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>> kontrola pracodawcy, ZUS, działalność gospodarcza

Korespondencja	z	ZUS	w	toku	kontroli		
–	wzory	pism	z	komentarzem

W związku z licznymi przypadkami nadużyć stosowania umów cywilno-
prawnych przez przedsiębiorców ZUS nasilił kontrole płatników składek. 
Przedsiębiorcy muszą zatem liczyć się z obowiązkiem poddania się kontroli 
w zakresie prawidłowości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. 
Często są to skomplikowane postępowania, w których na każdym etapie 
duże znaczenie ma orientacja w obowiązujących przepisach i umiejętność 
zgodnego z prawem reagowania na działania organu kontroli. 

W niniejszym dodatku krok po kroku przedstawiamy procedurę kontrolną wraz ze wzorami 
pism i formularzy, z którymi kontrolowany płatnik zetknie się w toku kontroli na kolejnych jej eta-
pach. Niniejsza publikacja zawiera również wzory pism, które płatnik może składać w sytuacji, 
gdy jego zdaniem kontrola przebiega nieprawidłowo, kontrolujący narusza prawa płatnika lub 
dokonuje nieprawidłowych ustaleń faktycznych. Każdy formularz opatrzony jest praktycznym, 
punktowym omówieniem wraz z precyzyjnie wskazaną podstawą prawną jego zastosowania. 
Dzięki umiejętności poruszania się w gąszczu przepisów i procedur regulujących postępowanie 
kontrolne ZUS zwiększa się szansa płatnika na skuteczną ochronę interesów firmy i zminima-
lizowanie dotkliwych skutków finansowych w zakresie zaległości składkowych na rzecz ZUS.

Zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS są uregulowane w ustawie o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych za-
sad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek. W przypadku kontroli płatnika będą-
cego przedsiębiorcą zastosowanie mają także zasady przeprowadzania kontroli określone 
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

1.	 Zawiadomienie	o	zamiarze	wszczęcia	kontroli
Podstawa prawna: art. 79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

ZUS nie może rozpocząć kontroli u przedsiębiorcy bez zapowiedzi – zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli (wzór 1). Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewidują 
przypadki, w których wcześniejsze zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontro-
li nie jest wymagane. Kontrola ZUS bez wcześniejszego zawiadomienia może zostać wszczęta 
w zasadzie tylko w dwóch sytuacjach, tj. gdy:
■■ przeprowadzenie kontroli  jest niezbędne w celu przeciwdziałania popełnieniu prze-

stępstwa  lub  wykroczenia  (art.  79  ust.  2  pkt  1  ustawy  o  swobodzie  działalności 
gospodarczej),
■■ przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na 

podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione (art. 79 ust. 2 pkt 6 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej).
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Wzór 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli ZUS (awers, rewers)

  Chorzów, 8 czerwca 2015 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Chorzowie
Wydział Kontroli Płatników Składek
41-500 Chorzów
ul. H. Dąbrowskiego 45 
.............................................
  (oznaczenie organu kontroli)

  Adminstal Sp. z o.o.
  ul. Stefana Batorego 34
  41-506 Chorzów 

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI

Działając na mocy art. 68 ust. 1 pkt 6, art. 86 ust. 2 i art. 92a 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych  (j.t. Dz.U. z 2015  r., poz. 121 ze zm.), w związku 
z art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), zawiadamiam 
o zamiarze wszczęcia kontroli w przedmiotowym zakresie: 

1.  Prawidłowość  i rzetelność obliczania składek na ubezpie-
czenia społeczne,  innych składek, do których pobierania zobo-
wiązany jest Zakład, oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego. 

2.  Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecz-
nych  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.

 W celu sprawnego przeprowadzenia czynności kontrolnych 
proszę  o  kontakt  telefoniczny  z  inspektorem  kontroli  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Adrianną Nowakowską, w celu usta-
lenia terminu kontroli. Telefon: 730 301 669.

Jednocześnie informuję, że kontrolowany jest obowiązany do 
pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania 
 

Oznaczenie  
jednostki  

organizacyjnej ZUS

Nazwa i adres  
płatnika składek

Zakres  
przedmiotowy  

planowanej kontroli

Nr telefonu  
służbowego  

inspektora kontroli 
który zawiadamia  

o zamiarze przepro-
wadzenia kontroli
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go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności  
(art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno-
ści gospodarczej – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). 

  Adrianna Nowakowska
  Inspektor kontroli ZUS
  ........................................................
  (podpis osoby upoważnionej  
  do zawiadomienia)

Zawiadomienie doręczono w dniu: 8 czerwca 2015 r.
Imię i nazwisko osoby, której doręczono zawiadomienie: Elżbieta 
Radzyniak
Potwierdzenie odbioru zawiadomienia:

  E. Radzyniak
  ............................................................
  (podpis osoby odbierającej zawiadomienie)

(!) Pamiętaj, że:
■■ od momentu dostarczenia płatnikowi zawiadomienia o planowanej kontroli do momentu 

wszczęcia postępowania nie może minąć mniej niż 7 dni;
■■ od dostarczenia płatnikowi zawiadomienia do wszczęcia kontroli nie może minąć więcej 

niż 30 dni; 
■■ przekroczenie 30-dniowego  terminu na wszczęcie czynności kontrolnych wymaga po-

nownego zawiadomienia;
■■ w sytuacji gdy kontrola rozpocznie się przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiado-

mienia o zamiarze jej wszczęcia, płatnikowi przysługuje prawo sprzeciwu na niezgodne 
z przepisami działania inspektora kontroli ZUS;
■■ uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli obligatoryjnie 

umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli.

2.	 	Wniosek	płatnika	o	wszczęcie	kontroli	przed	upływem	
7-dniowego	terminu	od	dnia	zawiadomienia	o	zamiarze	
wszczęcia	kontroli

Podstawa prawna: art. 79 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Jeżeli przedsiębiorca nie potrzebuje wymaganych 7 dni na przygotowanie się do kontroli 

lub z innych przyczyn chciałby, aby postępowanie rozpoczęło się jak najszybciej, inspektor 
kontroli może rozpocząć czynności przed upływem 7-dniowego terminu. 

Odbiór  
zawiadomienia  

o zamiarze wszczę-
cia kontroli podpisuje 

osoba, która je  
otrzymała
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Wzór 2. Wniosek płatnika o wszczęcie kontroli przed upływem 7-dniowego terminu od dnia 
zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia

  Chorzów, 9 czerwca 2015 r.

Adminstal Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 34
41-506 Chorzów 
.............................................
(oznaczenie płatnika składek)

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
  Oddział w Chorzowie
  Wydział Kontroli Płatników Składek
  41-500 Chorzów
  ul. H. Dąbrowskiego 45 
  ...........................................................
  (oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS)

WNIOSEK
Wyrażam zgodę na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia*.

Imię i nazwisko: Władysław Pociej, prezes zarządu 

  Władysław Pociej
  09.06.2015 r.
  ......................................
  (podpis i data)

* Wyrażenie zgody stanowi wniosek w rozumieniu art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 584 ze zm). 

