
Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych

Oddział  w Częstochowie

Wydział  Kontroli  Płatników  Składek

ul.  Targowa  3a

42-100  Kłobuck

Dane identyfikacyjne  płatnika:
NIP:  5750008327

REG0N:000663798

Znak  pisma:  092022060006PR0001

Znak  sprawy:  092022060006

Protokół  kontroli

Płatnika  składek:  Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" im. Stanisława Hadyny, 42-286 Koszęcin
ul. Zamkowa  3

Kontrolę  przeprowadził  inspektor  kontroli  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych
posiadający  legitymację  służbową  nr 12324,  na podstawie  upoważnień:
-  nr 0920220600061  wystawionego  26 maja 2022 r. z upoważnienia  Głównego  Inspektora

Kontroli  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.
-  nr 0920220600063  wystawionego  22 lipca 2022 r. z upoważnienia  Głównego  Inspektora

Kontroli  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.

Kontrolę  przeprowadzono  w dniach:29  czerwca 2022 r. -  30 czerwca 2022 r., I lipca 2022  r.,
4 lipca 2022 r. -  5 lipca 2022 r., 7 lipca 2022 r. -  8 lipca 2022 r., 1l  lipca 2022 r. -  14  lipca
2022 r., 18 lipca 2022 r. -  22 lipca 2022 r., 25 lipca 2022 r., 25 sierpnia 2022 'r. -  26 sierpnia
2022  r., 29 sierpnia  2022 r.

Upoważnienie  do przeprowadzenia  kontroli  nr 0920220600061  doręczono  29 czerwca
2022 r. Zbigniewowi  Cierniak  Dyrektorowi  Zespołu PieśniiTańca,,ŚU\SK".
Upowaźnienie  do przeprowadzenia  kontroli  nr 0920220600063  doręczono  25 lipca 2022  r.
Tomaszowi  Janikowskiemu  Zastępcy  Dyrektora  Zespołu Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK".

Dokonano  wpisu  do ksiąźki  kontroli  pod  pozycją  nr  49.

Liczba ubezpieczonych  wykazanych  w deklaracji  rozliczeniowej  ZUS DRA za listopad  2021  r.:
316.

Miejsce prowadzenia  kontroli:  42-286 Koszęcin ul. Zamkowa 3, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych  Oddział w Częstochowie  Inspektorat  w Kłobucku,  Wydział  Kontroli  Płatników
Składek  42-100  Kłobuck  ul. Targowa  3a.



Zakresy  kontroli

wypłacanie

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania sktadek 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

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

5. Prawidłowość  i rzetelność  danych przekazanych  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

wewniosku  o świadczenie  postojowe  na podstawie  ustawy z dnia 2 marca 2020  r.

o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem

izwalczaniem  C0V1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi  sytuacji

kryzysowych

6. Prawidłowość  i rzetelność  danych przekazanych  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

we wniosku  o zwolnienie  z obowiązku  opłacania  składek złożoąego  na podstawie  ustawy

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiern,

przeciwdziałaniem  i zwatczaniem  C0V1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi  sytuacji  kryzysowych

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 ubexpieczenia  społeczne  oraz innych

składek,  doktórych  pobierania  zobowiązany  jest  Zakład  oraz  zgłaszanie

do  ubezpieczeń  społecznych  i ubezpieczenia  zdrowotnego.

Kontrolą  objęto  okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia  2021 r.

1.1. Zgłaszanie  do ubezpieczeń  społecznych  i ubezpieczenia  zdrowotnego

Kontroli  poddano zgłoszenia do ubezpieczeń  społecznych i ubezpieczenia  zdrowotnego

orazwyrejestrowania  z ubezpieczeń społecznych  i ubezpieczenia  zdrowotnego  dokonane

przez płatnika składek w okresie objętym kontrolą:  ffl

Kontrolą  objęto  również  zgłoszenia do ubezpieczenia  zdrowotnego  zleceniobiorców:
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Zbadano:

- umowy  o pracę,

- świadectwa  pracy,

- umowy  zlecenia.

W zakresie zgłaszania do ubezpieczeń spotecznych i ubezpieczenia zdrowotnego  próbę
dokontroli dla rnzszerzono na okres od 9 stycznia 2017  r.
do30czerwca 2017 r., dla na okres od 1 października 2017  r.
do 31 grudnia  2018 r.

Z Pesel pł,qfnik  składek  zawarł  umowy  zlecenia:
9 sierpnia  2021 r. na okres  od 9 sierpnia  2021 r. do 31 sierpnia  2021 r.,
1 września  2021 r. na okres  od I września  2021 r. do 30 września  2021 r.,
1 października 2021 r. na okres od I października 2021 r. do 31 października  2021  r.
2 listopada  2021 r. na okres  od 2 listopada  2021 r. do 30 listopada  2021 r.,

Z tytułu  zawartych  umów  zlecenia  płatnik  składek  zgłaszał
do ubezpieczenia zdrowotnego. Z ustaleń kontroli wynika, źe w okresach,
na które zawarto w/w umowy zlecenia nie była objęta  obowiązkowymi  ubezpieczeniami
emerytalnym  i rentowymi  z innego  tytułu.

W okresach na które zawarto wymienione umowy zlecenia płatnik składek Zespół  Pieśni
iTańca ,%ŚLĄSK" zobowiązany był do zgłoszenia dr» obowiązkowych
ubezpieczeń  emerytalnego,  rentowych  i wypadkowego.
Dowód:

-  kopia umowy zlecenia nr 04/08/ZG/2021 zawartej9 sierpnia  2021 r. pomiędzy  Zespołem
Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"  a (akta kontroli  str.  171-172),

- kopia umowy zlecenia nr 07/09/ZG/2021 zawartej I września 2021 r, pomiędzy
Zespołem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" a (akta kontroli  str. 15-20),

- kopia umowy zlecenia nr 06/10/ZG/2021 zawartej 1 października 2021 r. pomiędzy
Zespołem Pieśnii Tańca,%ŚLĄSK" a (akta kontroli  str. 21-24),

- kopia umowy zlecenia nr 06/11/ZG/2021 zawartej 2 listopada 2021 r. pomiędzy
Zespołem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" a (akta kontroli  str. 25-26),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla @JIffl  wKompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

Płatnik składek Zespół Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" zawart umowę zlecenia z ffl  Ppsel
w dniu 25 października 2019 r. Umowa została zawarta na dzień

26 października 2019 r. Z tytułu zawartej umowy zlecenia płatnik sktadek zgłosiłJ
gdo  ubezpieczenia zdrowotnego. Z ustaleń kontroli wynika, że 8wokresie na który zawarto umowę zlecenia nie była objęta  obowiązkowymi
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innego tytułu i nie była uczniem
lub studentem. W okresie na który zawańo umowę zlecenia, płatnik składek Zespół  Pieśni
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iTańca ,,ŚLĄSK" zobowiązany był do zgłoszenia do obowiązkowych

ubezpieczeń  emerytalnego,  rentowych  i wypadkovvego

Dowód:

-  kopia umowy zlecenia nr 339/ZR/2019 zawartej 25 października 2019 r. pomiędzy

Zespołem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" a m(akta  kontroli str. 41-44),

- kopia Oświadczenia Podatkowego ztożonego przez (akta kontroli  str.

45-46),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 8
w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zaktadu Ubezpieczeń  Społecznych.

Płatnik składek zespół Pieśni i Tańca ,,ś4sx" zawarf LlmOWę zlecenia z 8

od 2 września 2019 r. do 8 września 2019 r. Z tytułu zawartej umowy  zlecenia  płatnik

składek zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego. Z ustaleń  kontroli

wynika, że w okresie na który zawarto umowę  zlecenia  nie był objęty

obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innego  tytułu. W okresie

naktóry zawarto umowę  zlecenia, płatnik składek Zespół Pieśni  i Tańca  ,,ŚLĄSK"

zobowiązany był do zgłoszenia do obowiązkowych  ubezpieczeń

emerytalnego,  rentowych  i wypadkowego

Dowód

kopia umowy zlecenia nr 291/ZR/2019 zawartej 2 września 2019 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" a (akta kontroli  str.  49-52)

kopia Oświadczenia Podatkowego złoźonego przez 6 września

2019  r. (akta  kontroii  str. 53-54)

dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla ffl
8  wKompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.

Z PeselJpłatnik  składek zawarł umowy zlecenia:

5 stycznia  2Ć)'i7 r. n'a-okres  od 9 stycznia  2017  r. do 31 stycznia  2017  r.,

1 lutego  2017  r. na okres  od I lutego  2017  r. do 28 lutego  2017  r.

2 7 lutego  2017  r. na okres  od 1 marca  2017  r. do 31 marca  2017  r.

3 kwietnia  2017  r. na okres  od 3 kwietnia  2017  r. do 28 kwietnia  2017  r.

8 maja  2017  r. na okres  od 8 maja  2017  r. do 31 maja  2017  r.

5 czerwca  2017  r. na okres  od 5 czerwca  2017  r. do 30 czerwca  2017  r.

Z tytułu  zawartych  umów  zlecenia  płatnik  sktadek  zgłaszał

do ubezpieczenia  zdrowotnego.  Z ustaleń  kontro(i  wynika,  źe

wokresach,  na które zawarto w/w  umowy  z(ecenia  była  objęta  obowiązkowymi

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu umów zleceń zawartych  z innymi

przedsiębiorcami, ale miesięczne  podstawy wyrniaru tych składek z tych  tytułów  były  niższe

od kwoty  wynagrodzenia  minimalnego.

W okresach na które zawarto wymienione umowy zlecenia płatnik składek Zespół  Pieśni

iTańca  ,,ŚLĄSK" zobowiązany  był  do  zgłoszenia

do obowiązkowych  ubezpieczeń emerytalnego,  rentowych  i wypadkowego.

W 2019 roku płatnik  składek  Zespół  Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" zawarł  z

gumowy  zlecenia:

7 stycznia  2019  r. na okres  od 7 stycznia  2019  r. do 30 stycznia  2019  r.,

4 marca  2019  r. na okres  od 4 marca  2019  r. do 27 marca  2019  r,,
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1 kwietnia  2019 r. na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.,6 maja  2019 r. na okres od 6 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.,

Z ustaień  kontroli wynika, że w w/w okresach była objętaobowiązkowymi  ubezpieczeniami  emerytalnym  i rentowymi z tytułu  umów  o pracęzawartych  w niepełnym  wymiarze  czasu pracy z innymi przedsiębiorcami.
W okresach

od 7 stycznia  2019  r. do 30 stycznia 2019 r.
od 4 marca  2019  r. do 27 marca 2019 r.
od I kwietnia  2019  r. do 30 kwietnia  2019 r.
od 6 maja  2019  r. do 31 maja 2019 r.
płatnik składek Zespół Pieśni i Tańca ,,śb4sx" zobowiązany był do zgłoszenia 8do obowiązkowych  ubezpieczeń  emerytalnego,  rentowychiwypadkowego  ponieważ  w tych miesiącach,  podstawy  wymiaru  składekna te ubezpieczenia  z innych tytułów  były niższe od kwoty wynagrodzenia  minimalnego.Dowód

kopia  umowy  zlecenia nr11/2017  zawartej 5 stycznia 2017 r. pomiędzy Zespołem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" a (akta kontroli  str. 175-176)
kopia umowy zlecenia nr28/2017  zawartej 1 lutego 2017 r. pomiędzy Zespołem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" a (akta kontroli  str. 177-178)
kopia umowy  zlecenia nr 53/2017  zawartej 27 lutego 2017 r. pomiędzy  Zespołem Pieśnii Tańca,%ŚLĄSK" a (akta kontroli  str. 179-180,'
kopia umowy zlecenia nr 105/2017  zawartej 3 kwietnia 2017 r. pomiędzy  Zespołem

kopia urnowy zlecenia nr 122/2017  zawartej 8 maja 2017 r. pomiędzy Zespołem  Pieśnii Tańca,%ŚLĄSK" a (akta kontroli  str. 183-184)
kopia urnowy zlecenia nr 171/2017  zawartej 5 czerwca 2017 r. pomiędzy  ZespołemPieśniiTańca,,ŚLĄSK"  a (akta kontroli  str. 59-60)
kopia umowy  zlecenia nr 9/Z/2019  zawartej  7 stycznia 2019 r. pomiędzy Zespołem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" a (rikta  kontroli  str. 185-186)
kopia urnowy zlecenia nr 42/Z/2019  zawartej  4 marca 2019 r. pomiędzy Zespołem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" a lakta  kontroli  str. 187-188)
kopia umowy zlecenia nr 67/ZG/2019  zawartej 1 kwietnia 2019 r. pomiędzy  ZespołemPieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a (akta kontroli  str. 189-190)kopia urnowy zlecenia nr 97/ZG/2019  zawartej6  maja 2019 r. pomiędzy Zespołem  Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" a (akta  kontroli  str. 191-194)
dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla ęffl@w Kompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu UbezpieczeńSpołecznych.

Płatnik składek zawarł umowę zlecenia z Pesel n;i okres  od14 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Umowa została zawarta 14 stycznia 2019 r. Z tytułuzawartej  umowy płatnik sktadek zgłosił  do obowiązkowych  ubezpieczeń:emerytalnego,  rentowych,  wypadkowego  i zdrowotnego.
Z ustaleń kontroli wynika, źeQw  okresie na który została zawarta umowazlecenia był objęty obowiązkowymi  ubezpieczeniami  emerytalnym  i rentowymi  z tytułuumowy o pracę zawartej z innym podmiotem,  ale wykonywanej  w niepetnym wymiarzeczasu pracy, z wynagrodzeniem  miesięcznym  brutto w kwocie  niższej od kwoty
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wynagrodzenia minimalnego. W lut m 2019 r. podstawa wymiaru  składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z tytułu umowy o pracę była wyższa od kwoty

wynagrodzenia r.iinimalnego. Z tytułu wykonywanej umOW'y' zlecenia w okresie od 1 lutego

2019 r. do 28 lutego 2019 r. płatnik składek zobowiązany  był zgtosić tylko

do ubezpieczenia  zdrowotnego.

Dowód:

kopia umowy zlecenia nr 3/Z/2019 zawańej  14 stycznia 2019 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a (:ikta kontroli  str. 115-116),

kopia Oświadczenia Podatkowego (akta kontro(i str. 117-1181

dane o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek  dla

w Kompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.

Płatnik składek zawarł umowę zlecenia z Ppsel na dzień

27 marca 2019 r. Umowa została zawarta 27 marca 2019 r. Z tytułu zawartej  umowy  płatnik

składek zgłosił do obowiązkowych  ubezpieczeń:  emerytalnego,

rentowych,  wypadkowego  i zdrowotnego.

Z ustaleń kontroli wynika, że  vt/ okresie na który została zawarta umowa

zlecenia był objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym  i rentowymi  z innego

tytułu, który powstał przed zawarciem umowy zlecenia z Zespołem Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK",

z miesięczną  podstawą  wymiaru tych składek w kwocie równej kwocie wynagrodzenia

minimalnego.

Z tytułu zawartej umowy zlecenia, płatnik składek zobowiązany był do zgłoszenia ęfflffl@

Qtylko  do ubezpieczenia  zdrowotnego

Dowód:

-  kopia umowy zlecenia nr 60/Z/2019 zawartej 27 marca 2019 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a  (;ikE  kontro(i  str. 121422),

- kopia Oświadczenia Podatkowego a 27 marca 2019 r.-(akta  kontroli

str.  123-424),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru sktadek dla ęfflffi@

8  wKompieksowym Systemie Inforrriatycznym Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.

Płatnik składek zawart umowę zlecenia z Pesel $na  dzień

Il  czerwca 2019 r. Umowa została zawarta Il  czerwca 2019 r. Z tytułu zawartej  umowy

płatnik składek zgłosił  rln nhowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego,

rentowych,  wypadkowego  i zdrowotnego.

Z ustaleń kontro(i wynika, że  w okresie na który została zawarta umowa

zlecenia był objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu

umowy o pracę zawartej z innym podmiotem, wykonywanej w niepełnym wymiarze  czasu

pracy, W czerwcu 2019 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z tytułu umowy o pracę była wyższa od kwoty wynagrodzenia

minimalnego.

Z tytułu wykonywanej umowy zlecenia zawartej 1l  czerwca 2019 r. z Zespołem Pieśni

iTańca ,,ŚLĄSK" nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom

emeryta(nemu, rentowym i wypadkowemu. Płatnik składek zobowiązany był zgłosić0
gtylko  do ubezpieczenia  zdrowotnego.

Dowód:

kopia umowy z!ecenia nr 169/ZR/2019 zawartej Il  czerwca 2019 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" a (akta kontroli  str.  129-132),
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kopia Oświadczenia Podatkowego (rikfri kontroli str. 133-1341dane o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek dla
w Kompleksowym  Systemie  Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.

Płatnik składek zawarł umowę zlecenia z ! !!ff  Pt-sel sr.o dniu1 lipca 2019 r. na okres od 1 tipca 2019 r. do 8 lipca 2019 r. oraz w dniu 29 czerwca 2021 r.na okres od 29 czerwca 2021 r. do 7 lipca 2021 r. Z tytułu zawartych umów  zlecenia płatnikskładek zzłosił I I do obowiązkowych  ubezpieczeń: emerytalnego,rentowych,  wypadkowego  i zdrowotnego.

Z ustaleń kontroli wynika, ż I I w okresach na które zostały  zawarte  umowyzlecenia był objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi  z tytutuumowy o pracę zawartej z innym podmiotem, wykonywanej w pełnym wymiarze  czasupracy.

Z tytułu  umów zlecenia zawartych  z Zespołem Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK"
nie podlegał obowiązkowym  ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym  i wypadkowemu.Płatnik składek zobowiązany był zgłosić tylko do ubezpieczeniazdrowotnego.

Dowód

kopia umowy zlecenia nr 200/ZR/2019 zawartej I lipca 2019 r. pomiędzy  Zespołem

kopia Oświadczenia Podatkowego I l l z I lipca 2019 r. (akta kontrolistr.  143-144)

kopia umowy zlecenia nr 83/06/ZR/2021 zawartej 29 czerwca 20:21 r. pomiędzyZespołem Pieśnii Tańca,%ŚLĄSK" a ' (pkta kontroJi str. 145-148)
kopia Oświadczenia Podatkowego (akta kontroli  str. 149-150)
dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 82  w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu UbezpieczeńSpołecznych

Płatnik  składek  zawarł  umowy  zlecenia  7 Pesel ,
2 października 2017 r. na okres od 2 października  2017 r. do 31 października  2017 r.,3 listopada  2017 r. na okres od 6 listopada  2017 r. do 30 listopada  2017 r.,

1 grudnia  2017 r. na okres od 4 grudnia  2017 r. do 22 grudnia  2017 r.,
8 stycznia  2018 r. na okres od 8 stycznia 2018 r. do 24 stycznia 2018  r.,
12 lutego  2018 r. na okres od 12 lutego  2018 r. do 28 lutego  2018 r.,
5 marca 2018 r. na okres od 5 marca 2018 r. do 28 marca  20I8  r.,
6 kwietnia  2018 r. na okres od 9 kwietnia  2018 r. do 25 kwietnia  2018  r.,
27 kwietnia  2018 r. na okres od 7 maja 2018 r. do 31 maja  2018 r.,
4 czerwca  2018 r. na okres od 4 czerwca 2018 r. do 13 czerwca  2018  r.,
8 sierpnia  2018 r. na okres od 8 sierpnia  2018 r. do 31 sierpnia  2018 r.,
28 września 2019 r. na okres od 1 października  2018 r. do 31 października  2018 r.,2 listopada  2018 r. na okres od 51istopada  2018 r. do 30 listopada  2018 r,,
3 grudnia  2018 r. na okres od 3 grudnia  2018 r. do 19 grudnia  2018 r.,
7 stycznia 2019 r. na okres od 7 stycznia  2019 r. do 30 stycznia 2019 r.,
41utego  20:L9 r. na okres od 4 lutego  2019 r. do 28 lutego 2018 r.,
4 marca 2019 r. na okres od 4 marca 2019 r. do 27 marca 2019 r.,
1 kwietnia  2019 r. na okres od I kwietnia  2019 r. do 30 kwietnia  2019 r.,
6 maja 2019 r. na okres od 6 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.,
3 czerwca 2019 r. na okres od 3 czerwca 2019 r. do 28 czerwca  2019 r. ]
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30 lipca 2019 r. na okres od 30 lipca 2019  r. do 6 sierpnia  2019  r.

Z tytułu  zawartych  umów  zlecenia płatnik  sktadek zgłaszał

do obowiązkowych  ubezpieczeń: emerytalnego,  rentowych, wypadkowego i zdrowotnego

w okresach na które w/w  umowy  zostały zawarte.

Z ustaleń kontroli wynika, że w okresach na które zostały  zawarte

wymienione  umowy zlecenia był objęty obowiązkowymi  ubezpieczeniami emerytalnym

irentowymi  z innych tytułów  z podstawami  wymiaru tych skfadek wyższymi od kwoty

wynagrodzenia  minimalnego. Z tytułu w/w umów zlecenia ptatnik składek Zespół  Pieśni

iTańca  ,,ŚLĄSK" zobowiązany  był zgłosić .  tylko  do ubezpieczenia

zdrowotnego.

Dowód:

-  kopia umowy zlecenia nr 348/2017  zawartej2  października 2017 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a lakta  kontroli  str. 159-160),

-  kopia umowy ztecenia nr 381/2017  zawartej 3 listopada 2017 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a ., (akta  kontroli  str.  I61-:L62),  ,

-  kopia umowy  zlecenia nr 452/2017  zawartej 1 grudnia 2017 r. pomiędzy  Zespołem  Pieśni

i Tańca,,ŚLĄ5K" a l'akta kontroli  str. 163-164),

-  kopia umowy zlecenia nr I3/Z/2018  zawartej 8 stycznia 2018 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a [:ikta  kontroli  str. 235-236),

-  kopia umowy zlecenia nr 34/Z/2018  zawartej 12 lutego 2018 r. pomiędzy  Zespołem

PieśniiTańca,,ŚLĄSK"a  iaktakontrolistr.  237-238),

- kopia umowy  zlecenia nr 52/Z/2018  zawartej5  marca 2018 r. pomiędzy  Zespołem  Pieśni

i Tańca,,ŚLĄSK" a (akta  kontroli  str. 239-240),

- kopia umowy zlecenia nr 74/Z/2018  zawartej 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a ' (:ikt:i  kontroli  str. 241-242),

- kopia umowy zlecenia nr 98/Z/)!018  zawartej 27 kwietnia 2018 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a (akta  kontroli  str. 243-244),  .

- kopia Aneksu z 24 maja 2018 r. do umowy zlecenia nr 98/Z/2018  (akta kontroli  str.  245-

246),

- kopia umowy zlecenia nr 162/Z/2018  zawartej 4 czerwca 2018 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a (akta  kontroli  str. 247-248),

- kopia umowy zlecenia nr 247/Z/2018  zawartej 8 sierpnia 2018 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,%ŚLĄSK" a (ik5  kcntroli  str. 249-252),

- kopia umowy  zlecenia nr 434/Z/2018  zawartej 28 września 2018 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a (akta  kontroli  str. 253-254),

- kopia Oświadczenia Podatkowegop(akta  kontroli  str. 255-256),

- kopia umowy zlecenia nr 476/Z/2018  zawartej 2 listopada 2018 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a (akta kontroli  str. 257-260),

- kopia Oświadczenia Podatkowego  z 7 (istopada 2018 r.(akta kontroli

str.  261-264),

- kopia umowy zlecenia nr 511/Z/2018  zawartej 3 grudnia 2018 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a (akta kontroli  str.  265-266),

- kopia Oświadczenia Podatkowego  - 6 grudnia 2018 r.(akta kontro(i  str.

267-268),

- kopia umowy  zlecenia nr 4/Z/2019  zawartej 7 stycznia 2019 r. pomiędzy  Zespołem Pieśni

iTańca,%ŚLĄSK"a-=-(aktakontrolistr.
 269-270),

- kopia Oświadczenia Podatkowego  / stycznia 2019 r. (akta kontroli  str.

271-272),
str. 8



kopia umowy  zlecenia nr 21/Z/2019  zawartej41utego  2019 r. pomiędzy  Zespołem  Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK"  a akta kontroli  str. 273-274),
kopia Oświadczenia  Podatkowego  6 lutego 2019 r. (akta kontroli  str.275-276),

kopia umowy  zlecenia  nr 40/Z/2019  zawartej  4 marca 2019 r. pomiędzy  Zespołem  Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK"  a (akta kontroli  str. 277-278),
kopia  Oświadczenia  Podatkowego  4 marca 2019 r. (akta kontroli  str.279-280),

kopia umowy  zlecenia nr 63/ZG/2019  zawartej  1 kwietnia 2019 r. pomiędzy  ZespołemPieśnii  Tańca,,ŚLĄ5K"  a (akta kontroli  str. 281-2821kopia  Oświadczenia  Podatkowego  z 3 kwietnia  2019 r. (akta kontrolistr.  283-284),

kopia umowy  zlecenia nr 93/ZG/2019  zawartej  6 maja 2019 r. pomiędzy  Zespołem  Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK"  a - rikta  kontroli  str. 285-288),
kopia  Oświadczenia  Podatkowego  (akta kontroli  str. 288-290),kopia umowy  zlecenia nr 140/ZG/2019  zawartej  3 czerwca 2019 r. pomiędzy  ZespołemPieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a (.:ikta kontroli  str. 291-294),
kopia umowy  zlecenia nr 229/ZG/2019  zawartej  30 lipca 2019 r. pomiędzy  ZespołemPieśnii  Tańca,%ŚLĄ5K" a (akta kontroli  str. 295-298),kopia  Oświadczenia  Podatkowego  (akta kontroli  str. 299-300),dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek dlaw Kompleksowym  Systemie  Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Płatnik  składek  Zespół Pieśni i Tańca ,%ŚLĄSK" zawarł  umowę  z)ecenia zPesel$w  dniu 10 lipca 2021 r. Umowa została zawarta na okres od 10 lipca2021 r. do 17 lipca 2021 r. Z tytułu zawartej umowy zlecenia płatnik składek zgłosiłJJdo  ubezpieczenia zdrowotnego. Z ustaleń kontroli wynika, żew okresie na który zawarto  umowę  zlecenia był objęty  obowiązkowymi  ubezpieczeniamiemerytalnym  i rentowymi  z tytułu  umowy  o pracę  zawartej  z innym  podmiotemw niepełnym  wymiarze  czasu pracy. Podstawa  wymiaru  składek na te ubezpieczenia  z tegotytułu  była w lipcu 2021 r. niższa od kwoty  wynagrodzenia  minimalnego.  W okresie na któryzawarto  umowę  zlecenia, płatnik  składek Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" zobowiązany  byłdo zgłoszenia  do obowiązkowych  ubezpieczeń emerytalnego,  rentowychi wypadkowego

Dowód  :

kopia umowy  zlecenia nr 09/07/ZR/2021  zawartej  10 lipca 2021 r. pomiędzy  ZespołemPieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"  a (akta kontroli  str. 373-376),
kopia Oświadczenia  Podatkowego  złożonego  przez  r. (akta kontroli  str.377-380),

dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek dlaw Kompleksowym  Systemie  Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.

Płatnik  składek  Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" zawarł  umowę  zlecenia z .0  Pesel ę  w dniu 18 lipca 2021 r. Umowa została zawarta na okresod 18 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. Z tytułu  zawartej  umowy  zlecenia płatnik  sktadekzgłosił  do ubezpieczenia  zdrowotnego.  Z ustaleń kontroli  wynika,;iB w okresie, na który zawarto w/w umowę ztecenia była obiętaobowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu umów zJeceń zawartych
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z innymi  przedsiębiorcami,  ale miesięczna  podstawa  wymiaru  tych składek za lipiec  2019 r,,

z tych tytułów  była niższa od kwoty  wynagrodzenia  minimalnego.

Z tytułu  zawartej  umowy  zlecenia płatnik  składek Zespół Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" zobowiązany

był do zgtoszenia  do obowiązkowych  ubezpieczeń emerytalnego,

rentowych  i wypadkowego.

Dowód:

-  kopia umowy  zlecenia nr 224/ZR/2019  zawartej  18 lipca 2019 r. pomiędzy  Zespofem

Pieśnii  Tańca,%ŚLĄSK" a (,ikta kontroli str. 63-66),

- kopia  Oświadczenia  Podatkowego  ztożonego  przez  19 czerwca

2019  r. (akta kontroti  str. 67-68),
 składekdlaę

Zakładu  Ubezpieczeń
dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń i podstawach  wymiaru

w Kompleksowym  Systemie  Informatycznym

Społecznych.

