
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Siedlcach 
Browarna 12 
08-110 Siedlce

Znak pisma: 362021050015PROD01 
Znak sprawy:362021050015

Dane identyfikacyjne płatnika:

Protokół kontro

Płatnika składek: Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks.Bosco 3.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
posiadający legitymację służbową nr ____ , na podstawie upoważnienia nr
wystawionego 26 maja 2021 r. z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 13 lipca 2021 r. - 16 lipca 2021 r., 19 lipca 2021 r. - 20 lipca 
2021 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 13 lipca 2021 r. płatnikowi składek: 
Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Siedlcach - Panu Janowi Sobiech..

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 45.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2020 r.: 48.

Kontrolę przeprowadzono w miejscu przechowywania dokumentacji: w Sądzie Okręgowym w 
Siedlcach, ul. Sądowa 2. prowadzącego obsługę finansowo-księgową Sądu Rejonowego w Sokołowie 
Podlaskim.

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.
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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 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

1.1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontroli poddano akta osobowe oraz dokumenty zgłoszeniowe sporządzone dla ubezpieczonych:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1C

Płatnik dokonał zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z datą 
powstania obowiązku ubezpieczeń.

1.1.1. Prawidłowość danych wykazanych przez płatnika składek w dokumencie ZUS RUD.

Nie badano okresu 2021 r.

1.1.2. Ustalenia w związku z zawieranymi przez płatnika składek umowami o dzieło.

Płatnik składek w okresie objętym kontrolą nie zawierał umów o dzieło.

Dowód:
Protokół przyjęcia wyjaśnień osoby upoważnionej do udzielania informacji - 

i dnia 19.07.2021 r. (akta kontroli str. 11-12).

1.2. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, 
do których pobierania zobowiązany jest Zakład.

1.2.1. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zbadano:
- zestawienia zbiorcze list płac za okres od 01.2017 r. do 12.2019 r.,
- zapisy na koncie księgowym 404 oraz na paragrafach 4010, 4030, 4040, 3110, 4170 za lata 2017- 
2019.

Płatnik ustalał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
oraz obliczał i potrącał z dochodów ubezpieczonych należne składki na ubezpieczenia społeczne i 
ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Płatnik składek w okresie od 04.2016 r. do 12.2019 r. ustalił stopę procentową składki na 
ubezpieczenie wypadkowe zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie.
Płatnik składek złożył informacje ZUS IWA o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe za lata 2016-2019.

1.2.2. Fundusz Pracy.

Płatnik ustalał podstawę wymiaru składek na Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
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tym zakresie.

Przez ustalenie prawidłowej wysokości składek na Fundusz Pracy rozumie się również ustalenie 
prawidłowej wysokości składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za 
okres od 1 stycznia 2019 r.

1.2.3. Fundusz Emerytur Pomostowych.

W okresie objętym kontrolą płatnik nie zatrudniał pracowników wykonujących prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze i nie prowadził żadnej ewidencji w tym zakresie.

Dowód:
Protokół przyjęcia wyjaśnień osoby upoważnionej do udzielania informacji - 

z dnia 19.07.2021 r. (akta kontroli str. 11-12).

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

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.1, Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Wykaz zbadanego materiału w zakresie ustalania przez płatnika składek uprawnień do świadczeń z 
ubezpieczenia chorobowego wypłaconych i rozliczonych w deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Zbadano:
- dokumentację służącą do ustalenia prawa i wysokości wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia 
chorobowego,
- zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA,
- karty wynagrodzeń za okres stanowiący podstawę wymiaru zasiłków
dla ubezpieczonych wykazanych w załączniku nr 1 do protokołu kontroli.

Płatnik ustalał uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie.

Płatnik nie ustalał uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

2.2. Prawidłowość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zbadano:
- deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA za okres od 01.2017 r. do 12.2019 r.,
- zestawienia zbiorcze list płac za lata 2017-2019.

Płatnik dokonał rozliczenia wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych w deklaracjach 
rozliczeniowych ZUS DRA zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie.

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

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Płatnik składek nie kompletował wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Dowód:
Protokół przyjęcia wyjaśnień osoby upoważnionej do udzielania informacji

ę z dnia 19.07.2021 r. (akta kontroli str. 11-12).
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4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolę objęto okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Płatnik składek nie wystawiał zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 dla celów 
emerytalnych i rentowych oraz zaświadczeń ZUS Z-3.