(!) Pamiętaj, że:
■■ rozpoczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia 

jest wyjątkiem od reguły;
■■ wszczęcie postępowania w  tym trybie może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek 

płatnika – pisemny wzór zgody na rozpoczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty za-
wiadomienia można uzyskać od inspektora kontroli (wzór 2).

3.	 Upoważnienie	do	przeprowadzenia	kontroli
Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 79a

 ust. 5–8 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, § 3 rozporządzenia w sprawie
 szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek

Nazwa i adres  
kontrolowanego 
płatnika składek

Oznaczenie  
jednostki  

organizacyjnej ZUS
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Inspektor kontroli ZUS wszczyna kontrolę u płatnika składek po okazaniu legitymacji służ-
bowej i po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (wzór 3).

Wzór 3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli płatnika składek (awers)

  Chorzów, 1 czerwca 2015 r. 
  ................................................
  (miejscowość i data wystawienia)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Chorzowie
Wydział Kontroli Płatników Składek
41-500 Chorzów
ul. H. Dąbrowskiego 45
.............................................................
(oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS)

UPOWAŻNIENIE NR 001/1950/540/2015
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI PŁATNIKA SKŁADEK

PRZEZ INSPEKTORA/ÓW KONTROLI ZAKŁADU 
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Podstawa prawna: art. 68 ust. 1 pkt 6, art. 86 ust. 1, art. 94 ust. 2 
ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.).

Dane inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
Imię i nazwisko: Anna Nowakowska            
Nr legitymacji służbowej: 467

Nazwa i adres siedziby kontrolowanego płatnika składek:
Adminstal Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 34
41-506 Chorzów 
Identyfikator:
NIP                        REGON 
523000980            011223300 
 
Zakres przedmiotowy kontroli: 

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania oraz opłaca-
nia składek, a także innych składek i wpłat, do których pobierania 

Data i miejsce  
wystawienia  

upoważnienia

Oznaczenie  
jednostki ZUS

Wskazanie podstawy 
prawnej  

upoważnienia

Nazwa i adres kon-
trolowanego płatnika 

składek

Oznaczenie kontrolo-
wanego płatnika skła-
dek – identyfikatory 

NIP i REGON

Zakres przedmiotowy 
kontroli

Imię i nazwisko  
inspektora kontroli 
oraz numer jego  

legitymacji służbowej
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zobowiązany  jest Zakład, oraz zgłaszanie do ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpie-
czenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń 
oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 

3.  Prawidłowość  i  terminowość  opracowywania  wniosków 
o świadczenia emerytalno-rentowe.

4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania da-
nych do celów ubezpieczeń.

Data rozpoczęcia kontroli: zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 121 ze zm.) datą wszczęcia kontroli jest dzień do-
ręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
Przewidywany termin zakończenia kontroli: trzy tygodnie od daty 
doręczenia płatnikowi składek niniejszego upoważnienia.

  Z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli
  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Arkadiusz Błęcki
  ............................................................
  (podpis osoby udzielającej upoważnienia)

Upoważnienie doręczono płatnikowi składek w dniu:  
9 czerwca 2015 r.
Imię i nazwisko osoby, której doręczono upoważnienie:   
Władysław Pociej
Potwierdzenie odbioru upoważnienia:

   Władysław Pociej
  ............................................................
  (podpis osoby odbierającej upoważnienie)

Wzór 3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli płatnika składek (rewers)

Pouczenie
o prawach i obowiązkach kontrolowanego płatnika składek wynikających z usta-

wy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.)

 
1. Płatnik składek ma prawo:

a)  uczestniczyć w czynnościach kontrolnych, a także wskazać osoby do uczestni-
czenia w tych czynnościach (art. 89 ust. 4);

Kontrola dokumentacji zasił-
kowej, prawidłowości ustala-
nia prawa do świadczeń oraz 
prawidłowości ustalania wy-
płaty zasiłków z ubezpieczeń 
społecznych

Obecnie kontrola w  tym za-
kresie  jest  w  zasadzie  incy-
dentalna – dotyczy tylko tych 
płatników,  którzy  byli  zobo-
wiązani do złożenia wniosku 
o  ustalenie  prawa  do  eme-
rytury  bądź  renty  w  imieniu 
swoich zatrudnionych

Wskazanie daty rozpoczęcia 
kontroli i przewidywanego 

terminu zakończenia kontroli

Pouczenie o prawach  
i obowiązkach  

kontrolowanego

Sprawdzeniu podlegają głów-
nie dokumenty zgłoszeniowe 
i rozliczeniowe (deklaracje ZUS 
DRA; raporty ZUS RCA, RZA, 
RSA;  zgłoszenia  ZUS  ZPA/
ZUS ZFA, ZUS ZUA i ZUS ZZA 
oraz  zgłoszenie  danych  ZUS 
ZSWA – jeżeli obowiązek doty-
czy kontrolowanego płatnika) 
w konfrontacji z dokumentacją 
źródłową: listami płac, zapisa-
mi na kontach księgowych, ak-
tami osobowymi

Kontrola prawidłowości 
wystawiania  zaświad-
czeń,  m.in.  ZUS  Z-3, 
Z-3a,  Z-3b;  ZUS  RP-7; 
ZUS IWA, zaświadczeń 
o  wysokości  przycho-
dów  zarobkujących 
emerytów i rencistów
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b)   uczestniczyć w przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka lub oględzin (art. 89 
ust. 5);

c)   żądać dostępu do wydanych dokumentów (art. 90 ust. 6);
d)   wnieść zastrzeżenia do ustaleń protokołu kontroli (art. 91 ust. 3).

2. Płatnik składek jest zobowiązany:
a)   udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakre-

sem kontroli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związ-
ku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych 
umów (art. 88 ust. 1 pkt 1);

b)   udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres 
kontroli, jeżeli zalega z opłatą należności z tytułu składek (art. 88 ust. 1 pkt 1a);

c)   sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określo-
nych przez inspektora kontroli Zakładu (art. 88 ust. 1 pkt 2);

d)    zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym 
udostępnić środki  łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz  inne 
niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którymi dys-
ponuje płatnik (art. 88 ust. 1 pkt 3);

e)   udzielać wyjaśnień kontrolującemu (art. 88 ust. 1 pkt 4);
f)   przedstawić  tłumaczenie na  język polski sporządzonej w  języku obcym doku-

mentacji finansowo-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika składek 
(art. 88 ust. 1);

g)   w wyznaczonym terminie dostarczyć inspektorowi kontroli Zakładu żądane do-
kumenty (art. 88 ust. 3);

h)   powyższe czynności wykonać nieodpłatnie (art. 88 ust. 2);
i)   na żądanie inspektora kontroli Zakładu wydać określone przez niego dokumenty 

wymienione w art. 88 ust. 1 pkt 1 na czas niezbędny do przeprowadzenia czyn-
ności kontrolnych, nie dłuższy jednak niż na 3 tygodnie (art. 90 ust. 5);

j)   w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu kontroli złożyć deklarację rozlicze-
niową korygującą łącznie z raportem miesięcznym korygującym zgodnie z usta-
leniami kontroli (art. 47 ust. 3 i art. 41 ust. 7b pkt 2).

