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Zakład Ubezpieczeń  Społecznych 
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Znak pisma: 152019100158PR0001 
Znak sprawy: 152019100158 

Protokół  kontroli 

Płatnika składek: UG ZŁOTA, 28-425 flota, Sienkiewicza 79. 

Kontrolę  przeprowadził  inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych Mariola Kurek, posiadający legitymację  służbową  nr 
13081, na podstawie upoważnienia nr 1520191001581 wystawionego 26 września 2019 r. z upoważnienia Głównego Inspektora 
Kontroli Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych. 

Kontrolę  przeprowadzono w dniach: 10 października 2019 t - 11 października 2019 r., 15 października 2019 r. - 16 października 
2019 r., 21 października 2019 r. -25 października 2019 r. 

Upoważnienie do przeSowadzenia kontroli doręczono dnia 10 października 2019 r. płatnikowi składek: Wójt Tadeusz Sutek. 

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją  nr 6. 

Liczba ubezpieczonych na dzień  30 listopada 2018 r.: 41. 

Miejsce prowadzenia kohtroli: 28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 79 
Średnioroczna liczba ubezpieczonych w 2018 roku — 39 ubezpieczonych. 

f 	
Zakresy kontroli 

I. Prawidłowość  i rzeteldość  obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz Innych składek, do których pobierania zobowiązany 
jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń  społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 

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

Prawidłowość  i terminowość  opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 

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 za 2016 r., 2017 r. oraz 2018 r., list płac wynagrodzeń  pracowników. 

1.1 Zgłaszanie do ubezpieczeń  społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 
Zbadano dokumenty zgłoszeniowe 20 niżej wymienionych ubezpieczonych, co stanowi 49% osób zgłoszonych do ubezpieczeń  na 
dzień  30.11.2018 r. na po,lataww umowy o pracę: 



-___.-----r-- —. 
	 

oraz 13 osób zatrudnione na podstawie umowy o dzieło co stanowi 100% osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło w okresie 
od 01/2016 r. do 12/2018 r.: 	 _ _ , . 

017 r. 

1.1.1 Płatnik składek nie zgłosił  do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczone z tytułu 
zawartych umów zleceń, które nazwał  jako" umowę  o dzieło" w okresie od 10.08.2016 r. do 31.08.2(fia r. Ubezpieczona 
Kościńska w w/w okresie posiadała inny tytuł  do ubezpieczeń  społecznych. Charakter wykonywanych czynności w treści umowy 
nazwanej "umową  o dzieło" określony został  jako: wykonanie przeglądów technicznych 14 placów zabaw i opracowanie obiektów 
budowlanych w Gminie Złota". Przedmiotem umów był  szereg powtarzalnych czynności faktycznych, które wykonawca wykonywał  
stale na rzecz zamawiającego. Brak jest trwałego rezultatu jako warunku wykonania umowy o dzieło. Umowy te zatem nie były 
umowami rezultatu ale umowami starannego działania. Wykonawca miał  bowiem podjąć  czynności faktyczne i za te czynności 
otrzymał  wynagrodzenia. 

Zgodnie z art. 627, 643, 734 par. 1 oraz art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póżn.zm.) 
przez umowę  o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się  do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty 
wynagrodzenia; zamawiający obowiązany jest odebrać  dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym 
zobowiązaniem; przez umowę  zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się  do dokonania określonej czynności prawnej dla 
dającego zlecenie. Do umów o świadczenie usług, które nie są  uregulowane innymi przepisami, stosuje się  odpowiednio przepisy o 
zleceniu. 
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1e, art 69 ust 1 oraz art. 74 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz.U. 2018 poz. 1510 ze zm.) obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają  
osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym będące zleceniobiorcami. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego 
zleceniobiorców 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. 
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie 
określenia wzorów zgłoszeń  do ubezpieczeń  społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i 
imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń  płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych 
korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 982) dokument ZUS ZUA wypełniany jest przy użyciu kodów, których 
wykaz jest zawarty w instrukcji udostępnionej w formie papierowej w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń  
Społecznych oraz na stronach internetowych Zakładu. Wykaz wymienionych kodów określony jest w załączniku nr 20 do 
rozporządzenia. 

Dowód: 
- kserokopia "umowy o dzieło" i rachunku dot 	 (akta kontroli str.3-5 ) 

Płatnik składek wyjaśnił, te snie naliczenie składek zdrowotnych od zawartych umów z Panią 	 wynikały z błędnej 
fl 

interpretacji przepisów." 

