 ust. 3 i art. 4l ust. 7b pkt 2).
Ponadto, zgodnic z art.84c ustawy z dnia 2 lipca 20t)4 r. o swobodzic dzialalno6ci gospodarczej
(Dz.tJ. z 2013 r. poz. 672 z p6in. zm.) platnik skladek bqdqcy w rozumieniu tej ustawy przedsigbiorc4
ma prawo wnicsienia sprzeciu'u wobec podjqcia i wykonJvania przcz organy kontroli czynno5ci z naluszcniem przcpis6w tej ustawy ora z- zg<tdnie zarl.80 ust. 3 tej ustawyjest zobowiEzany do pisemnego
wskazania osoby upowaZnioncj do reprczcntowania go w trakcie kontroli, w szczeg6lno6ci w czasie
.jcgo nicobccnoSci.
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Zaklad LlbeT.picczcn Spolccznych
Wvdzial Kontroli Platnikd$ Skhdck u S2czccrnrc
J. Mateiki 2:

7(l-sl0 szczcctD
Dane idetrtvfi kacYjne Platnika:
NIP: 8512624854
RECON: 8ll9i l4l](l

Zna[ prsma: 3920 I 5060057PRO00

I

Znak sprawi : .1920 I 506(X)57

Proiok6l kontroli

Platnika skladek:

ZwlK Sl' ZO.O. 7l-6El

Szczecin. Colisza

10.

posiadajqcv leSilymaciq
Konnolq p?qrrowadril Inspcktor kontroli zakladu Llbqzpieczen spolecznych Jakub Pilipczuk.
r' z upowaznienia
2015
I
czerwca
wystawi.ncgo
slu2bowa nr irrll2, n" p.,d.tu*i" upowainienia nr 3920t506005?l
Clowncgo lnspckiora Kontroli Zakladu tlbs'pieczcri Spolecznvsh'
KontrolQ przcpro$adzono w dniach: 3lipca 2015

r

-29 lipca

2{)15 r

Lipowaznienic do przcprowarlzen'a konrroli dorqcTono dnia 3 lipca 20 | 5

r

platnikowi sktadck: Beniamin chochulski.

Plahik skladcl upowainil do rcprczcnlowanra go \r trakcic konlmli panalpani4: Katart)na Sencnki Ewa Kopynletka.
p€.lnomocnrcy
Dokonano wpisu do ksi42ki kontroli pod Jxrrycj4 nr
Liczba ubezpie'czonych na dzien 30 listopada 2014

l5

r':736

Srcrlnioroczna liczba ubezpic'czonych w roku 2014 wynosila ?36 ubezpiecTonych

Konrrola pro*adzona byla w sicdzibic finny *'Szcz-ecinic.

ul

Golisza l0

jc
Zawiadomienie o zamiarze wszcrqcia kontroli dorqczono w dniu 03.07.2015r. ptalnikowi skladck. ktorv odcbral osobi(cic
(xl
zawiadolnrcalia
7
dat)'dorqczenia
dni
przql
uplywcm
\r'slc4cie
lontroli
pilcttna
/8odq
na
Platnik sktadek wyrazil

Znkrety kontroli
rzetelnost obticzania sklsdek nn ubezpierzenla spolccznG ortz innlch shladek. do kt6rych pobicrania
jesl
Znklad oraz zglaszanic do ubezpiect-ei spolecznych i ubezpieczeniN zdrowotncgo
zobowiqzr.rl'

l. prrwidlo*o6d i

2. UstalNnie
tcgo trtulu

oprawniei do 6wiadczei z ubczpieczed spolccznych iwyplacrnie tych swisdczei oraz dokonywanie rozliczei z

3. Prawidlowost i terminowosa opratowywsnia wnioskdw o Swiadczeoin cfierytalne i rcntowc
4. Wystrwianie zaswiadczeri lub zglaszanie danych dls ccl6w

ubczpiect'li snolecznych

Ustalenis kontroli

kontroll. 7
L,stalcnia kontroli zostaly dokonanc na podstawic dokumcntow sporzqdzonych Pvcd dnicm rozpocT.Qcta
Tal4cznik
stanowl
matcriaiu
zbadaneSo
Wykaz
u;
KSl.
rozliczeniowych
pr;*wotTcnia.lokumcntdw
uwzglqrJnicniem czas.
nr I do protokolu konlroli.
ol)licznnia sklndek on ubczpiec?cnia spoleczne ornz innych sktadek, do ktdrych pobieranie
jest
orez
zglaszaoie do ubezplcczeli $polccznych i oltczplccztnin zdrowottrcgo
Z,rkl$d
zobowilzfiny

l. trrtwidlowosd irzetclno(f

Kontrol4 obj?to okrcs odllll20l4t. do 1212014r.
Brdaniu podlegrl) n.stfp!j{cc dokuncntr bfd{cc w posild{nau platIika skl{deki
- akta osobowr pracownik{ill zstrudnion}ch w okresir
- dokumentJ ksifgo\re za rok 201,1

kontroli.