Ponadto zgodnie z art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go-
spodarczej (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) płatnik składek będący w rozumieniu 
tej ustawy przedsiębiorcą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykony-
wania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów tej ustawy oraz zgod-
nie z art. 80 ust. 3 tej ustawy jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upo-
ważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w trakcie jego 
nieobecności.

(!) Pamiętaj, że:
■■ dokument, który nie spełnia ww. wymagań, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia 

kontroli;
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■■ zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu;
■■ zmiana osoby/osób upoważnionej/nych do wykonania kontroli, zakresu przedmiotowego 

kontroli oraz miejsca wykonywania czynności kontrolnych wymaga każdorazowo wydania 
odrębnego upoważnienia; 
■■ ww. zmiany nie mogą prowadzić do wydłużenia przewidywanego wcześniej terminu za-

kończenia kontroli;
■■ datą wszczęcia kontroli jest dzień doręczenia kontrolowanemu płatnikowi składek upo-

ważnienia do przeprowadzenia kontroli (ważne w razie konieczności sprawdzenia, czy nie 
została przekroczona maksymalna długość postępowania).

4.	 	Upoważnienie	do	uczestnictwa	w	czynnościach	kontrolnych	
„ucznia”

Podstawa prawna: § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek

W kontroli ma prawo uczestniczyć – oprócz inspektora kontroli – osoba będąca kandydatem 
na inspektora kontroli, dla której uczestnictwo w czynnościach kontrolnych jest obowiązko-
wym etapem zawodowego szkolenia. Musi być jednak do tego imiennie upoważniona (wzór 4).

Wzór 4. Upoważnienie „ucznia” (awers)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Chorzowie
Wydział Kontroli Płatników Składek
41-500 Chorzów
ul. H. Dąbrowskiego 45
.............................................................
(oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS)

UPOWAŻNIENIE NR 002/1950/540/2015
DO UCZESTNICTWA W CZYNNOŚCICH KONTROLNYCH 

PŁATNIKA SKŁADEK PROWADZONYCH PRZEZ INSPEKTORA 
KONTROLI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Podstawa prawna: § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prze-
prowadzania kontroli płatników składek (Dz.U. Nr 164, poz. 1165)

Upoważniam  pracownika  Oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń 
Społecznych
Imię i nazwisko:  Barbara Obuchowicz     
Dowód osobisty: AUA 345678

Oznaczenie  
jednostki ZUS

Wskazanie podstawy 
prawnej  

upoważnienia
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do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych prowadzonych 
przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Imię i nazwisko: Anna Nowakowska
Nr legitymacji służbowej: 467

Adminstal Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 34
41-506 Chorzów 
Identyfikator:
NIP                    REGON 
118000980        011448800 

(!) Pamiętaj, że:
■■ prawidłowo upoważniony kandydat na inspektora kontroli może brać udział w czynnościach 

kontrolnych, a płatnikowi nie przysługuje w tym zakresie prawo wyboru czy sprzeciwu.

5.	 	Upoważnienie	osoby	do	reprezentowania	płatnika	składek	
w	toku	kontroli

Podstawa prawna: art. 89 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Płatnik składek może wyznaczyć osobę, która będzie brała udział w kontroli, udostęp-

niała dokumenty i udzielała bieżących wyjaśnień kontrolującemu. Osoba taka będzie jednak 
musiała zostać do tego imiennie upoważniona (wzór 5).

Wzór 5. Upoważnienie osoby do reprezentowania płatnika składek w toku kontroli
 
  Chorzów, 8 czerwca 2015 r.

UPOWAŻNIENIE
Jako osobę do reprezentowania płatnika składek w trakcie kontroli ZUS wskazuję
panią Elżbietę Radzyniak, nr dowodu osobistego: ACY 123456. 
Jednocześnie informuję, że wskazana osoba jest upoważniona do: 
1)  odebrania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
2)  podpisania druku „wniosek 7 dni”,
3)  podpisania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
4)  podpisywania dokumentów.
   Władysław Pociej
  Prezes Zarządu 
  Adminstal Sp. z o.o.

Dane ewidencyjne 
 i identyfikacyjne  
kontrolowanego  

płatnika

Nazwa i adres  
kontrolowanego  
płatnika składek
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6.	 Wpis	w	książce	kontroli

Podstawa prawna: art. 82 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Zasadniczo nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli 

działalności przedsiębiorcy. ZUS nie może zatem rozpocząć postępowania, jeżeli w przed-
siębiorstwie kontrolę prowadzi już inny organ kontrolny. Zakaz ten nie może zostać pomi-
nięty nawet na wyraźny wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy. 

Do ustalenia, czy w firmie nie toczy się równolegle kontrola innego organu, służy książ-
ka kontroli (wzór 6).

Wzór 6. Zapis w książce kontroli

KSIĄŻKA KONTROLI

Nazwa przedsiębiorcy KING Krzysztof Gikowski

Adres prowadzenia działalności gospodarczej 44-100 Gliwice, ul. Czereśniowa 43

NIP 898-111-06-00

REGON 020576115

Data założenia książki kontroli 01.01.2015 r.

Lp.
Oznacze-

nie organu 
kontroli

Oznacze-
nie upo-

ważnienia 
do kon-

troli

Zakres przed-
miotowy prze-
prowadzonej 

kontroli

Data 
podjęcia 
kontroli

Data za-
kończenia 

kontroli

Zalecenia 
pokontrol-

ne oraz 
określenie 
zastoso-
wanych 
środków 

pokontrol-
nych

Informacja 
o wykonaniu za-
leceń pokontrol-

nych bądź ich 
uchyleniu przez 

organ kontroli lub 
jego organ nad-
rzędny albo sąd 
administracyjny

Podpisy

UwagiKontrolu-
jącego

Kontrolo-
wanego

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zakład 
Ubezpie-
czeń Spo-
łecznych 
Oddział 

 w Zabrzu

440000/
Zab 

16/2015

 11.02. 
2015 r.

   Andrzej  
Litwa

Krzysztof 
Gikow-

ski

 

(!) Pamiętaj, że:
■■ książka kontroli jest narzędziem ochrony interesów płatnika wobec organu kontroli;
■■ książka może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej;
■■ prowadząc książkę kontroli w formie elektronicznej, na żądanie organu kontroli, udostęp-

nia się jej wydruk poświadczony za zgodność z oryginałem (z wpisem w elektronicznej 
książce kontroli).
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7.	 Wezwanie	do	okazania/uzupełnienia	dokumentów

Podstawa prawna: art. 87 ust. 1, art. 88 ust. 1 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych

W trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli ZUS ma prawo badać wszelkie księgi, 
dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem 
kontroli, a płatnik ma obowiązek je udostępnić. W razie nieokazania wymaganych dokumen-
tów płatnik zostanie oficjalnie wezwany do uzupełnienia wymaganej dokumentacji (wzór 7).