Dowód: 
- protokół  przyjęcia wyjaśnień  płatnika składek (akta kontroli str. 15-16) 

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

Kontrolą  objęto okres: 01(2016 r. — 12/2018 r. 

Ustalono: 
1.2.1 W związku z ustaleniami w pkt. 1.1.1 protokołu kontroli płatnik składek nie zadeklarował  składki na ubezpieczenie zdrowotne od 
przychodu osiągniętego w miesiącu 09/2016 r, w kwocie 5 600,00 zł  przez ubezpieczoną  
tytułu zawartej umowy zlecenia, którą  nazwał  jako „ umowa o dzieło". 
Zgodnie z art. 627, 643, 734 par. 1 oraz art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145)) przez 
umowę  o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się  do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty 
wynagrodzenia; zamawiający obowiązany jest odebrać  dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym 
zobowiązaniem; przez umowę  zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się  do dokonania określonej czynności prawnej dla 
dającego zlecenie. Do umów o świadczenie usług, które nie są  uregulowane innymi przepisami, stosuje się  odpowiednio przepisy o 
zleceniu. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i ust. 3 pkt 4a, art. 46 ust 1, art. 47 ust.1 Ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń  
społecznych (Dz.U. 2019 poz. 300 ze zm.) Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, 

r) 
	r 



potrącać  z dochodów ubezpieczonych, rozliczać  oraz opłacać  należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Płatnik składek 
przesyła deklaracje rozliczeniowe, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. 
Płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne. Raport miesięczny zawiera informacje o tytule ubezpieczenia. 
Zgodnie z art. 81 ust.1 i art. 87 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510 ze zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne za zleceniobiorców 
stosuje się  przepisy określające podstawę  wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i pomniejszone o składki na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 84-86, 
są  obowiązane, bez uprzedniego wezwania, opłacić  i rozliczyć  składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w 
trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli do tych osób i jednostek nie 
stosuje się  przepisów o ubezpieczeniu społecznym - w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. 
Zgodnie z 51 ust. 1 pkt 7 i 9 oraz 52 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie 
określenia wzorów zgłoszeń  do ubezpieczeń  społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i 
imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń  płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych 
korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 982) dokument ZUS RCA i ZUS RZA wypełniany jest przy użyciu kodów, 
których wykaz jest zawarty w instrukcji udostępnionej w formie papierowej w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu 
Ubezpieczeń  Społecznych oraz na stronach intemetowych Zakładu. VVykaz wymienionych kodów określony jest w załączniku nr 20 do 
rozporządzenia. 

Płatnik składek wYjaanił, 'że Unie naliczenie składki zdrowotnej od przychodu osiągniętego z tytułu zawartej umowy z Paniąrj_ 

i 
wynikało  z błędnej interpretacji przepisów: 

— Dowód: 
protokół  przyjęcia wyjaśnień  płatnika składek (akta kontroli str. 15-16) \ 	L— 

' 
1.2.2 Płatnik składek w miesiącu 11/2018 r od ubezpieczonego , •.r 	 —ś  "naliczył  składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy 2 228,00 zł  oraz naliczy? sktadkę .na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy 9 
679,72. W w/w miesiącu wystąpiło przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Na 
podstawie dokumentów placowych podstawa na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w/w ubezpieczonego w 11/2018 r. wynosi 7 
628,00 zł  oraz na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9071,68 zł. 

Zgodnie z art.18 ust.1, art. 19 ust.1 ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń  społecznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 
300 ze zmianami) podstawę  wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi przychód; roczna 
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być  wyższa od kwoty 
odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany 
rok kalendarzowy. 
Zgodnie z art. 81 ust.1,5 i 6 ustawy z dnia 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1510 ze zm.) z późniejszymi zmianami) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
zdrowotne stosuje się  przepisy określające podstawę  wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; przy ustalaniu 
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się  wyłączeń  wynagrodzeń  za czas niezdolności do pracy wskutek 
choroby lub odosobnienia w związku z chorobą  zakaźną; podstawę  wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się  o 
kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe' i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami 
składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń  społecznych. 

Dowód: 
- wydruk karty wynagrodzeń  za2018r.14_  	(akta kontroli str.9-11) 
- konto ubezpieczonego" 	 t (Kompleksowy 6ystem Informatyczny ZUS) 

Płatnik składek wyjaśnił, że ,Przyczyną  ujawnionych nieprawidłowości był  błąd przy sporządzaniu dokumentacji rozliczeniowej ZUS? 