- listl plac za rok 2014
- pih ll. 4R zs roL 2014

Osobl podlegajQce ubezpieczeniom spolecznym i ubezpieczeniu rdro\+oinemu zostalt- do tych ubezpicczcri zgloszon€
przcz platnika skladek zgodnie z obor{i4zujac! mi przcpisami * tym ,.kresic.
Platnik skladek w kontrololv8nvm okresie nie zatrudnial pricownika,\r'wvkonujqcvch prace w szczeg6lnych
11arunkech luh o szrzeg6lnvm charrkterze.

PlAtnik sklsdek w komtrolowrnym {}kresir dotonytarl wyplat z Zakkrdowego Funduszu Swiarlczeri Socjslnvch.
Platnik shladeL zawierel um{,wr cvwilno-Drewnc.

Plrtnik sklsdek obliczvl skhdki na ubczpieczcnir $polccznc. ubczpieczcni! zdrowotne orrz I undusz Pracy i Fundusz
I'racowniczt.h zgodnie z obowilzuj4ct,mi przepisarni.

Gn ar!ntoltanvch Swisdczei
Dow6d:

-protok6l prz.slurhonia z dnilt 17,07,2015r. (f,ktr kontrolistr. 2J-26,

uprawniei do awisdczen z ubezpieczei spolecznych i wypl{crnie tych iwiadczei oraz dokoovwrnie rozliczei

2. Lrstrlanic
tego hlulu.

Kontrolq objfto okres od 0l/2014r. do l2,i20l,tr.

\!vtlporrsno;
l,asilek opiekuicz) z ubezpieczenia chorobowego

I
t:

.
K

l-

grudzied 2014

darzec 2014

Z1rsilek choaobow\ z ubczpieazcnir chorobowego - Ubczpiecz€nie chorobowc

S

t

czer$icc 2014.lipiec 2014. sierpief 2014. wrzesiei 2014. psidziernik 2014. listoprd 2014

Zasilek chorobo\rr z ubezpieczenia wyprdko$ego - [rb€zpieczeni€ rvrpadko$e

S(

4

: wrzesiefi

201,1.

p{idziernik 2014. listopad 2014. grudzi€d 20ll

S$irdczcnic rchnbilirac\jnc z ubczpicczcnin chorobow€go - llbczpierzenic chorobowc

s

E

Srudziei 2014

I'latnik skladek ustalal uprawnienia do Jwiadczei z ubezpicczef spolccznych, wyplacal 3*iadczenis oraz
rozliczcrii z tego tytulu zgodnic z oborri{zuiqc}mi zEsndami.
DrJw6d:

-protok6l prresluchenia z dnir 17.0?.2015r.

(rktr kontroli str. 2J-26)

J. Pra$idlo\aoSd iterminonosa opr{cowytlania wnioskdw o Swiidczeni{ emeryt{lne i renlowe.

Kontrol{ objflo okrrs od 0l/2014r. do

12,'201.1r.

Plntnik skladck ni0 opraco*ywal wniosk6w o Swi{dczrnia crncryttlnc i rcntowc.
Dowrid:

-protok6l przeslr!(hania
4.

z

dnia 17.07.2015r. ($kta kon(roli str. 23-26)

\,lystawirnic zn(wifldczeri lub zgl0sz{nie dnn.r"ch dls cckiw ubczpicczei spolecznych,

dokonywd

z

KontrolA objflo okres od 0l/2014r. do l212014r.
Zbadaro:
7-3 dls:

s:

'K

M,,

N,

Rp-7 dla

iM
h
BH,
K
P

'J.
. l-,

.
przepisami.
Plarnik sklsdeh wystawial zBi*iodczcnia dlo .el6r ubezpieczcli spolgcznych zgodnie z obo$i4zujlctmi

Dow0d:

-protokdt przesluchania z dni{ l?.07.2015r. (8kta konroli srr. 23'26}
Protokol sporzqdzono

u

dwoch jednobraniqcych cgzemplarzach. z ktorych jeden u'yslano poczt4 za Potwicrdzeniem

odbioru.