Wzór 7. Wezwanie do udostępnienia/uzupełnienia dokumentów

  Chorzów, 10 czerwca 2015 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Chorzowie
Wydział Kontroli Płatników Składek
41-500 Chorzów 
ul. H. Dąbrowskiego 45 
.............................................................
(oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS)

  Pani
  Elżbieta Radzyniak
  Adminstal Sp. z o.o.
  ul. Stefana Batorego 34
  41-506 Chorzów

WEZWANIE
DO PRZEDŁOŻENIA DOKUMENTÓW

W związku z kontrolą wszczętą w dniu 9 czerwca 2015 r., na podstawie upoważnienia 
do przeprowadzenia kontroli nr 001/1950/540/2015, na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 1 
oraz art. 88 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.), wzywam Panią/Pana do przedłożenia w terminie 
do ……..... 15 czerwca 2015 r. ............……… niżej wymienionych dokumentów:
1)  listy płac za lata 2013–2015,
2)   zestawienia  osób  zatrudnionych  na  podstawie  umów 

cywilnoprawnych,
3)  akt osobowych następujących ubezpieczonych: (…),
4)  dokumentacji zasiłkowej następujących ubezpieczonych: (…),
5)  (…)

Oznaczenie  
jednostki organizacyjnej 

ZUS
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1) w siedzibie płatnika składek*,
2) w miejscu prowadzenia kontroli*.
Telefon kontaktowy inspektora kontroli Zakładu: 669 549 345

  Anna Nowakowska, inspektor kontroli ZUS
  .................................................................................
  (podpis i pieczątka inspektora kontroli ZUS)

Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika uda-
remnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze 
zm.), podlega karze grzywny do 5000 złotych.

* niepotrzebne skreślić.

WEZWANIE
DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW

W związku z kontrolą wszczętą w dniu 9 czerwca 2015 r., na podstawie upoważnienia 
do przeprowadzenia kontroli nr 001/1950/540/2015, na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 1 
oraz art. 88 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.), wzywam Panią do uzupełnienia niżej wymienionych 
dokumentów w terminie do 15 czerwca 2015 r.:
Proszę o dostarczenie:
– ewidencji wynagrodzeń zleceniobiorców za 2014 rok;
– list płac za 2013 rok.
Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć:
1) w siedzibie płatnika składek*,
2) w miejscu prowadzenia kontroli*.

  Anna Nowakowska, inspektor kontroli ZUS
  .................................................................................
  (podpis i pieczątka inspektora kontroli ZUS)

Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika uda-
remnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze 
zm.), podlega karze grzywny do 5000 złotych.

* niepotrzebne skreślić.
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(!) Pamiętaj, że:
■■ utrudnianie przeprowadzenia kontroli, w tym odmowa udostępnienia wymaganych doku-

mentów, jest zagrożone karą grzywny w kwocie do 5000 zł.

8.	 Przerwanie	i	wznowienie	kontroli
Podstawa prawna: art. 80 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Jeżeli kontrola nie może być prowadzona w danym okresie z przyczyn leżących po stro-
nie płatnika (np. nieobecność płatnika lub osoby przez niego upoważnionej, dłuższy okres 
potrzebny w celu zgromadzenia dokumentacji), ZUS stosuje procedurę zawieszenia i wzno-
wienia kontroli (wzór 8).

Wzór 8. Formularze przerwania i wznowienia kontroli ZUS

  Chorzów, 22 czerwca 2015 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Chorzowie
Wydział Kontroli Płatników Składek
41-500 Chorzów 
ul. H. Dąbrowskiego 45 
.............................................................
(oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS)

  Pani
  Elżbieta Radzyniak
  Adminstal Sp. z o.o.
  ul. Stefana Batorego 34
  41-506 Chorzów

POWIADOMIENIE PŁATNIKA SKŁADEK O PRZERWIE W CZASIE TRWANIA KONTROLI

Wszczętą kontrolę przerywa się w dniu 22 czerwca 2015 r. w związku z okolicznoś-
ciami występującymi po stronie płatnika składek – nieobecność osoby upoważnionej 
do reprezentowania płatnika w toku kontroli, w związku z podróżą służbową – do cza-
su ustąpienia przyczyn, z powodu których nastąpiła przerwa.

  Anna Nowakowska, inspektor kontroli ZUS
  .................................................................................
  (podpis i pieczątka inspektora kontroli ZUS)

Pouczenie:
Zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go-

spodarczej (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) czasu nieobecności kontrolowanego  
 

Oznaczenie  
jednostki organizacyjnej 

ZUS

Wskazanie dnia,  
od którego jest liczone 

zawieszenie kontroli
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przedsiębiorcy nie wlicza się do czasu trwania kontroli, jeżeli stanowi to przeszkodę 
w przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

  

POWIADOMIENIE PŁATNIKA SKŁADEK O WZNOWIENIU CZYNNOŚCI 
KONTROLNYCH PO PRZERWIE W CZASIE TRWANIA KONTROLI

Kontrolę przerwaną w dniu 22 czerwca 2015 r. wznawia się w dniu 26 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie wznowienia czynności kontrolnych:
powrót z podróży służbowej osoby upoważnionej do reprezentowania płatnika w toku 
kontroli i zakończenie w związku z tym okresu jej nieobecności w siedzibie firmy.

  Anna Nowakowska, inspektor kontroli ZUS
  .................................................................................
  (podpis i pieczątka inspektora kontroli ZUS)

 
(!) Pamiętaj, że:
■■ okresu przerwy w czynnościach kontrolnych nie wlicza się do ogólnego czasu kontroli 

przewidzianego dla poszczególnych grup przedsiębiorców w ustawie o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej.

9.	 Sprzeciw	wobec	przekroczenia	dopuszczalnego	czasu	kontroli
Podstawa prawna: art. 83 ust. 1, art. 84c ust. 1 i 3 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, art. 89 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Czas trwania wszystkich kontroli ZUS u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym 

nie może przekraczać w odniesieniu do:
■■ mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,
■■ małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych,
■■ średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych,
■■ pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu  trwania kontroli płatnik ma prawo 
wnieść sprzeciw (wzór 9), skutkujący natychmiastowym zawieszeniem czynności kontrolnych.

Sprzeciw można złożyć wobec każdego przypadku podjęcia i wykonywania przez inspek-
tora kontroli ZUS czynności z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej, m.in. w sytuacji:
■■ zbyt późnego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
■■ nieokazania legitymacji służbowej lub upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
■■ braku niezbędnych elementów formalnych upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

Wskazanie daty 
wznowienia kontroli
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■■ prowadzenia czynności kontrolnych mimo nieobecności kontrolowanego płatnika składek 
lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania w toku kontroli,
■■ jednoczesnego wszczęcia prowadzenia kontroli z innym organem kontrolnym,
■■ przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania kontroli.

Wzór 9. Sprzeciw wobec przekroczenia dopuszczalnego czasu kontroli

  Gliwice, 19 września 2015 r.  
KING Krzysztof Gikowski 
ul. Czereśniowa 43
44-100 Gliwice
NIP: 898-111-06-00
REGON: 020576115
 

Oddział ZUS w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 18
41-800 Zabrze

SPRZECIW

Zgłaszam sprzeciw wobec przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania kontroli 
organu w firmie KING Krzysztof Gikowski.