Dowód: 
- protokół  przyjęcia wyjaśnień  płatnika składek (akta kontroli str. 15-16) 

1.2.3 Płatnik składek w miesiącach od 03/2016 r. do 08/2016r. oraz od 02/2017 r., 04/2017 r, 09/2017 r — 11/2017 r., 03/2018 r — 
07/2018 r, 10/2018 r oraz 11/2018 r naliczył  składki na Fundusz Pracy od podstawy innej niż  w n/w zestawieniu. 
Podstawa wymiaru skladk' na Fundusz Pracy w wymienionym okresie wynosi: 
03/2016 r. — 59 601,95 zł  i 
04/2016 r. — 59 601,95 zł  
05/2016 r. —61 828,62 zł  
06/2016 r — 51 591,91 zł  I 
07/2016 r-41 155,55 zł  
08/2016 r. —42 832,54 zł  
02/2017 r —115 309,55 zl 
04/2017 r. —64 333,00 zi 
09/2017 r — 56 211,79 zł  
10/2017 r. — 55 390,29 zł  
11/2017 r — 53 495,25 zł  
03/2018 r — 104 261,19 zł  
04/2018 E-56 890,20 zł  
05/2018 r — 54 825,83 zł  
06/2018 E — 55 473,04 zł  
07/2018 r. —57 345,65 zł  
10/2018 r. — 57 812,62 zł  
11/2018 t — 57 215,04 z1 

Zgodnie art. 104, ust. 1 us awy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1265) 
pracodawcy są  zobowiązani do opłacania obowiązkowych składek na Fundusz Pracy od kwot stanowiących podstawę  wymiaru 

Dowód: 
- kserokopia "umowy o dzieło" i rachunku dot. Haliny Koścjńskiej (akta kontroli str.3-5) 

n lir 



składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne 
wynagrodzenie. 

Dowód: 
- zestawienie prawidłowej podstawy składki na FP (akta kontroli str.13) 

Płatnik składek wyjaśni?, że Przyczyną  ujawnionych nieprawidłowości byt błąd przy sporządzaniu dokumentacji rozliczeniowej ZUS.' 

Dowód: 
- protokół  przyjęcia wyjaśnień  płatnika składek (akta kontroli str. 15-16) 

1.3 W badanym okresie płatnik zatrudniał  pracowników, za których mial obowiązek naliczania składek w zakresie Funduszu Emerytur 
Pomostowych. 

Różnica w naliczeniu składek: 
Przypis składek: 
- na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 486,11 zł, 
- na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 504,00 zł. 

Odpis składek: 
- na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54,71 zł, 
- na Fundusz Pracy w kwocie 579,31 zł. 

Zestawienie różnic stanowią  załączniki nr 2, 3,4 do protokołu kontroli: 

Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw vrymlaru składek na ubezpieczenia społeczne I składek na ubezpieczenie 
zdrowotne 

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

Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń  
Pracowniczych " 

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

Kontrolą  objęto okres 01/2016 r. - 12/2018 r.' 
Zbadano: 

wyonconew,02/20181..na.kwote 3 890-32 zI 
r kwotę  147,08 zł, 
ia kwotę  1729,76 zł, 

t k kwotę  2 013,48 zl. 

--2-L-essiazivincantrit0-7:-/20,18 r. na Ict‚ilotę  4 386 71 -zIdla: 
i  mego na kwotę  2 827,25 zł, 

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. 

Prawidłowość  I terminowość  opracowywania vmlosków oświadczenia emerytalne I rentowe. 

Kontrolą  objęto okres 01/2016 r. - 12/2018 r. 

Płatnik składek nie kompletował  wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe. 

VVystaiManle zaświadczeń  lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń  społecznych. 

4.1 Zbadano: 
.... _..m.ipadectwo pracy:  

4.2 Płatnik składek złożył  informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (IWA) za 2016, 2017 i 2018 rok 
zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Protokół  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono płatnikowi składek. 

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń  społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z pótn. 
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 Kielcach, Kolberga 2a, 25-620 Kielce. Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń  społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ), protokół  kontroli stanowi podstawę  do wydania decyzji w zakresie i trybie 
określonym wart. 83 powołanej ustawy. 



02S, 40.020{s 
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Kontrolę  zakończono w dniu 29 października 2019 r. i fakt ten wpisano do książki kontroli. 