Płatnik  składek  Zespół  Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"  zawarł  umowę  zfecenia z

Pesel  w dniu  1l  września  2019 r. Umowa została zawarta na okres

od lI  września  2019  r. do 16 września 2019 r. Z tytułu  zawartej  umowy  zlecenia płatnik

składek  zgłosił  do ubezpieczenia  zdrowotnego.  Z ustaleń kontroli

wynika,  że  w okresie, na który zawarto  w/w umowę zlecenia była

objęta  obowiązkowymi  ubezpieczeniami  emerytalnym  i rentowymi  z tytułu  umowy  o pracę

zawartej  z innym  podmiotem  w niepełnym  wymiarze czasu pracy. Podstawa wymiaru

składek  na te ubezpieczenia  z tego tytułu była we 'wrześniu 20I9 r. niźsza od kwoty

wynagrodzenia  minimalnego.

Z tytułu  zawartej  umowy  z(ecenia płatnik  składek  Zespół  Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" zobowiązany

był do  zgłoszenia  doobowiązkowych  ubezpieczeń emerytalnego,

rentowych  i wypadkowego.

Dowód:

-  kopia  umowy  zlecenia nr 300/ZR/2019  zawartej  1l  września  2019 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a (akta kontroli  str. 449-452),

- kopia  Oświadczenia  Podatkowego  złożonego  przez 9 października

2019  r. (akta  kontroli  str.  453-456),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 8

@fflfflffl@ wKompleksowyrn Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

Płatnik  składek  Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" zawarł  umowę  zlecenia z

Pesel  ęw  dniu 28 lutego  2020 r. Umowa  została zawarta na okres od 2 marca

2020  r. do 31 marca 2020 r. Z tytułu  zawartej  umowy  zlecenia płatnik  składek zg'tosił

ubezpieczeniami  emerytalnym  i rentowymi  z tytułu  umowy  o pracę  zawartej z innym

podmiotem  w niepełnym  wymiarze  czasu pracy.  Podstawa  wymiaru  składek

na te ubezpieczenia  z tego tytułu  była w rnarcu 2020 r. niższa od kwoty wynagrodzenia

minimalnego.

Z tytułu  zawartej  umowy  zlecenia płatnik  skfadek  Zespof Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" zobowiązany

był  do zgłoszepia  doobowiązkowyĆh  ubezpieczeń  emerytalnego,

rentowych  i wypadkowego.
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Dowód:

kopia umowy zlecenia nr 17/02/ZG/2020  zawartei 28 lutego 2020 r. pomiędzy  Zespołem
Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a akta  kontroli  str. 461-464),

dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 8««««ffl«l wKompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu UbezpieczeńSpołecznych.

Płatnik składek Zespół Pieśnii Tańca,,ŚLĄ5K" zawarł umowę zlecenia z Pe";el8w  dniu IO marca 2020 r. Umowa została zawarta na dzień 10 marca 2020 r.

Ztytułu zawartej umowy zlecenia płatnik składek zgłosił wokresi0e,na  do ubezpieczeniazdrowotnego. Z ustaleń kontroli wynika, że który zawarto w/wumowę zlecenia była objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymiz tytułu umowy o pracę zawartej z innym podmiotem w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia z tego tytułu była w marcu 2020  r. niźszaod kwoty  wynagrodzenia  minimalnego.

Z tytułu  zawartej umowy zlecenia płatnik składek Zespół Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" zobowiązany
był do zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowychi wypadkowego.

Dowód:

-  kopia umowy zlecenia nr 10/03/ZR/2020  zawartej 10 marca 2020 r. pomiędzy  ZespotemPieśniiTańca,,ŚLĄSK" am(akta  kontroli str. 469-470),
- kopia Oświadczenia Podatkowego złożonego przez ff  (akta kontroli str.471-472),

-  dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru  składek  dla
w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Płatnik składek Zespół Pieśnii Tańca ,,ŚLĄSK" zawarł  umowę  zlecenia  z
0Pesel  w dniu 22 września 2020 r. Umowa została zawarta na okresod 22 września 2020 r. do 29 października 2020 r. Z tytułu zawartej umowy zlecenia płatnikskładek zgłosił r!n ubezpieczenia zdrowotnego. Z ustaleń kontroliwynika, że w okresie na który zawarto umowę zlecenia był objętyobowiązkowymi  ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi  z tytułu  prowadzeniapozarolniczej działalności z miesięczną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe niższą od kwoty wynagrodzenia minimalnego. W okresie na któryzawarto umowę zlecenia, płatnik składek Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" zobowiązany  byłdozgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego,rentowych  i wypadkowego.

Dowód:

-  kopia umowy zlecenia nr 29/09/ZR/2020 zawańej 22 września 2019 r. pomiędzyZespołem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" a (akta kontroli str. 477-482),
- kopia Oświadczenia Podatkowego złożonego przez aR listopada2020  r. (akta  kontroli  str. 483-486),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru  składek dla  »
w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu UbezpieczeńSpołecznych.

Na powyższe okoliczności wyjaśnienia złożyła %  upoważniona przezZbigniewa Cierniaka Dyrektora Zespołu Pieśnii Tańca,,SLĄSK" I /
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Dowód:

- protokół przyjęcia wyjaśnieńm  z 25 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str.

527-530).

Zgodnie  z:

-  art. 6 ust.l  pkt 4, art. 9 ust. 1a, ust. 2, ust. 2c, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy

z dnia 13 października  1998  r. o systemie  ubezpieczeń  społecznych  (Dz. U. z 2022 r. poz.

1009  z późn. zm.) obowiązkowo  ubezpieczeniom  emerytalnemu  i rentowym  podlegają,

osoby  fizyczne,  które  na obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej są osobami  wykonującymi

pracę  na podstawie  umowy  agencyjnej  lub  umowy  zlecenia  albo  innej  umowy

oświadczenie  usług, do której  zgodnie  z Kodeksem  cywilnym  stosuje  się przepisy

dotyczące  zlecenia,  zwanymi  da(ej  ,,zIeceniobiorcami"  oraz  osobami  znimi

współpracującymi.  Obowiązkowo  ubezpieczeniu  wypadkowemu  podlegają  osoby

podlegające  ubezpieczeniom  emerytalnernu  i rentowym.  Osoba spełniająca  warunki

do objęcia  obowiązkowo  ubezpieczeniami  emerytalnym  i rentowymi  z kilku tytułów,

o których  mowa  w art. 6 ust. I pkt  2, 4-6  i 10,  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  ubezpieczeń,  z zastrzeżeniem  ust. 2c

i 7. Osoba, o której  mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, której  podstawa  wymiaru  składek

na ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  w danym miesiącu  jest niższa od okreśIonej

w  art. 18 ust 4 pkt 5a, spełniająca  warunki  do objęcia  obowiązkowo  ubezpieczeniami

emerytalnym  i rentowymi  z innych tytułów  podlega obowiązkowo  ubezpieczeniom

emerytalnemu  i rentowym  również  z innych  tytułów.  Zasady tej nie stosuje się, jeżeli

łączna  podstawa  wymiaru  składek  z tytułu  wykonywania  pracy na podstawie  umowy,

o której  mowa  w art. 6 ust. 1 pkt  4, lub z innych  tytułów  osiąga kwotę  określoną  w art,

18 ust. 4 pkt 5a. zleceniobiorcy  podlegają  ubezpieczeniom  emerytalnemu,  rentowym

iwypadkowemu  od dnia  oznaczonego  w  umowie  jako  dzień  rozpoczęcia

jej wykonywania  do dnia rozwiązania  lub wygaśnięcia  tej umowy.  Każda osoba objęta

obowiązkowo  ubezpieczeniami  emerytalnym  i rentowymi  podlega  zgłoszeniu

do ubezpieczeń  społecznych.

-  art. 36 ust. I i ust. 4 ustawy  z dnia 13 października  1998 r. o systemie  ubezpieczeń

społecznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009  z późn.  zm.) zgłoszeń  do ubezpieczeń  społecznych

osób  będących  pracownikami  lub zleceniobiorcami  dokonuje  się wterminie  7 dni

od daty  powstania  obowiązku  ubezpieczenia.

-  art. 66 ust.l  pkt 1 lit. e, art. 69 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach

opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze środków  publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285

zpóźn.  zm.) obowiązkowi  ubezpieczenia  zdrowotnego  podlegają  osoby spełniające

warunki  do objęcia  ubezpieczeniami  spotecznymi  lub ubezpieczeniem  społecznym

rolników,  które są  osobami  wykonującymi  pracę  na podstawie  umowy  agencyjnej

lubumowy  zlecenia  albo  innej  umowy  oświadczenie  usług,  do  której  zgodnie

z przepisami  Kodeksu cywilnego  stosuje  się przepisy  dotyczące  zlecenia,  lub osobami

z nimi współpracującymi.  Osoby  wykonujące  umowę  zlecenia podlegają  obowiązkowi

ubezpieczenia  zdrowotnego  w terminach  określonych  w przepisach  o ubezpieczeniach

społecznych.  Do ubezpieczenia  zdrowotnego  tych osób stosuje  się odpowiednio  przepisy

dotyczące  zasad, trybuiterminu  zgłaszania  do ubezpieczenia  społecznego.

LIA.  Prawidłowość  danych  wykazanych  przez płatnika  składek  w dokumencie  ZUS RUD
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Skontrotowano  dokumenty  ZUS RUD przekazane  do Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  przezptatnika  sktadek  w okresie  objętym  kontrolą:

Pese17
ZUS RUD z 22 lutego  2021 r. przekazane  do ZUS drogą  elektroniczną  22 lutego  2021 r.ZUS RUD z 16 marca 2021 r. przekazane  do ZUS w formie  papierowej  17 marca  2021 r.
ZUS RUD z 25 maja 2021 r. przekazane do ZUS drog,ą elektroniczną  25 maia 2021 r.

Pesel

ZUS RUD z 16 marca  2021 r. przekazane  do ZUS w formie  papierowej  17 marca  2021 r.
ZUS RUD z 17 marca  2021 r. przekazane  do ZUS w formie  papierowej  17 marca  2021 r.ZUS RUD z 23 marca  2021 r. przekazane  do ZUS drogą  elektroniczną  23 marca  2021 r.

, Pesel

ZUS RUD z 7 października  2021 r. przekazane  do ZUS drogą elektroniczną  7 października2021  r.

pesel

ZUS RUD z 21 października  2021 r. przekazane  do ZUS drogą  elektroniczną  21 października2021  r.

. Pesel

ZUS RUD z 30 grudnia 2021 r. przekazane do ZUS droBą elektroniczną 30 grudnia 2021 r.

Ppselffl
ZUS RUD z 14 kwietnia  2021 r. przekazane  do ZUS drogą  elektroniczną  14  kwietnia  2021 r.

ZUS RUD z 16 marca  2021 r. przekazane  do ZUS w formie  papierowej  17 marca  2021 r.

Peseffi
ZUS RUD z 21 października  2021 r. przekazane  do ZUS drogą  elektroniczną  21 października2021  r.

Informacje  ZUS RUD płatnik  składek  przekazał  zgodnie  z zasadami  i obowiązującym  stanemprawnym.

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

Skontrolowano  zawarte  prZeZ płatnika  składek  umowy  o dzieło:

Nr 40/DZ/2019 zawarta 3 grudnia 2019 r. pomiędzy Zespotem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" ag@,,Wykonanie  statuetki z brązu - nagrody - Tańcząca para ,,Animus Silesia"wraz z wydaniem projektu -  odlewu/formy"

Nr 1/01/DZ/2020  zawańa 13 stycznia 2020 r. pomiędzy  Zespołem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK"
a .,.,Autorskie wykonanie wraz z przekazaniem praw autorskich  Projektugraficznego oraz modelu gipsowego statuetki ,,Tobie Polsko - upamiętnienie  PowstańŚląskich"
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Nr 1/02/DZ/2020 zawarta 17 lutego 2020 r. pomiędzy  Zespołem Pieśni i Tańca ,,śLĄSK"

a .,.Przygotowanie i opracowanie prog,ramu działalności artystycznej  Zespołu

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" in. Stanisława  Hadyny"

Nr 03/02/DZ/2020 zawarta 17 lutego 2020 r. pomiqdzy lespolem Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK"

a ,,Przygotowanie i opracowanie programu działalności artystycznej

Zespołu  Pieśnii  Tańca,,5;LĄSK" im. Stanisława  Hadyny"

Nr 04/02/DZ/2020 zawarta 17 lutego 2020 r. pomiędzy  Zespołem Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK"

a ,,Przygotowanie  i opracowanie  programu  działalności

artystycznej  Zespołu Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"im.  Stanisława  Hadyny"

Nr 05/02/DZ/2020  zawarta 17 lutego 2020 r. pomiędzy  Zespołem Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK"

a ,,Przygotowanie  i opracowanie  programu  działalności  artystycznej  Zespołu

Pieśnii  Tańca,,!ŚLĄSK"im.  Stanisława  Hadyny"

Nr 01/09/DZ/2020  zawarta 4 września  2020 r. pomiędzy  Zespołem Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"

a ,,Rejestracja koncertu Zespołu Pieśni i Tańca ,%ŚLĄSK" im,

Stanisława Hadyny używając własneBo sprzętu - kamery FS7, przekazanie  materiału

na nośniku Flash do siedziby zamawiającego  wraz z przeniesieniem  całości autorskich  praw

majątkowych  i praw do w/w  działa"

Nr 02/11/DZ/2020 zawarta 23 listopada  2020 r. pomiędzy  Zespołem Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"

a ,,Kompleksowe  opracowanie  koncepcji  artystycznej  do dzieła

artystycznego  pod roboczym  tytułem,,Zespół  ŚlĄSKi MIUOSH -  Pieśni wybrane"

Nr 04/11/DZ/2020 zawarta 23 listopada  2020 r. pomiędzy  Zespołem Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"

a ,,Opracowanie  koncepcji  artystycznej  do dzieła  artystycznego

pod roboczym  tytułem,,Zespół  ŚŁĄSKi MIUOSH -  Pieśni wybrane"

Nr 08/12/DZ/2020 zawarta 23 listopada  2020 r. pomiędzy  Zespołem Pieśni i Tańca ,%ŚLĄSK"

a ,,Stworzenie  30 sztuk  koronek  klockowych  do fartuchów

kurpiowskich"

Nr 01/12/DZ/2020 zawarta 1 grudnia 2020 r. pomiędzy  Zespołem Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK"

a ,,Autorskie napisanie utworu muzycznego  inspirowanego  kulturą  żydowską

oraz jego nagraniu wraz z przeniesieniem wszelkich praw autorskich  i praw pokrewnych

na Zamawiającego"

Nr 02/12/DZ/2020 zawarta I grudnia 2020 r. pomiędzy  Zespołem Pieśni i Tańca ,,5;LĄSK"

a ,,Nagranie warstwy muzycznej łącznie z muzyką do prezentacji  video

do spektak1u tanecznego Zespołu Pieśnii Tańca,,Śląsk"im.  Stanisława  Hadyny w Koszęcinie

pn. ,,Folk Solution" wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych  i pokrewnych

do utworu  w terminie  do 15 grudnia  2020 roku"

Zgodnie z obowiązującymi  przepisami płatnik składek nie zgłaszał do ubezpieczeń

wymienionych  osób z tytułu  wykonywania  umów  o dzieło.
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1.2. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz  innychsktadek,  do których  pobierania  zobowiązany  jest  Zaktad

1.2.1.  Ubezpieczenia  spoteczne

Zbadano:

-  zapisy księgowe za okres od stycznia 20I9 r. do grudnia 2021 r. na kontach:  230Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, 406 Wynagrodzenia, 407 - Ubezpieczenia społeczneiinne  świadczenia,

listy  wynagrodzeń  wypłaconych  w okresie  od stycznia 2019 r. do grudnia  2021  r,,

Od wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcy Pesel 2w miesiącach:

Sierpień  2021  r. -  3180  zł brutto
Wrzesień  2021  r. -  3680  zł brutto
Październik  2021  r. - 3360  zł brutto
Listopad  2021  r. -  3040  zł brutto

płatnik składek obliczył tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z ustaleń  kontroli  wynika,że z tytułu umów zlecenia zawartych z Zespołem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" za które  wypłaconow/w kwoty, w wymienionych miesiącach  podlegała obowiązkowoubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Od wymienionych  kwot  płatnikskładek był zobowiązany  obliczyć składki na ubezpieczenia: emerytalne,  rentowei wypadkowe.

Dowód:

-  kopia Rachunku z 31 sierpnia  2021  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z -(akta  kontroli  str. 173-174),

-  kopia Rachunku z 30 września  20;'1  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta kontroJi str. 27-281

- kopia Rachunku z 29 października 2021 r. do umowy zlecenia zawartej z fffifflffllg(akta  kontroli  str.  29-30),

-  kopia  Rachunku  z 30 listopada  2021  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta kontroli str. 31-321

- kopia Dowodu Wypłaty nr KW/72/08/2021/KASA z 31 sierpnia 2021 r. dla 8d(akta  kontroli str. 33-34),
-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla  -z 30  września  2021  r. (akta  kontroli  str. 35-36),
- wydruk Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

z 29 października 2021 r. (akta kontroli str. 37-381
- wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

z 30 listopada  2021  r. (akta  kontroli  str.  39-40),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru sktadek dla ffiQ  wKompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu UbezpieczeńSpołecznych.

31 października 2019 r. płatnik składek Zespół Pieśnii Tańca,,ŚLĄ5K" wypłacił zleceniobiorcyPeseldwynagrodzenie  w kwocie 500 zł brutto. Od wypłaconejkwoty ptatnik składek nie obliczył składek na ubezpieczenia emerytalne,  rentowei wypadkowe. Z ustaleń kontroli wynika, źe z tytułu umowy zlecenia za którą wypłacono w/w
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kwotę,  podlegała  obowiązkowo  ubezpieczeniom  emerytalnemu,  rentowym

i wypadkowemu.  Od wypłaconej  kwoty  płatnik  składek  był zobowiązany  obliczyć  składki

na obowiązkowe  ubezpieczenia:  emerytalne,  rentowe  i wypadkowe.

Dowód:

-  kopia  Rachunku  z 26 października  2019  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 47-48),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla  -

zrealizowanego  31 października  2019  r. (akta  kontroli  str.  407-408),

-  dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek  dla

w Kompleksohym  Systemie  Informatycznym  Zakładi.i  Ubezpieczeń  Społecznych.

IO września  2019 r. płatnik  składek  Zespół  Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"  wypłacił  zleceniobiorcy

Ppspl  wynagrodzenie  w kwocie  1660  zł brutto.

od  wypłaconej  kwoty  płatnik  składek  nie obliczył  składek  na ubezpieczenia  emerytalne,

rentowe  i wypadkowe.  Z ustaleń  kontroli  wynika,  źe z tytułu  umowy  zlecenia  za którą

wypłacono  w/w  kwotę,  podlegał  obowiązkowo  ubezpieczeniom

emerytalnemu,  rentowym  i wypadkowemu.  Od wymienionych  kwot  płatnik  składek  byf

zobowiązany  obliczyć  składki  na ubezpieczenia  : emerytalne,  rentowe  i wypadkowe.

Dowód:

kopia Rachunku z 5 września 2019 r. do umowy zlecenia zawartej z 8

d(akta  kontroli str. 55-56),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  10  września  2019  r. (akta  kontroli  str. 57-58),

dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla «fflfflffl»

w Kompleksowym  Systernie  Informatycznym  Zakładu  Ubezpieczeń

Społecznych.

W zakresie  prawidłowości  i rzetelności  obliczania  składek  na ubezpieczenia  społeczne  okres

kontroli  rozszerzono  dIa  , na  okres  od stycznia  2017  r,

do czerwca  2017  r.

Od wynagrodzeń  wypłaconych  zleceniobiorcy
 Pesel

w miesiącach:

Styczeń  2017  r. -  900  zł brutto

Luty  2017  r. -  2400  zł brutto

Marzec  2017  r. -  2400  zł brutto

Kwiecień  2017  r. -  1950  zł brutto

Maj  2017  r. -  2400  zł brutto

Czerwiec  2017  r. -  1500  zł brutto

Styczeń  2019  r. -  1300  zł brutto

Marzec  2019  r. -  1300  zł brutto

Kwiecień  2019  r.-1300  zł brutto

Maj  2019  r. -  1300  zł brutto

płatnik  składek obliczyłtylko  składkę  na ubezpieczenie  zdrowotne.  Z ustaleń kontroli  wynika,

że z tytułu  umów zlecenia zawartych z Zespołem Pieśni iTańca,,ŚLĄSK", za które wypłacono

w/w  kwoty,  w wymienionych  miesiącach  podlegała

obowiązkowo  ubezpieczeniom  emerytalnemu,  rentowym  i wypadkowemu.

Od wymienionych  kwot płatnik składek był zobowiązany  obliczyć składki na obowiązkowe

ubezpieczenia:  emerytalne,  rentowe  i wypadkowe.
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Dowód:

-  kopia  Rachunku  z 31 stycznia  2017  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta  kontroli  str. 195-196),

-  kopia  Rachunku  z 28 lutego  2017 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta  kontroli  str.  197-198),

-  kopia  Rachunku  z 30 marca  2017  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta  kontroli  str. 199-200),

- kopia  Rachunku  z 26 kwietnia  2017 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta  kontroli  str. 201-202),

- kopia Rachunku z 29 maja 2017 r. do umowy zlecenia zawartei z -g(akta  kontroli  str. 203-204),
- kopia  Rachunku  z 29 czerwca  2017  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

ę(akta  kontroli  str. 61-62),

- kopia  Rachunku  z 30 stycznia  2019  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
0(akta  kontroli str. 205-206),

. kopia  Rachunku  z 29 marca  2019  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
0(akta  kontroli str. 207-208),
kopia Rachunku z 30 kwietnia 2019 r. do umowy zlecenia zawartej z 8-' (akta  kontroli  str.  209-210),
kopia  Rachunku  z 31 maja  2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
g(akta  kontroli  str. 211-212),

wydruk Potwierdzenia transakcii przelewu wynagrodzenia dla
zrealizowanego  31 stycznia  2017  r. (akta  kontroli  str. 213-214),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego 28 lutego 2017 r. (akta kontroli  str. 215-2I61
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  31 marca  2017  r. (akta  kontroli  str. 217-218),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  28 kwietnia  2017  r. (akta  kontroli  str. 219-220),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
dzrealizowanego  31 maja 2017 r. (akta kontroli str. 221-222),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
gzrealizowanego  30 czerwca  2017  r. (akta  kontroli  str. 223-224),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
@g@zrealizowanego 31 stycznia 2019 r. (akta kontroli  str. 225-226),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
pzrealizowanego  29 marca  2019  r. (akta  kontroli  str.  227-228),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
0zrealizowanego  30 kwietnia 2019 r. (akta kontroli  str. 229-230),
wydruk Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
gzrealizowanego  31 maja  2019  r. (akta  kontroli  str. 231-232),

dane o zgtoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 8sh,t Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu UbezpieczeńSpołecznych.

28 lutego 2019 r. płatnik składek wypłacił zleceniobiorcy Pą5(l
wynagrodzenie w kwocie 890 zł brutto. Od wypłaconej kwoty ptatnik składekobliczył składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.
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Z ustaleń  kontroli  wynika, że w lutym  2019 r., z innego  tytułu  podstawa  wymiaru  składek

naobowiązkowe  ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe   była  wyższa

od kwoty  wynagrodzenia  minimalnego.  Płatnik  skiadek  nie był zobowiązany  do obliczenia

sktadek na cbowiązkowe  ubezpieczenia  emerytalne,  rentowe  i wypadkowe

od wynagrodzenia  wypłaconego  w lutym  2019  r.

Dowód:

-  kopia  Rachunku  z 27 lutego  2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str.  119-120),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  28 lutego  2019 r. (akta  kontro(i  str. 233-234  ),

-  dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  skiadek  dla

w Kompleksowym  Systernie  Informatycznym  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych.

28  marca  2019 r. płatnik  składek  wypłacił  zleceniobiorcy  Pp';el

wynagrodzenie  w kwocie  2673 zł brutto.  Od vvypłaconej  kwoty  płatnik

składek  obliczył  składki  na obowiązkowe  ubezpieczenia  emerytalne,  rentowe  i wypadkowe.

Z ustaleń kontroli wynika, że z tytułu zawartej umowy zlecenia 8  nie podlegał

obowiązkowym  ubezpieczeniom  emerytalnemu,  rentowym  i wypadkowemu.  Płatnik  składek

nie  był zobowiązany  do obliczenia  składek  na obowiązkowe  ubezpieczenia  emerytalne,

rentowe  i wypadkowe  od wynagrodzenia  wyptaconego  w marcu

2019  r,

Dowód:

-  kopia  Rachunku  z 27 marca  2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 125-126),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  28 marca  2019  r. (akta  kontro(i  str. 127-128),

-  dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla ęfflfflffl@

8  wKompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.

12 czerwca  2019 r. płatnik  składek  wypłacił  zleceniobiorcy  Ppsel

 wynagrodzenie  w kwocie  600 zł brutto.  Od wypłaconej  kwoty  płatnik  składek

obliczył  składki  na obowiązkowe  ubezpieczenia  emerytalne,  rentowe  i wypadkowe.

Z ustaleń  kontroli  wynika,  że z tytułu  zawartej  umowy  zlecenia,  za którą  wypłacono

wymienione  wynagrodzenie       nie podlegat obowiązkowym  ubezpieczeniom

emerytalnemu,  rentowym  i wypadkowemu.  Płatnik  składek  nie  był  zobowiązany

do obliczenia składek na obowiązkowe  ubezpieczenia  emeryta(ne,  rentowe  i wypadkowe

od wynagrodzenia  wypłaconego  w czerwcu  2019  r.

Dowód:

-  kopia  Rachunku  z Il  czerwca  2019  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str.  135-136),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  12  czerwca  2019  r. (akta  kontroli  str. 137-138),

-  dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek  dla

w Kompleksowym  Systemie  Informatycznym  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych.

Płatnik  składek  wypłacił  zleceniobiorcy  Pesel

wynagrodzenia:
 al
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1850  zł brutto  w dniu  8 lipca  2019  r.

1850  zł brutto  w dniu  7 lipca  2021  r.

Od wypłaconych kwot płatnik składek obliczył składki na obowiązkowe  ubezpieczenia
emerytalne,  rentowe  i wypadkowe.

Z ustaleń kontroli wynika, że z tytułu umów zlecenia, za które wypłacono wymienione
wynagrodzenia nie podlegał obowiązkowym  ubezpieczeniom
emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Płatnik  składek nie był  zobowiązany
do obliczenia składek na oŁ»owiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
od wynagrodzenia wyptaconego wlipcu  2019 r. i w lipcu  2021  r.
Dowód:

-  kopia  Rachunku  z 8 lipca 2019  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z 
(akta  kontroli  str.  15S1-152),

-  kopia Rachunku z 6 lipca 2021 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta kontroli  str. 153-1541

- wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  8 lipca 2019  r. (akta  kontroli  str. 155456),

- wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  7 lipca 2021  r. (akta  kontroli  str. 157-158),

- dane o zgtoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru  składek  dla »
wKompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.

W zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne  ol<res
kontroli rozszerzono dla na okres od października 2017 r. do grudnia2018  r.

od wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcy -'- Pesel $w miesiącach:

październik  2017  r. - 3200  zł brutto

listopad  2017  r. -  3500  zł brutto

grudzień  2017  r. -  1800  zł brutto

styczeń  2018  r. -  1500  zł brutto

luty  2018  r.-1800  zł brutto

marzec  2018  r. -  2100  zł brutto

kwiecień  2018  r.-1800  zł brutto

maj  2018  r. -  2200  zł brutto

czerwiec  2018  r.-1500  zł brutto

sierpień  2018  r. -  400 zł brutto

październik  2018  r. -  2860,11  zł brutto

listopad  2018  r. -  2700  zł brutto

grudzień  2018  r. -  1570  zł brutto

styczeń  2019  r. -  990  zł brutto

luty  2019  r. -  1310  zł brutto

marzec  2019  r. -  2520  zł brutto

kwiecień  2019  r. -  2160  zł brutto

maj  2019  r. -  2870  zł brutto

czerwiec  2019  r. -  340 zł brutto

sierpień 2019 r. -  3132 zł brutto  , /
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Płatnik składek obliczał składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne,  rentowe

i wypadkowe. Z ustafeń kontroli wynika, że z tytułu umów zlecenia zawartych  z Zespołem

Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" za które wypłacono w/w kwoty, w wymienionych  miesiącach  f

fi  nie podleg,a't obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu,  rentowym

i wypadkowemu. Płatnik składek nie był zobowiązany do obliczenia sktadek na obowiązkowe

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od w/w wynagrodzeń wypłaconych

Dowód:

- kopia Rachunku z 27 października 2017 r. do umo'wy zlecenia zawartej z 0
d(akta  kontroli str. 165-166),

-  kopia Rachunku z 27 listopada 2017  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 167-168),

-  kopia Rachunku z 22 grudnia 2017 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str.  169-170),

-  kopia Rachunku z 24 stycznia 2018 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 301-302),

-  kopia Rachunku z 26 lutego 2018  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta kontroli  str. 303-3041

-  kopia Rachunku z 26 marca  2018  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 305-306),

- kopia Rachunku z 23 kwietnia 2018 r. do umowy zlecenia zawartej z . J '-7'' a 
(akta  kontroli  str. 307-308),

- kopia Rachunku z 29 maja 2018 r. do umowy zlecenia zawartej z (akta

kontroli  str. 309-3I01

-  kopia Rachunku z 13 czerwca  2018  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta kontroli  str. 311-3121

- kopia Rachunku z 31 sierpnia  2018 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 313-314),

- kOpia Rachunku Z 30 października 2018 r. dO umOwy zlecenia zawartej Z z
8(akta  kontroli str. 315-316),

- kopia Rachunku z 28 listopada 2018  r. do umowy  z(ecenia  zawartej  z

(akta kontroli  str. 317-3181

- kopia Rachunku z 17 grudnia 2018 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str.  319-320),

- kopia Rachunku z 30 stycznia 2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str.  321-322),

- kopia Rachunku z 27 lutego 2019 r. do umowy  zlecenia zawartel

(akta  kontroli  str. 323-324),

- kopia Rachunku z 29 marca 2018  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 325-326),

- kopia Rachunku z 30 kwietnia 2019  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 327-328),

- kopia Rachunku z 31 maja 2019 r. do umowy zlecenia zawartej z (,ikta

kontroli  str. 329-330),

 kopia Rachunku z 24 czerwca 2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  7

(akta  kontro(i  str. 33:L-332),

 kopia Rachunku z 2 sierpnia 2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z ' .

(aktakontrolistr.  333-334),
 ,
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wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  27 października  2017  r. (akta  kontroli  str. 335-336),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  29 listopada  2017  r. (akta  kontroli  str. 337-338),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla  '-  ' .
zrealizowanego  22 grudnia  2017  r. (akta  kontroli  str. 339-340),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  30 stycznia  2018  r. (akta  kontroli  str. 341-342),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  271utego  2018  r. (akta  kontroli  str.  343-344),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla  '
zrealizowanego  28 marca  2018  r. (akta  kontroli  str. 345-346),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla  '
zrealizowanego  27 kwietnia  2018  r. (akta  kontroli  str. 347-348),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  Jla   
zrealizowanego  30 maja  2018  r. (akta  kontroli  str. 349-350),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla  -
zrealizowanego  19 czerwca  2018  r. (akta  kontroli  str. 351-352),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  31 sierpnia  2018  r. (akta  kontroli  str. 353-354),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla  "
zrealizowanego  31 października  2018  r. (akta  kontroli  str. 355-356),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  29 listopada  2018  r. (akta  kontroli  str. 357-358),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  21 grudnia  2018  r. (akta  kontroli  str. 359-360),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  31 stycznia  2019  r. (akta  kontroli  str. 361-362),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  281utego  2019  r. (akta  kontrofi  str. 363-364),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowane@o  29 marca 2019 r. (akta kontroli  str. 365-366),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  .:lla
zrealizowanego  30 kwietnia  2019  r. (akta  kontroli  str. 367-368),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  31 maja  2C)19 r. (akta  kontroli  str. 369-370),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  28 czerwca  2019  r. (akta  kontroli  str.  371-372),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  14  sierpnia  2019  r. (akta  kontroli  str. 503-504),
dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek  dla
w Kompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

21 lipca 2021 r. płatnik składek Zespot Piesni i Tanca SLĄSK wypłacił  zleceniobiorcy
Hesel wynagrodzenie w kwocie 5872 zł brutto.

Od wypłaconej kwoty ptatnik składek nie obliczył sktadek na ubezpieczenia emerytalne
rentowe i wypadkowe. Z ustalen kontroli wynika że z tytułu umowy zlecenia za ktorąwyptacono w/w kwotę podlegał obowiązkowo  ubezpieczeniom
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emerytalnemu,  rentowym i wypadkowemu.  Odwymienionej  kwoty płatnik  składek

był zobowiązany obliczyć sktadki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Dovvód:

- kopia Rachunku z 17 lipca 2021 r. do umowy zlecenia zawartej z iakta

kontroli str. 381-382),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji przeJewu wynagrodzenia dla 

zrealizowanego 21 lipca 202I r. (akta kontroli str. 445-446),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 0
w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

30 lipca 2019 r. płatnik skiadek Zespół Pieśni i Tańca ,%ŚLĄSK" wypłacił zleceniobiorcy

Ppsel wynagrodzenie w kwocie 2100 zł brutto.

Od wypłaconej kwoty płatnik składek nie obliczył składek na ubezpieczenia  emerytalne,

rentowe i wypadkowe. Z ustaleń kontrofi wynika, źe z tytułu umowy  zlecenia  za  którą

wypłacono w/w kwotę, . podlegała obowiązkowo  ubezpieczeniom

emerytalnemu,  rentowym  i wypadkowemu.  Odwymienionej  kwoty płatnik  składek

był zobowiązany  obliczyć składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Dowód:

-  kopia Rachunku  z 29 lipca 2019 r. do urnowy  zlecenia  zawartej  z . .

ę(akta  kontroli  str. 69-70),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla '

zrealizowanego  30 lipca 2019 r. (akta kontroli  str. 447-448},

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla ęfflffl@

wKompleksowym Systernie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.

30 września 2019 r. płatnik składek wypłacił zleceniobiorcv Ppsel

$wyna@rodzenie  w kwocie 400 zł brutto. Od wypłaconej kwoty płatnik składek

nie obliczył składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Z ustaleń  kontroli

wynika, że z tytułu umowy zlecenia za którą wypłacono w/w kwotę,

podlegała obowiązkowo  ubezpieczeniom emerytalnemu,  rentowym  i wypadkowemu,

Od wymienionej kwoty płatnik składek był zobowiązany  obliczyć składki na ubezpieczenia:

emerytalne,  rentowe  iwypadkowe.

Dowód:

- kopia Rachunku z 30 września 2019 r. do umowy zlecenia zawartej z 8

2(akta  kontroli str. 457-458),

-  wydruk Potwierdzenia transakcji przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego 30 września 2019 r. (akta kontroli  str. 459-460),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla %

w Kompleksowym Systernie Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.

31 marca  2020  r. płatnik  składek  wypłacił  zleceniobiorcy

Pesel wynagrodzenie w kwocie 731 zł brutto. Od wypłaconej  kwoty  płatnik

składek nie obliczył składek na ubezpieczenia emerytalne,  rentowe  i wypadkowe.  Z ustateń

kontroli wynika, że z tytułu umowy zlecenia za którą wypłacono w/w kwotę, 0

8  podiagała obowiązkowo  ubezpieczeniom emerytalnemu,  rentowym
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i wypadkowemu. Od wymienionej kwoty płatnik składek był zobowiązany  obliczyć  składki
na ubezpieczenia:  emerytalne,  rentowe  i wypadkowe.
Dowód:

-  kopia  Rachunku  z 31 marca  2020  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta  kontroli  str. 465-466),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  31 marca  2020  r. (akta kontroli  str. 467-468),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 88  wKompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

13 marca 2020 r. ptatnik składek wyptacił zleceniobiorcy  Pesel  ,
wynagrodzenie w kwocie 150 zł brutto. Od wypłaconej kwoty płatnik składek nie obliczył
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Z ustaleń kontroli wynika,
że z tytułu umowy zlecenia za którą wypłacono w/w kwotę, podlegała
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Od wymienionej
kwoty płatnik składek był zobowiązany obliczyć składki na ubezpieczenia: emerytalne,
rentowe  i wypadkowe.

Dowód:

- kopia Rachunku z 13 marca 2020 r. do umowy zlecenia zawartej z (;'ikta
kontroli  str. 473-474),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia
zrealizowanego 13 marca  2020  r. (akta  kontroli  str. 475-476),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach  wymiaru  składel< dla
w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

dla

zleceniobiorcy fi  ii  .   .  .   .

Od  wynagrodzeń  wypłaconych

Pesel W  W miesi4cach:
Wrzesień  2020  r. -  500  zł brutto

Październik  2020  r. - 2000  zł brutto

płatnik sktadek obliczył tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z ustaleń kontroli  wynika,
że z tytułu umowy zlecenia zawartejz Zespołem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" za które  wypłacono
w/w kwoty, w wymienionych miesiącach podlegat obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Od wymienionych kwot  płatnik
składek był zobowiązany obliczyć składki na ubezpieczenia: emerytalne,  rentowe
i wypadkowe.

Dowód:

-  kopia Rachunku z 30 września 2020 r. do umowy zlecenia zawarte3  z
p(akta  kontroli  str. 487-488),

- kopia Rachunku z 29 października 2020 r. do umowy zlecenia zawartej z0
(akta kontroli str. 489-4901

- wydruk Potwierdzenia transakcji przelewu  wynagrodzenia  dla
z 30 września  2020  r. (akta  kontroli  str. 499-500),

- wydruk Potwierdzenia transakcji przelewu  wynagrodzenia  dl,:i
z 30 października 2020  r. (akta  kontroli  str. 501-502),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru sktadek dla 8
wKompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.  (
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Na powyższe  okoliczności wyjaśnienia ztożyła upoważniona

przez  Zbigniewa  Cierniaka  Dyrektora  Zespołu  Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"

Dowód:

-  protokół  prz,'jęcia  wyjaśnień -25 sierpnia  2022 r. (akta kontroli  str.

527-530).

Zgodnie  z:

art. 18 ust. 3, art. 20 ust.l  ustawy  z dnia  13 października  1998  r. o systemie  ubezpieczeń

społecznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) podstawę  wymiaru  składek

na ubezpieczenia  emeryta(ne  i rentowe  zleceniobiorców  stanowi  przychód  jeżeli

wumowie  z(ecenia  albo w innej  umowie  o świadczenie  usług, do której  zgodnie

z Kodeksem  cywilnym  stosuje  się  przepisy  dotyczące  zlecenia,  określono  odpłatność

zajej  wykonywanie  kwotowo,  wkwotowej  stawce  godzinowej.  Podstawę  wymiaru

składek  na ubezpieczenie  wypadkowe  stanowi  podstawa  wymiaru  składek

na ubezpieczenie  emerytalne  i ubezpieczenia  rentowe.

Pesel  przebywała  na urlopie  wychowawczym  udzielonym

przez  płatnika  składek  Zespół  Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"  na okres  od IO maja  2017  r. do 3 lutego

2020  r. Z tytułu  przebywania  ubezpieczonej  na urlopie  wychowawczym  płatnik  składek,

zastyczeń  2019  r. zadeklarował  finansowane  z budżetu,  składki  na ubezpieczenia

emerytalne  i rentowe  obliczone  od podstavvy  wymiaru  w kwocie  2665,80  zł, W okresie

udzielonego  urlopu  wychowawczego  ..  - nie  miała  innych  tytułów

do ubezpieczenia  emerytalnego  i ubezpieczeń  rentowych.  Kwota  przeciętnego  miesięcznego

wynagrodzenia  wypfaconego  ubezpieczonej  za okres  12 miesięcy  poprzedzających  urlop

wychowawczy  jest wyźsza  od kwoty  stanowiącej  60% prog,nozovvaneg,o,  przeciętnego

miesięcznego  wynagrodzenia  przyjętego  do ustalenia  kwoty  ograniczenia  rocznej  podstawy

wymiaru  składek  ogłoszonego  na rok 2019.

Za styczeń  2019 r. płatnik  składek  zobowiązany  był zadek!arować  finansowane  z budżetu

państwa  składki  na ubezpieczenia  emerytalne  i rentowp  .    nhljczone

od podstawy  wymiaru  równej  kwocie  60% prognozowanego,  przeciętnego  miesięcznego

wynagrodzenia  przyjętego  do ustalenia  kwoty  ograniczenia  rocznej  podstawy  wymiaru

składek  ogłoszonego  na rok  kalendarzowy  2019  tj. w kwocie  2859,00  zł.

Dowód:

-  kopia  wniosku  o udzielenie  urlopu  wychowawczego  z 5 kwietnia  2017  r. złożonego  przez

'  (.'ikta kontroli  str. 417-418),

- kopia informacji dla *a
 z 10 kwietnia 2017 r. o udzieleniu urlopu

wychowawczego  (akta  kontroli  str. 419-420)

-  kopia  wniosku  z 21 stycznia  2020  r. o skrócenie  urlopu

wychowawczego (akta kontro(i str. 505-506i

-  kopia Informacji  z 24 stycznia  2020  r. dla  n wyrażeniu  zgody

na skrócenie  urlopu  wychowawczego  (akta  kontroli  str. 507-508),

-  kopia karty zarobkowe3  za rok 2016 i 2017 (akta kontroli str. 491-

494)

- , Pesel przebywała na urlopie wychowawczym

udzielonym przez płatnika składek Zespół Pieśni i Tańca ,,!ŚLĄSK" na okres od 7 kwietnia

2019 r. do 31 lipca 2020 r. Z tytułu przebywania ubezpieczonej na urlopie wychowawczym

płatnik składek, zakwiecień  2019 r. zadeklarował finansowane z budżetu, składki

na ubezpieczenia emeryta(ne i rentowe obliczone od podstawy wymiaru w kwocie 1800  ł
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a za maj 2019 r. od podstawy wymiaru w kwocie 2250 zł. W okresie udzielonego  urlopu
wychowawczego  nie miała innych tytułów  do ubezpieczenia
emerytalnego  i ubezpieczeń rentowych.  Z ustaleń kontroli  wynika, że w okresie 12 miesięcy
poprzedzających  urlop wychowawczy  ubezpieczona nie miaia wyptaconego  wynagrodzenia,
na  podstawie  którego  można ustalić podstawę  wymiaru  składek na ubezpieczenia
emerytalne  i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.  Ustalona  kwota
przeciętnego  wynagrodzenia  wypłaconego  innej ubezpieczonej  zatrudnionej
na równorzędnym  stanowisku jest wyźsza od kwoty stanowiącej  60% prognozowanego,
przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia przyjętego do ustalen:a kwoty ograniczenia
rocznej  podstawy wymiaru składek ogłoszonego na rok 2019. Za kwiecień 2019 r. płatnikskładek zobowiązany  był do zadeklarowania  składek na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe
z tytułu  przebywania  na urlopie wychowawczym  obliczonych
od podstawy wymiaru równej kwocie stanowiącei 60% prognozowanego, przeciętnego
miesięcznego  wynagrodzenia  przyjętego  do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej  podstawy
wymiaru składek ogłoszonego na rok 2019 tzn. 2859 zł pomniejszonej proporcjonalnie
do okresu od 4 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. Za maj 2019 r. płatnik składek
zobowiązany  był do zadeklarowania  sktadek na ubezpieczenia emeryta)ne i rentowe  z tytułuprzebywania  na urlopie wychowawczym obliczonych od podstawy
wymiaru równej kwocie stanowiącej 60% prognozowanego,  przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia  przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaruskładek  ogłoszonego  na rok 2019  tzn. 2859  zł.

Dowt"d  :

kopia  wniosku  o udzielenie urfopu  wychowawczego  złożonego  przez
@l(akta kontroli str. 517-s1s),
kopia informacji  dla z 5 kwietnia 2019 r. o udzieleniu urlopuwychowawczego  (akta  kontroli  str. 515-516)

kopia wniosku  o przedłużenie urlopu wychowawczego  (aktakontroli  str. 511-512),

kopia informacji  dla z 21 kwietnia 2020 r. o przedłużeniu  urlopuwychowawczego  (akta  kontroli  str. 509-510)

kopia umowy o pracę zawartej 27 sierpnia 2018 r. pomiędzy Zespołem Pieśni i Tańca,,ŚLĄSK" a (akta  kontroli  str. 513-514),
Karty wynagrodzeń za okres od kwietnia 2018 r. do marca 2019 r. dla pracownika
zatrudnionego  na stanowisku muzyk skrzypek  (akta  kontroli  str. 525-526).

Na powyższe okoliczności  wyjaśnienia  złożyła -'- - . upoważnionaprzez  Zbigniewa  Cierniaka  Dyrektora  Zespołu  Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"
Dowód  :

- protokół  przyjęcia wyjaśnień  z 25 sierpnia 2022 r. (akta kontroli  str.527-530).

Zgodnie  z:

-  art. 18 ust. 5b, ust. 9 i ust. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń spotecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) podstawę  wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie
wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego,  przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia  przyjętego do ustalenia kwoty  ograniczenia rocznej podstawy wymiaru
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skfadek ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Za miesiąc,  w którym  nastąpiło

odpowiednio  objęcie ubezpieczeniami  emerytalnym  i rentowymi  lub ich ustanie i jeżeli

trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru  składek

zmniejsza się proporcjonalnie,  dzieląc ją paez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca

imnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Składka w nowej  wysokości

obowiązuje  od dnia 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawa wymiaru składek  na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyźsza niż przeciętne,  miesięczne

wynagrodzenie  wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających  urlop

wychowawczy  i nie może być niższa niż 75"/o kwoty minimalnego  wynagrodzenia.

Różnica  w na(iczeniu  składek  z tego  tytułu  wynosi:

Odpis  składek:  1l  433,95  zł

Przypis  składek:  10  573,21  zł

Obciążenie  budźetu  państwa:354,86  zł

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

Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw  wymiaru  składek  na ubezpieczenia

społeczne  i skfadek  na ubezpieczenie  zdrowotne

Zestawienie  miesięcznych  różnic  w zakresie skfadek na ubezpieczenia  społeczne

i ubezpieczenie  zdrowotne

1.2.2.  Ubezpieczenie  zdrowotne

Zbadano:

zapisy księgowe za okres od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. na kontach: 230

Rozrachunki z tytułu  wynagrodzeń,  406 Wynagrodzenia,  407 - Ubezpieczenia społeczne

i inne świadczenia,

listy wynagrodzeń  wypłaconych  w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r.,

Od vvynagrodzeń  wypłaconych zleceniobiorcy  Pesel

w miesiącach:

Sierpień  2021  r. -  3180  zł brutto

Wrzesień  2021  r. -  3680  zł brutto

Październik  2021  r. -  3360  zł brutto

Listopad  2021  r.-3040  zł brutto

płatnik składek obliczał składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z ustaleń kontroli wynika,

że z tytułu  umów zlecenia zawartych  z Zespołem Pieśnii Tańca,,5;LĄSK" za które wypłacono

w/w kwoty, w wymienionych miesiącach    .  podlegała  obowiązkowo

ubezpieczeniom  emerytalnemu,  rentowym  i wypadkowemu.  Od wymienionych  kwot płatnik

składek był zobowiązany obliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne  od podstaw  wymiaru

ustalonych jako wypłacona kwota, pomniejszona o składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe  finansowane  przez  ubezpieczonego.

Dowód:

kopia  Rachunku  z 31 sierpnia  2021  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z "---  ' -

(akta  kontroli  str. :[73-174),

kopia  Rachunku  z 30 września  2021  r. do urnowy  zlecenia  zawartej  z -----

(akta  kontroli  str. 27-28),

kopia Rachunku z 29 października 2021 r. do umowy  zlecenia  zawartq

ę(akta  kontroli  str. 29-30),
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kopia Rachunku z 30 listopada 2021 r. do umowy zlecenia zawartej z
(akta kontroli  str. 31-321

kopia Dowodu Wypłaty nr KW/72/08/2021/KASA z 31 sierpnia 2021 r. dla 0d(akta  kontroli str. 33-341
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
z 30 września 2021 r. (akta kontroli  str. 35-36),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
z 29 października 2021 r. (akta kontroli  str. 37-38),
wydruk Potwierdzenia transakcii przelewu wynagrodzenia dla
z 301istopada 2021 r. (akta kontroli  str. 39-40),

dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 04  wKompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu UbezpieczeńSpołecznych.

31 października 2019 r. płatnik  składek Zespół Pieśnii Tańca,,ŚLĄ5K" wypłacił  zleceniobiorcy Pesel ynagrodzenie  w kwocie 500 zł brutto.  Od wypłaconejkwoty płatnik składek obliczył składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z ustaleń kontroliwynika, że z tytułu umowy zlecenia Za którą wypłacono w/w kwotę, $podlegała  obowiązkowo  ubezpieczeniom  emerytalnemu,  rentowym  i wypadkowemu.Od wypłaconej  w październiku 2019 r. kwoty, płatnik składek był zobowiązany  obliczyćskładkę  na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną  od podstawy wymiaru ustalonej  jakowypłacona  kwota,  pomniejszona  o składki  na ubezpieczenia  emerytalne  irentowefinansowane  przez  ubezpieczonego.
Dowód:

-  kopia  Rachunku  z 26 października 2019  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z-.  .(akta  kontroli  str. 47-48),
-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  prze(ewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  31 października 2019  r. (akta  kontroli  str.  407-408),
-  dane  o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach  wymiaru  składek  dla

w Kompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

10 września 2019 r. płatnik składek Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" wypłacił  zleceniobiorcy
 PFlSE'I .  i.h.tyn.igrodzenie w kwocie 1660  zł brutto.Od wypłaconei  kwoty  płatnik  składek obliczył  składkę na ubezpieczenie zdrowotne.  Z ustaleńkontroli  wynika, że z tytułu umowy zlecenia za którą  wypłacono w/w kwotę,g%  podlegał obowiązkowo  ubezpieczeniom  emerytalnemu,  rentowymiwypadkowemu.  Odwypłaconej  we wrześniu  2019 r. kwoty,  płatnik  składekbyłzobowiązany  obliczyć składkę  na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną  od podstawywymiaru ustalonej  jako wypłacona kwota, pomniejszona o składki na ubezpieczeniaemerytalne  i rentowe  finansowane  przez  ubezpieczonego.

Dowód:

kopia Rachunku z 5 września 2019 r. do umowy zlecenia zawartej z 8Jakta  kontroli str. 55-56),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji przelewu wynagrodzenia  dla .zrealizowanego  10 września 2019 r. (akta kontroli  str. 57-58),

dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 80  wKompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu UbezpieczeńSpołecznych.
 ,
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W zakresie prawidfowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia  społeczne  okres

kontroli rozszerzono dla  n,i okres od stycznia  2017  r.

do  czerwca  2017  r.

Od wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcy  Ppsel

w miesiącach:

Styczeń  2017  r. -  900  zł brutto

Luty  2017  r. -  2400  zł brutto

Marzec  2017  r. -  2400  zł brutto

Kwiecień  2017  r.-1950  zł brutto

Maj  2017  r. -  2400  zł brutto

Czerwiec  2017  r. -  1500  zł brutto

Styczeń  2019  r.-1300  zł brutto

Marzec  2019  r. -  1300  zł brutto

Kwiecień  2019  r. -  1300  zł brutto

Maj  2019  r. -  1300  zł brutto

płatnik składek obliczał składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podstaw  wymiaru

ustalonych jako wypłacona w danym miesiącu kwota. Z ustaień kontroii  wynika, że z tytułu

umów zlecenia zawartych z Zespołem Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" za które wypłacono  w/w

kwoty, w wymienionych miesiącach l"indtegała obowiązkowo

ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym  i wypadkowemu.  Od wymienionych  kwot  płatnik

składek był zobowiązany obliczyć składki obliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne

odpodstaw  wymiaru  ustalonych  jako  wypłacona  kwota  pomniejszona  o składki

na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe  finansowane  przez  ubezpieczonego.

Dowód:

-  kopia Rachunku z 31 stycznia 2017  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontro(i  str.  195-196),

-  kopia Rachunku z 28 lutego 2017 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str.  197-198),

-  kopia Rachunku z 30 marca 2017 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str.  199-200),

-  kopia Rachunku z 26 kwietnia  2017 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 201-202),

-  kopia Rachunku z 29 maja 2017 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

ffl(akta  kontroli  str. 203-204),

- kopia Rachunku z 29 czerwca 2017 r. do umowy  zlecenia  zawartej  7

p(akta  kontroli  str.  61-62),

- kopia Rachunku z 30 stycznia 2019 r. do umowy  zfecenia  zawartej  z

p(akta  kontroli  str. 205-206),

- kopia Rachunku z 29 marca 2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej

p(akta  kontrofi  str. 207-208),

- kopia Rachunku z 30 kwietnia 2019 r. do umowy zlecenia zawartej z 8
(;qkta kontroli  str.  209-210),

- kopia Rachunku z 3I maja 2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

p(akta  kontroli  str.  211-212),

- wydruk Potwierdzenia transakcji przelewu wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  31 stycznia 2017 r. (akta kontroli  str. 213-214),
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wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  28 lutego  2017 r. (akta kontroli  str. 215-216),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  31 marca  2017 r. (akta kontroli  str. 217-218),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  28 kwietnia  2017 r. (akta kontroli  str. 219-220),
wydruk  Potwierdzenia  transakcii  przelewu wynagrodzenia dla

pzrealizowanego  31 maja 2017 r. (akta kontroli  str. 221-222),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
dzrealizowanego  30 czerwca 2017 r. (akta kontroli str. 223-224),wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
@jzrealizowanego  31 stycznia 2019 r. (akta kontroli str. 225-226),wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
@zrealizowanego  29 marca 2019 r. (akta kontroli str. 227-228),wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
@zrealizowanego  30 kwietnia 2019 r. (akta kontroli str. 229-230),wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
Qzrealizowanego  31 maja 2019 r. (akta kontroli  str. 231-232),
dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla «ęffll

w Kompleksowym  Systemie  Informatycznym  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych.

28 lutego  2019  r. płatnik  składek  wypłacit  zleceniobiorcy  'Pespld  wynagrodzenie w kwocie 890 zł brutto. Od wypłaconej kwoty płatnikskładek  zadeklarował  składkę  na ubezpieczenie  zdrowotne  w  wysokości  obliczonejod podstawy  wymiaru  ustalonej  jako  wypłacona  kwota  pomniejszona  o składkina ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  finansowane  przez ubezpieczonego.  Z ustaleńkontroli  wynika,  że w lutym  2019 r., z tytułu  umowy  zlecenia  zawartej  z Zespołem  PieśniiTańca  ,,ŚLĄSK"  podlegał  tylko  ubezpieczeniu  zdrowotnemu.  Składkęna ubezpieczeni  zdrowotne  płatnik  składek  zobowiązany  był obliczyć  od podstawy  wymiaru
równej  kwocie  wypłaconego  w lutym  2019 r. wynagrodzenia.
Dowód:

-  kopia Rachunku  z 27 lutego  2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta  kontroli  str. 119-120),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  28 lutego  2019 r. (akta kontroli  str. 233-234  ),

-  dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek  dl,q
w Kompleksowym  Systemie  lnformatycznym  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych.

28 marca  2019  r. ptatnik  składek  wypłacil  zleceniobiorcy
Pesel uiynagrodzenie  w kwocie  2673 zł brutto.  Od wypłaconej  kwoty  płatnik
składek  zadeklarowat  składkę  na ubezpieczenie  zdrowotne  obliczoną  od podstawy  wymiaru
ustalonej  jako wypłacona  kwota  pomniejszona  o składki na ubezpieczenia  emerytalnei rentowe  finansowane  przez ubezpieczonego.

Z ustaleń  kontroli  wynika,  źe z tytułu  zawartej  umowy  zlecenir*  nip pod1eg;3i
obowiązkowym  ubezpieczeniom  emerytalnemu,  rentowym  i wypadkowemu.
Od wypłaconego  shr marcu 2019 r. wynagrodzenia,  płatnik  sktadek

4 f
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zobowiązany był obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne ustalając  podstawę  wyrniaru

w wysokości  wypłaconego  wynagrodzenia.

Dowód:

-  kopia Rachur:ku  z 27 marca  2019 r. do umowy  zlecenia  zaouartej  z

(akta  kontroli  str.  125-I26),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowaneBo 28 marca 2019 r. (akta kontroli str. 127428),

- dane o zgloszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 8

ęfflffi@  wKompleksowym  Systemie Inforrriatycznym Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.