Moja firma jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Kontrola ZUS, prowadzona przez  inspektora kontroli Andrzeja Litwę, 
została wszczęta 1 września 2015 r. i zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna 
zakończyć się najpóźniej 16 września (12 dni roboczych). Tymczasem inspektor kon-
troli, pomimo upłynięcia maksymalnego dopuszczalnego okresu kontroli, kontynuuje 
czynności w mojej firmie.

W związku z upływem terminu, w którym kontrola powinna zostać zakończona, wno-
szę o natychmiastowe wstrzymanie w mojej firmie postępowania kontrolnego i wszel-
kich czynności z nim związanych.

Krzysztof Gikowski

Załączniki:
– kopia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z datą doręczenia 1 września 2015 r.,
– kopia wpisu w książce kontroli z 1 września 2015 r.

Do wiadomości:
Andrzej Litwa, inspektor kontroli ZUS, w miejscu
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(!) Pamiętaj, że:
■■ na wniesienie sprzeciwu przedsiębiorca ma 3 dni robocze od dnia wszczęcia kontroli, 

jeżeli została ona podjęta z naruszeniem przepisów; 
■■ jeżeli sprzeciw dotyczy przekroczenia maksymalnego czasu trwania kontroli, termin 3 dni 

roboczych rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania 
kontroli;
■■ wniesienie sprzeciwu przez kontrolowanego płatnika skutkuje:

 — wstrzymaniem czynności kontrolnych – z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiado-
mienia o wniesieniu sprzeciwu, 

 — wstrzymaniem biegu czasu  trwania kontroli  – od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia 
rozpatrzenia sprzeciwu (czyli dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia będącego 
odpowiedzią na sprzeciw); 

■■ ZUS ma 3 dni robocze na rozpatrzenie sprzeciwu płatnika.

10.	 Protokół	kontroli
Podstawa prawna: art. 91 ust. 3 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor kontroli ZUS sporządza protokół pokon-
trolny, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich zostaje doręczony płatnikowi 
składek. Protokół jest odzwierciedleniem przebiegu kontroli ZUS. Znajduje się w nim opis sta-
nu faktycznego oraz przywołane są przepisy, które zostały przez płatnika naruszone (wzór 10).

Wzór 10. Protokół kontroli ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Chorzowie
Wydział Kontroli Płatników Składek
41-500 Chorzów
ul. H. Dąbrowskiego 45
.............................................
  (oznaczenie organu kontroli)

Dane identyfikacyjne płatnika:
Adminstal Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 34
41-506 Chorzów
Identyfikator:
NIP                     REGON 
118000980         011448800

 
Protokół kontroli

Płatnika składek: Adminstal Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 34; 
41-506 Chorzów

Oznaczenie  
jednostki  

organizacyjnej ZUS

Dane identyfikacyjne, 
ewidencyjne  

i adresowe płatnika
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Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Anna Nowakowska, posiadający legitymację służbo-
wą nr 467, na podstawie upoważnienia nr 4520150500132 wysta-
wionego 29 czerwca 2015 r. z upoważnienia Głównego Inspektora 
Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 9 czerwca 2015 r. – 3 lipca 
2015 r. 
Upoważnienie  do  przeprowadzenia  kontroli  doręczono  dnia 
9 czerwca 2015  r. płatnikowi składek: Władysławowi Pociejowi, 
prezesowi zarządu.
Płatnik składek upoważnił do reprezentowania go w trakcie kon-
troli panią Elżbietę Radzyniak, osoba upoważniona.
Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie płatnika skła-
dek – Chorzów, ul. Stefana Batorego 34.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 1.
Liczba ubezpieczonych wg stanu na dzień kontroli: 284
Najwyższa liczba ubezpieczonych na dzień 30.11.2013 r.: 378

Zakresy kontroli 
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpiecze-

nia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobo-
wiązany jest Zakład, oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecz-
nych  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 uwzględnie-
niem czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych w KSI. 
Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protoko-
łu kontroli.

1.1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubez-
pieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania  
 

Informacje  
dotyczące  

kontrolującego

Ustalenia kontroli  
prezentowane są  
z przywołaniem  
przepisów, które  

zostały naruszone

Zakres kontroli  
w protokole musi 

 być zgodny  
z zakresem 

 w upoważnieniu  
do jej przeprowa-

dzenia

Daty, w których  
przeprowadzono kon-
trolę, nie mogą prze-

kraczać ram  
czasowych wskaza-

nych dla poszczegól-
nych grup płatników 
w ustawie o swobo-

dzie działalności  
gospodarczej
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zobowiązany jest Zakład, oraz zgłaszanie do ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

Kontrolą objęto okres: styczeń 2012 r. – grudzień 2014 r.
Zgłaszanie  do  ubezpieczeń  społecznych  i  ubezpieczenia 
zdrowotnego 

Ustalono:  
Dane identyfikacyjne płatnika wykazane w dokumencie zgłosze-
niowym ZUS ZPA są zgodne z dokumentacją źródłową płatnika 
przedłożoną do kontroli. 

Ustalono:
W zakresie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpiecze-
nia zdrowotnego sprawdzono osoby: 
KARNOWSKI EDWARD, PESEL 54058504151
DZIKI ŁUKASZ, PESEL 88042209251
FAŁĘCKA ALDONA, PESEL 76080101745

W zakresie prawidłowości i rzetelności zgłaszania do ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego odnośnie ww. ubezpie-
czonych płatnik składek stosował obowiązujące przepisy.

Płatnik składek nie zgłosił  RUDZIAK TERESA, PESEL: 50032704520, 
do ubezpieczenia zdrowotnego za okres 07–08/2013 oraz do ubez-
pieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego za 
okres 09/2013–12/2014. 
Dowody:
–  kopia umowy zlecenia wraz z załącznikiem (akta kontroli, s. 29–37),
–  dokumenty  zaewidencjonowane  w  Kompleksowym  Systemie 

Informatycznym ZUS,
–  protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, s. xx).

Zgodnie z: 
– art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1, art. 36 ust. 1, 2 i 4, art. 87 ust. 2 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych  (j.t. Dz.U. z 2015  r., poz. 121 ze zm.) obowiązko-
wo ubezpieczeniom emerytalnemu  i  rentowym podlegają oso-
by wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umo-
wy  zlecenia  albo  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  do  której   
 

Opis dokonanych 
ustaleń
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zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia. Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają 
osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu  i  rentowym. 
Każda  osoba  objęta  obowiązkowo  ubezpieczeniami  emerytal-
nym  i  rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecz-
nych. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych pra-
cowników należy do płatnika składek. Zgłoszeń do ubezpieczeń 
dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubez-
pieczenia. Inspektor kontroli Zakładu wykorzystuje dla celów kon-
troli informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach 
płatników składek;
– art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby wykonujące pracę na 
podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cy-
wilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Obowiązek ubez-
pieczenia zdrowotnego powstaje i wygasa w terminach określonych 
w przepisach o ubezpieczeniach społecznych. 

