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Płatnika składek: UG BEJSCE, 28.512 Bejsce, 252.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Mariola Kurek, posiadający
legitymację służbową nr 13081, na podstawie upoważnienia nr 1520170600941 wystawionego 29 maja
2017 L Z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 7 czerwca 2017 L - 9 czerwca 2017 L, 12 czerwca 2017 L. 14
czerwca 2017 r., 19 czerwca 2017 L, 23 czerwca 2017 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 7 czerwca 2017 L płatnikowi składek: Wójt
Józef Zuwała.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 2.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2016 r.: 49.

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.

Zbadano na podstawie: akt personalnych, umów zleceń, umów o dzieło, zgłoszeń do ubezpieczeń ZUS
ZUA, wyrejestrowań z ubezpieczeń ZUS ZWUA zaewidencjonowanych w Kompleksowym Systemie
Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kont księgowych, list płac wynagrodzeń
pracowników.



1.1 Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Zbadano dokumenty zgłoszeniowe 20 niżej wymienionych ubezpieczonych, co stanowi 40% osób
zgłoszonych do ubezpieczeń na podstawie umowy o pracę na dzień 30.11.2016 r.:
1) Fular Maria PESEL 52030502603
2) Jabłońska Agnieszka PESEL 84062612346
3) Pietrzyk Radosław PESEL 75040611756
4) Pudo Tomasz PESEL 84100112173
5) Zuwała Józef PESEL 60031416812
6) Kłos Maria PESEL 53010100622
7) Salamon Joanna PESEL 81121711242
8) Kawka Regina PESEL 69012113900
9) Ptak Dorota PESEL 82021819340
10) Grudzień Barbara PESEL 57072017429
11) Klasińska Katarzyna PESEL 82102611089
12) Anielski Zbigniew PESEL 64081700114
13) Winicjusz Włosowicz PESEL 78012712156
14) Beruś Ilona PESEL 80052312629
15) Macuga-Kawka Anna PESEL 73060310301
16) Wdowik Leonard PESEL 58110609938
17) Michalska Joanna PESEL 82021512168
18) Kłos Wiesława PESEL 50082502657
19) Nocoń Mariola PESEL 84122208807
20) Szota Piotr PESEL 72060605598

oraz 5 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia:
1) Grudzień Mariusz PESEL 81122812119
2) Sagan Michał PESEL 82030812659
3) Jach Krzysztof PESEL 77061113079
4) Jesionka Arkadiusz PESEL 74020612734
5) Kozakowski Mirosław PESEL 70050510273

oraz 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o dzieło co stanowi 100% osób zatrudnionych na
podstawie umowy o dzieło w okresie od 01/2014 r. do 12/2016 r.:
1) Głowacz Robert PESEL 75011012034

Ustalono:
1.1.1
1) Płatnik składek dokonał zgłoszenia ZUS ZUA pracownika Salamon Joanna PESEL 81121711242 od
dnia 02.01.2014 r. Zgodnie z umowa o pracę w/w pracownik został zatrudniony od dnia 01.01.2014 r.
2) Płatnik składek dokonał zgłoszenia ZUS ZUA pracownika Nocoń Mariola PESEL 84122208807 od dnia
02.01.2014 r. Zgodnie z umową o pracę w/w pracownik został zatrudniony od dnia 01.01.2014 r.
3) Płatnik składek dokonał zgłoszenia ZUS ZUA pracownika Klasińska Katarzyna PESEL 82102611089 od
dnia 01.04.2004 r. Zgodnie z umową o pracę w/w pracownik został zatrudniony od dnia 16.03.2004 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust 1, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych. (Oz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późno zm.), pracownicy
podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu od
dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1a, art 69 ust 1 oraz art. 74 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z
późno zm.) obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby spełniające warunki do objęcia
ubezpieczeniem społecznym będące pracownikami. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pracowników
powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym. Do ubezpieczenia
zdrowotnego osób objętych ubezpieczeniem społecznym stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczenia społecznego.

Dowód:
- kopie umów o pracę w/w pracowników (akta kontroli str. 5-13)

Płatnik składek wyjaśnił, że" Błędy wykazane w trakcie kontroli wynikają z pomy/ki."



Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnieri płatnika składek (akta kontroli str. 47-48)

1.1.2
1)płatnik składek zgłosił wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego Sagan Michał PESEL
82030812659 z tytułu zatrudnienia na podstawie pisemnej umowy zlecenia zawartej w okresie od
01.01.2015 r. do nadal. W/w w okresie od 01.04.2015 r. do nadal nie posiadał żadnych innych tytułów
ubezpieczenia, które zwalniałyby z obowiązku ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, rentowego i
wypadkowego) z tytułu zawartej umowy zlecenia.

2)Płatnik składek zgłosił wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego Jesionka Arkadiusz
PESEL 74020612734 z tytułu zatrudnienia na podstawie pisemnej umowy zlecenia zawartej w okresie od
10.04.2012 r. do 31.12.2014 r. oraz od 09.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W/w w okresie od 10.04.2012 r. do
04.11.2012 r. oraz od 15.04.2013 r. do 31.10.2013 r. oraz od 01.04.2014 r. do 02.11.2014 r. oraz od
01.04.2015 r. do 02.06.2015 r. nie posiadał żadnych innych tytułów ubezpieczenia, które zwalniałyby z
obowiązku ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, rentowego i wypadkowego) z tytułu zawartej
umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2 i 4a, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt.2 oraz art. 36 ust 1,2,4,10 ustawy z
dnia 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeri społecznych. (t.j.: Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585,
z póżn. zm.) zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytainemu, rentowym i
wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzieri rozpoczęcia jej wykonywania do dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa wart. 6 ust. 4, jest objęta
obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie,
na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich
lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeri. Osoby wykonujące umowy zlecenia mające ustalone
prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli
równocześnie nie pozostają w stosunku pracy. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeri społecznych. Obowiązek zgłoszenia
zleceniobiorcy należy do płatnika składek. Zgłoszenia zleceniobiorcy dokonuje się w terminie 7 dni od daty
powstania obowiązku ubezpieczenia. Zgłoszenie do ubezpieczeri społecznych zawiera dane o posiadaniu
ustalonego prawa do emerytury lub renty przez osobę ubezpieczoną.