12  czerwca  2019  r. płatnik  składek  wypłacił  z!eceniobiorcy

Pesel wynagrodzenie w kwocie 600 zł brutto.  Od wypłaconej  kwoty  płatnik

składek zadeklarował składkę  na ubezpieczenie zdrowotne  obliczoną  od podstawy  wymiaru

ustalonej jako wypłacona kwota pomniejszona  o składki  na ubezpieczenia  emerytalne

i rentowe  finansowane  przez  ubezpieczonego.

Z ustafeń kontroli wynika, źe z tytułu zawartej  umowy  zlecenia  nie podlegał

obowiązkowym  ubezpieczeniom emerytainernu,  rentowym  i wypadkowemu.

Od wypłaconego  1ń/ czerwcu  2019 r. wynagrodzenia,  płatnik  składek

zobowiązany  był  ob(iczyć składkę  na ubezpieczenie  zdrowotne  ustalając  podstawę  wymiaru

w wysokości  wypłaconego  wynagrodzenia.

Dowód:

-  kopia  Rachunku  z 1l  czerwca  2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str.  135-136),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  12  czerwca  2019  r. (akta  kontroli  str. 137-138),

-  dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek  d)a

w Kompleksowym  Systemie  Informatycznym  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych.

Płatnik  składek  wypłacił  zteceniobiorcy  Pesel

wynagrodzenia  :

1850  zł brutto  w dniu  8 lipca 2019  r.

1850  zł brutto  w dniu  7 lipca 2021  r.

Od wypłaconych kwot płatnik składek obliczył sktadkę na ubezpieczenie zdrowotne,

ustalając jej wysokość od podstawy wymiaru ustalonejjako  wypłacona kwota pomniejszona

o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane przez  ubezpieczonego.

Z usta(eń kontroli wynika, że z tytułu zawartych umów zlecenia, za które wypłacono

wymienione  wynagrodzenia nip podlegał obowiązkowym  ubezpieczeniom

emerytalnemu i rentowym. Od wypłaconych  wvnagrodzeń  w lipcu

2019 r. i w lipcu 2021 r., płatnik składek zobowiązany  był obliczyć składkę  na ubezpieczenie

zdrowotne obliczając jej wysokość od podstawy wymiaru równej kwocie wypłaconych

wynagrodzeń.

Dowód:

-  kopia Rachunku z 8 lipca 2019  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str.  151-152),

-  kopia Rachunku z 6 lipca 2021  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str.  153-154),

str. 30



wydruk Potwierdzenia transakcii przelewu wynagrodzenia dla
zrealizowanego  81ipca  2019  r. (akta  kontroli  str.  155-156),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  7 lipca  2021  r. (akta  kontroli  str. 157-158),

dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla ffi
wKompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.

W zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpie:zenia społeczne  okres
kontroli rozszerzono dla n,i okres od października 2017 r. do grudnia2018  r.

Od wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcy  Ppsel
w miesiącach:

październik  2017  r. - 3200  zł brutto

listopad  2017  r. -  3500  zł brutto

grudzień  2017  r.-1800  zł brutto

styczeń  2018  r. -  1500  zł brutto

luty  2018  r.-1800  zł brutto

marzec  2018  r. -  2100  zł brutto

kwiecień  2018  r.-1800  zł brutto

maj  2018  r. -  2200  zł brutto

czerwiec  2018  r.-1500  zł brutto

sierpień  2018  r. -  400 zł brutto

październik  2018  r. -  2860,11  zł brutto
listopad  2018  r. -  2700  zł brutto

grudzień  2018  r. -  1570  zł brutto

styczeń  2019  r. -  990  zł brutto

luty  2019  r. -  1310  zł brutto

marzec  2019  r. -  2520  zł brutto

kwiecień  2019  r. -  2160  zł brutto

maj  2019  r. -  2870  zł brutto

czerwiec  2019  r. -  340  zł brutto

sierpień  2019  r. -  3132  zł brutto

płatnik składek obliczał składkę na ubezpieczenie zdrowotne, od podstawy wymiaru
ustalonej jako wypłacona kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe  finansowane  przez  ubezpieczonego.

Z ustaleń kontroli wynika, źe z tytułu zawartych umów zlecenia, za które wypłacono
wymienione wynagrodzenia nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym. Od wypłaconych  shr wymienionych miesiącach
wynagrodzeń płatnik składek zobowiązany był zadeklarować składkę na ubezpieczenie
zdrowotne obliczając jej wysokość od podstawy wymiaru równej kwocie wypłaconego
w danym  miesiącu  wynagrodzenia.

Dowód:

-  kopia Rachunku z 27 października 2017 r. do umowy zlecenia zawartej  z 
0(akta  kontroli str. 165-166),

-  kopia Rachunku z 27 listopada 2017 r. do umowy  zlecenia  zawar':ej  7
(akta  kontroli  str. 167-168),

-  kopia Rachunku z 22 grudnia 2017 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta  kontroli  str.  169-170),
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kopia  Rachunku  z 24 stycznia  2018 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 301-302),

kopia  Rachunku  z 26 lutego  2018 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontro(i  str. 303-304),

kopia  Rachunku  z 26 marca  2018 r. do umowy  zl=cenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 305-306),

kopia  Rachunku  z 23 kwietnia  2018  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 307-308),

kopia  Rachunku  z 29 maja 2018  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z (,ikta

kontroli  str. 309-310),

kopia  Rachunku  z 13 czerwca  2018  r. do umowy  zfecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 311-312),

kopia  Rachunku  z 31 sierpnia  2018 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 313-314),

kopia Rachunku z 30 października 2018 r. do umowy zlecenia zawartej z0

p(akta  !«ontroli  str. 315-316),

kopia  Rachunku  z 28 listopada  2018  r. do umovvy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 317-318),

kopia  Rachunku  z 17 grudnia  2018  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str.  319-320),

kopia  Rachunku  z 30 stycznia  2019  r. do umowy  ziecenia  zawartej  7 ,

(akta  kontroli  str. 321-322),

kopia  Rachunku  z 27 lutego  2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 323-324),

kopia  Rachunku  z 29 marca  2018 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontro(i  str. 325-326),

kopia  Rachunku  z 30 kwietnia  2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 327-328),

kopia  Rachunku  z 31 maja  2019  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z (akta

kontroli  str. 329-330),

kopia  Rachunku  z 24 czerwca  2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  7

(akta  kontroli  str. 331-332),

kopia  Rachunku  z 2 sierpnia  2019  r. do umowy  zlecenia  zawartej  7

(akta  kontrol:  str.  333-334),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  27 października  2017  r. (akta  kontroli  str. 335-336),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  29 listopada  2017  r. (akta kontroli  str. 337-338),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  22 grudnia  2017  r. (akta  kontroii  str. 339-340),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dlri

zrealizowanego  30 stycznia  2018  r. (akta  kontroli  str. 341-342),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dIa

zrealizowanego  27 lutego  2018  r. (akta  kontroli  str.  343-344),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  prze(ewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  28 marca  2018  r. (akta  kontroli  str. 345-346),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  27 kwietnia  20I8  r. (akta  kontroli  str. 347-348),
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wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  30 maja  2018  r. (akta kontroli  str. 349-350),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  19  czerwca  2018  r. (akta  kontroli  str. 351-352),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  31 sierpnia  2018  r. (akta  kontroli  str. 353-354),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  31 października  2018  r. (akta  kontroli  str. 355-356),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  29 listopada  2018  r. (akta  kontroli  str. 357-358),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  21 grudnia  2018  r. (akta  kontroli  str. 359-360),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  31 stycznia  2019  r. (akta  kontroli  str. 361-362),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  ,lla
zrealizowanego  28 lutego  2019  r. (akta  kontroli  str. 363-364),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  29 marca  2019  r. (akta  kontroli  str. 365-366),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  30 kwietnia  2019  r. (akta  kontroli  str. 367-368),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  31 maja  2019  r. (akta  kontroli  str. 369-370),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  28 czerwca  2019  r. (akta  kontroli  str.  371-372),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  14  sierpnia  2019  r. (akta  kontroli  str. 503-504),
dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek  dl;q
w Kompleksowym  Systemie  Informatycznym  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych.

21 lipca 2021 r, płatnik składek Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" wypłacił zleceniobiorcy
Pesel uiynagrodzenie  w kwocie  5872 zł  brutto.

Od wypłaconej  kwoty płatnik  składek obliczył  sktadkę na ubezpieczenie zdrowotne.  Z ustaleń
kontroli  wynika, że z tytułu umowy zlecenia za którą wypłacono  w/w kwotę,
podlegał  obowiązkowo  ubezpieczeniom  emerytalnemu,  rentowym  i wypadkowemu.
Od wypłaconej  w lipcu 2021 r. kwoty, płatnik składek był zobowiązany obliczyć składkę
na ubezpieczenie zdrowotne  obliczoną od podstawy  wymiaru ustalonej  jako wypłacona
kwota,  pomniejszona o składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe  finansowane
przez  ubezpieczonego.

Dowód:

-  kopia Rachunku z 17 lipca 2021 r. do umowy  zlecenia zawartej z (;k+a
kontrolistr.  381-382),  ,

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  21 lipca 2021 r. (akta kontroli  str. 445-446),

- dane o zgtoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru sktadek dla %w Kompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

30 lipca 2021 r. płatnik składek Zespót Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" wypłacił  zleceniobiorcy
Ppsel ffl  wynagrodzenie  w kwocie 2100 zł brutto.
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Od wypłaconej kwoty  płatnik  składek obliczył  sktadkę na ubezpieczenie  zdrowotne.  Z ustaleń

kontroli wynika, że z tytułu umowy zlecenia za którą wypłacono w/w kwotę, H

l"iridlegata  obowiązkowo  ubezpieczeniom  emerytalnemu,  remowym

i wypadkowemu.  Od wypłaconej  w lipcu 2019 r. kwoty, ptatnik  składek był zobowiązany

obliczyć składkę na ubezpieczenie  zdrowotne  obficzoną od podstawy  wymiaru  ustalonej

jako wypłacona  kwota, pomniejszona  o sktadki na ubezpieczenia emerytalne  i rentovie

finansowane  przez  ubezpieczonego.

Dowód:

-  kopia Rachunku z 29 lipca 2019 r. do umowy  zlecenia zawartej  z

p(akta  kontroli  str.  69-70),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  30 lipca 2019 r. (akta kontroli  str. 447-448'),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 8

w Kompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu  Ubezpieczeń

Społecznych.

30 września 2019 r. płatnik składek wypłacił  zleceniobiorcy  Pesel

wynagrodzenie  w kwocie  400 zł brutto.  Od wypłaconej  kwoty  płatnik  składek

obliczył  składkę  na ubezpieczenie  zdrowotne.  Z ustaleń kontroii  wynika, że z tytułu  umowy

zlecenia za którą wypłacono  w/w kwotę,  l'ir'idlegała obowiązkowo

ubezpieczeniom  emerytalnemu,  rentowym  i wypadkowernu.  Od wypłaconej  we wrześniu

2019  r. kwoty,  płatnik składek był zobowiązany  obliczyć składkę  na ubezpieczenie

zdrowotne  obliczoną  od podstawy  wymiaru  ustalonej  jako wypłacona  kwota, pomniejszona

o składki na ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  finansowane  przez ubezpieczonego.

Dowód:

kopia Rachunku z 30 września 2019 r. do umowy ztecenia zawartej z 8

ę(akta  kontroli  str. 457-458),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu wynagrodzenia  dl,i

zrealizowanego  30 września 2019 r. (akta kontroli  str. 459-460),

dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 0

w Kompieksowym  Systernie  Informatycznym  Zakładu  Ubezpieczeń

Społecznych.

31 marca  2020  r. płatnik  składek  wypłacił  zleceniobiorcy

Pesel wynaBrodzenie  w kwocie 731 zł brutto.  Od wypłaconej  kwoty  płatnik

składek obliczył  sktadkę na ubezpieczenie  zdrowotne.  Z ustaleń kontroli  wynika,  że z tytułu

umowy  zlecenia za którą wypłacono  w/w  kwotę,  pndlegała  obowiązkowo

ubezpieczeniom  emerytalnemu  i rentowym.  Od wypłaconej  w marcu 2020 r. kwoty,  płatnik

sktadek był  zobowiązany  obliczyć  składkę  na ubezpieczenie  zdrowotne  obliczoną

odpodstawy wymiaru  ustalonej  jako  wypłacona  kwota,  pomniejszona  o składki

na ubezpieczenia  emeryta(ne  i rentowe  finansowane  przez  ubezpieczonego.

Dowód:

-  kopia Rachunku z 31 marca 2020 r. do umowy  zlecenia zawartej  z

(akta kontroli  str. 465-466),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  31 marca 2020 r. (akta kontroli  str. 467-468),
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d,ine O zgłoszeniach dO ubezpieczeń i podstawach wYmiaru  Sktadek dla ą2  wKompleksowym Systemie Informatycznym Zaktadu UbezpieczeńSpołecznych.

13 marca 2020 r. płatnik składek wypłaciłzIeceniobiorcy  Hesel
wynagrodzenie w kwocie 150 zł brutto. Od wypłaconej kwoty płatnik składek  obliczyłskładkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z ustaleń kontroli wynika, że z tytułu umowy  zleceniaza którą wypłacono w/w kwotę, pndlegała obowiązkowo  ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym. Odwypłaconej w marcu 2020 r. kwoty, płatnik  składekbytzobowiązany obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną  od podstawy
wymiaru ustalonej jako wypłacona kwota, pomniejszona o skiadki na ubezpieczeniaemerytalne  i rentowe  finansowane  przez  ubezpieczonego.
Dowód:

-  kopia Rachunku z 13 marca 2020 r. do umowy zlecenia zawartej z (,il.-t,lkontroli  str. 473-474),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  13 marca  2020  r. (akta  kontroli  str. 475-476),

- dane  o zgłoszeniach do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek  dlri
w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.

Od wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcy @fflffll
Pesel  Q  w miesiqcach:

Wrzesień  2020  r. -  500  zł brutto
Październik  2020  r. - 2000  zł brutto

płatnik składek obliczył tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.  Z ustaleń kontroli  wynika,że z tytułu umowy zlecenia zawartejz Zespołem Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" za które  wypłaconow/w kwoty, w wymienionych miesiącach  pcJlegał obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Odwynagrodzeń wypłaconych w w/wmiesiącach płatnik składek był zobowiązany  obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne
obliczoną od podstawy wymiaru ustalonej jako wypłacona kwota, pomniejszona  o składkina ubezpieczenia emerytalne  i rentowe  finansowane  przez  ubezpieczonego.
Dowód:

-  kopia  Rachunku z 30 września  2020  r. do umowy  zlecenia  zawartej  7
ffiffl  (akta kontroli  str. 487-488i

- kopia Rachunku z 29 października 2020 r. do umowy zlecenia zawartej Z ffl(;ikta  kontroli  str. 489-490),
-  wydruk Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

z 30 września  2020  r. (akta  kontroli  str. 499-500),
-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dl,i

z 30 października  2020  r. (akta  kontroli  str.  501-502),

-  dane o zgtoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru  składek  dla  
wKompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu UbezpieczeńSpołecznych.

Na powyższe okoliczności wyjaśnienia złożyła upoważnionaprzez Zbigniewa Cierniaka Dyrektora  Zespotu PieśniiTańca,,ŚLĄSK"
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Dowód:

protokół przyjęcia wyjaśnień Mz  25 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str.

527-530).

Zgodnie

art. 81 ust.l  i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych  ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn.  zm.)

doustalenia  podstawy  wymiaru  składek na ubezpieczenie  zdrowotne  osób

wykonujących  pracę na podstawie  umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej  umowy

o świadczenie usług stosuje się  przepisy określające  podstawę  wymiaru  składek

na ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  tych osób. 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.

Róźnica  w naliczeniu  składek  z teg,o tytułu  wynosi:

Odpis  składek:  358,06  zł

Przypis  składek:  399,65  zł

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

Zestawienie  ustalonych w czasie kontroti podstaw  wymiaru  składek  na ubezpieczenia

społeczne  iskładek  na ubezpieczenie  zdrowotne

Zestawienie  miesięcznych  różnic  w zakresie  składek  na ubezpieczenia  społeczne

i ubezpieczenie  zdrowotne

1.2.3.  Fundusz  Pracy  i Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń  Pracowniczych

Przez usta(enie prawidłowej  wysokości składek na FP rozumie się  również  ustalenie

prawidłowej  wysokości  składek  na Solidarnościowy  Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych  (SFWON) za okres od 1 stycznia 2019 r. oraz ustalenie prawidłowej

wysokości składek na Fundusz Solidarnościowy  (FS) za okres od 1 stycznia 2020 r.

Powyższe stosuje się odpowiednio  do danych wykazanych w załącznikach do protokołu

kontroli.

Płatnik składek nie był zobowiązany do obliczania składek na Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych.

Zbadano:

zapisy księgowe za okres od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. na kontach:  230

Rozrachunki z tytułu  wynagrodzeń,  406 Wynagrodzenia,  407 -  Ubezpieczenia społeczne

iinne  świadc.:enia,

listy wynagrodzeń  wypłaconych  w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2021  r.,

Odstąpiono  od badania pravvidłovvości rzetelności  obliczania składek na Fundusz Pracy

za miesiące: od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r., od października 2017 r. do grudnia 2017

r., od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r., sierpień 2018 r., od października 2018 r,

do grudnia 2018 r.
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Od wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcy Pesel 8w miesiącach:

Sierpień  2021  r. -  3180  zl brutto
Wrzesień  2021  r. -  3680  zł brutto
Październik  2021  r. - 3360  zł brutto
Listopad  2021  r. -  3040  zł brutto

płatnik składek nie obliczyt Sktadki na Fundusz Pracy. Z ustaleń kontroli wynika,  źe z tytułuumów zlecenia za'vvartych z Zespołem Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" za które wypłacono w/wkwoty,  w wymienionych  miesiącach  podlegała obowiązkowoubezpieczeniom emerytalnemu  i rentowym.  Odwymienionych  kwot płatnik  składekbył zobowiązany  obliczyć składki Fundusz Pracy ponieważ stanowiły one podstawę  wymiaruskładek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz były wypłaconew kwotach  wyższych  od kwoty  wynagrodzenia  minimalnego.
Dowód:

-  kopia  Rachunku  z 31 sierpnia  2021 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta  kontroli  str. 173-174),

-  kopia  Rachunku  z 30 września  2021 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta  kontroli  str. 27-28),

- kopia Rachunku z 29 października 2021 r. do umowy zlecenia zawartej z %m(akta  kontroli str. 29-3o)i
-  kopia  Rachunku  z 30 listopada  2021 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 31-32),

- kopia Dowodu Wypłaty nr KW/72/08/2021/KASA z 31 sierpnia 2021 r. dla @fiffl@J(aktakontrolistr.  33-34),
- wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

z 30 września  2021  r. (akta  kontroli  str. 35-36),
- wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dia

z 29 października  2021  r. (akta  kontroli  str. 37-38),
- wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

z 30 listopada  2021  r. (akta  kontroli  str.  39-40),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla d wKompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu UbezpieczeńSpołecznych.

Płatnik sktadek nie obliczył składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconychzleceniobiorcy  Pesel wmiesiącach:
Styczeń  2019  r. -  1300  zł brutto
Marzec  2019  r. -  1300  zł brutto
Kwiecień  2019  r.-1300  zł brutto
Maj  2019  r. -  1300  zł brutto

Z ustaleń kontroli wynika, że z tytułu umów zlecenia zawartych z Zespotem Pieśni i Tańca,,śLĄSK" za które wypłacono w/w kwoty, w wymienionych  miesiącach
ffl  podlegała obowiązkowo  ubezpieczeniom emerytalnemu,  rentowym.Od wymienionych kwot płatnik składek był zobowiązany obliczyć składki na Fundusz  Pracy,ponieważ łączne kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowew tych miesiącach  były wyźsze od kwoty wynagrodzenia  minimalnego.
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Dowód:

kopia Rachunku z 30 stycznia 2019 r. do umowy  zlecenia zawartej  z

d(akta  kontroli str. 205-206),
kopia Rachunku z 29 marca 2019 r. do umowy  zlecenia zawartej  z

d(akta  kontroli str. 207-208),

kopia Rachunku z 30 kwietnia 2019 r. do umowy zlecenia zawartej z 8
(akta kontroli  str.  209-210),

kopia Rachunku z 31 maja 2019 r. do umowy  zlecenia zawartej  7 .

d(akta  kontroli str. 211-212),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu wynagrodzenia  dla

dzrealizowanego  31 stycznia 2019 r. (akta kontroli str. 225-226),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu wynagrodzenia  dla

Jzrealizowanego  29 marca 2019 r. (akta kontroli str. 227-228),
wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla -

pzrealizowanego  30 kwietnia  2019 r. (akta kontroli  str. 229-230),

wydruk  Potviierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla 

ęzrealizowanego  31 maja 2019 r. (akta kontroli  str. 231-232),

dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla 8

' w Kompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.

28  lutego  2019  r. płatnik  sktadek  wypłacił  zleceniobiorcy

Pese!  w)magrodzenie  w kwocie 890 zł brutto.  Od wypłaconej  kwoty  płatnik

składek  obliczył  składkę  na Fundusz Pracy. Z ustaleń kontroli  wynika, że wypłacona  kwota

niestanowiła  podstawy  wymiaru  składek na obowiązkowe  ubezpieczenia  emerytalne

irentowe.  Płatnik składek nie był zobowiązany  do ob!iczenia składki na Fundusz Pracy

od wynagrodzenia  wyptaconego  vi lutym  2019 r.

Dowód:

- kopia  Rachunku z 27 lutego 2019 r. do umowy  zlecenia zawartej ';r

(akta  kontroli  str. 119-120),

- wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wyna@rodzenia  dla

zrealizowanego  28 lutego 2019 r. (akta kontroli  str. 233-234 ),

- wydruk zestawienia składek obliczonych od wynagrodzenia wypłaconego @fflffl@

#Wlutym  2019 r. (akta kontroli str. 397-398),
-  dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek  dla

w Kompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakfadu Ubezpieczeń  Społecznych.

21 lipca 2021 r. płatnik składek Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" wypłacił  zleceniobiorcy

Pesel wynagrodzenie  w kwocie  5872  zł brutto,

Od wypłaconej  kwoty  płatnik  składek  nie obliczył  składki na Fundusz Pracy. Z ustaleń  kontroli

wynika,  że z tytułu  umowy  zlecenia za którą  wypłacono  w/w  kwotę,  podlegał

obowiązkowo  ubezpieczeniom  emerytatnemu,  rentowym.  Od wypłaconej  w lipcu 2021 r,

kwoty,  płatnik  składek  był zobowiązany  obliczyć  składkę na Fundusz Pracy,

Dowód:

kopia Rachunku z 17 lipca 2021 r. do umowy  ztecenia zawartej7  (;ik1,)

kontroli  str. 381-382),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  prze(ewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego 21 lipca 2021 r. (akta kontroli str. 44S-446), /
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dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń i podstawach  wymiaru  skfadek dla
w Kompieksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.

12  czerwca  2019  r. płatnik  składek  wypłacił  zleceniobiorcy
Pespl  wyuagrodzenie  w kwocie 600 zł brutto.  Od wypłaconej  kwoty  płatnik
składek  obliczył  składkę  na Fundusz Pracy,
Z ustaleń  kontroli  wynika, że wypłacona  kwota nie stanowiła  podstawy  wymiaru  sktadek
na obowiązkowe  ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe.  Piatnik sktadek nie był zobowiązany
do obliczenia  składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia  wyptaconego
w czerwcu  2019 r.
Dowód:

-  kopia  Rachunku z 1l  czerwca 2019 r. do umowy  zlecenia zawartej  z
(akta  kontroli  str.  135-136),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  12 czerwca 2019 r. (akta kontroli  str. 137-138),

- dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek dla
w Kompleksowym  Systemie  Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.

- wydruk zestawienia składek obliczonych od wynagrodzenia wypłaconego 0#W  czerwcu 2019 r. (akta kontroli str. 395-396).

30 lipca  2019 r. płatnik składek Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" wypłacił  zleceniobiorcy
Pesel wynagrodzenie  w kwocie 2100 zł brutto.Od wypłaconej  kwoty  płatnik  składek  nie obliczył  składki na Fundusz Pracy. Z ustaleń kontroliwynika,  że z tytułu  umowy  zlecenia za którą wyptacono  w/w  kwotę,

ę@@  podlegała obowiązkowo  ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.Od wymienionej  kwoty  płatnik  składek był zobowiązany  obliczyć składkę na Fundusz Pracy
kwot  stanowiących  podstawy  wymiaru  składek  na obowiązkowe

tytułów  w lipcu 2019 r. była wyźsza

poniewaz  suma
ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  ze wszystkich
od kwoty  wynagrodzenia  minimalnego.
Dowód:

kopia Rachunku z 29 lipca 2019 r. do umowy  zlecenia zawartej  'i

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  30 lipca 2019 r. (akta kontroli  str. 447-448)
dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla @fflffl@wKompleksowym  Systemie  lnformatycznym  Zakładu  UbezpieczeńSpołecznych

Od wynagrodzeń  wyptaconych zleceniobiorcy   Pesel
w miesiącach:

styczeń 2019 r. -  990 zł brutto
luty  2019 r.-1310  zł brutto
marzec  2019 r. -  2520 zł brutto
kwiecień  2019 r. -  2160 zł brutto
maj 2019 r. -  2870 zł brutto
czerwiec  2019 r. -  340 zł brutto

sierpień 2019 r. - 3132 zł brutto 4
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Płatnik skfadek obliczat sktadki na Fundusz Pracy. Z ustaleń kontroti wynika,  źe z tytułu

umów zlecenia zawartych z Zespołem Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" za które wyptacono w/w

kwoty,  w wymienionych  miesiącach  nie podlegat  obowiązkowo

ubezpieczeniom  emeryta(nemu  i rentowym.  Od wymienionych  kwot płatnik składek  nie był

zobowiązany  do obliczania  składek  na Fundusz  Pracy.

Dowód:

-  kopia  Rachunku  z 30 stycznia  2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 321-322),

kopia  Rachunku  z 27 lutego  2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 323-324),

kopia  Rachunku  z 29 marca  2018  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 325-326),

kopia  Rachunku  z 30 kwietnia  2019  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str. 327-328),

kopia Rachunku z 31 maja  2C)19 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z (;qtrta

kontroli  str. 329-330),

kopia  Rachunku  z 24 czerwca  2019  r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontro(i  str. 331-332),

kopia  Rachunku  z 2 sierpnia  2019 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z

(akta  kontroli  str.  333-334),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizovvanego  31 stycznia  2019  r. (akta  kontroli  str. 361-362),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  28 lutego  2019  r. (akta  kontroli  str. 363-364),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  29 marca  2019  r. (akta  kontroli  str. 365-366),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  30 kwietnia  2019  r. (akta  kontroli  str. 367-368),  o

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przefewu  wynagrodzenia  dla  

zrealizowanego  31 maja  2019  r. (akta  kontroli  str. 369-370),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  28 czervvca  2019  r. (akta  kontroli  str.  371-372),

wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla

zrealizowanego  14  sierpnia  2019  r. (akta  kontroli  str. 503-504),

wydruk zestawień składek obliczonych od wynagrodzenia wypłaconego ffl

8w  okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. (akta kontroli  str. 383-394),

wydruk zestawienia składek obliczonych od wynagrodzenia wypłaconego 8

ffifflIW  sierpniu zolg r. (akta kontroli str. 415-416)
dane  o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek  dla

w Kompleksowym  Systemie  Informatycznym  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych.

30 września  2019 r. płatnik  składek  wyptacił  zleceniobiorcy

Pesel wynagrodzenie  w kwocie 400 zł brutto. Od vvypłaconej kwoty  płatnik

składek nie obliczył składki na Fundusz Pracy. Z ustaleń kontrofi  wynika, że z tytułu  umowy

zlecenia za którą wypłacono w/w kwotę,  pndlegała obowiązkowo

ubezpieczeniom emerytalnemu  i rentowym.  Od wypłaconej we wrześniu 2019 r. kwoty,

płatnik składek był zobowiązany obliczyć składkę na Fundusz Pracy ponieważ suma kwot

stanowiących podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne
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i rentowe  ze wszystkich  tytułów  we wrześniu  2019 r. była wyższa od kwoty  wynagrodzenia
minimalnego.

Dowód:

- kopia Rachunku z 30 września 2019 r. do umowy zlecenia zawańei z @fflfflfflB
J(akta  kontroli str. 457-4S8),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  30 września  2019 r. (akta kontroli  str. 459-460),

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek dla @fflffl@ffl  wKompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu UbezpieczeńSpołecznych.

13  marca  2020 r. płatnik  składek  wypłacił  zleceniobiorcv  Pesel
wynagrodzenie  w kwocie  150 zł brutto.  Od wyptaconej  kwoty  platnik  składek  nie obliczył
składki  na Fundusz Pracy. Z ustaleń  kontroli  wynika,  że z tytułu  umowy  zlecenia  za którą
wypłacono  w/w  kwotę,  podlegała  obowiązkowo  ubezpieczeniom
emerytalnemu  i rentowym.  Odwypłaconej  w marcu 2020 r. kwoty,  płatnik  składek
byłzobowiązany  obliczyć  składkę  na Fundusz Pracy ponieważ  suma kwot  stanowiących
podstawy  wymiaru  składek  na obowiązkowe  ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe
ze wszystkich  tytułów  w marcu  2020 r. była wyższa od kwoty  wynagrodzenia  minimalnego.
Dowód:

- kopia  Rachunku  z 13 marca 2020 r. do umowy  zlecenia  zawartej  7 . (akta
kontroli  str. 473-474),

-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dla
zrealizowanego  13 marca 2020 r. (akta kontroli  str. 475-476),

-  dane o zgłoszeniach  do ubezpieczeń  i podstawach  wymiaru  składek  dla
w Kompleksowym  Systemie  Informatycznym  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,

30 października  2020 r. płatnik  składek  wypłacił  zleceniobiorcy
Pesel  wynagrodzenie  w kwocie  2000 zł brutto.  Od wypłaconej  kwoty  płatnik
składek  nie obliczył  składki  na Fundusz  Pracy. Z ustaleń  kontroli  wynika,  źe z tytułu  umowy
zlecenia  zawartej  z Zespołem Pieśni i Tańca ,,śLĄSK" za którą wypłacono w/w  kwotę,

l"indlegał obowiązkowo  ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Od wynagrodzenia  wypłaconego  w październiku  2020 r. płatnik  składek  był zobowiązany
obliczyć  składkę  na Fundusz  Pracy ponieważ  łączna kwota  stanowiąca  podstawę  wymiaru
składek  na obowiązkowe  ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  ze wszystkich  tytułów,
z których  ubezpieczony  podlegał  tym ubezpieczeniom  była wyższa od kwoty  wynagrodzenia
minimalnego.

Dowód  :

-  kopia Rachunku z 29 października 2020 r. do umowy zleceqia zawartej Z ffl(akta kontroli  str. 489-490),
-  wydruk  Potwierdzenia  transakcji  przelewu  wynagrodzenia  dl,i

z 30 października  2020 r. (akta kontroli  str. 501-502),

-  dane o zgtoszeniach do ubezpieczeń i podstawach wymiaru składek d1a4Ję
wKornpleksowym Systemie  Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.

Na powyższe  okoliczności  wyjaśnienia  złoźyła
przez Zbigniewa  Cierniaka  Dyrektora  Zespołu  Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"  

upowaŻniona
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Dowód:

- protokół przyjęcia wyjaśnieńmz  25 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str.

527-530).

Zgodnie  z:

-  art. 104 ust.l i ust. 3, art. 104a, art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r,

opromocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.  690)

obowiązkowe  skfadki na Fundusz Pracy ustalane są od kwot stanowiących  podstawę

wymiaru sktadek na ubezpieczenie emerytalne  i rentowe bez stosowania ograniczenia

rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której

mowa w art. 19 ustawy zdnia 13 października 1998 r. osystemie  ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) wynoszących  w przeliczeniu na okres

miesiąca, co najmniej tyle, co minimalne  wynagrodzenie  za pracę.  Obowiązkowe  składki

na Fundusz Pracy ustafa się za okres trwania  obowiązkowych  ubezpieczeń emerytalnego

i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia

społeczne.  W przypadku  gdykwoty,  stanowiące  podstawę  wymiaru  składek  na

ubezpieczenia emerytalne  i rentowe,  pochodzą z różnych źródeł, obowiązek  opłacania

składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca  podstawę

wymiaru  składek wynosi co naimniej  minimalne  wynagrodzenie  za pracę.

- art. 4 ust 1 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu

Solidarnościowym  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192) do obowiązkowych  składek na Fundusz

stosuje się odpowiednio  przepisy dotyczące obowiązkowych  składek na Fundusz  pracy,

Składki naF<indusz płatnik składek oblicza łącznie ze składkami na Fundusz  Pracy

wwysokości  sumy stóp procentowych  tych składek i wykazuje  w  deklaracji

rozliczeniowej  w łącznej  kwocie.

- art. 27 ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.

poz. 198) zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia iinstytucjach  rynku  pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100)  ustala  się

obowiązkową  składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,30% podstawy wymiaru  składek

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. I wymienionej

ustawy.

 art. 28 ustawy budżetowej  na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019  r, poz,

198) zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ustala  się

obowiązkową  składkę na Solidarnościowy  Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

w wysokości 0,15% podstawy  wymiaru  składek na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe,

określonej  w art. 104  ust. I ustawy  wymienionej  w art.  27.

Różnica  w naliczeniu  składek  z tego  tytułu  wynosi:

Odpis  składek:  243,08  zł

Przypis  składek:  590,24  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

Zbadano:

-  listy wynagrodzeń  wypłaconych  w okresie od stycznia 2019  r. do grudnia 21 r.
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Rejestr  pracowników  podlegających  pod Fundusz Emerytur  Pomostowych  w latach 2017-
2021

Płatnik  składek dokonał  obliczenia sktadek na Fundusz Emerytur  Pomostowych  zgodnie
z zasadami  i obowiązującym  stanem prawnym.

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

wypłacanie

2.1. Świadczenia  z ubezpieczenia'społecznego

Kontrolą  objęto  okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia  2021 r.

Zbadano:

listy  wynagrodzeń  wypłaconych  w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia  2021 r.
Regulamin  wynagradzania  pracowników  Zespołu  Pieśni i Tańca  "Śląsk"  imienia
Stanistawa  Hadyny  w Koszęcinie

Kartoteki  wynagrodzeń,

zaświadczenia  lekarskie  ZUS eZLA,
protokół  ustalenia  okoliczności  i przyczyn wypadku  przy pracy,
Wniosek  o udzielenie  urlopu  macierzyńskiego  ze zgodą pracodawcy,
Wniosek  o udzielenie  urlopu  rodzicielskiego  ze zgodą pracodawcy,
Decyzja  ZUS o przyznaniu  świadczenia  rehabilitacyjnego,
Wnioski  o zasiłek opiekuńczy  z powodu  sprawowania  opieki nad dzieckiem  Z-15A

Kontroli  poddano  świadczenia  z ubezpieczenia  społecznego:
-  zasiłek  chorobowy  z ubezpieczenia  wypadkowego  wypłacony  ubezpieczonemu  

w czerwcu 2021 r. i rozliczony  w ZUS DRA 3/06/2021,
-  zasiłek  macierzyński  z ubezpieczenia  chorobowego  wypłacony  w lipcu  2020  r.

ubezpieczonei  i rozliczony  w ZUS DRA 2/07/2020,
-  zasiłek  chorobowy  z ubezpieczenia  chorobowego  wypłacony  w październiku  2020  r.

ubezpieczonemu  i rozliczony  w ZUS DRA 1/10/2020
-  zasiłki  chorobowe  z ubezpieczenia  chorobowego  wypłacone  w listopadzie  2020  r.

ubezpieczonym:
 . irozliczone

W ZUS DRA 2/11/2020
-  zasiłek  chorobowy  z ubezpieczenia  chorobowego  wypłacony  w marcu  2021  r.

ubezpieczonemii  i mzliczony  w ZUS DRA 3/03/2021
-  zasiłek  chorobowy  z ubezpieczenia  chorobowego  wypłacony  w marcu  2020  r.

ubezpieczonemu  irozliczony  w ZUS DRA 4/03/2020
- zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego wypłacony ubezpieczonemu 8

fflW  marcu 2021 r. i rozliczony w ZUS DRA 3/03/2021,
-  świadczenie  rehabilitacyjne  z ubezpieczenia  chorobowego  wypłacone  ubezpieczonemu

w maju 2021 r. i rozliczone  w ZUS DRA 1/05/2021,

Wysokość skontrolowanych  świadczeń z ubezpieczenia chorobo*ego  i ubezpieczenia
wypadkowego  płatnik  składek obliczył  i wypłacit  te świadczenia  zgodnie z obowiązującymi
zasadami. Prawo do tych świadczeń płatnik składek ustalił zgodnie zobowiązującymi
zasadami.
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2.2. Prawidłowość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych  świadczeń  i zasifków.

Kontrolą  objęto  okres  od I stycznia  2019  r. do 31 grudnia  2021  r.

Zbadano:

-  listy wynagrodzeń wypłaconych w okresie  od stycznia  2019 r. do grudnia  2021  r.

Płatnik składek rozliczał wypłacone kwoty zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń  społecznych

zgodnie  z zasadami  i obowiązującym  stanem  prawnym.

3. Prawidtowość i terminowość  opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne

i rentowe.

Kontrolą  objęto  okres  od I stycznia  2019  r. do 31 grudnia  2021  r.

Płatnik  składek  nie opracowywał  wniosków  o świadczenie  emerytalne  i rentowe.

Na powyższą  okoliczność wyjaśnienia złożyła upoważniona

przez Zbigniewa ':ierniaka Dyrektora Zespołu Pieśnii Tańca,%ŚLĄSK"

Dowód  :

-  protokół  przyjęcia  wyjaśnień z 81ipca 2022 r. (akta kontroli  str.  13-14).

4. Wystawianie  zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla cetów u!»ezpieczeń  społecznych.

4.1. Wystawianie  zaświadczeń  o zatrudnieniui  wynagrodzeniu  ZUS Rp-7.

Kontrolą  objęto  zaświadczenia  ZUS Rp-7 wystawione  przez  płatnika  składek  dla

ubezpieczonych:

t'esel  -  zaświadczenie  z 6 października  2021  r.

Ppsel  -zaświadczenie  z 18  grudnia  2019  r.

7Pese1  - zaświadczenie z 6 marca 2018 r., 6 lutego  2019  r.

i 1l  lutego  2020  r.

Pesel  -  z,iświadczenie  z 1l  lutego  2020  r.

Płatnik składek wystawił wymienione  zaświadczenia ZUS Rp-7  zgodnie  z zasadami

i obowiązującym  stanem  prawnym.

4.2. Wystawianie  zaświadczeń  płatnika  składek  ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b

Płatnik  składek  nie wystawiał  zaświadczeń  ZUS Z-3a, ZUS Z-3b.

Na  powyższą  okoliczność wyjaśnienia  ztożyła upowaźniona

przez  Zbigniewa  Cierniaka  Dyrektora  Zespołu  Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"

Dowód:

-  protokół  przyjęcia  wyjaśnień 81ipca  2022  r. (akta  kontroli  str. 13-14).

Skontrolowano  zaświadczenia ZUS Z-3 wystawione  przez  płatnika  składek

dla ubezpieczonych:

-  - zaświadczenie z 14 października 2021 r. data wplywu  do ZUS

14  października  2021  r.
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zaświadczenie z 18 sierpnia 2021 r. data wpływu do ZUS
18  sierpnia  2021  r.

- ;aświadczenie z 12 stycznia 2022 r. data wptywu do ZUS 12  stycznia
2022  r.

' - zaświadczenie z 12 września 2019 r. data wpływu  do  ZUS
12  wrzeŚnia  2019  r.

- zaświadczenie z 13 września 2019 r. data wpływu  do  ZUS
13 września  2019  r.

Ptatnik skfadek wystawii wymienione zaświadczenia zgodnie z zasadami i obowiązującym
stanem  prawnym.

4.3. Wystawianie zaświadczeń o wysokości uzyskanego przychodu przez ubezpieczonych
pobierających  świadczenia  emerytalne  lub rentowe.

Skontrolowano zaświadczenia o wysokości uzyskanego przychodu  OpraCOWane
przez  płatnika  składek  dla ubezpieczonych:

-  -  zaświadczenie  z 28 lutego  2022  r.,

-  -zaświadczenie  z 28 lutego  2022  r.,
-  - z,iświadczenie  z 18  lutego  2021  r.,
- 0  - zaświadczenie  z 18 lutego  2021  r.
-  :.iźwiadczenie  z 18  lutego  2021  r.

Płatnik składek wystawił wymienione zaświadczenia zgodnie z zasadami i obowiązującym
stanem  prawnym.

4.4. Wystawianie Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
ZUS IWA.

Kontroli poddano Informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
ZUS IWA  za lata 2019,  2020  i 2021.

Płatnik składek wywiązał się z obowiązku zfożenia informacji ZUS IWA za lata 2019,  2020,
2021 i wystawił te informacje zgodnie z zasadami i obowiązującym  stanem prawnym.

4.5. Zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych vi imiennym  raporcie
miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA

Płatnik składek nie przekazywał  imiennych  raportów  ZUS RPA

Na powyższą okoliczność wyjaśnienia złożyła upoważniona
przez Zbigniewa Cierniaka Dyrektora  Zespołu Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"
Dowód:

- protokół przyjęcia wyjaśnień 8  81ipca 2022 r. (akta kontroli str. 13-14).

4.6. Wystawianie/Przesłanie/złożenie oświadczenia o zamiarze przekazania raportów
informacyjnych  ZUS OSW i raportów  informacyjnych  ZUS RIA.

Płatnik składek nie przesyłał do Zakładu oświadczenia o zamiarze przekazania raportów
informacyjnych ZUS OSW oraz nie wystawiał raportów  informacyjnych  ZUS RIA.

Na powyższą okoliczność wyjaśnienia złożyła iipoważniona
przez Zbigniewa Cierniaka Dyrektora Zespołu Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK"
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Dowód:

- protokół  przyjęcia  wyjaśnień  8 lipca 2022 r. (akta kontroli  str.  13-14).

4.7. Wystawianie  innych zaświadczeń  dla celów ubezpieczeń społecznych.

Płatnik  sktadek nie wystawiał  innych zaświadczeń  dla celów ubezpieczeń społecznych.

Na powyźszą  okoliczność  wyjaśnienia  złożyła  upoważniona

przez Zbigniewa  Cierniaka Dyrektora  Zespołu Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"

Dowód:

- protokół  przyjęcia  wyjaśnień  8 lipca 2022 r. (akta kontroli  str.  13-14).

5. Prawidłowość  i rzetelność  danych  przekazanych  do Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych

we wniosku  o świadczenie  postojowe  na podstawie  ustawy z dnia 2 marca  2020  r.

o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem

izwalczaniem  C0V1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi  sytuacji

kryzysowych

Kontrolą  objęto  przekazane  do Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  wnioski  ZUS RSP dotyczące

ubezpieczonych:

Płatnik  sktadek Zespół Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"  przekazał  do Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych

wniosek  RSP-C o świadczenie  postojowe  w związku  z przeciwdziałaniem  skutkom

wywołanym  C0V1D-19 dla umów  cywilnoprawnych  dla

Pese18-.  Wniosek został przekazany drogą elektroniczną  w dniu 16 kwietnia

2020  r. przez  upoważnionego  pracownika  płatnika  składek.

7 maja 2020 r. i 2 czerwca 2020 r. przekazał do Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych  drogą elektroniczną,  wniosek  RSP-CK o świadczenie  postojowe  za kolejny  okres

w związku z przeciwdziałaniem  skutkom  wywołanym  C0V1D49  dla umów  cywilnoprawnych.

Dowód:

-  Wniosek  ZUS RSP-C z 16 kwietnia  2020 r. o świadczenie  postojowe  za kolejny  okres

wzwiązku  zprzeciwdziataniem  skutkom  wywotanym  C0V1D-19 dla umów

cywilnoprawnych  zaewidencjonowany  w Kompleksowym  Systemie  Informatycznym

Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.

Wniosek  ZUS RSP-CK z 7 maja 2020 r. o świadczenie postojowe  za kolejny  okres

wzwiązku  zprzeciwdziataniem  skutkom  wywołanym  C0V1D-19 dla umów

cywi(noprawnych  zaewidencjonowany  w Kompteksowym  Systemie  Informatycznym

Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.

Wniosek  ZUS RSP-C z 2 czerwca 2020 r. o świadczenie  postojowe  za kolejny  okres

wzwiązku  zprzeciwdziataniern  skutkom  wywołanym  C0V1D-19 dla umów

cywilnoprawnych  zaewidencjonowany  w Kompleksowym  Systemie  Informatycznym

Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.

Z ustaleń kontro(i  wynika, że płatnik  składek Zespół Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" zawarł  umowę

zIecenia z Pesel n,i okres od 1 stycznia 2020 r.

do 31 marca 2020 r. Umowa została zawarta  31 grudnia  2019 r.
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Kwota wynagrodzenia wynikająca z treści zawartej umowy zlecenia wynosiła 2500  zł brutto
miesięcznie.

Przed umową ztecenia zawartą 31 grudnia 2019 r. płatnik składek Zespół Pieśni i Tańca
,,ŚLĄSK" zawart z umowę  zlecenia na okres od 1 września  2019  r.
do 31 grudnia  2019 r. Umowa  została  zawarta  30 sierpnia  2019  r.
Dowód:

-  kopia umowy zlecenia nr 491/ZR/2019 zawańej 31 grudnia 2019 r. pomiędzy  Zespołem
Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a (,ikta  kontroli  str. 71-72),

-  kopia umowy zlecenia nr 280/ZR/2019 zawartej 30 sierpnia 2019 r. pomiędzy  Zespołem
Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" a I;qkta kontroli  str. 73-74;i,

-  kopia Oświadczenia Podatkowego 7 31 grudnia 2019 r. (akta
kontroli  str.  75-76).

Zleceniobiorca złożył oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu. Jest obywatelem RP i posiada prawo stałego  pobytu
na terytorium  RP.

Płatnik składek Zespół pieśni i Tańca ,,ś4sx" wypłacił zleceniobiorcy Ń
wynagrodzenie w kwocie 2500 zł brutto w dniach: 31 stycznia  2020 r.,

281utego 2020 r., 31 marca 2020 r. Wynagrodzenia zostały wypłacone  przelewem
na rachunek  bankowy  wskazany  przez  zleceniobiorcę.

W przekazanym wniosku R5P-C płatnik składek wskazał dane zleceniobiorcy  oraz numer
rachunku bankowego zleceniobiorcy zgodne z danymi zawartymi w Oświadczeniu
Podatkowym  złożonym  przei  <'I grnrlnia  2019  r.
Dowód  :

-  kopia Oświadczenia z 31 grudnia 2019 r. złożonego pr-rpt (akta
kontroli  str. 75-76),

- kopia Rachunku z 31 stycznia 2020 r. do umowy  zlecenia  zawartej  z
(akta  kontroli  str. 77-78),

- kopia Rachunku z 28 lutego 2020 r. do umowy zlecenia zawartej z %I,rikta  kontroli  str.  79-80),

- kopia Rachunku z 31 marca 2020 r. do umowy zlecenia zawartej z %(;akta kontroli  str. 81-82),

W okresie od kwietnia 2020 r. do czerwca 2020 r niri  podlegał
ubezpieczeniom  społecznym  z innych  tytułów.
Dowód:

-  dane  o zgłoszeniach  do  ubezpieczeń  społecznych

zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych,

- informacja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 5połecznego z 6 lipci 2022  r. (akta kontroli
str. 403-404)

Na okoliczność umów zlecenia zawieranych z wyjaśnienia złożyła

$upoważniona  przez Zbigniewa Cierpiała Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca,,Śc4sx"
Dowód  :

- protokół przyjęcia wyjaśnień z 25 sierpnia 2022 r. (akta kontroli  str.
527-530)
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Płatnik składek przekazał do Zaktadu Ubezpieczeń Społecznych wniosek RSP-C o świadczenie

postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym C0V1D-19 dla umów

cywilnoprawnych  dla Ppsel Wniosek  został

przekazany drogą elektroniczną w dniu 30 kwietnia 2020 r. pnez upoważnionego

pracownika  płatr:ika  składek.

4 czerwca 2020 r. I"irzekazafa do Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych wniosek RSP-CK o świadczenie postojowe za kolejny okres w  związku

z przeciwdziałaniem  skutkom wywołanym  C0V1D49 dla umów cywilnoprawnych.  Wniosek

został  przekazany  w formie  papierowej.

1 lipca 2020 r. przekazała do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

wniosek RSP-CK o świadczenie postojowe  za kolejny okres w związku  z przeciwdziałaniem

skutkom wywołanym  C0V1D-19 dla umów cywilnoprawnych.  Wniosek został przekazany

drogą  elektroniczną.

Dowód:

-  Wniosek ZUS RSP-C z 30 kwietnia 2020 r. o świadczenie postojowe za kolejny  okres

wzwiązku  zprzeciwdziałaniem  skutkom  wywołanym  C0V1D-19 dla  umów

cywilnoprawnych  zaewidencjonowany  w Kompleksowym Systemie Jnformatycznym

Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych.

-  Scan Wniosku ZUS RSP-CK z 4 czervvca 2020 r. o świadczenie postojowe  za kolejny  okres

w związku zprzeciwdziałaniem  skutkom  wywołanym  C0V1D-19 dla  umów

cywilnoprawnych  zaewidencjonowany  w KompJeksowym Systemie fnformatycznym

Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych.

-  Wniosek  ZUS RSP-C z 1 lipca 2020 r. o świadczenie postojowe  za kolejny okres w związku

zprzeciwdziałaniem  skutkom  wywołanym  C0V1D-19 dla umów  cywilnoprawnych

zaewidencjonowany  w Kompleksowym Systemie Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.

Z ustaleń kontroli  wynika, że płatnik składek Zespół Pieśnii  Tańca,%ŚLĄSK" zawarł umowę

zlecenia z Ppsel n,:i okres od 9 marca 2020 r.

do 30 kwietnia  2020  r. Umowa  została  zawarta  9 marca  2020  r.

Kwota wynagrodzenia  wynikająca z treści zawartej umowy zlecenia wynosiła 20 zł brutto

za każdą  godzinę  świadczenia  usług.

Dowód:

-  kopia umowy zlecenia nr 15/03/ZG/2020  zawartej 9 marca 2020 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a (akta  kontroli  str. 83-84),

Zleceniobiorca  yłożyła oświadczenie  o niepodleganiu

ubezpieczeniom  społecznym z innego tytułu.  Jest obywatelem  RP i posiada prawo stałego

pobytu  na terytorium  RP.

Płatnik składek Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" wypłacił zleceniobiorcv

dwynagrodzenie  w kwocie 980 zł brutto w dniu 31 marca 2020 r. Wynagrodzenie

zostało wypłacorie  zleceniobiorcy  w gotówce.

W przekazanym wniosku RSP-C płatnik składek wskazał dane zleceniobiorcy zgodne

zdanymi zawartymi w Oświadczeniu  Podatkowym  zlożonym  przez

ga».

Dowód:

-  kopia Oświadczenia złożonego przez (akta kontroli  str. 85-86),

-  kopia Rachunku z 31 marca 2020 r. do umowy zlecenia zawartej 7

(aktakontrolistr.  87-88),  t
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W okresie od maja 2020 r. do lipca 2020 r. nip podlegała
ubezpieczeniom  społecznym  z innych tytułów.
Dowód  :

-  dane  o zgłoszeniach  do  ubezpieczeń  spotecznych
zaewidencjonowane  w Kompleksowym Systemie Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,

-  informacja  z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 6 lipca 2022 r. (akta kontroli
str.  399-402)

Wykonywanie  umowy zlecenia zawartej z zostato ograniczone
w wyniku  C0V1D-19.

Dow6d  :

-  protokół  przyjęcia  wyjaśnień  2'i sierpnia 2022 r. (akta kontroli  str.527-530)

Płatnik składek przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek RSP-C o świadczenie
postoiowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COV1D-19 dla umówcywilnoprawnych  dla i Pp'el  1A/niosek został przekazany  drogą
elektroniczną  w dniu 29 kwietnia 2020 r. przez upoważnionego pracownika płatnikaskładek.

I czerwca 2020 r. $  przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosekRSP-CK o świadczenie postojowe  za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem  skutkom
wywołanym  COV1D-19 dla umów cywilnoprawnych.  Wniosek zostat przekazany w formiepapierowej.

8 lipca 2020 r. przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek  RSP-CK o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziafaniem  skutkom
wywołanym  C0V1D-19 dla umów cywilnoprawnych.  Wniosek został przekazany  drogą
elektroniczną.  We wniosku  podał dane indentyfikacyjne  zleceniodawcy
niezgodne  z danymi  identyfikacyjnych  Zespołu  Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK".
Dowód:

-  Wniosek ZUS RSP-C z 29 kwietnia 2020 r. o świadczenie postojowe za kolejny okres
w związku z przeciwdziałaniem  skutkom  wywołanym  COV1D-19 dla umów
cywilnoprawnych  zaewidencjonowany  w Kompleksowym Systemie  InformatycznymZakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Scan Wniosku ZUS RSP-CK z 1 czerwca 2020 r. o świadczenie postojowe  za kolejny okres
w związku zprzeciwdziałaniem  skutkom  wywołanym  C0V1D-19 dla umów
cywilnoprawnych  zaewidencjonowany  w Kompleksowym Systemie Informatycznym
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek  ZUS RSP-C z 8 1ipca 2020 r. o świadczenie  postojowe  za kolejny okres w związku
zprzeciwdziałaniem  skutkom  wywołanym  C0V1D-19 dla umów  cywilnoprawnych
zaewidencjonowany  vi Kompleksowym  Systemie Informatycznym  Zakładu LlbezpieczeńSpołecznych.

Z ustaleń kontroli wynika, że płatnik  składek Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" zawarł umowę
zlecenia ze Pese! 4  n,:i okres od 2 marca 2020 r.do 30 kwietnia  2020 r. Umowa została zawarta 2 marca 2020 r.
Kwota wynagrodzenia  wynikająca z treści zawartej umowy zlecenia wynosiła 20 zł bruttoza każdą  godzinę  świadczenia ustug.
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Przed w/w umową  zlecenia ptatnik składek Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK" zawarł

z(i i.imowyzlecenia:

2 grudnia  2019 r. na okres od 2 grudnia  2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2 stycznia 2020 r. na okres od 2 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.

3 lutego  2020 r. na okres od 3 lutego  2020 r. do 281utego  2020 r,

Dowód:

-  kopia umowy zlecenia nr 7/03/ZG/2020  zawartej  2 marca 2020 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,'ŚLĄSK" a (akta kontroli  str. 89-90),

-  kopia umowy zlecenia nr 422/ZG/2019  zawartej  2 grudnia 2019 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" ,:i (;'ikta kontroli  str. 91-92),

- kopia umowy  zlecenia nr 1/01/ZG/2020  zawartej  2 stycznia 2020 r. pomiędzy  Zespołem

Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK" a (akta kontroli  str. 93-94),

- kopia umowy  zlecenia nr 7/02/ZG/2020  zawartej  3 lutego 2020 r. pomiędzy  Zespołem

PieśniiTańca,,ŚLĄSK"a  (:ik5kontro1istr.  96-97),

Zleceniobiorca yłożył oświadczenie  o niepodleganiu  ubezpieczeniom

społecznym z innego tytułu. Jest obywatelem RP i posiada  prawo  stałego  pobytu

na terytorium  RP.

Płatnik składek Zespół Pieśni i Tańca ,,!ŚLĄSK" wypłacił zieceniobiorcy ii

wynagrodzenia:

31 stycznia  2020  r. 3200 zł brutto

2-8 lutego 2020  r. 3200  zł brutto

31 marca  2020  r. 3520  zł brutto

Wynagrodzenia  zostały  wypłacone  zleceniobiorcy  w gotówce.

W kwietniu  2020 r. płatnik  składek  nie wypłacił  zleceniobiorcy  wynagrodzenia.

W przekazanym wniosku RSP-C płatnik składek wskazał dane  zleceniobiorcy  zgodne

z danymi  zawartymi  w Oświadczeniu  Podatkowym  złożonym  przez

Dowód:

-  kopia Oświadczenia złożonego przez  2 grudnia 2019 r. akta kontroii  str.

ios-iozr),

-  kopia Rachunku z 23 grudnia  2019 r. do umowy  zlecenia zawartej  ze

(akta kontroli  str.  105-106),

-  kopia Rachunku z 31 stycznia 2020 r. do umowy  zlecenia zawartej  ze

(at<ta kontroli  str. 99),

-  kopia Rachur.ku z 28 lutego 2020 r. do umowy  zlecenia zawartej  ze

(akta kontroli  str. 95),

-  kopia Rachunku z 31 marca 2020 r. do umowy  zlecenia zawartej  ze

(akta kontroli  str. 101-102),

W okresie od kwietnia 2020 r. do lipca 2020 r.   nip podlegał  ubezpieczeniom

społecznym  z innych  tytułów.