Pan  Władysław  Pociej  oświadczył,  że  błąd  powstał  przez  nie-
uwagę  pracownika  działu  kadr  zajmującego  się  rozliczeniami 
wynagrodzeń.

Dowód:
– protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, s. 31).

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

1.2.1. Ubezpieczenia społeczne 

Ustalono:
Płatnik składek wypłaca wynagrodzenie za dany miesiąc w mie-
siącu następnym.
Płatnik składek w okresie 04/2014–03/2015 naliczył składkę na ubez-
pieczenie wypadkowe według stopy procentowej 1,93% zgodnie z za-
świadczeniem o numerze identyfikacji REGON, numer PKD – 6110Z. 

Przywołanie 
 podstaw prawnych 

odnoszących się  
do ustaleń  

faktycznych
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Dowód:
– kopia zaświadczenia o wpisie REGON (akta kontroli, s. 27),
–  dokumenty  zaewidencjonowane  w  Kompleksowym  Systemie 

Informatycznym ZUS,
–  protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, s. 31).

W myśl art. 27, art. 29 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 paździer-
nika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1242 ze zm.) 
stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się 
na rok składkowy. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wy-
padkowego co najmniej 10 ubezpieczonych należy do grupy dzia-
łalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego 
w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku. Stopa pro-
centowa składki na ubezpieczenie wypadkowe (...) wynosi tyle, co 
stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy. 

Płatnik składek nie naliczył składki na ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe i wypadkowe za RUDZIAK TERESA, PESEL: 50032704520, 
od wskazanych wynagrodzeń:
09/2013 – 5000,00 zł,
11/2013 – 5000,00 zł,
12/2014 – 5500,00 zł.

Dowody:
– kopia umowy zlecenia (akta kontroli, s. 29–37),
– kopia rachunków (akta kontroli, s. 45, 47, 49),
–  dokumenty  zaewidencjonowane  w  Kompleksowym  Systemie 

Informatycznym ZUS,
– protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, s. 31).

Płatnik  składek od 01/2013 zgłosił  RUDZIAK TERESA, PESEL: 
50032704520 do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadko-
wego. Nie zgłosił ww. do ubezpieczenia chorobowego. Za nw. mie-
siące naliczył składkę na ubezpieczenie chorobowe w wysokości:
11/2013 – 196,00 zł,
06–09/2014 – 122,50 zł.

Dowody:
– kopia rachunków (akta kontroli, s. 55, 57),
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–   kopia rocznej karty wynagrodzeń (akta kontroli, s. 51, 59),
–   dokumenty zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie 

Informatycznym ZUS,
–   protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, s. 31).

Zgodnie z art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 46 ust. 1 
i ust. 4 pkt 3, art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych  (j.t.  Dz.U.  z  2015  r., 
poz. 121 ze zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne,  rentowe  i  wypadkowe  stanowi  przychód  w  rozu-
mieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 
z tytułu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia. Płatnik składek 
przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne, po upływie 
każdego miesiąca kalendarzowego, w  terminie ustalonym dla 
rozliczania składek. Płatnik składek jest obowiązany według za-
sad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z do-
chodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki 
za każdy miesiąc kalendarzowy. Deklaracja rozliczeniowa zawie-
ra: (...) zestawienie należnych składek na poszczególne rodzaje 
ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem podziału na składki 
finansowane przez ubezpieczonego i przez płatnika oraz budżet 
państwa (...). Inspektor kontroli Zakładu wykorzystuje dla celów 
kontroli informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kon-
tach płatników składek.
(…) 

Pan Władysław Pociej oświadczył, że błędy powstały w wyniku nie-
właściwej komunikacji między działem kadr i działem księgowości. 
Z uwagi na rozliczenie kwartalne podatnika weryfikacja wypłaco-
nych faktycznie kwot w stosunku do zadeklarowanych następo-
wała po dacie składania deklaracji do ZUS. Po zamknięciu roku 
podatkowego stwierdzono błędy i skorygowano listy płac. Nie do-
konano stosownych korekt w dokumentach rozliczeniowych ZUS 
przed datą wszczęcia kontroli. Spółka wdrożyła już działania na-
prawcze w zakresie organizacji pracy.

Dowód:
– protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, s. 31).

Ustalenia dotyczące 
pozostałych  

ubezpieczonych

Wyjaśnienia płatnika 
dotyczące  

stwierdzonych  
nieprawidłowości
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Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi: 
– odpis składek: 16 259,51 zł,
– przypis składek: 29 904,58 zł.

Zestawienie  różnic  stanowią  załączniki  nr  2  i  3  do  protokołu 
kontroli:
–  Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru skła-

dek na ubezpieczenia społeczne  i składek na ubezpieczenie 
zdrowotne,

–  Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubez-
pieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

1.2.2. Ubezpieczenie zdrowotne

Ustalono:
Płatnik składek nie naliczył składki na ubezpieczenie zdrowot-
ne za RUDZIAK TERESA, PESEL: 50032704520, od wskazanych 
wynagrodzeń:
09/2013 – 5000,00 zł,
11/2013 – 5000,00 zł,
12/2014 – 5500,00 zł.
W okresie 10–12/2012 płatnik składek nie pomniejszył podstawy 
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne o składki emerytal-
ną i rentową finansowane przez ubezpieczonego od wynagrodzeń 
osiągniętych z tytułu wykonywania umowy zlecenia w wysokości: 
11/2013 – 5000,00 zł, oraz 12/2014 – 5500,00 zł.

Dowody:
– kopia umowy zlecenia (akta kontroli, s. 29–37),
– kopia rachunków (akta kontroli, s. 41–49, 55, 57),
– kopia karty przychodów za 2014 r. (akta kontroli, s. 51),
–  dokumenty  zaewidencjonowane  w  Kompleksowym  Systemie 

Informatycznym ZUS,
–  protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, s. 31).

Zgodnie z art. 81 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych  (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) do usta-
lenia  podstawy  wymiaru  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne 
stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na 
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ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawę wymiaru składki  
na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych 
przez ubezpieczonych.
(…).

Pan Władysław Pociej oświadczył, że błędy powstały w wyniku 
niewłaściwej komunikacji między działem kadr i działem księgo-
wości. Z uwagi na rozliczenie kwartalne podatnika weryfikacja 
wypłaconych faktycznie kwot w stosunku do zadeklarowanych 
następowała po dacie składania deklaracji do ZUS. Po zamknię-
ciu roku podatkowego stwierdzono błędy i skorygowano listy 
płac. Nie dokonano stosownych korekt w dokumentach rozli-
czeniowych ZUS przed datą wszczęcia kontroli. Spółka wdro-
żyła już działania naprawcze w zakresie organizacji pracy.

Dowód:
– protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, s. 31).

Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi: 
– odpis składek: 3858,02 zł,
– przypis składek: 9547,23 zł.