Zlota, dnia 29 października 2019 r. 
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Protokół  kontroli doręczono płatnikowi składek. Odbierający: Płatnik. 
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Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr 152019100158PR0001 
Płatnik: UG ZŁOTA 
NIP: 6621230633 
REGON: 000545337 

Wykaz zbadanego materiału 

Rozliczenie miesięczne składek na ubezpieczenia społeczne I ubezpieczenie zdrowotne 

styczeń  2016, luty 2016, marzec 2016, kwiecień  2016, maj 2016, czerwiec 2016, lipiec 2016, sierpień  2016, wrzesień  2016, 
październik 2016, listopad 2016, grudzień  2016, 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 

Rozliczenie miesięczne świadczeń  

styczeń  2016, luty 2016, marzec 2016, kwiecień  2016, maj 2016, czerwiec 2016, lipiec 2016, sierpień  2016, wrzesień  2016, 
październik 2016, listopad 2016, grudzień  2016, 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 

Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Pracy 

styczeń  2016, luty 2016, marzec 2016, kwiecień  2016, maj 2016, czerwiec 2016, lipiec 2016, sierpień  2016, wrzesień  2016, 
październik 2016, listopad 2016, grudzień  2016, 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 

Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń  Pracowniczych 

styczeń  2016, luty 2016, marzec 2016, kwiecień  2016, maj 2016, czerwiec 2016, lipiec 2016, sierpień  2016, wrzesień  2016, 
październik 2016, listopad 2016, grudzień  2016, 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 

Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Emerytur Pomostowych 

styczeń  2016, luty 2016, marzec 2016, kwiecień  2016, maj 2016, czerwiec 2016, lipiec 2016, sierpień  2016, wrzesień  2016, 
październik 2016, listopad 2016, grudzień  2016, 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 

Analiza składek na ubezofeczenlasooleczne Lubezpieczenie zdrowotne dla ubezpieczonych 
czerwiec 2018  

kwiecień  2018  

[
wrzesień  2016  

październik 2016, październik 2017, listopad 2018, grudzień  2018  

L listopad 2017  

--7r-Ana-liza Świadczeń  dla ubezpieczonych 
Zasiłek opiekuńczy_z ubezpieczenia chorobowego  

i luty 2018  

Zasiłek chombowv-Z-ubezpieczenia chorobowego - Ubezpieczenie chorobowe  _ 
luty  2018, lipiec 2018  

; lipiec 2018, lipiec 2018, sierpień  2018  

; listopad 2017, grudzień  2017, styczeń  2018, luty 2018, marzec 2018, kwiecień  2018  

,Żae-itok nhnrnhawv.i.irbezpieczenia wypadkowego - Ubezpieczenie wypadkowe  

I maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018  

Wynagrodzenie za  czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy  

styczeń  2018, styczeń  2018, luty 2018  

styczeń  2018, luty 2018, luty 2018, lipiec 2018  

marzec 2017, marzec 2017, maj 2017, lipiec 2017, październik 2017, listopad 2017, listopad 2017  

MSPEKTOR KONTROLI (y) 	2ffi Lidu , /bEmpletzr'n 5 00f ecznyCh 
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Załącznik nr 2 do protokołu kontroli nr 152019100158PRO001 
Płatnik: UG ZŁOTA 
NIP: 6621230633 
REGON: 000545337 

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

.kod tytułu-ubezpieczenia: 300000 

_ _09-2016 5 600,00 zł  504,00 zł  

Vc-od tytułu ubezpieczenia: 011000 

11-2018 7 628,00 zl 9071,68 zł  81645 zł  

Razem: 7 628,00 zł  000 zł 	000 zł  14 671,68 zł  1 320,45 zł  

' 1..NSPEKTOR KONTROLI 
co 	1 Zakl;idu Ubed.pieczen Spolekinych 
C' ! 
M i , 

1  arek 

(pieczątka i podpis ins ktora kontroli ZUS) 



Załącznik nr 3 do protokołu kontroli nr 152019100158PRO001 
Płatnik: UG ZŁOTA 
NIP: 6621230633 
REGON: 000545337 

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

Rodzaj 
ubezpieczenia 

źródło 
finansowania 

Kwota składek Kwota 
deklarowanych za 

osoby skontrolowane 
w zl 

wynikająca z 
i 	ustaleń  kontroli 
L 	w xl 

przypisu 
składek w 

z! 

odpisu 
składek w 

zł  
1.09-2016 

Zdrowotne 	Ubezpieczony 7 997,66 zł  8 501,66 zi 504,00 zł  
2.11-2018 

Emerytalne 	Ubezpieczony 10 995,85 zl 11 522,91 z1 527,06 zł  
Emerytalne 	Płatnik 10 995,85 zł  11 522,91 zł  527,06 zł  
Rentowe 	 Ubezpieczony 1 689,95 zł  1 770,94 zł  80,99 zł  
Rentowe 	 Płatnik 7 323,07 zł  7 674,07 zł  351,00 zł  
Razem FUS: 31 004,72 zł  32 490,83 z1 1488,11 zł  0,00 zł  
Zdrowotne 	Ubezpieczony 10 511,98 zł  10 457,27 zł  54,71 zł  