Dowód:

- dane o zgłoszeniach do ubezpieczeń społecznych zapwidencjonowane

w Kompleksowym Systemie  Informatycznym  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych,

- informacja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 6 lipca 2022 r. (akta kontroli

str. 399-400)

Wykonywanie umowy zlecenia zawartej ze iriqtało  ograniczone  w wyniku

C0V1D-19.
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Dowód:

- protokół przyjęcia wyjaśnień z 25 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str.
527-530)

6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaiczaniem C0V1D-19, innych chorób
zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych

Kontrolą  objęto  wnioski:

RDZ B7  z 28 maja  2021  r.

RDZ B7  z 14  czerwca  2021  r.

co stanowi  100%  wniosków  RDZ złożonych  przez  płatnika  składek

Płatnik składek Zespół Pieśnii Tańca,%ŚLĄSK" prowadzi działalność w zakresie: profesjonalna
artystyczna prezentacja folkloru ludowego i plebejskiego oraz twórczości współczesnej
czerpiące3 inspiracje z folktoru, a także działania upowszechnieniowe i edukacyjne w tym
zal<resie. Płatnik składek prowadzi działalność od 1 stycznia 1953 roku. Na 31 marca  2021  r.płatnik składek prowadził działalność sklasyfikowaną  kodem  PKD 90.01.Z
Dowód:

- wydruk Statutu Zespołu Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" z Biuletynu Informacji Publicznej  (akta
kontroli  str. 519-524),

- kopia Zarządzenia Nr 24 Ministra Kultury i Sztuki z 10 marca 1953 r. (akta kontroli  str.
443-444),

- dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek Zespół Pieśni i Tańca  ,,ŚLĄSK"
zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

Płatnik składek nie zalegał z opłacaniem składek na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz nie spełniałwarunków kwalifikujących go do objęcia postępowaniem  upadłościowym.
Dowód:

- dane zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZakładuUbezpieczeń Społecznych.

28 maja 2021 r. płatnik składek przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
za pośrednictwem platformy elektronicznej PUE wniosek ZUS RDZ B7 o zwolnienie
z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za luty 2021 r., marzec 2021 r. i kwiecień2021  r.

Dowód:

Wniosek ZUS RDZ B7 o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
dla płatników prowadzących działalność w branżach określonych w rozporządzeniu
zaewidencjonowany w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń
5połecznych.

Dane identyfikacyjne oraz dane adresowe płatnika składek wykazane we wskazanymwniosku RDZ B7 są zgodne z dokumentacją  źródłovvą.
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Dowód:

dokumenty zgłoszeniowe płatnika sktadek Zespół Pieśni i Tańca ,%ŚLĄSK"

zaewidencjonowane  w Kompleksowym  Systemie lnformatycznym  Zaktadu Ubezpieczeń

Społecznych.

W przekazanym  wniosku  płatnik  składek oświadczył,  że:

1.  n,i 31 marca 2021 r. przeważaiącą  działalnością  jest działalność, której kodem PKD

jest  90.01.Z

Z usta)eń kontroli  wynika, że przeważającym  kodem dziatalności dla płatnika  składek

jest kod 90.01.Z tzn. działalność  związana  z wystawianiem  przedstawień  artystycznych

Dowód:

wydruk  danych z wpisu w rejestrze  REGON dla Zespotu Pieśnii  Tańca,,  śLĄSK" (akta

kontroli  str. 1-2)

2. przychód  z przeważającej  dziatalności  uzyskany w marcu 2021 r. był niższy o co najmniej

40% w porównaniu  do przychodu  uzyskanego w lutym 2020 r. Z ustaleń kontroli  wynika

że płatnik  składek  uzyskał przychody:

marzec  2021 r. -  40676 zł,

luty 2020 r. -  300503 zł.

Przychód uzyskany  w marcu 2021 r. jest niższy od przychodu  uzyskanego w lutym  2020 r.

o ponad 86%.

Dowód:

kopia  Deklaracji  JPKV7M  za marzec  2021  r. (akta  kontroli  str.  421-422),

kopia Urzędowego  Poświadczenia  odbioru  z 7 kwietnia  202I  r. (akta kontroii  str.

423-424),

kopia  Deklaracji  VAT-7  za luty  2020  r. (akta  kontroli  str. 425-430),

kopia  Urzędowego  Poświadczenia  odbioru  z 18  marca  2020  r. (akta  kontroli  str. 431-

432),

3. Nie naruszył  ograniczeń, nakazówi  zakazów, ustanowionych  w związku  z wystąpieniem

stanu epidemii,  okreś(onych  w przepisach wydanych  na podstawie  ań. 46a i 46b pkt 1  -

6 i 8-12  ustawy  z dnia 5 grudnia  2008 r. o zapobieganiu  oraz zwalczaniu  zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi.

Dowód:

-  protokół  przyjęcia wyjaśnien  z 25 sierpnia 2022 r. (akta kontroli  str.

527-530).

W przekazanym  wniosku RDZ B7 płatnik  składek oświadczył,  że nie otrzymał  pomocy

publicznej  spoza ZUS rekompensującej  negatywne  konsekwencje  ekonomiczne  z powodu

COV1D-19.

Z danych dostępnych  w bazie Systemu Udostępniania  Danych o Pomocy Publicznej  na dzień

7 lipca 2022 r. wynika, że Zespół Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"  otrzymał  w dniu 1 grudnia  2020 r.

kwotę 1560  562 zł jako pomoc rekompensującą  negatywne  konsekwencje  ekonomiczne

związane z COV1D-19, udzielana vv ramach limitu 800 tys.  euro / 1,8  mln  euro

naprzedsiębiorcę.  Pomoc  została  udzielona  przez  Ministra  Kultury  i Dziedzictwa

Narodowego.

str. 52



Dowód:

wydruk danych o pomocy otrzymanej przez beneficjenta Zespół Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK"
z bazy Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (akta kontroli  str. 107-108).

NCI powyższą  okoliczność wyjaśnienia ztoźyła upowaźniona
przez  Zbigniewa  Cierniaka  Dyrektora  Zespołu  Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"
Dowód:

-  protakót przyjęcia  wyjaśnień z 25 sierpnia 2022 r. (akta  kontroli  str.
527-530),

14 czerwca 2021 r. płatnik składek przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
za pośrednictwem  platformy elektronicznej  PUE wniosek ZUS RDZ B7 o zwolnienie
z obowiązku  opłacania  należności  z tytułu  składek  za styczeń  2021  r.
Dowód:

-  Wniosek ZUS RDZ B7 o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
dla płatników prowadzących działalność w branżach określonych w rozporządzeniu
zaewidencjonowany  w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

Dane identyfikacyjne oraz dane adresowe płatnika składek wykazane we wskazanym
wniosku  RDZ B7 są zgodne  z dokumentacją  źródłową.
Dowód:

dokumenty  zgtoszeniowe płatnika składek Zespół Pieśni i Tańca ,,ŚLĄSK"
zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

W przekazanym  wniosku  płatnik  składek  oświadczył,  że:

1. na 31 marca 2021 r. przeważającą działalnością jest działalność, której kodem  PKDjest  90.01.Z

Z ustaleń kontroli wynika, że przewaźającym  kodem działalności dla płatnika składek
jest kod 90.01.Z tzn. działalność związana  z wystawianiem przedstawień artystycznych
Dowt"d:

wydruk danych z wpisu w rejestrze REGON dla Zespołu Pieśnii Tańca,, ŚLĄSK" (akta
kontroli  str. 1-2)

2. przychód z przeważającej działalności uzyskany w maju 2021 r. był niższy o co najmniej
40% w porównaniu do przychodu uzyskanego w maju 2019 r. Z ustaleń kontroli wynika
że płatnik  składek  uzyskał  przychody:

maj  2021  r. -  84979  zł,

maj  2019  r. -  463188  zł.

Przychód uzyskany w maju 2021 r. jest niższy od przychodu uzyskanego w maju  2019  r.o ponad  81%.

Dowód:

-  kopia Deklaracji JPKV7M  za maj  2021  r. (akta  kontroli  str. 437-438),

-  kopia Urzędowego Poświadczenia odbioru z 14 czerwca 2021 r. (akta kontroli  str.
439-440),

-  kopia Deklaracii VAT-7 za maj 2019 r. (akta kontroli str. 433-436),
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kopia Urzędowego Poświadczenia odbioru z 18 czerwca 2019 r. (akta kontroli  str,

441-442)

3. Nie naruszył ograniczeń, nakazówi zakazów, ustanowionych w związku z wystąpieniem

stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i 46b pkt 1-

6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwatczaniu zakaźeń i chorób

zakaźnych  u ludzi.

Dowód:

-  protokół  przyjęcia wyjaśnien z lS sierpnia 2022 r. (akta kontroli str.

527-530).

W przekazanym wniosku RDZ B7 płatnik składek oświadczył, że nie otrzymał  pomocy

publicznej spoza ZUS rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne  z powodu

C0V1D-19.

Z danych dostępnych w bazie Systemu Udostępniania  Danych o Pomocy  Publicznej  wg stanu

na dzień 7 lipca 2022 r. wynika, że Zespół Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK" otrzymał w dniu  I grudnia

2020 r. kwotę  1560 562 zł jako pomoc rekompensująca  negatywne  konsekwencje

ekonomiczne związane z C0V1D-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln euro

na przedsiębiorcę. Pomoc została udziefona przez Ministra  Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.

Dowód:

-  wydruk danych o pomocy otrzymanej przez beneficjenta Zespół Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK"

z bazy Systeniu Udostępniania  Danych o Pomocy  Publicznej (akta kontro(i  str. 107408),

Na powyższą okoliczność wyjaśnienia złożyła upoważniona

przez  Zbigniewa Cierniaka Dyrektora Zespołu PieśniiTańca,,ŚLĄSK"

Dowód:

-  protokół  przyjęcia wyjaśnień   ':r )'i sierpnia 2022 r. (akta kontroli str.

527-530).

Zestawienie  różnic  stanowi  załącznik  nr 5 do protokołu  kontroli:

Zestawienie  różnic  w danych  zgłaszanych  we wnioskach  o zwolnienie  z opłacania  składek

Integralną  część  protokołu  stanowią  załączniki  dołączone  do protokołu  kontroli.

Zał. nr 1.  Wykaz  zbadanego  materiału

Zał.nr2.  Zestawienie ustafonych w czasie kontroii  podstaw  wymiaru  składek

na ubezpieczenia  społeczne  i składek  na ubezpieczenie  zdrowotne

Zał.nr3.  Zestawienie miesięcznych  różnic w zakresie składek  na ubezpieczenia

społeczne  i ubezpieczenie  zdrowotne

ZaŁnr.4.  Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz  Pracy

i Fundusz  Gwararitowanych  Świadczeń Pracowniczych

Zaf. nr. 5. Zestawienie różnic w danych zgłaszanych we wnioskach o zwolnienie

z opłacania  składek

Zgodnie z art. 41 ust. 7b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) jeżefi konieczność korekty danych

podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest wynikieni stwierdzenia nieprawidłowości

przez Zakład w drodze kontroli imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony

nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu  kontroli.

str. 54



Zgodnie z art. 47 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) płatnik składek jest zobowiązany  złoźyć,
z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu
zawierającego wszystkie prawidtowe dane określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku,
o którym mowa w art. 41 ust. 6, łącznie z raportem miesięcznym korygującym.  Imiennych
t"aportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy wyłącznie  danych
wykazanych  w deklaracji  rozliczeniowej.

Zgodnie z art. 50 ust. 2m ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) płatnik składek jest zobowiązany  złożyć
korygujące lub brakujące dokumenty, o których mowa w ust. 2k, w terminie  30 dni od dnia
otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje  w drodze
kontroli.

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

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) płatnik składek ma prawo  złożyć
w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu kontroli zastrzeżenia do jego ustaleń,
wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe, na adres: Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Częstochowie, Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Targowa  3a,
42-100  Kłobuck.

Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) protokół kontroli stanowi podstawę
do wydania decyzji w zakresie i trybie określonym w art. 83 powołanej  ustawy,

Kontrolę  zakończono  29 sierpnia  2022  r.

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

Kłobuck,  29 sierpnia  2022 r.

Protokót  kontroli  wysiano w dniu 29 sierpnia  2022 r.

'-----------=-=-=- 4Q  wis&o
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Zatącznik  nr '1 do protokolu  kontroli nr 092022060006PR0001
Platnik:  Zespól  Pieśni i Tańca "ŚLĄSK"  im. Stanistawa Hadyny

NIP: 5750008327
REGON:  000663798

Wykaz  zbadanego  materiału

Rozliczenie miesięczne  sktadek na ubezpieczenia  społeczne  i ubezpieczenie  zdrowotne

styczeń 2017, luty 2017, marzec 2017, kwiecień 2017, maj 2017, czsrwiec 2017, październik  2017, listopad 2017,

grudzień 2C)17, styczeń 2018, luły 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec  2018, sierpień  2018,

październik 2018, li:stopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, lufy 2019, marzec 2019, kwiecień 2019, maj 2019,

czerwiec 2019, lipiec 2019, sierpień 2019, wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2019, grudzień  2019, styczeń

2020, ItAy 2020, marzec 2020, kwiecień 2020, maj 2020, czerwiec 2020, lipiec 2020, sierpień 2020, wrzesień

2020, październik 2020, listopad 2020, grudzień 2020, styczeń 2021 luty 2021, marzec 2021, kwiecień  2021, maj

2021, czervviec 2021, lipiec 2021, sierpień 2021, wrzesień 2021, październik 2021, listopad 2021, grudzień  2021

Rozliczenie  miesięczne  świadczeń

styczeń 2019, luty 2019, marzec 2C)19, kwiecień 2C)19, maj 2019, czerwiec 2019, lipiec 2019, sierpień  2019,
wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2C119, grudzień 2019, styczeń 2020, luty 2020, marzec 2020, kwiecień
2020, maj 2020, czerwiec 2020, lipiec 2020, sierpień 2020, wrzesień 2020, październik  2020, listopad  2020,

grudzień 2020, styczeń 2021, luty 2021, marzec 2021, kwiecień 2021, maj 2021, czerwiec 2021  lipiec 2021,
sierpień  2021, wrzesień  2021  październik  2021, listopad  2021, grudzień  20:21

Rozliczenie  miesięczne  sk!adek  na Fundusz  Pracy

styczeń 2019, luty 2019, marzec 2C)19, kwiecień 2019, maj 2019, czerwiec 2019, lipiec 2019, sierpień  2019,
wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2019, grudzień 2019, styczeń 2020, luty 2020, marzec  2020, kwiecień

2020, maj 2020, czerwiec 2020, lipiec 2020, sierpień 2020, wrzesień 2020, październik  2')20, listopad 2020,
grudzień 2020, styczeń 2021, luty 202'1, marzec 202'1, kwiecień 2021, maj 2021, czerwiec 2021, lipiec 2021,
sierpień  2021  wrzesień  2021, październik  2021, listopad 2021, grudzień 2021

Rozliczenie miesięczne  skiadek na Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych

styczeń 2019, luty 2019, marzec 2019, kwiecień 2019, maj 2019, czerwiec 2019, lipiec 2019, sierpień  2019,
wrzesień 20'19, październik 2019, listopad 2019, grudzień 2019, styczeń 2020, luty 2020, marzec 2020, kwiecień
2020, maj 2020, czerwiec 2020, lipiec 2020, sierpień 2020, wrzesień 2020, październik  2020, listopad  2020,
grudzień 2020, styczeń 2021, luty 2021, marzec 2021, kwiecień 2021 maj 2021, czerwiec  2021, lipiec 2021,
sierpień  202'1, wrzesień  2021, październik  202'1,1istopad  2021, grudzień  202a1

Rozliczenie  miesięczne  składek  na Fundusz  Emerytur  Pomostowych

styczeń 2019, luty 2019, marzec 2019, kwiecień 2019, maj 2019, czerwiec 2019, lipiec 2019, sierpień  2019,
wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2019, grudzień 20'19, styczeń 2020, luty 2020, marzec 2020, kwiecień
2020, maj 2020, czerwiec 2020, lipiec 2020, sierpień 2020, wrzesień 2020, październik  2020, listopad 2020,

grudzień 2020, styczeń 2021, luty 2021, marzec 202'1, kwiecień 2021, maj 2021, czerwiec 2021 lipiec 2021,
sierpień 2021, wrzesień  2021, październik  2021  listopad 2021, grudzień  2021

październik  2019

Analiza sktadek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne  dla ubezpieczonych

lipiec 2019, lipiec 2021
(04ffl0)

(041100)

(041100)

(041100)

ANNA (121100)

marzec  2020

kwiecień  2019, rnaj 2019

marzec  2020

(041100)  1'ipi'ec2021

W  wrzesień 2019(041100)

(041100)  wrzesien 2020, pazdziernik 2020
czerwiec  2019



(041100)

(041100)

(041100)

sierpień  2021,  wrzesień  2021,  październik  2021,  lisłopad  2021

marzec  2019

(041100)  wizesień 2019

lipiec  2019

(04ffl0)

ffiffl@  (i:i  too)

luty 2019

styczeń  2(]9

1'lOO)
styczeń  2017,  luty 2017,  rnarzec  2017,  kwiecień  2017,  maj 2017,  czerwiec2017,
styczeń  2C)19, marzec  2019,  kwiecień  2019,  maj 2019

(041100)

październik  2017,  listopad  2017,  grudzień  2017,  styczeń  2018,  luty 2018,  marzec  2018,
kwiecień  2018,  maj  2018,  czerwiec  2018,  sierpień  2018,  październik  2018,  listopad
2018,  grudzień  2018,  styczeń  2019,  luły  2019,  marzec  2019,  kwiecień  2019,  maj  2019,
czerwiec  2013  sierpień  2019

Analiza  świadczeń  dla  ubezpieczonych

Zasiiek  macierzyński  z ubezpieczenia  chorobowego

lipiec  2020

Zasiłek  opiekuńczy  z ubezpieczenia  chorobowego

rnarzec  2021

rnarzec  2020

Zasiiek  chorobowy  z ubezpieczenia  chorobowego  - Ubezpieczenie  chorobowe

listopad  2020

październik  2020

marzec  2021

listopad  2020

listopad  2020,  listopad  2020

Zasiłek  chorobowy  z ubezpieczenia  wypadkowego  - Ubezpieczenie  wypadkowe

czetwiec  2021,  czerwiec  2021

świadczenie  rehabilitacyjne  z ubezpieczenia chorobowego  - Ubezpieczenie chorobowe

Analiza  iimów  o dzieło

Lp. Wykonawca

0Jres

wykonywania

umowy Przedmiot  umowy

Data

wpływu

dokumentu

RuDI -d ll d-  I

I
w
PESEL:

2021-10-  2021-10-  RENOWACJA  PERUKI  SCEN1CZNEJ-2
04  18  SZTUKI

2021-10-07

WYKONANIE  PARTII  SOLOWEJ  NA HARFIE.

W  REALIZACJA NAGRANIA PŁYTY WRAZ Z2021-10-  2021-10-
PRZENIESIENIEM  AUTORSKICH  PRAW  2021-10-21"' PESEL:  18  21
MAJĄTKOWYCH  NA WSZELKICH  POLACH

fflRffi!ffla  EKSPLOATACJI

3
p
PESEL:

Q

2021-12-  2021-12-

27  31

AUTORSKIE  OPRACOWANIE  REżYSERll  I
CHOREOGRAFII  SCENICZNEJ  WIDOWISKA
SYLWESTROWEGO2021/2022WRAZZ  2021-12-30
PRZENIESIENIEM  AUTORSKICH  PRAW
MAJĄTKOWYCH  NA WSZEL



I
' Lp.

I
i Wykonawca

i Okres  I
i wykonywania  i' umowy  i

II
Przedmiot  umowy

I Data
i wplywu  '

dokumentu  i
RUD iI od li do i

ESEL:

PESEL:

M

2021-02-  2021-02-  REALIZACJA  ZDJĘĆ (OPERATOR  KAMERY)  2021-02-22
16  16  PODCZAS  REALIZACJI  FILMOWEJ  NAGRANIA

KONCERTU  KU CZCI  ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH

202103  2021o3  realizacja zdjęć operator kamery podczas
12  12  nagrania koncertu online w wykonaniu chóru i 202'1-03-17

solistów  oraz  orkiestry  zespolu  Śląsk

M
PESEL:

J

PESEL:

ffl
PESEL

ęfflę

PESEL

Q

PESEL

REALIZACJA  ZDJĘĆ  PODCZAS  NAGRANIA
KONCERTU  ONLINE  WWYKONANIU  C,HÓRU

zo""o' "'o""o' SOLISTÓW ORAZ  ORKIESTRY  ZESPOŁU  2021-05-25
""  "'= ŚLĄSKWDNIU24052021WKAPLICY

PAŁACOWEJ

AUTORSKIE  OPRACOWANIE

202,0,  202,0,  KONCEPCJI,PRZYGOTOWANIE,REŻYSERIA I
ZREALIZOWANIE  ETIUD  AKTORSKICH  I 2021-CM-izi08  16
LALKARSKICH  ORAZ  FRAGMENTU
Ń10NODRAMU  W RAtV1ACH KONFERENCJI

2021  03  2021  03  realizacja zdjęć /operator kamery/podczas
12  12  nagrania koncertu online w wykonaniu chóru 2021-03-17

solistów  oraz  orkiestry  zespotu  Śląsk

WYKONANIE  PARTII  INSTRUMENTALNYCH

2021,  o 202,1,  NA I SKRZYPCACH. REALIZACJA NAGRANIA
PŁYTY WRAZ Z PRZENlESlENlEŃ1  2021-102118  21
AUTORSKICH  PRAW  MAJĄTKOWYCH  NA
WSZELKICH  POLACH  EKS

2o2103  202103  wykonanie części tanecznej na potrzeby
15  18  rejestracji materiaiu audio-video w ramach

projektu  "ldą  Powstańcy  z okazji  100lat"
2021-03-17

W
PESEL:

WYKONANIE  TANECZNYCH  PARTII

202,0,  zo,o.  ZESPOŁOWYCH NAPOTRZEBY
REJESTRACJI  MATERIAŁU AUDIO-VIDEO  W 2021032322  25
RAMACH  PROJEKTU:  KONCERT  DWÓCH
NARODÓW

m
PESEL:

202103  2021o3  wykonanie epizodycznych tanecznych partii
17  ;:  zespołowych na połrzeby reiesiracji materia)u 2021-03-17

audio-video  w ramach  projektu:  "Taniec"

Analiza  vmiosków  o świadczenia  postoiowe  dla wykonawcy  umowy :ywilnoprawnej

Lp.

' Dane  osoby

wyckyoWnuIIjnąocperjauwmnoąwę I
Rodzaj

wniosku
Data

zloźenia
Kwota

świadczenia
Data  wyplaty

świadczenia

PESEL: m

«

offlffla,  PESEL:

M

RSP-C

RSP-CK

RSP-CK

RSP-C

RSP-CK

RSP-CK

2020-04-16  2 080,00  zl

2020-05-07  2 080,00  zl

2020-06-02  2 080,00  zl

2020-04-30  2 080,00  zl

2020-06-04  2 080,00  zt

2020-07-01  2 080,00  zt

2020-04-23

2020-05-15

2020-06-04

2020-05-29

2020-06-08

2020-07-03



I
 up.

I

j Dane  osoby

i wykonującej  umowę

' cywilnoprawną

I
: Rodzaj

wniosku

l' Data

l' ztożenia

il

ij . .Kwota ." swiadczeniaii

Data  wypiaty

Świadczenia

8

9

Ht-hEL:  K:bH-L

 . -" ,PESEL: RSPCK

, PESEL: RSPCK
m

2020-04-;'1

2020-06-01

2020-07-08

2 080,00  zl

2 080,00  z)

2 080.00  zt

2020-06-01

2020-07-02

2020-08-04

Anatiza  wniosków  o zwolnienie  z opłacania  skladek

i Lp. il Rodzaj wniosku il Data zloźenia ii Kwota zwolnienia
687  224,40  z)

'I RDZ-B7  2021-05-28  566 140,47zt

546 385,35  zl

2 RDZ-B7  2021-06-14  540  445,26  z)

Data  przyznania  zwolnienia

2021-06-01

2021-06-01

2021-06-01

2021-06-15

P.iF»PE.

(podpisinspektoirf  T<- oi2a  du Llbezpie:zeńor.
t fl

SpĄecznych)



Zalącznik  nr 2 do protokołu  kontroli  nr 092022060006PR0001
Ptatnik:  Zespóf  Pieśni  i Tańca  "ŚLĄSK"  im. Stanistawa  Hadyny
NIP:  5750008327

REGON:  000663798

Zestawienie  ustalonych  w  czasie  kontroli

społeczne  i składek  na

podstaw  wymiaru  składek  na ubezpieczenia
ubezpieczenie  zdrowotne

:Miesiqc/rokl
ii Podstawawymiaruskładek  iI

I Składka  na
i ubezpieczenie  '

zdrowotne  I
I

i na ubezpieczenia II na
, ubezpieczenie

I Emerytalne

' i rentowe IChorobowel
I

I

i
, Wypadkowe i i Zdrowotne  ,

q, phSbL:[  kod łytulu  ubezpieczenia:  041110

07-2019  0,OOzl  O,OOzl  '1 850,00z1
07-2021  0,OOzt  O,OOzł  ź 850,00zl
;.  , HtSEL:  q  kod tytuiu  ubezpieczenia:  04'1100

10-2019  500,00  zl  500,00  zł  443,70  zł

,IJI  . . ,   , PFSEI a 8  kod tytułu ubezpieczenia: 04'1100
03 -2020  731,00z)  731,00zł  648,68zł
4  phSEL:Ąkod  tytuiu  ubezpieczenia:  041100

03-2020  '150.00  zl  '150,00  zt  '133i'1  zl

FI , PESEL:J  kod tytulu ubezpieczenia: 12'1100
04-2019  2 287,20  zl

354,96  zi

05 -2019  2 859,00  zl

6, , PESEL: %,  kod tytulu ubezpieczenia: 041100 -
07 -2021  5 872,00  zł  5 872,00  zł  5 210,81  zi

7 . shSEL:2  kod łytutu ubezpieczenia: 041100
09-2019  400,00z1  400,00zł

8 , PESEI  ' fflQ  knrl +y+nłu ubezpieczenia:  041100

09 -2020  500,00z1  500,00zł

ź0-2020  2 000,OO z( 2 000,OO zł

9, , PESEL:  Q  kod tytułu  ubezpieczenia:  041 ź OO

06-2019  0,OOzl  O,OOzł

*u,  , t'bSEL:ę  kod tytuiu  ubezpieczenia:  04T100

08-2021  3 480,00  zl  3 180,00  z)

600,00  zt

443,70  zt

I 774,80  zt

2 82'1,93  zl

3 265,63  zl

2 981,66  zt

2 697,70  zl

2 673,00 zl 240,57  zl

09 -2021  3 680,00  zt  3 680,00  zt

10 -202'1  3 360,00  zt  3 360,00  zl

11 -2021  3 040,00  zl  3 040,00  zl

'l 1 ' Ht-bEL: d  kod tytulu ubezpieczenia: 041100
03-2019  0,OOzt  O,OOzt

12. ' , HbbŁL:8  kod tytuiu ubezpieczenia: 041100
09-2019  1 660,00  zt

171 ,

07-2019  2100,00  zł

14. PESEL: 8,  kod tytułu ubezpieczenia:  041110

02-2019  0,OOZł  O,OOZI  890,00Zł

i5    .  , PSsFl - %  kr»S tytulu ubezpieczenia:  121100

4 660,00 zt 4 473,08 zt 132,58  zl
H)-S)-I  aknrl  tytuiu  ubezpieczenia:  04ffl2

2100,00  zl I 863,54 Zl 1 67,72  zt

01-2019 2 859,00  Zł

1 , PESEL:4,  kod  tytulu  ubezpieczenia:  041100

01-2C)17  900,00zt  900.00zt  798.66zt

166,50  zt

166,50  zl

39,93  zl

58,38  zt

11,98  zł

468,97  zl

31,95  zl

39,93  zl

4 59,73  z)

54,00  zt

253,97  zl

293,91  zt

268,35  zl

242,79  zl

80,10  zl

71,88  zt



i

IMiesiąc/rok
i: Podstawawymiaruskladek Ij
: na ubezpieczenia
I I ubezpnieaczeniei Sktadka na

 ubezpieczenie

zdrowotneI Emerytalne

i rentowe

I
i Chorobowe
I I:Wypadkowel: Zdrowotne I

02 -2017

03 -2017

04 -2017

05 -2017

06 -2017

01-2019

03 -2019

04 -201g

05 -2019

2 400,00  zl

2 400,00  zl

1 950,00  z(

2 400,00  ZI

1 500,00  z(

1 300,00  zt

'1 300,00  zt

1 300,00  z)

'l 300,00  zl

2 400,00  zl

2 400,00  zl

1 950,00  zt

2 400,00  zl

1 500,00  z)

1300,00  zt

1 300,00  zt

1300,00z(

1 300,00  zl

17.