Zestawienie  różnic  stanowią  załączniki  nr  2  i  3  do  protokołu 
kontroli:
–  Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru skła-

dek na ubezpieczenia społeczne  i składek na ubezpieczenie 
zdrowotne,

–  Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubez-
pieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

1.2.3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych

Ustalono:
Płatnik składek naliczył w miesiącu 03/2014 składkę na Fundusz 
Pracy od wartości  innej, niż wynika z dokumentów źródłowych. 
Podstawa do naliczenia składki – 45 869,00 zł. 
Płatnik  składek  naliczał  składki  na  Fundusz  Pracy  i  Fundusz 
Gwarantowanych  Świadczeń  Pracowniczych  za  osoby,  które   
 

Ustalenia dotyczące 
pozostałych  

ubezpieczonych

Wyjaśnienia płatnika 
dotyczące  

stwierdzonych  
nieprawidłowości
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ukończyły wiek odpowiednio 60 lat – mężczyzna. Dotyczy to niżej 
wskazanego ubezpieczonego w okresach:
ZABIELSKI ANDRZEJ, PESEL: 37071202123: 
2014/2 – 5750,00 zł,
2014/3 – 750,00 zł,
2014/4 – 750,00 zł, 
2014/5 – 1750,00 zł,
2014/6 – 750,00 zł, 
2014/7 – 750,00 zł, 
2014/8 – 750,00 zł,
2014/9 – 750,00 zł, 
2014/10 – 750,00 zł, 
2014/11 – 14 023,00 zł,
2014/12 – 750,00 zł.

Dowody:
– kopia list płac (akta kontroli, s. 79–131),
– kopia kart przychodów pracownika (akta kontroli, s. 51, 59–77),
– kopia rachunków (akta kontroli, s. 53, 55, 57),
–  dokumenty  zaewidencjonowane  w  Kompleksowym  Systemie 

Informatycznym ZUS,
–  protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, s. 31).

W myśl art. 104 ust. 1, art. 104b ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (j.t. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.) obowiązkowe składki na Fundusz 
Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (...). Pracodawcy oraz inne 
jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy 
za osoby, które osiągnęły wiek co najmniej 55 lat dla kobiety i 60 
dla mężczyzny.
W myśl art. 29 ust. 1, art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalno-
ści pracodawcy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 272 ze zm.) składki na 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustala się 
od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe. 
Pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych za osoby, które osiągnęły wiek co naj-
mniej 55 lat dla kobiety i 60 dla mężczyzny. (…) 

Ustalenia dotyczące 
pozostałych  

ubezpieczonych
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Pan Władysław Pociej oświadczył, że błędy powstały w wyniku nie-
powiadomienia biura rachunkowego w momencie sporządzania 
list płac o planowanych wypłatach. Wyciąg bankowy przesyłany 
był na koniec miesiąca albo w kolejnym miesiącu. Z uwagi na roz-
liczenie kwartalne podatnika weryfikacja wypłaconych faktycznie 
kwot w stosunku do zadeklarowanych następowała po dacie skła-
dania deklaracji do ZUS. Po zamknięciu roku podatkowego stwier-
dzono nadwyżkę na kontach rozliczeń z pracownikami w stosunku 
do stanu faktycznego i skorygowano listy płac. Pozostałe błędy 
powstały przez nieuwagę.

Dowód:
– protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, s. 31).

Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi: 
– odpis składek: 13 871,23 zł,
– przypis składek: 1210,55 zł.

Zestawienie różnic stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli:
– Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

1.2.4. Fundusz Emerytur Pomostowych
Płatnik składek nie prowadzi ewidencji stanowisk pracy pracow-
ników zatrudnionych w szczególnych warunkach i w szczególnym 
charakterze.

Dowód:
– protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli, s. 31).

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

2.1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
Ustalono:
Kontrolą objęto okres: lipiec 2012 r. – maj 2015 r.
Kowalska Anita, PESEL: 87062418223, zam. 41-506 Chorzów, ul. 
Długa 12 m. 34, przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym w okre-
sie 21.05.2014–15.05.2015. Płatnik składek ustalił podstawę do   
 

Wyjaśnienia płatnika 
dotyczące  

stwierdzonych  
nieprawidłowości
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naliczenia zasiłku chorobowego w wysokości 2045,52 zł, w myśl 
obowiązujących przepisów.
Płatnik składek nie zwaloryzował podstawy wymiaru zasiłku cho-
robowego do naliczenia świadczenia rehabilitacyjnego.

Dowód: 
–  kopie decyzji ZUS dotyczących świadczenia rehabilitacyjnego 

pani Kowalskiej Anity (akta kontroli, s. 21),
–  kopie kart zasiłkowych pani Kowalskiej Anity za 2014 r., 2015 r. 

(akta kontroli, s. 21),
–  kopie karty wynagrodzeń pani Kowalskiej Anity za 2014 r., 2015 r. 

(akta kontroli, s. 21),
–  protokół przesłuchania pani Elżbiety Radzyniak (akta kontroli, 

s. 97–103),
–  dokumenty rozliczeniowe zaewidencjonowane w Kompleksowym 

Systemie Informatycznym ZUS.

W myśl art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159 
ze zm.) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego pod-
stawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego 
świadczenia podlega waloryzacji według następujących zasad: 
jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie 
rehabilitacyjne, przypada w II kwartale kalendarzowym danego 
roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obli-
czenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla ce-
lów emerytalnych w IV kwartale w stosunku do II kwartału ubie-
głego roku kalendarzowego.

Różnica  między  zasiłkiem  wypłaconym  a  należnym  wynosi 
1345,78 zł.

2.2. Prawidłowość dokonywania rozliczeń z  tytułu wypłaconych 
świadczeń i zasiłków

Kontrolą objęto okres: styczeń 2012 r. – grudzień 2014 r.
Płatnik składek wypłacał świadczenia i dokonywał rozliczeń zasił-
ków i świadczeń zgodnie z ustawą.
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3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków 
o świadczenia emerytalne i rentowe 

Kontrolą objęto okres: sierpień 2009 r. – czerwiec 2015 r.
Płatnik składek nie opracowywał wniosków o świadczenia eme-
rytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów 
ubezpieczeń społecznych 

Płatnik składek wystawił dokument ZUS Z-3 dla Marty Spokojnej, 
PESEL: 95061802111 w myśl obowiązujących przepisów.
Płatnik składek za 2012  r. nie był zobowiązany do wystawiania 
dokumentu ZUS IWA. Za lata 2013 i 2014 wystawiono dokument 
w myśl obowiązujących przepisów.
Nie wystawiano zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych 
i zaświadczeń ZUS Rp-7 w zakresie objętym kontrolą.
Powyższe ustalenia zostały dokonane na podstawie zbadanego 
materiału:
– list płac, kartotek wynagrodzeń, 
– umów zlecenia,
– rachunków,
– dokumentów rozliczeniowych,
– dokumentów pracowniczych.

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 sy-
stemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze 
zm.) płatnik składek ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty 
otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wska-
zując równocześnie stosowne środki dowodowe, na adres: Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek 
w Chorzowie, ul. H. Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów.
W książce kontroli jako datę zakończenia kontroli wpisano: „Data 
nadania protokołu w urzędzie pocztowym”. 
Chorzów, dnia 3 lipca 2015 r.