Dowód:
- kserokopie umów zlecenia (akta kontroli str.15- 18,23-37)

Płatnik składek wyjaśnił, że" Błędy wykazane w trakcie kontroli wynikają z pomyłki."

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnieri płatnika składek (akta kontroli str. 47-48)

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

Kontrolą objęto okres: 06/2012 r. - 12/2016 r.

Ustalono:
1.2.1
1)Płatnik składek w okresie od 04/2015 r. do 12/2016 r. dot. ubezpieczonego Sagan Michał PESEL
82030812659 zatrudnionego na podstawie pisemnej umowy zlecenia zadeklarował wyłącznie składkę na
ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczony Sagan Michał PESEL 82030812659 w okresie od 01.04.2015 r.
do nadal nie posiadał żadnych innych tytułów ubezpieczenia, które zwalniałyby z obowiązku
ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, rentowego i wypadkowego) z tytułu zawartej umowy zlecenia.
Z tytułu powyższego zatrudnienia w/w otrzymał wynagrodzenie od 04/2015 r. do 12/2016 r. w kwocie
540,00 zł (brutto) miesięcznie.

2) Płatnik składek w okresie od 04/2012 r. do 12/2016 r. dot. ubezpieczonego Jesionka Arkadiusz PESEL
74020612734 zatrudnionego na pOdstaw)'e pisemnej umowy zlecenia zadeklarował wyłącznie składkę na
ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczony Sagan Michał PESEL 82030812659 w okresie od 10.04.2012 r.
do 04.11.2012 r. oraz od 15.04.2013 r. do 31.10.2013 r. oraz od 01.04.2014 r. do 02.11.2014 r. oraz od
01.04.2015 r. do 02.06.2015 r. nie posiadał żadnych innych tytułów ubezpieczenia, które zwalniałyby z
obowiązku ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, rentowego i wypadkowego) z tytułu zawartej



umowy zlecenia. Z tytułu powyższego zatrudnienia w/w otrzymał wynagrodzenie w kwocie 450,00 zł
(brutto) miesięcznie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3, art. 20 ust. 1, art. 46 ust 1, art. 47 ust.1 Ustawy z dnia 13 października 1998r o
systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585, z późno zm.) podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe zleceniobiorców stanowi przychód
jeżeli w umowie zlecenia określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce
godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z
przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki
za każdy miesiąc kalendarzowy.

Dowód:
- wydruk zestawienia wynagrodzeń do umów zleceń (akta kontroli str.19-21, 39-45)

Płatnik składek wyjaśnił, że" Błędy wykazane w trakcie kontroli wynikają z pomyłki."

Dowód:
- protokół przyjęcia wyjaśnień płatnika składek (akta kontroli str. 47-48)

1.3. W okresie objętym kontrolą płatnik składek nie zgłaszał danych o zatrudnieniu pracowników
wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz nie naliczał składek
na Fundusz Emerytur Pomostowych, gdyż nie był do tego zobowiązany.

Różnica w naliczeniu składek:
Przypis składek:
- na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5 870,96 zł.
Odpis składek:
- na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 210,51 zł.

Zestawienie różnic stanowią załączniki nr 2, 3 do protokołu kontroli:

• Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i
składek na ubezpieczenie zdrowotne

• Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne

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

Zbadano:
- Zasiłki wypłacone w 02/2015 r. na kwotę 2 762,30 zł dla:
Nocoń Mariola PESEL 84122208807 zasiłek chorobowy na kwotę 1 008,02 zł,
Szota Piotr PESEL 72060605598 zasiłek chorobowy na kwotę 572,64 zł,
Zuwała Józef PESEL 60031416812 zasiłek chorobowy na kwotę 1 181,64 zł.

- Zasiłki wypłacone w 10/2015 r. na kwotę 2025,700 zł dla:
Kawka Regina PESEL 69012113900 zasiłek opiekuńczy na kwotę 810,90 zł,
Macuga-Kawka Anna PESEL 73060310301 zasiłek opiekuńczy na kwotę 252,56 zł,
Nocoń Mariola PESEL 84122208807 zasiłek macierzyński na kwotę 962,24 zł.

Ustalono:
Płatnik ustalał uprawnienia do zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacił te świadczenia oraz
dokonywał rozliczeń z tego tytułu w wysokości i terminach wyznaczonych przez obowiązujące w tym
zakresie zasady.

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

Kontrolą objęto okres:.01/2014 r. - 12/2016 r.

Płatnik nie ustalał uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

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



, ..

4.1 Zbadano:
- świadectwo pracy:
1) Fular Maria PESEL 52030502603
2) Salamon Joanna PESEL 81121711242

Płatnik wystawiał zaświadczenia dla celów ubezpieczeń społecznych w sposób wyznaczony przez
obowiązujące w tym zakresie zasady.

4.2 Płatnik skladek składał informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (IWA)
za lata 2012-2016 zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wysłano 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 późno zm.), płatnik składek ma prawo złoźyć 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 Kielcach, Kolberga 2a, 25-620 Kielce.

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

Kielce, dnia 6 lipca 2017 r.

(podpis kontrolującego)
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