Razem Emerytalne Ubezpieczony: 10 995,85 z1 11 522,91 zł  527,06 z? 0,00 zł  
Razem Emerytalne Płatnik: 10 995,85 zł  II 522,91 zł  527,06 zł  0,00 zł  
Razem Rentowe Ubezpieczony: 1 689,95 zł  1 770,94 zł  Boso zł  0,00 zł  
Razem Rentowe Płatnik: 7 323,07 zł  7 674,07 zł  351,00 zł  0,00 zł  
Razem Zdrowotne Ubezpieczony: 18 509,64 zł  18 958,93 zł  504,00 zł  54,71 zł  

Razem FUS: 31 004,72 zł  32 490,83 zł  1 486.11 zł  0,00 zł  
Razem Zdrowotne: 18 509,64 zł  18 958,93 zł  504,00 zł  54,71 zł  

Razem: 49 514,36 zł  51 449,76 zł  1 990,11 zł  54,71 zł  

Zak1;•clu 	 Swietznych 

r  f INSPEKTOR RONTRO9 
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J 	Ma ]u  Kurek  
(pieczątka iPodpis inspel--"a.5ra-krfitteli-ZUS) 



Załącznik nr 4 do protokołu kontroli nr 152019100158PRO001 
Płatnik: UG ZŁOTA ' 
NIP: 6621230633 
REGON: 000545337 

Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń  Pracowniczych 

Fundusz 
Kwota składek Kwota 

z deklaracji w 
zł  

wynikająca z ustaleń  kontroli w 
zł  

przypisu składek w 	odpisu składek w 
zł 	 z1 

1.03-2016 

Fundusz 
Pracy 

1 482,32 zł  1 460,25 zł  2207 zł  

2.04-2016 

Fundusz 
Pracy 1 518,13 zł  1 460,25 zł  57,88 zł  

3.05-2016 

Fundusz 
Pracy 1 539,33 zł  1 514,80 zł  24,53 zł  

06-2016 

Fundusz 
Pracy 1 288,54 zł  1 264,00 zł  24,54 zł  

07-2016 

Fundusz 
Pracy 

1 032,83 zł  1 008,31 zł  24,52 zł  

08-2016 

Fundusz 
Pracy 

1 08127 zł  1 04940 zł  3187 zł  

7.02-2017 

Fundusz 
Pracy 

2830,16 zł  2825,08 zł  5,08 zł  

8.04-2017 

Fundusz 
Pracy 

1598,49 zł  1576,16 z1 22,33 zł  

9.09-2017 

Fundusz 
Pracy 

1413,39 zł  1377,19 zł  36,20 zł  

10.10-2017 

Fundusz 
Pracy 

1 406,08 zł  1 357,06 zł  49,02 zł  

11-2017 

Fundusz 
Pracy 

1387,68 zł  1310,63 zł  77,05 zł  

03-2018 

Fundusz 
Pracy 

2621,75 zł  2554,40 z1 67,35 zł  

04-2018 

Fundusz 
Pracy 

1446,00 zł  1 393,81 zł  52,19 zł  

05-2018 

Fundusz 
Pracy 

1 368,98 zł  1 343,23 zł  25,75 zł  

06-2018 

Fundusz 
Pracy 

1 384,85 zł  1 359,09 z1 25,76 zł  

16.07-2018 

Fundusz 
Pracy 

1424,88 zł  1404,97 zł  19,91 zł  

17.10-2018 

Fundusz 
Pracy 

1425,24 zł  1416,41 zł  8,83 zł  

18. 11-2018 



Fundusz 
Kwota składek Kwota 

z deklaracji w 
zł  

wynikająca z ustaleń  kontroli w 
zł zł  

przypisu składek w odpisu składek w 
zł  

Fundusz 	 1 406,20 z1 	 1 401,77 z1 	 4,43 z1 
Pracy 

Razem FP 	 27 656,12 zł 	 27 076,81 z1 	 000 zł 	 579,31 z1 

Razem FGSP 	 0,00 zł 	 0,00 zł 	 0,00 zł 	 0,00 zł  

j !NSPEKTOR KONTR01-1.1 I 2aktiiciu UbeLpreczen Spalecznych 
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