  Anna Nowakowska...................................
(podpis kontrolującego)

Pouczenie  
o możliwości  
zgłoszenia  

zastrzeżeń do  
ustaleń zawartych  

w protokole
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(!) Pamiętaj, że:
■■ za datę zakończenia kontroli uznaje się dzień przesłania płatnikowi protokołu kontroli 

(data na stemplu pocztowym);
■■ od protokołu kontroli nie przysługuje odwołanie, płatnik może jedynie złożyć zastrze-

żenia do protokołu kontroli, do których odniesie się  inspektor kontroli prowadzący 
postępowanie;
■■ płatnik ma 14 dni na wniesienie zastrzeżeń do ustaleń przedstawionych w protokole kon-

troli, licząc od dnia doręczenia protokołu.

11.	 Zastrzeżenia	do	protokołu	kontroli
Podstawa prawna: art. 91 ust. 3 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu kontroli złożyć 
pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe 
(wzór 11). Inspektor kontroli ZUS ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie 
potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń płat-
nika składek informuje się na piśmie (wzór 12).

Wzór 11. Zastrzeżenia płatnika składek do ustaleń zawartych w protokole kontroli

  Gliwice, 18 września 2015 r.  

KING Krzysztof Gikowski 
ul. Czereśniowa 43
44-100 Gliwice
NIP: 898-111-06-00
REGON: 020576115
 

Oddział ZUS w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 18
41-800 Zabrze

ZASTRZEŻENIA PŁATNIKA SKŁADEK DO USTALEŃ 
ZAWARTYCH W PROTOKOLE KONTROLI 

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.) wnoszę zastrzeżenia do protokołu 
kontroli z 30 września 2015 r. 

W ww. protokole kontroli stwierdzono, że nie opłaciłem składek na obowiązkowe 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także składek na Fundusz Pracy 
i FGŚP za jednego z moich zleceniobiorców, p. Adama Bociana (PESEL 59120113123),  
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w okresie od stycznia do maja 2015 r. Z tego tytułu, zdaniem kontrolującego, powstała 
niedopłata składek na kwotę 2845,32 zł.

Tymczasem zgodnie z oświadczeniem zleceniobiorcy, które odnalazło się w jego 
aktach osobowych, w okresie wskazanym w protokole p. Adam Bocian był zatrudnio-
ny równolegle w innym zakładzie pracy, na podstawie umowy o pracę, za wynagrodze-
niem wyższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Tym samym nie powinienem opłacać za niego składek w ww. okresie, ponieważ za 
osobę, która jest zatrudniona w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę i zarabia 
kwotę równą lub wyższą niż minimalne wynagrodzenie, nie opłaca się składek na ubez-
pieczenia z tytułu równolegle wykonywanej umowy zlecenia (a tylko składki na ubez-
pieczenie zdrowotne, które zostały za tego zleceniobiorcę opłacone).

Do niniejszego pisma załączam kopię oświadczenia zleceniobiorcy, która odnala-
zła się w aktach już po zakończeniu kontroli, potwierdzoną przeze mnie za zgodność 
z oryginałem.

Uwzględniając przedstawione wyjaśnienia, proszę o zweryfikowanie ustaleń doko-
nanych w wyniku kontroli i sprostowanie protokołu. 

   Krzysztof Gikowski

Wzór 12. Informacja o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń wniesionych do protokołu kontroli

  Zabrze, 2 września 2015 r.

Wydział Kontroli Płatników Składek
 Oddział ZUS w Zabrzu
 ul. Szczęść Boże 18
41-800 Zabrze

KING Krzysztof Gikowski
ul. Czereśniowa 43
44-100 Gliwice
NIP: 898-111-06-00
REGON: 020576115

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA ZASTRZEŻEŃ
WNIESIONYCH DO PROTOKOŁU KONTROLI

W odpowiedzi na zastrzeżenia wniesione pismem z 18 września 2015  r. Wydział 
Kontroli Płatników Składek Oddział ZUS w Zabrzu uprzejmie wyjaśnia:
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W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu 
wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje 
się przepisy dotyczące zlecenia. Ubezpieczenie chorobowe jest natomiast dla zlece-
niobiorcy dobrowolne. Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podle-
ga obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia 
oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia tej umowy.

W myśl art. 104 ust. 1, art. 104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W myśl art. 29 ust. 1, art. 9b ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w ra-
zie niewypłacalności składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe.

Zgodnie z danymi zaewidencjonowanymi w Kompleksowym Systemie Informatycznym 
ZUS ubezpieczony pan Adam Bocian (PESEL 59120113123) w okresie od stycznia do 
maja 2015  r. nie posiadał – poza umową zlecenia zawartą w  firmie KING Krzysztof 
Gikowski – żadnego innego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Tym sa-
mym nie występuje we wspomnianym okresie zbieg tytułów do ubezpieczeń, który uza-
sadniałby nieopłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP za 
wskazane w protokole miesiące.

W oświadczeniu ubezpieczonego, załączonym do zastrzeżeń do protokołu kontro-
li, zawarte są informacje, które nie znajdują odzwierciedlenia w danych posiadanych 
przez ZUS w zakresie zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych pana 
Adama Bociana z tytułów innych niż umowa zlecenia u płatnika składek KING Krzysztof 
Gikowski.

W świetle powyższych wyjaśnień podtrzymuję ustalenia zawarte w protokole kon-
troli z 30 września 2015 r.
  Anna Nowakowska
  Inspektor kontroli 
  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

(!) Pamiętaj, że:
■■ rozstrzygnięcie w zakresie zastrzeżeń do protokołu kontroli, dokonane przez inspektora 

ZUS, jest na tym etapie ostateczne;
■■ protokół kontroli stanowi podstawę do żądania od płatnika złożenia korekt dokumentów 

zgłoszeniowych i rozliczeniowych, zgodnie z ustaleniami kontroli;
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■■ protokół kontroli stanowi podstawę do wydania decyzji administracyjnej przez ZUS w za-
kresie ustaleń dokonanych w toku kontroli, w sytuacji gdy płatnik nie zgadza się z tymi 
ustaleniami i nie składa korekt zgodnych z protokołem kontroli;
■■ dopiero wydanie decyzji przez ZUS otwiera płatnikowi możliwość poddania ustaleń ZUS 

kontroli sądu – w wyniku złożenia odwołania od decyzji.

PodStaWa	PraWna:
■● art. 86–97 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; 

ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1649

■● art. 76–87 ustawy z 2  lipca 2004  r. o swobodzie działalności gospodarczej –  j.t. Dz.U. z 2015  r., poz. 584; 
ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1649

■● rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 
kontroli płatników składek – Dz.U. z 1998 r. Nr 164, poz. 1165

3f910964-4b46-4fa4-bf88-84a9c0af28ca

Joanna	Stolarska –  ekspert prawa ubezpieczeń społecznych, autorka licznych pub-
likacji i opracowań z zakresu składkowego, były wieloletni pra-
cownik ZUS


