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

Wpłynęło dnia..

Nr/25^^4 0-1 LIP. 2014

Znak pisma: 172014060028PR0001
Znak sprawy: 172014060028

Dane identyfikacyjne płatnika:
NłP: 6710012257
REGON: 330263149

Protokół kontroli

Płatnika składek: MWIK SPÓŁKA Z O.O. W KOŁOBRZEGU, 78-100 Kołobrzeg, Artyleryjska 3.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Danuta Poplewska, posiadający legitymację służbową nr 
16055, na podstawie upoważnienia nr 1720140600281 wystawionego 26 maja 2014 r. z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 12 czerwca 2014 r. -13 czerwca 2014 r., 16 czerwca 2014 r. -18 czerwca 2014 r., 20 czerwca 
2014 r., 23 czerwca 2014 r. - 27 czerwca 2014 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 12 czerwca 2014 r. płatnikowi składek: Paweł Hryciów.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 24.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2013 r.: 217.

Średnia zatrudnienia w 2013 - 222 osoby.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli dostarczono 3 czerwca 2014r.

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 okres od stycznia 2011 do grudnia 2013.

Płatnik składek zgłaszał pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
Płatnik składek, na podstawie przedstawionej dokumentoacji, naliczał składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Według wyjaśnienia płatnika składek, spółka nie zatrudnia pracowników, za których jest obowiązek opłacania składek na Fundusz 
Emerytur Pomostowych.
Dowód:
wyjaśnienie płatnika składek.

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

Kontrolą objęto wypłacone świadczenia z ubezpieczeń społecznych w 2012.
Płatnik składek ustalał uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacał oraz rozliczał zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

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

Płatnik składek opracowywał wnioski o świadczenia emerytalne i rentowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.



4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Płatnik składek wystawiał zaświadczenia dla celów ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wysiano pocztą za potwierdzeniem odbioru.

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, poz. 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.

W książce kontroli jako datę zakończenia kontroli wpisano: 'Data nadania protokołu w urzędzie pocztowym'.

Kołobrzeg, dnia 27 czerwca 2014 r.
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