Dowód:
Protokół przyjęcia wyjaśnień osoby upoważnionej do udzielania informacji - 

z dnia 19.07.2021 r. (akta kontroli str. 11-12).

Płatnik zatrudniał emeryta

Płatnik składek wykazał dane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RPA zgodnie z dokumentację 
źródłową i wywiązał się z obowiązku przekazania informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 
wymaganym terminie. Zbadano listy plac.

Integralną część protokołu kontroli stanowi załącznik:
1. Wykaz zbadanego materiału.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wysłano pocztę za 
potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 423), 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 
Siedlcach. Browarna 12, 08-110 Siedlce. Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423), protokół kontroli stanowi podstawę 
do wydania decyzji w zakresie i trybie określonym w art. 83 powołanej ustawy.

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

Siedlce, dnia 20 lipca 2021 r.

(podpis'inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych)
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Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr 362021050015PR0001
Płatnik. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
NIP.8231660031
REGON 00057150100055

Wykaz zbadanego materiału

Rozliczenie miesięczne składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Styczeń 2017, luty 2017, marzec 2017, kwiecień 2017, maj 2017, czerwiec 2017, lipiec 2017, Sierpień 2017, wrzesień 2017, październik 2017, 
listopad 2017, grudzień 2017, styczeń 2018, luty 2018, marzec 2018. kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 
2018, październik 2018, listopad 2018. grudzień 2018. styczeń 2019, luty 2019, marzec 2019. kwiecień 2019, maj 2019. czerwiec 2019, lipiec 2019, 
sierpień 2019, wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2019, grudzień 2019  

Rozliczenie miesięczne świadczeń
styczeń 2017. luty 2017, marzec 2017, kwiecień 2017, maj 2017. czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2017, październik 2017, 
listopad 2017, grudzień 2017, styczeń 2018. luty 2018 marzec 2018. kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018. sierpień 2018. wrzesień 
2018, październik 2018. listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019. luty 2019, marzec 2019, kwiecień 2019. maj 2019, czerwiec 2019. lipiec 2019, 
sierpień 2019, wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2019, grudzień 2019  

Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Pracy
styczeń 2017, luty 2017, marzec 2017, kwiecień 2017, mai 2017, czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2017, październik 2017, 
listopad 2017, grudzień 2017. styczeń 2018, luty 2018, marzec 2018. kwiecień 2018. maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018. sierpień 2018, wrzesień 
2018. październik 2018. listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019. luty 2019. marzec 2019, kwiecień 2019, maj 2019, czerwiec 2019, lipiec 2019, 
sierpień 2019, wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2019, grudzień 2019___ ___ __ 

Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
styczeń 2017, luty 2017, marzec 2017, kwiecień 2017, maj 2017, czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2017, październik 2017, 
listopad 2017, grudzień 2017, styczeń 2018, luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, mej 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 
2018, październik 2018. listopad 2018, grudzień 2018. styczeń 2019, luty 2019, marzec 2019, kwiecień 2019, maj 2019, czerwiec 2019, lipiec 2019, 
Sierpień 2019, wrzesień 2019. październik 2019, listopad 2019, grudzień 2019

Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Emerytur Pomostowych
cały rok 2017, cały rok 2018. cały rok 2019

Analiza świadczeń dla ubezpieczonych
Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego

_ lipiec 2018, lipiec 2018 sierpień 2018, wrzesień 2018. październik 2018, listopad 2018
___ luty 2019_________________________________________ ' ~

Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego 

listopad 2019, listopad 2019, listopad 2019  

styczeń 2019, Kwiecień 2019

zasireK chorobowy z ubezpieczenia chorobowego • Ubezpieczenie chorobowe____________________________ _________________________

czerwiec 2019, czerwiec 2019, czerwiec 2019, lipiec 2019
_ sierpień 2019, sierpień 2019 listopad 2019, listopad 2019, listopad 2019, grudzień 2019, grudzień 2019 

listopad 2018. grudzień 2018, grudzień 2018, grudzień 2018. grudzień 2018. styczeń 2019, styczeń 2019. luty 2019. 
luty 2019, marzec 2019. marzec 2019, kwiecień 2019

(podpis inspektefa-końtfsU-Źekłedu Ubezpieczeń- Społecznych)
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