10 -2017

11 -2017

12 -2017

01 -2018

02 -2018

03 -2018

04 -2018

05 -2018

06 -2018

08-2018

10 -2018

11 -2018

12 -2018

01 -2019

02 -2019

o3-:oig

04 -2019

05 -2019

06 -2019

08-2019

Razem:

PESEL: ff  kod tytu)u ubezpieczenia:
O,OOzl  O,OOzt

O,OOzt  O,OOzl

O,OOzl  O,OOzl

O,OOz(  O,OOz)

O,OOzk  O,OOzł

O,OOzt  O,OOzt

O,OOzl  O,OOzl

O,OOzl  O,OOz(

O,OOzl  O,OOzt

O,OOzl  O,OOzl

O,OOzt  O,OOzt

O,OOzl  O,OOzl

O,OOzl  O,OOzł

O,OOzl  O,OOzt

O,OOzt  O,OOzl

O,OOzl  O,OOzi

O,OOzl  O,OOzl

O,OOzl  O,OOzl

O,OOzl  O,OOzt

O,OOzł  O,OOzł

51 928,20  zl O,OO zl 43 923,00  zł

2 129,76  zt

2 129,76  zi

1 730,43  z)

2 129,76  zl

1331,10z1

1153,62z1

1 153,62  ZI

1 153,62  zf

1153,62  zt

041100

3 200,00  zl

3 500,00  zt

1 800,00  zt

1 500,00  z)

1 800,00  zl

2 100,00z1

1 800,00  zl

2 200,00  z)

1 500,00  zl

400,00  zl

2 860,11  zt

2710,00z1

1 570,00  ZI

990,00  zl

1 310,00  z)

2 520,00  zt

2160,00z1

2 870,00  ZI

340,00  zt

3132,00  zt

87102,36  ZI

19168  zt

191,68  zl

155,74zt

191,68zk

419,80  zt

103,83  zl

103,83Z1

103,83  zk

103,83  zl

288,00  zl

315,00  zl

162,00  zt

135,00  zt

162,00  zl

189,00  z!

162,00zl

198,00zt

135,00  zt

36,00  zl

257,41  zt

243,90  zl

141,30zt

89,'10  zl

117,90  zt

226,80  ZI

494,40zl

258,30  z)

30,60  zl

2EH,88  zl

7 839,23  zl

,  lINSPE,
N  I zaiiiae]

I CQ I /ł_j
I ,-ll  I r/,i
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Za)ącznik  nr 3 do ptotokolu  kontroli  nr 092022060006PR0001

Plainik:  Zespói  Pieśni  i Tańca  "śLĄSK"  im. Słanistawa  Hadyny
NIPI 5750008327

REGON:  000663798

Zestawienie miesięcznych  różnic w zakresie składek  na ubezpieczenia  społeczne

ubezpieczenie  zdrowotne
I li Kwotaskiadek ii Kwota

Ij Źródlo
 finansowania

I
I

ilil dekzIaarooswoabnyych
 skontrolowane  w

f zl

l: wynikająca z
I kounstreoaliew" zl I

'i p n'/  p IS u
skiadek

w zl

 odpisu  ,

i skladek i
I wzi  I
I I

Rodzaj

ubezpieczenia

1. 01-2017

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypad  kowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

2. 02-2017

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

3. 03-2017

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowołne

4. 04-2017

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Remowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

5. 05-2017

Ubezpieczony

Ptatnik

Ubezpieczony

Platnik

Piatnik

llbezpieczony

Ubezpieczony

P)atnik

Ubezpieczony

Ptatnik

Ptatnik

Ubezpieczony

lJbezpieczony

Platnik

Ubezpieczony

Platnik

Piatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Ptatnik

Ubezpieczony

Piatnik

Ptatnik

Ubezpieczony

O,OO zl

O,OO zl

O,OO zt

O,OO zl

O,OO zt

O,OO zl

81,00z1

O,OO zl

O,OO zt

O,OO zl

O,OO zi

O,OO zl

O,OO zt

216,00  zl

O,OO zł

O,OO zl

O,OO zł

O,OO zł

O,OO zł

O,OO zt

216,00  zł

O,OO zt

O,OO zł

O,OO zł

O,OO zl

O,OO zł

O,OO zl

175,50  zl

87,84  zl

87,84  zl

13,50  zl

58,50  zl

12,60  zl

260,28  zl

71,88  zl

234,24  zl

234,24  zł

36,00  zi

156,00  zl

33,60  zl

694,08  zl

191.68  zl

234,24  zl

234,24  z)

36,00  zl

156,00  zl

33,60  zl

694,08  zl

19168  zl

190,32  zt

190,32  zt

29,25  zt

126,75  zl

27,30  zi

563,94  zl

155.74  zt

87,84  z(

87,84  zl

13,50  zl

58,50  zl

12,60  zt

260,28  zl

234,24  z)

234,24  zl

36,00  zt

156,00  zl

33,60  zl

694,08  zl

234,24  zi

234,24  zt

36,00  zl

156,00zł

33,60  zt

694,08  zł

190,32  zł

190,32zł

29,25  zt

126,75zi

27,30  zl

563,94  zl

O,OO zl

9,12  zł

O,OO zl

24,32  zl

O,OO zi

24,32  zt

O,OO z(

59,76zt

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Ubezpieczony

Ptatnik

Ubezpieczony

Piatnik

Ptatnik

O,OO zł

O,OO zł

O,OO zl

O,OO zt

O.OO zt

234,24  zl

234,24  zt

36,00  zt

156,00  zl

33.60  ZI

234,24  zl

234,24  zl

36,00  zt

156,00  zł

33,60  Zł



i i
I

I
l.

I Rodzaj !i' źródloubezpieczenia  finansowania

I

li
 Kwota sk)adek i' Kwota

i deklarowanych
 za osoby

i skontrolowane w i' zl i

i
I

wynikająca  z j' przypisu  " '- odpisu

ustaleń  "  sktadek  3Ę13d(_Ę

kontroli w zt I w zt w zt
I i

Hazem  t-US.

Zdrowotne

6. 06-2017

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowołne

7. 10-2017

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowołne

8. 11-2017

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

9. 12-2017

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

10. 01-2018

Emerytalne

Emerytalne

Reniowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

11. 02-2018

Emerytalne

Emerytalne

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Piatnik

Ubezpieczony

Ptatnik

P)atnik

Ubezpieczony

Ube;pieczony

Ptatnik

Ubezpieczony

Ptatnik

Ptatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Piatnik

Ubezpieczony

P)atnik

Piatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Ptatnik

Ube,:pieczony

Ptatnik

Piatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Piatnik

Ubezpieczony

Platnik

Ptatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Ptatnik

O,OO zl

216,00  zl

O,OO zt

O,OO zl

O,OO zt

O,OOzi

O,OO zt

O,OO zt

135,00  zt

312,32  zl

312,32  zl

48,00  zt

208,00  zl

44,80  zt

925,44  zt

255,57  zl

341,60z1

341,60  zł

52,50  z)

227,50  zł

49,00  zt

1 012,20  zl

2 79,53  zt

175,68  zl

175,68  zt

27,00  zł

1 l 7,DO z)

2 5,20  zł

520,56  zł

143.76  zł

146,40  zt

146,40z1

22,50  z)

97,50  z!

2100  zł

433,80  zl

119.80zt

475,68  zł

175.68  z)

694,08  zl

19168  zl

146,40  z)

146,40  zt

22,50  zl

97,50  zt

21,00  zt

433,80  zt

119,80  zt

O,OO zl

O,OO zt

O,OO zl

O,OO zt

O,OO zi

O,OO zt

288,00  zt

O,OO zt

O,OO zt

O,OO z)

O,OO zl

O,OO zi

O,OOzl

315,00  zl

O,OOzt

O,OO zt

O,OO zt

O,OO zt

O,OOzl

O,OO zt

162,00zt

O,OO z(

O,OO zl

O,OO zt

O,OO zt

O,OO zt

O,OO zt

135,00  zt

O,OO zl

O.OO zl

694.08  zt O,OO zl

24,32  z)

146,40  zl

146,40  zl

22,50  zl

97,50  zl

21,00  zt

433,80  zl  O,OO zl

ź 5.20  zt

O,OO z)

32,43  zl

312,32  zt

312,32  zt

48,00  zl

źos,oo zt

44,80  zt

925,44  zt

341,60  zt

341,60  zl

52,50  z(

227,50  zt

49,00  zt

O,OO zt 1 012,20  zt

35,47  zl

175,68  zt

4 75,68  zl

27,00  zl

117,00  zl

25,20  zt

O,OO zl  520,56  zl

'l8,24zt

146,40  zl

446,40  zl

22,50  zt

97,50  zl

21,00  zt

O,OO zt 433,80  zt

45,20  zt

175,68  zl

- 175,68  zt



I Rodzaj
ubezpieczenia

I Źródlo
 finansowania

: deklarowanych

 za osoby

: skontro:wane w I
l
I
Iwynikająca z

ustaleń

kontroli  w zk

' przypisu

: skiadek

w zt

: odpisu

skladek

wzł I
Rentowe

Remowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

12. 03-2018

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Renłowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

13.  04-2018

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

14. 05-2018

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypad  kowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

15. 06-2018

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

16.  08-2018

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Ubezpieczony

Pta(nik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Pfatnik

Ubezpieczony

Platnik

Ptatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Piałnik

Ubezpieczony

Platnik

Ptatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Platnik

Ubezpieczony

Piatnik

Platnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Płatnik

Ubezpieczony

Ptatnik

Płatnik

Ubezpieczony

ubezpieczony

P)atnik

Ubezpieczony

P)atnik

Piatnik

27,00  zl

117,00  zl

25,20  zl

520,56  zi

143,76z)

204,96  z)

204,96  ZI

31,50zl

136,50  zt

29,40z1

607,32zi

167,72  zl

475,68z)

175,  68 zl

27,00zt

117,  OO zl

25,20  zl

520,56  zl

143,76z1

214,72zt

214,72  zl

33,00  zl

143,00  zl

30,80  zl

636,24  zl

175,71  zi

146,80  z)

146,40  zi

22,50  zt

97,50  zl

21,00  zł

434,20  zl

419,80zt

39,04  zi

39,04  zt

6,00  z!

26,00  zł

5,60  zl

1 ź 5.68  zl

O,OO zt

O,OO zt

O,OO zl

O,OO zt

162,00  zt

O,OO zk

O,OO zl

O,OO zk

O,OO ZI

O,OO zt

O,OO zk

189.00  zt

O,OO zł

O,OO zl

O,OO ZI

O,OO zl

O,OO zi

O,OO zl

462,00  zt

O,OO zt

O,OO zl

O,OO zl

O,OO zl

O,OO zt

O,OO zt

198,00  zl

O,OO zl

O,OO zl

O,OO zl

O,OO zl

O,OO Zł

O,OO zt

135,00  zl

O,OO Zk

O,OO ZI

O,OO zt

O,OO zl

O,OO z)

O,OO zt

27,00  zt

117,00Z1

25,20  zl

O,OO zt  520,56  zt

18,24  zl

O,OO zl

21,28z1

204,96  z(

204,96  zt

31,50zt

'l 36,50  zt

29,40  zl

607,32  zt

175,68  z(

175,68  zl

27,00  zk

117,00zł

25,20  zł

O,OO zł  520,56  zt

18,24zt

214,72  zi

214,72  zł

33,00  zł

143,00  zi

30,80  zt

O,OO zt 636,24  zl

22,29  zt

146,80  zl

146,40  zł

22,50  zt

 97,50  zt

21,00  zl

O,OO zl 434,20  zt

15,20  zl

39,04  z)

39,04  zl

6,00  z)

26,00  zt

5,60  zt

O,OOzl 115.68z1



I

:ubezRpoidezcazŁnial
li

lll fina"nrsÓodwłoanial
:j dekzIaarooswoabnyych ,
'i skontroiowane w 
I zl i

I
I
I wynikająca z
i ustaleń

kontroli  w zl

l przypisu

l: sktadek
, wzl

I odpisu

' sktadek

w zt

Zdrowotne

17. 10-2018

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Renłowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

18. 11-2018

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

19. 12-2018

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowołne

20. 01-2019

Emerytalne

Emerytalne

5Beryta1ne

Rentowe

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

21 . 02-2019

Emerytalne

51'11eryta1ne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

22. 03-2019

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Ptatnik

Ubezpieczony

Ptatnik

Ptatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Ptatnik

Ubezpieczony

Płatnik

P)atnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Ptatnik

Ubezpieczony

Płatnik

Płatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Platnik

Budżet  Państwa

Ubezpieczony

Ptatnik

Budżeł  Państwa

Ptatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Piatnik

Ubezpieczony

Piatnik

Płatnik

Ubezpieczony

Emerytalne Ubezpieczony

31,95z1

279,15zf

279,  15 z)

42,90  z)

185,01  z)

40,04  zl

827,15Z1

228,43  zt

264,50  zt

264,50  zl

40,65  zt

176,15  zt

37,94  zl

7B3,74  zt

216,44  zt

153,23  zt

153,23  z)

23,55  zt

102,05  zl

21,98  Zl

454,04  zl

125,39  zt

161 104,38  zt

161 104,38  zl

'11 118,28  zl

24 760,04  zł

107  292,89  zl

4 556,67  zł

23 109,29  zt

493  045,93  zł

128  080,37  zt

132  512,21  zt

132 512,21  zł

20 365,83  zt

88 251,23  zt

19 007,89  zt

392  649,37  zł

104  587,94  zł

35,00  zt

O,OO z)

O,OO zt

O,OO zl

O,OO zl

O,OO zt

O,OO zt

257,41  zt

O,OO zl

O,OO zt

O,OO zl

O,OO zt

O,OO zl

O,OO zl

243,90  zt

O,OO zl

O,OO zt

O,OO zt

O,OO zl

O,OO zl

O,OO zt

141,30  zt

161134,64  zl

161 134,64z1

41 456,00  zl

24 764,69  zt

107  313,04  zl

4 572,  '13 zt

23 113,63  zt

493188,77  zi

128  077,23  zt

132  297,49  zi

132  297,49  zl

20 332,83  zl

88108,23  zt

18 977,09  zt

392  01313  zt

104  610.24  zi

3.05  zt

O,OO zt

28,98  zl

O,OO zl

27,46  zt

O,OO zl

15,91zl

30,26  zl

30,26  zf

37,72  zt

4,65  zi

20,15  zl

15,46zt

4,34  zt

142,84  zl

O,OO zl

22,30  z)

279,15  zl

279,15  zl

42,90  zl

185,91  zl

40,04  zl

827,15zt

264,50  zl

264,50  zt

40,65  zt

576,15z1

37,94  zt

7B3,74  zl

153,23  z)

153,23z1

23,55  z)

102,05  zl

21,98zl

454,04  zl

O,OO zt

3,14z1

214,72  zl

214,72  zt

33,00  zt

143,00  zt

30,80  zt

636,24  zt

135  056,60  zł 134  676,65  z) 379.95  zl



Kwota  sktadek Kw»ta

Rodzaj

ubezpieczenia

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

'vVypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

23. 04-2019

Emerytalne

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

24. 05-2019

Emerytalne

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rantowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

25. 06-2019

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

26. 07-2019

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razern  FUS.

Zdrowotne

27. 08-2019

Emerytalne

Źrt'dlo

finansowania

Piatnik

Ubezpieczony

Piatnik

Piałnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Ptatnik

Budżet  Państwa

Llbezpieczony

Płatnik

Budżet  Państwa

Ptatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Ptatnik

Budżet  Państwa

Ubezpieczony

Ptatnik

Budzet  Państwa

Piatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Platnik

Ubezpieczony

Platnik

Piatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Platnik

Ubezpieczony

Piatnik

Platnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

deklarowanych

za osoby

skontrolowane  w

zi

135 056,60  zl

20 756,72  z(

89 945,47  z(

19 373,05  zl

400188,44  zl

108  253,51  zl

134  836,82  zt

134  836,82  zf

10 729,08  zl

20 722,94  zl

89 79914  zk

4 397,16  zl

19 609,53  ZI

414 931,49  zł

109 366,58  zł

185  616,72  zt

185  616,72  zł

10 735,65  zł

28 527,25  zł

123  617,81  zł

4 399,86  zl

26 819,83  zł

565 333,84  zl

151 437,40  zł

149  290,38  zl

149  290,38  zl

22 944,34  zl

99 425,01  zt

21 793,73  zl

442 743,84  zł

ź 23 816,60  zt

178 84112  zl

178 841,12  zl

27 485,82  zt

119105,25  zl

26 365,81  zi

530 639,12  zt

151 345,41zt

155 898,25  zl

wynikająca  z

ustaleń

kontroli  w zi

134  676,65  ZI

20 698,32  zt

89 692,42  zt

19 318,55  zt

399 062,59  zl

108  292,97  zl

134  752,88  zl

134  752,88  zt

40 824,  18 zl

20 :710,04  zt

89 743,24  zt

4436,14z)

19 597,49  zt

zN4 816,85  zt

109  375.30  zt

185  463,49  zl

185  463,49  z(

10 854,53  zl

28 503,70  z)

123515,76z1

4 448,58  zl

26 797,85  zt

565  047,40  zt

151 453,31  zt

149198,64  zt

149  198,64  zl

22 930,24  zl

99 363,91  zi

21 780,57  zl

442  472,00  zl

123  826.  13 zl

178  865,52  zt

178  865,52  zl

27 489,57  z)

1 ź 9121,50  zl

26 369,31  z)

530  711,42  zl

151 342,88  zt

155  592,57  zl

przypisu

skiadek

w zt

odpisu

sk)adek

w zł

O,OO ZI

39.46  zt

379,95  zi

58,40  zl

253,05  zl

54,50  zt

1125,85z1

83,94  zt

83,94  zt

9510  zt

12,90  zt

55,90  zl

38,98z1

134,08  zl

8,72  zl

12,04  zl

248,72  zl

153,23  zl

153.23  zt

118,88Z1

23,55  zt

102,05  z)

48,72zl

167,60  zł

15,91  zł

21,98zt

454,04  zi

O,OO zł

9,53  zł

91,74zt

91,74zi

14,10  zt

6110z)

13,56zi

27184  zl

24,40  zł

24,40  zł

3,75  ZI

16,25  zl

3.50  Zł

72,30  z( O.OO zl

2,53  zt

y. ,, r  305,68 zt



Rodzaj

ubezpieczenia

ii

li finaŹnrsÓodwłoaniaI

I

Kwota  skladek Kwota

I dekzIaarooswoabnyych
 skontrolowane  w

zl

I
I

: wynikająca z I, ustaleń i
kontroli w zł i

l, przypisu :! odpisu i' skiadek li skiadek I
li wz) Ij wzt i

Emerytalna

Rentowe

Rentowe

!'/ypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

28. 09-2019

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razern  FUS:

Zdrowotne

29. 10-2019

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

30. 03-2020

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

V'/ypadkowe

Razem  FŁlS:

Zdrowotne

31 . 09-2020

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rerrtowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

32. 1 0-2020

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Piatnik

Ubezpieczony

Platnik

Piatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Platnik

Ubezpieczony

Ptatnik

Ptatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Platnik

Ubezpieczony

Platnik

Ptatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Piatnik

Ubezpieczony

Ptatnik

Piałnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Platnik

Ubezpieczony

Platnik

Piatnik

Ubezpieczony

Ubezpieczony

Platnik

Ubezpieczony

Piatnik

Piatnik

155  898,25  zt

23 959,83  zt

103  825,73  zl

23 165,43  zl

462 747,49  zt

129 146,35  zl

159 196,47zt

159196,  47 zl

24 466,  90 zl

106  022,41  zt

23 796,  04 zl

472  678,29  zt

134  980,41  zt

147  153,52  zt

147  153,52  z)

22 615,  99 zl

98 001,  82 z)

22 519,99  zl

437  444,84  zl

124  581,47  z(

157  970,50  zl

157  970,50  zt

24 278,35  zl

105  205,82  zl

22 659,69  Zl

468 084,86  zt

126  591,86  zl

158  367,66  zt

158  367,66  zt

24 339,36  zł

105  470,25  zl

23 400,34  ZI

469 945,27  zl

127  016,19  zl

173 328,51  zl

173  328,51  zł

26 638,81  zl

115  434,12  z!

25 801,40  zł

514 531,35  zt

155  592,57  zt

23 912,85  zt

103  622,15  zi

23 121,58  zt

461 841,72  zt

129 178,0!:1 zl

159  397,53  zk

159  397,53  zl

24 497,80  zl

106 156,31  zł

23 824,88  zt

473 274,05  zt

134  959.54  zt

3 47 202,32  zl

147  202,32  zł

22 623,49  zi

98 034,32  z)

22 526,99  zł

437  589,44  zt

4 24 576,40  zl

158  056,49  zł

158  056,49  zł

24 29i57  zi
105  263,09  zł

22 672,02  zl

468  339,66  zl

126  582,93  zl

158  416,46  zł

158  416,46  zl

24 346,86  zl

105  502,75  zt

23 407,34  zt

470  089,87  zt

127 01i12  zi

173  523,71  zl

173  523,71  zi

26 668,81  zl

115  564,12  zl

25 829,40  zt

515109,75  zl

O,OO zt

31,74zt

305,68  zt

46,98  zl

203,58  zl

43,85  zt

905,77  zl

201,06  zl

2 (],06  zl

30,90  zl

133,90  zt

28,84  zt

5G)5.76 zl O,OO zl

20,87  zt

48,80  zl

48,80  z)

7,50  zl

32,50  zt

7,00  z)

444,60  zt O,OO zt

5,07  zt

85,99  zł

85,99  zt

43,22  z)

57,27  zl

12,33  zt

254,80  zi O,OO ZI

8,93  zl

48,80  zt

48,80  zl

7,50  zt

32,50  zt

7,00  zl

144,60  zl O,OO zt

5,07  ZI

195,20  zl

195  20 zi

30 00 zt

130  00 ZI

28 00 zt

578 40 zi 0 00 zt



i

: ubezRpoidezcazjenia

I

I Źródlofinansowania ldekzIaarooswoabnyychskontrolowane  w

zt

I wynikającaz  
i ustaleń i' kontroli w zl i

I przypisu

I skladek

w zt
I

I odpisu
skiadek

w zt

Zdrowotne

33. 07-2021

(Jbezpieczony

Emerytalne  Ubezpieczony

Emerytalne  Piatnik

Rentowe  Ubezpieczony

Rentowe  Platnik

Wypadkowe  Platnik

Razem  FUS:

Zdrowotne  Ubezpieczony

34. 08-2021

Emerytalne  Ubezpieczony

Emerytalne  Platnik

Rentowe  Ubezpieczony

Rentowe  P)atnik

Wypadkowe  Platnik

Razem  FUS:

Zdrowotne  Ubezpieczony

35. 09-2021

Emerytalne  U bezpieczony

Emerytalne  Piatnik

Rentowe  Ubezpieczony

Rentowe  Piatnik

Wypadkowe  Piatnik

Razem  FUS:

Zdrowotne  Ubezpieczony

36. 10-2021

Emerytalne  Ubezpieczony

Emerytalne  Ptatnik

Rentowe  Ubezpieczony

Rentowe  Platnik

Wypadkowe  Platnik

Razem  FUS:

Zdrowotne  Ubezpieczony

37. 11-2021

Emerytalne  Ubezpieczony

Emerytalne  Piałnik

Rentowe  Ubezpieczony

Rentowe  Płatnik

Wypadkowe  Płatnik

Razem  FUS:

Zdrowotne  Ubezpieczony

Razem  Emerytalne  Ubezpieczony:

Razem  Emerytalne  Piatnik:

Razem  Emerytalne  Budżeł  Państwa:

144  024,38  zl

182  613,  14 zł

182  613,  14 zl

28 065,62  zk

12'1 6'17,36  zl

27 7B5,45  zł

542 694,71  z)

161 957,14  zł

148  096,90  zl

148  096,90  zl

22 760,88  zl

98 630,  18 zt

22 477,79  zt

440  062,65  zł

'122 627,94  z(

159  282,79  zl

159  282,79  zt

24 480,02  zl

106  079,82  zt

24 257,82  zt

473  383,24  zt

535 658,  10 zl

182  974,28  zl

'182 974,28  zt

28 121,02  zt

121 857,87  zt

28 173,88  zl

544 101,33  zl

158  018,14  zi

152  374,28  z(

152  374,28  zt

23 418,39  zt

101 478,94zt

23 971,72  zl

453  617,61  z)

134  716,36  zt

2 857  144,29  zf

2 857 143,89  z)

3 2 583,01  z(

144 00411  zl

183  005,69  zl

183  005,69  zl

28 125,95  zl

121 878,79  zl

27 841,76  zl

543 857,88  zt

161 916,38  zl

148  407,27  zl

148  407,27  zt

22 808,58  z(

98 836,88  zl

22 522,31  zl

440  982,31  zt

122  595,71  zl

'159 641,96  zt

159  64196  zl

24 535,22  z(

106  319,02  z)

24 309,34  zt

474  447,50  z)

5 35 620,81  z)

183  302,22  zl

183  302,22  zl

28 471,42  zl

122  076,27  zl

28 220,92  zl

545 073,05  zl

157  984,09  zl

152  670,98  zt

152  670,98  zt

23 463,99  zl

1 C)1676,54  zl

24 C)14,28 zt

454  496,77  zt

134  685,55  zl

2 856 733,79  zl

2 856 733,79  zt

32 834,71  zl

392,55  zl

392,55  zt

60,33  zt

261,43zt

56,31  zt

1163,17zl

310,37  zl

310,37  zl

47,70  ZI

206,70  zl

44,52  ZI

919,66  z(

359,17  zl

359,17  zł

55,20  zl

239,20  zł

51,52zl

1 064,26  zł

327,94  zł

327,94  z)

50,40  zł

:218,40  zł

47,04  zł

971,72  zł

296,70  zt

296,70  zł

45,60  zł

197,60  zł

42,56  zł

879,16zl

3 448 52 zł

3 448 52 z!

251 70 zł

20,27  zt

O,OO zł

40,76  zl

O,OO zl

32,23  zt

O,OO ZI

37,29  z)

O,OO zt

34,05  zl

O,OO zl

30,81 ZI

3 859,02  zt

3 858,62  zl

O,OO ZI



I Rodzajubezpieczenia

Kwota  sk!adek Kwita

i deklarowanych
I
i za osoby

skontrolowane  w

zl

l! wynikająca  z
' usta(eńI
j kontroli  w zi

l. -
B przypisu
', skladek

' wzl
I

Żródlo

finansowania

Razem  Rentowe  Ubezpieczony:

Razem  Rentowe  Plałnik:

Razem  Rentowe  Budżet  Państwa:

Razem  b'!ypadkowe  Ubezpieczony:

Razem  Wypadkowe  Ptatnik:

Razem  Zdrowotne  Ubezpieczony:

Razem  FUS:

Razem  Zdrowotne:

Razem.