Dz l z
an. 91 ust 3 uslaw) I dnia I3 paldTiernika 1998 r o systcmie ubezpicczcn spoltxznych (lekst ,icdnolrty:
prctokolu
orrzymania
od
daly
14
dni
\,
tcrminie
prawo
zloiryc
mt
poa).
plalnik
skladek
aD.).
2d0q r. ]'.lr 2tt5. poz. 15E5. 7Ubezpicczen
piscmne zasmczenia do Jego usralci. wsiazuiqc rtiwnoczeinic slosowne irGlki_ dow.dowc. na adres: Zaklad
?()-530
Szczccin
f,f,.
J.
Matejki
w
Szc'zcciDic.
Skiadek
\polccarych. Wy<.lzial Kontroli Platnik6w

zgodnic

/

ttr' ksiq2cc kontfoli.iako datQ irakonczenia

kontroli wpisano: 'Dala nadania prolokolu w urzqdzic poczlowym

29 lipca 2015
Szczecin, dnia 29 lipca 2015 r.

(podpis kontrolujacego)

Zalacznrk nr 1 do protokolu kontroI nr 39201 5060057PRO001
Platnik ZWIK SP Z O O
NIP 8512624854
REGON 811931430

Wykaz zbadanego materialu
Rozliczenie miosiecznc akLdek na ubezpieczenia sPolsczne I uberPigozgnie zdtowotno
styczen 2014 luly 2ol4 matzec 2014 kwEclen 2014.
2014. lrstopad 2014,grudzren 2014

mal2a14

cze"9.F,c

2Ol4 llplec 2014 slerp€n 2014 wrzeslen 2014

pazdzlernrk

Roaliczenie miesi9czne skladek na Fundusz Pracy
pa2dzErnrk
styczen 2014 luty 2014 marzec 2014 kwecten 2014 maj 2014. CZerwEC 2014. hpEc 2014, SieDien 2014. wrzegen 2014
grudzren
lrstopad
2014
2014
2014

Rozliczenie miesiQczne aklsdek na Funduaz Gwedntowanych Swiadc2ei Pracowniczych
pazdzerntk
styczen 2014, luty 2014. marzec 2014. kwreoen 2014, mal 2014, CZe|wreC 2014, lrprec 2014, S€rplen 2014. wrzeslen 2014.
2014. lrslopad 2014 grudzien 2014

Anali:a skladek na ub€zpieczgnia 6poleczne i ub€2pieczonig zdrowotng dla ubozpieczonych
siyczen 2014 luly 2014 6atzcc2014, kwreciei 2014 mai 2014 cz€rwEc 2014. lipiec2014, srerpre6
BA
(0,1000)

261a, wrzes'sn 2b1a. p.idzr€rnik 201_4, listopad- 2014.

c8l
{ui uuo)
DT

styczen 20 14. luty 2014, mazec 2014,
?014
lrslopad 2014, gridaen 2014

r

(011000)

s;

grudz€i

meJ

201!,

,

2014 czerwtec 2014

lrprec 2014, srerpen

ma12014. czerw|6c 2014 liqiac 2014

(011000)

W-E

kueoen 2014.

(011000) lrstopad 2014

-M,

listopad 2014

(011u00i

lislopad 2014,

(0r 1300)

K

(01i

ooo)

giuda€i 2014

wrzesren 2014 paidziemik 2014' listopad 20

Analaza 6wiadcz€ri dla ubezpiecuonych

Zas ex
grudzien 2014
choroDowe

Zas ek

-s..! E

wrzeg!91?-ql1 P+-di!grl!i! 201{, li9loplq

-ggfllte,c ?-0,14. liPte- ?9-14, -sre'pien ?914.
Zasitek chorobowy 2 ubezpreczen|a wypadkowego - Ubezpieczenie wypadkowg

A

S

?q.1!*---

wtzesieh 2014. pe2dzbrnik 2014 hstored 2014 gtudzie{ 2014
QnoroDowe

sr

.E

gJudzlen 2014

Wynagrodzenie za czas nle2dolnoscr do pracy z powodu choroby finansowane ze SrodkOw placodawcy

I

m

4 2014. cze.wtec 2014

!Pi99

20ll

ipi"*qil"

ipodp,i i""i"xioia roni,lii

iust