439  112,21  zl

1 902 812,23  zl

13 353,69  zt

2 5,20  zl

424  440,B4  zt

2 azg 397,27  ZI

8 526  615,16  zl

2 379  397,27  zt

10 906  (]2.43  zl

439 049,18  zl

4 902 539,C)9 zt

13 456,85  zl

O,OO z)

424  407,01  zl

2 379  438,86  zl

8 525 754,42  z(

2 379  438,86  zl

10 905 1'J3,28  zi

530,00  zt

2 296,65  zl

103,16zt

O,OO zl

494,66  zt

399,65  zl

10 573,21  zt

399,65  zt

10 972.86  zt

593,03  zl

2 569,79  zl

O,OO zl

25,20  zl

528,2')  zl

3 58,06  zk

'11 433,95  zl

358,06  zi

11 792,01  zt

(podpis iiTo-ra  kontr :6kiadu  Ubezpieczeń
Społe  i



Zaiącznik  nr 4 do protokoiu  kontroli  nr 092022060006PR0001
Piatnik:  Zespói  Pieśnii  Tańca  "śLĄSK"  im. Stanislawa  Hadyny
NIP:  5750008327

REGON:  000663798

Zestawienie  miesięcznych  róźnic  w zakresie  sktadek  na Fundusz  Pracy  i Fundusz
Gwarantowanych  Świadczeń  Pracowniczych

ii Kwotasktadek  Ij Kwota
' z deklaracji  w
' zl

ii wynikającazustaleń

ij kontroli w zt
przypisu  skiadek  i

I Iw zl  
, odpisu  sktadek

w z)

Fqridosz

1. 01-2019

Fundusz

Pracy

2. 02-2C)19

Fundusz

Pracy

3. 03-2C)19

Fundusz

Pracy

4. 04-2019

Fundusz

Pracy

5. 05-2(]9

Fundusz

Pracy

6. 06-2019

Fundusz

Pracy

7. 07-2019

Fundusz

Pracy

8. 08-20'19

Fundusz

Pracy

9. 09-2019

Fundusz

Pracy

10. 03-2020

Fundusz

Pracy

1l  . 10-2020

Fundusz

Pracy

12.  07-2021

Fundusz

Pracy

13.  08-2021

Fundusz

Pracy

14.  09-20:21

Fundusz

pracy

15. 10-2021

Fundusz

Pracy

32 851,69  zi

27 987,16  zl

28 255,22  zt

28 435,79  zt

39 476.20  zt

31 85L44  zt

38 629,89  zt

34 346,94  zt

35 156,03  zl

32 171,82  zl

39 307,50  zl

39 538,41  zl

32 713,94  zl

36 273,03  zl

42 843,09  zl

32 859,28  zl

27 933,26  zt

28 225,33  zt

28 414,72  zl

39 437,74  zl

31 828,41  zl

38 681,34  zt

34 270,21  zl

35 165,83  zt

32 175,49  zl

39 356,50  zt

39 682,27  zl

32 79185  zt

36 36319 zt

42 925,41  zt

7,59  zt

51,45  zi

9,80  zt

3,67  ZI

49,00  zi

ź 43,86  zl

77,S1 zl

90,46zl

82.32  zt

53,90  zt

29.89  zi

21,07zł

38,46  zt

23,03  zł

76,73  zk



-Kwo-t-a--skla-de-k  ,' Kwota

' Fundusz I z deklaracji W : wynikająca z ustaleń przypisu sk)adek i odpisu skiadekI

16. 11-2021

Fundusz

Pracy
36 327,25  zl 36 401,73  zl 74,48  z(

Razem  FP 556 165.40  z)

Razem  FGśP O,OO zl

556 512,56  zt

O,OO zl

590,24  z(

O,OO ZI

243.08  zt

O,OO zt



Załącznik  nr 5 do prołokotu  kontroli  nr 092022060006PR0001
Piatnik:  Zespól  Pieśnii  Tańca  "ŚLĄSK"  im. Słanislawa  Hadyny
NIP:  5750008327

REGON:  000663798

Zestawienie różnic w danych zgłaszanych we wnioskach  o zwolnienie  z
opłacania  składek

Wniosek o zwolnienie z obowiązku  opłacania składek w związku  z przeciwdziałeniem
skutkom wywoianym C0V1D-19 dla płatników skiadek  prowadzących  30 listopada  2020  r.

działa)ność  w branźach  określonych  w rozporządzeniu  RDZ-B7

5 Dane  wniosku

Dane  wnioskodawcy

Adres  prowadzącego  dziaialność  gospodarczą

Data  wplywu  wniosku  do ZUS

Data  i kwota  zwolnienia

ZPIT "ŚLĄSK" , NIP: 5750008327, REGON. 000663798

42-286 KOSZĘCIN,  ZAMKOWA  3

2021-05-28

Data zwolnienia:  2021-06-01,  zwolnienie  za: 02/202'1,  kwota
zwolnienia:  687  224,40  zl, Data  zwolnienia:  2021-06-01,
zwolnienie  za: 03/202'1,  kwoła  zwolnienia:  566 140,47  zl,
Data zwolnienia:  2021-06-01,  zwolnienie  za: 04/2021,  kwota
zwolnienia:  546 385,35  z)

Deklarowane Faktyczne

Prowadzę  jako  przeważającą  dziatalność  wg PKD Tak Tak

Przeważająca  dziatalność  wg PKD 9001Z 9001Z

Prowadzę  jako  przeważającą  działalność:
leczniczą,  polegającą  na udzielaniu  świadczeń  w
ramach  lecznictwa  uzdrowiskowego,  o którym
mowa  w art.  2 pkt  1 ustawy  z dnia  28 lipca  2005
r.o lecznictwie  uzdrowiskowym,  uzdrowiskach  i Nie
obszarach  ochrony  uzdrowiskowej  oraz  o
gminach  uzdrowiskowych,  lub realizowaniu  w
trybie  stacjonarnym  rehabilitacji  leczniczej  wg
PKD

Nie

Przeważająca  dziatalność  lecznicza  wg PKD

Zwolnienie  z obowiązku  opiacenia  skladek  za
miesiące

luty 2021  marzec  2021,
kwiecień  20:?1

luty 2021, marzec 2021,  kwiecień
2021

Przychód z przeważającej dziaialności uzyskany marzec  2021w miesiącu

był niższy o co najmniej 40% w porównaniu do luty  :o:oprzychodu  uzyskanego  w miesiącu

marzec  2021

luty  2020

Wielkość  podmiotu,  zgodnie  z zatącznikiem  I do
rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr 651/2014  z dnia
17 czerwca  2014  r. uznającego  niektóre  rodzaje
pomocy  za zgodne  z rynkiem  wewnętrznym  w
zastosowaniu  art. 107i108  Traktatu  (Dz.Urz.UE
L187  z 26.06.2014  r., str. 1, z późn.zm.)

Inny  przedsiębiorca Inny  przedsiębiorca

Czy  podmiot,  któremu  ma być udzielona  pomoc,

iest powiązany z innymi przedsiębiorcami zgodnie Niez zatącznikiem  I do rozporządzenia  Komisji  (UE)
nr 651/20M?

Nie

Data  utworzenia  podmiotu

4. Czy  na dzień  31 grudnia  2019  r.

1953-07-01 1953-07-01

A. W przypadku spótki akcyjnej, spótki z Nie dotyczy
ograniczoną  odpowiedzialnością  oraz  spółki

komandytowo-akcyinei, wysokość niepokrytych

Nie dotyczy



s(rał  przewyższaia  50%  wysokości  kapitału

zarejestrowanego?

B. W przypadku  spóiki  jawnej,  spólki

komandytowej,  spólki  partnerskiej  oraz  spóiki

cywilnej,  wysokość  niepokrytych  strat  Nie dołyczy

przewyższala  50%  wysokości  jej  kapitalu  wedlug

ksiąg  spólki?

C. Podmiot speiniai kryteria kwalifikujące go do Nie
objęcia  postępowaniem  upadiościowym?

D. W przypadku  podmiotu  innego  niż

mikroprzedsiębiorca,  maly  lub średni

przedsiębiorca,  w ciągu  ostatnich  dwóch  lat

stosunek dtugów do ka4ita1u  wlasnego byt Nie dotyczy
większy  niż  7,5  a stosunek  zysku  operacyjnego

powiększonego  o amortyzację  do odsetek  by)

niższy  niż  1 ?

Czy  na dzień  ubiegania  się o pomoc  jest

spełniona  jedna  z przesianek,  o których  mowa  w  Nie

punkcie  4'?

Czy na dzień ubiegania się o pomoc podmiot jest Nie
objęty  postępowaniem  upadtościowym?

Czy  podmiot  otrzymai  pomoc  na ratowanie,  która

nie  zosta)a  spłacona,  lub  pomoc  na

restrukturyzację  i nadal  podlega  planowi

restrukturyzacji?

Forma  prawna  podmiotu

Nie  dotyczy

Nie

Nie

Nie  do(yczy

Nie

Nie

Nie

Jednostka  sektora

finansóW  publicznych  W  Jednosfka sektora finansów
rozumieniu  przepisów  publicznych w rozumieniu
ustawy  z dnia  27  sierpnia  pQep'sÓW uS'awy z dn'a 27
2009,  0 ,nansach  sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych  (Dz.U.  z 2013  publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
r. poz.  885,  z późn.  zm.)  885' z pÓŹn' zma)

Czy  podmiot,  któremu  ma  być  udzielona  pomoc

publiczna  otrzymai  pomoc  spoza  ZUS

rekompensującą  negatywne  konsekwencje

ekonomiczne  z powodu  COVID-1  9?

Wartość  pomocy

Data  otrzymania  pomocy

Rodzaj  i forma  otrzymanej  pomocy

Nazwa  podmiotu  udzielającego  pomocy

1

Nie

Podstawa  prawna

2 Dane  wniosku

Dane  wnioskodawcy

Tak

4 560  562,00  z)

2020-12-01

dotacja lub inne bezzwrotne
świadczenie

Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego

ustawa z dnia 2 marca 2020  r. o

szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem,

przeciwdziaianiem i zwalczaniem

C0V1D-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywo)anych nimi

sytuacji kryzysowych

ZPIT "śLĄSK"  , NIP: 5750008327, REGON: 000663798

Adres  prowadzącego  dziatalność  gospodarczą 42-286  KOSZĘCIN,  ZAMKOWA  3

Data  wpływu  wniosku  do ZUS

Data  i kwota  zwolnienia

2021-06-14

Data zwolnienia: 2021-06-15, zwolnienie za: 01/2021,  kwota
zwolnienia:  540  445,26  zt

Deklarowane Faktyczne

Prowadzę iako przewazającą  dziaialność wg PKD Tak Tak

Przeważająca  dziaialność  wg PKD 9001Z 9001Z

Nie Nie



Prowadzę  jako  przeważającą  dzialalność
leczniczą,  polegającą  na udzielaniu  świadczeń  w
ramach  lecznictwa  uzdrowiskowego,  o którym
mowa  w art.  2 pkt 1 ustawy  z dnia  28 lipca  2005
r.o lecznictwie  uzdrowiskowym,  uzdrowiskach  i
obszarach  ochrony  uzdrowiskowej  oraz  o
gminach  uzdrowiskowych,  lub realizowaniu  w
trybie  stacjonarnym  rehabiliłacji  leczniczej  wg
PKD

Przeważająca  dziaialność  lecznicza  wg PKD

Zwolnienie  z obowiązku  optacenia  sktadek  za
miesiące styczeń  2021

Przychód z przeważającej działalności uzyskany maj 2021w miesiącu

byl niższy o co najmniej 40% w porównaniu do maj :o:optzychodu  uzyskanego  w miesiącu

Wielkość  podmiotu,  zgodnie  z za)ącznikiem  I do
rozporządzenia  Komisji  (UE) nr 65'1/2014  z dnia
17 czerwca  2014  r. uznającego  niektóre  rodzaje
pomocy  za zgodne  z rynkiem  wewnętrznym  w
zastosowaniu  art. 107i108  Traktatu  (Dz.Urz.UE
L 187  z 26.06.2014  r., str. I  z późn.zm.:)

Inny  przedsiębiorca

Czy  podmiot,  któremu  ma być udzielona  pornoc,

jest powiązany z innymi przedsiębiorcami zgodnie Niez zalącznikiem  I do rozporządzenia  Komisji  (UE)
nr 65U2014?

Data  utworzenia  podmiotu

4. Czy  na dzień  31 grudnia  2019  r.

1 953-07-C)1

A. W przypadku  spółki  akcyjnej,  spólki  z
ograniczoną  odpowiedzialnością  oraz  spółki
komandytowo-akcyjnej,  wysokośt5  niepokryłych  Nie dołyczy
strat  przewyższa)a  50%  wysokości  kapitaiu
zarejestrowanego?

B. W przypadku  spóiki  jawnej,  spólki
komandytowej,  spóiki  partnerskiej  oraz  spótki
cywilnej,  wysokość  niepokrytych  strat  Nie dotyczy
przewyższaia  50%  wysokości  jej kapitaiu  wediug
ksiąg  spólki?

C. Podmiot spelniai kryteria kwalifikujące go do Nieobjęcia  postępowaniem  upadiościowym?

D. W przypadku  podmiotu  innego  niż
mikroprzedsiębiorca,  maiy  lub średni
przedsiębiorca,  w ciągu  ostatnich  dwóch  lat
stosunek  diugów  do kapitału  własnego  był  Nie dołyczy
większy  niż 7,5  a stosunek  zysku  operacyjnego
powiększonego  o amortyzację  do odsetek  był
niższy  niż 1 ?

Czy  na dzień  ubiegania  się o pomoc  jest
spetniona  jedna  z przeslanek,  o których  mowa  w  Nie
punkcie  4?

Czy na dzień ubiegania się o pornoc podmiot jest Nieobjęty  postępowaniem  upadtościowym?

Czy  podmiot  otrzymał  pomoc  na ratowanie,  która
nie zosfata  spłacona,  lub pomoc  na
restrukturyzację  i nadal  podlega  planowi
restrukturyzacji?

Forma  prawna  podmiołu

Nie

Jednostka  sektora

finansów  publicznych  w
rozumieniu  przepisÓw

ustawy  z dnia  27 sierpnia
2009  r. o finansach

słyczeń  2021

maj  2021

maj  2020

Inny  przedsiębiorca

Nie

1953-07-01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie

Nie dołyczy

Nie

Nie

Nie

Jednostka  sektora  finansów

publicznych  w rozumieniu

przepisów  usiawy  z dnia  27
sierpnia  2009  r. o finansach

publicznych (Dz.U.  z 2013  r. poz.
885,  z późn.  zm.)



publicznych  (Dz.U z 2013

r. poz. 885,  z późn.  zm.)

Czy  podmiot,  któremu  ma być udzielona  pomoc

publiczna  oirzymal  pomoc  spoza  ZUS

rekompensującą  nega(ywne  konsekwencje

ekonomiczne  z powodu  C0V1D-19?

Wartość:  pomocy

Data  otrzymania  pomocy

Rodzaj  i forma  otrzymanej  pomocy

Nazwa  podmiotu  udzielającego  pomocy

1

Podstawa  ptawna

Nie Tak

4 560 562.00  zt

2020-12-01

dołacja  lub inne  bezzwrotne
świadczenie

Minister  Kultury  i Dziedzictwa
Narodowego

ustawa  z dnia  2 marca  2020  r. o
szczególnych  rozwiązaniach

związanych  z zapobieganiem,

przeciwdziaianiem  i zwalczaniem
C0V1D-19,  innych  chorób

zakaźnych  oraz  wywolanych  nimi
sytuacji  kryzysowych



Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych

Oddział  w Częstochowie

Wydział  Kontroli  Płatników  Sktadek

ul. Targowa  3a

42-100  KŁOBUCK

Płatnik  składek:

NIP 5750008327

REGON  000663798

Znak:  092022060006PRA001

Aneks  nr  1

do protokołu  kontroli  z 29 sierpnia  2022  r,

Zespół Pieśnii  Tańca,,ŚLĄS&"-
im.  Stanisława  Hadyny

42-286  Koszęcin  ul. Zamkowa  3

lrmręInazwrskolpelna  nazwa,  adres platnłka  skladek}

Kłobuck,  21 września  2022  r.
(miejsceldata  wystawlenła)

W wyniku przeprowadzonei analizy własnej protokołu kontroli wprowadza się do niego  następujące

zrriiary:

na str.  6

po wierszu  15  dodaje  się zapis:

,,Dokument ZUS ZUA płatnik składek przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
27 marca  2019  r. "

wiersze  21 i22  otrzymują  brzmienie:

,,18 marca 2022 r. płatnik składek przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokument

ZUS KOA ,,Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczqniom społecznym

i/lububezpieczeniu zdrowotnemu". W przesłanym dokumencie płatnik składek  wskazał

podleganie zleceniobiorcy z tytułu zawartej umowy  zlecenia

dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w dniu 27 marca 2019  r, Z ustaleń

kontroli wynika, że zleceniobiorca nie składał płatnikowi składek wniosku

o objecie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu umowy zlecenia

wykonywanej 27 marca 2019 r. Płatnik składek nie był upoważniony do przekazywania

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentu korygującego w celu zgłoszeniaffl
0do  dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnegoi rentowych. "

-  na str,  18

wiersze  13-28  usuwa  się

'  niepotrzebne  skreślić/  usunąć



- na str. 19

Wiersz  38 otrzymuje  brzmienie:

,,listopad  2018 r. -  2710 zł brutto"

na str,  26

wiersze 10-1I  otrzymują  brzmienie:

,,Różnica  w naliczeniu  składek  z tego  tytułu  wynosi:

Odpis  składek:  10660,92  zł"

- na str. 29

Wiersze  38-45  usffia  się

- na str. 30

Wiersze  1-10  usuwa  się.

- na str. 31

Wiersz  24 otrzymuje  brzmienie:

,,listopad  2018 r. -  2710 zł brutto"

- na str.  33

Wiersz  45 otrzymuje  brzmienie:

,,30 lipca 2019 r. płatnik  składek  Zespół  Pieśnii  Tańca,%ŚLĄSK" wypłacił  zleceniobiorcy"

-na str. 36

Wiersz  17 otrzymują  brzmienie:

,,Przypis  składek:  372,56  zł"

- na str. 43

Wiersz  32 otrzymujc'  brzmienie:

,,zasiłek  opiekuńczy  z ubezpieczenia  chorobowego  wypłacony  w marcu 2020 r."

Zał. nr 2 do protokołu  kontroli  z 29 sierpnia  2022 r.,,Zestawienie  ustalonych  w czasie kontroli

podstaw  wymiaru  składek  na ubezpieczenia  społeczne  i składek  na ubezpieczenie

zdrowotne"  uzupełnia  się o Załącznik  nr 2 Zestawienie  ustalonych  w czasie kontroli  podstaw

wymiaru  składek na ubezpieczenia  społeczne  i składek na ubezpieczenie  zdrowotne"

z 21 września  2022 r. »

Zał. nr 3 do protokołu  kontroli  z 29 sierpnia  2022 r. ,,Zestawienie  miesięcznych  różnic

wzakresie  składek  na ubezpieczenia  spŚczne  i ubezpieczenie  zdrowotne"  pozycja

22 dotycząca  marca 2019 r. uzupełnia  się o Załącznik  nr 3 ,,Zestawienie  miesięcznych  różnic

w zakresie  składek  na ubezpieczenia  społeczne  i ubezpieczenie  zdrowotne"  z 21 września

2022 r.

Pozostałe ustalenia zawarte  w protokole  kontroli  z 29 sierpnia 2022 r. nie ulegają zmianie.

""  "  -«
r».,  4

Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden /przesłano*  płatnikowi

składek.



Pouczenie:

Zmiany do protokofu kontroli dokonuje się przez wydanie aneksu do protokołu kontroli.  Ptatnikskładek ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania aneksu do protokotu kontroli  zlożyćzastrzeżenia do iego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe, na adres: ZakładUbezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie, Wydziat Kontroli Ptatnikóvi Składek ul. Targowa3a, 42-100  Ktobuck
Podstawa  prawna:

art. 91 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz. U.z 2022  r. poz.  1009  z późn.  zm.).

,, t';spĄ,:ep  KONTRotI
N ZaiaiarjM2':Czen5'pc!s':znyo.h. . (:t.') . . . I . . . . . . . . . .< . . . ai, , , , , , , , , - , , - - - - - - - - - - - - - - - 0 il  I

c in'i  ri%  !'+rlr:i  kti  ńŁrń"ll  7'i  (!l'i rl  «_*  i TI ss  l...  :....  : . ' ..

s-':="7= ("""""'l
(podp

-wiska)

Aneks  do protokołu  kontroli  wysłano  w dniu:  21 września  2022  r.

(podprsrAspetńa kbntr'Śli Zak[adu z podanlem łmre'r'ib F;Ś;Xrlikłi) W  I /

-3



Zalącznik  nr 1 do ptotokolu  komroli  nr 092022060006PRA001
Piatnik:  ZPIT  "ŚLĄSK"
NIP: 5750008327
REGON:  000663798

Wykaz  zbadanego  materiału

Analiza  umów  o dzieło

Wykonawca

Okres
wykonywania

umowy

od il do

Przedmiot  umowy

;FI ' 2o21-1 o- 2021-1o- RENOWACJA  PERUKI  SCENICZNEJ  - 2 SZTUKI
I U4 18

Data  wpływu
dokumentu

RUD

2021-10-07

WYKONANIE  PARTII  SOLOWEJ  NA HARFIE.  REALIZACJA
2021-10-  2021-10-  NAGRANIAPŁ'm"WRAZZPRZENIESlENIEM
18 21 AUTORSKICHPRAWMAJĄTKOWYCHNAWSZŁLKICH  202'1'21

POLACH  EKSPLOATACJI

ł
5 Ł
6 WEL:

m
PESEL:

J

2021-12-  2021-12-
27 31

AUTORSKIE  OPRACOWANIE  REŻYSERII  I
CHOREOGRAFII  SCENICZNEJ  WIDOWISKA
SYLWESTROWEGO  2021/2022  WRAZ  Z 2021-12-30
PRZENIESIENIEM  AUTORSKICH  PRAWMAJĄTKOWYCH
NA WSZEL

2o2102  2021o2  REALIZACJAZDJE;Ć(OPERATORKAMERY)PODCZAS
REALIZACJI  FILMOWEJ  NAGRANIA  KONCERTU  KU CZCI  2021022216 16
ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH

2o21o3  2o21o3  reaIizacjazdjęćoperatorkamerypodczasnagraniakoncertu
12  12  online w wykonaniu chóru i solistów oraz orkiestry zespołu 2021-03-17Śląsk

REALIZACJA  ZDJĘĆ  PODCZAS  NAGRANIA  KONCERTU
2021-05-  2021-05-  ONLINEWWYKONANIUCHÓRUSOLISTÓWORAZ

- 2021-05-2524 24 0RKIESTRYZESPOŁUSLĄSKWDNIU24052021W
KAPLICY  PAŁACOWEJ

AUTORSKIE  OPRACOWANIE
KONCEPCJI,PRZYGOTOWANIE,REŻYSERIAI2021-04-  2021-04-
ZREALIZOWANIE  ETluD  AKTORSKICH  I LALKARSKICH  2021-04-1408 16
ORAZ  FRAGMENTU  MONODRAMU  W RAMACH
KONFERENCJI

""""" ś
8!

m  2021_03_ 2021_03_  reaIizacfazdiqć/operatorkamery/podczasnagraniakoncertu
oJSEL: -  ,,  4,  onlinewwykonaniuchórusolish5worazorkiestryzespoiu 2021-03-17

J8  "  "  śląsk -

PESEL: 2021-10-  202i-10-
18 21

WYKONANIE  PARTII  INSTRUMENTALNYCH  NA I
SKRZYPCACH.  REALIZACJA  NAGRANIA  PŁYTY  WRAZ  Z
PRZENIESIENIEMAUTORSKICHPRAWMAJĄTKOWYCH  2021-10-2'
NA WSZELKICH  POLACH  EKS

2o2103  2o21o3  wykonanieczęścitanecznęjnapotrzebyrejestracjimateriału
15  18 audio-video w ramach projektu "ldą Powstańcy z okazji 2021-03-17100lat"

2o21o3  2o21o3  wykonanieepizodycznychtanecznychpartiizespoiowychna
17  ::  potrzebyreiestracjimaterialuaudio-videowramachprojektu: 2021-03-17"Taniec"

Analiza  ivniosków  o świadczenia  postojowe  d(=i wykonawcy  umawy  cywilnopraiomej

Lp.
Dane  osoby  wykonującej  umowę

r,y'wilnoprawną
Rodzaj

wniosku
Data

złożenia
 Kwota

, świadczenia
Data  wypłaty

świadczenia

PESEL:

PESEL:

RSP-C

RSP-CK

RSP-CK

RSP-C

2020-04-i  6

2020-05-07

2020-06-02

2020-04-30

2 080,00  zl

2 080,00  zł

2 080,00  zł

2 080,00  zl

2020-04-23

2020-05-15

2020-06-04

2020-05-29



Analiza  wniosków  o zwolnienie  z opłacania  skladek

i Lp. Ii ' Rodzaj wn!osku il Data złożenia Kwota  zwolnienia Data  przyznania  zwolnienia

1

2

RDZ-B7

RDZ-B7

2021-05-28

2021-06-14

687  224,40  zl
5661  40,47  zl
546  385,35  zl

540  445.26  zl

2021-06-01

2021-06-01

2021-06-01

2021-06-15

(podpiq  inspek5ra  kon  , mczeń  ępolecznych)



Załącznik  nr 2 do protokolu  konłroli  nr 092022060006PRA001
Platnik:  ZPIT  "ŚLĄSK"

NIP: 5750008327

REGON.  000663798

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

I
i Miesiąc/rok
I

I

I Podstawawymiaruskładek  l

Składka  na ubezpieczenie

zdrowotne

I na ubezpieczenia
ubezpnieaczenie I

, Emreenrytotawlnee i I' Chorobowe Wypadkowe
i Zdrowotne I

1. PESEL:J  kod tytulu ubezpieczenta: 0411J0
Llsunięto:

03-2019  0,OOzl  O,OOzl

Razem: O.OO zl O,OO zl O,OO zl

2 673.00  zl

O.OO zi

240,57  zi

O,OO zl



Zalącznik  nr 3 do protokolu  kontroli  nr 092022060006PRA001
Platnik:  ZPIT  "śLĄSK"

NIP:  5750008327

REGON.  000663798

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

I Rodzaj
ubezpieczenia

I Źródło

finansowania
 deklarowanych  za

osoby  skontrolowane

I w zł

' wynikająca  z

ustaleń  kontroli

w zł
' spk"ładpe'ksuw I
: zł I

odpisu

składek  w

zł

UsunitIo:

1. 03-2019

Emerytalne

Emerytalne

Rentowe

Rentowe

Wypadkowe

Zdrowołne

Dodano:

Emerytalne

Emerytalne

Remowe

RentoWe

Wypadkowe

Razem  FUS:

Zdrowotne

Ubezpieczony

Plałnik

Ubezpieczony

Platnik

Piatnik

Ubezpieczony

Llbezpieczony

Piatnik

Ubezpieczony

Platnik

Plałnik

Ubezpiaczony

Razem  Emerytalne  Ubezpieczony:

Razem  Emerytalne  Płatnik:

Razem  Rentowe  Ubezpieczony:

Razem  Renłowe  Platnik:

Razem  Wypadkowe  Płałnik:

Razem  Zdrowotne  Ubezpieczony:

Razem  FUS:

Razem  Zdrowotne:

Razem:

135  056,60  zl

135  056,60  zl

20 756,72  z)

89 945,47  z)

19 373,05  zl

108  253.51  zl

135  056,60  zl

135  056,60  zi

20 756,72  zl

89 'F)45,47 zl

19 373,05  zl

400  188,44  zl

108  253,51  zl

135  056,60  zl

135  056,60  zl

20 756,72  ZI

89 945,47  zl

19 373,05  zt

108  253,51  zl

400  188,44  zt

108  253,51  zl

508  441.95  zl

134  676,65  z!

134  676,65  zt

20 698,32  zl

89 692,42  zt

19 318,55  zl

108  292,97  zt

134  937,53  zl

134  937,53  ZI

20 738,42  zl

89 866,17  zt

19 355,97  zl

399  835,62  zl

108  265,88  ZI

134  937,53  zl

134  937,53  zl

20 738,.42  ZI

89 866,17  zl

19 355,97  zl

108  265,88  zl

399  835,62  zl

108  265,88  z)

508 101,50  zl

379,95  zt

379,95  zl

58,40  zl

253,05  zl

54,50  ZI

39.46  zl

119,07z1

119,07z1

18,30  ZI

iiii  79,30 zl

17,08  zl

O,OO zl  352,82  zl

12,37  zl

O,OO zl  119,07  zl

O,OO zl 119,07  zl

O,OO zi  18,  30 zl

O,OO zl  79,30  zl

O,OO zl 17,08  zl

12,37 zl  O,OO zl

O,OO zl  352,82  z)

12,37 zt O,OO zl

12,37 zl 352,82  zl

(podpis insppj3łor5 ych



Zalącznik  nr4  do protokołu  konłroli  nr 092022060006PRA001
Platnik:  ZPIT  "ŚLĄSK"
NIP:  5750008327
REGON:  000663798

Zestawienie róźnic w danych zgłaszanych  we wnioskach  o zwolnienie  z opłacania
składek

Wniosek o zwolnienie z obowiązku  opłacania składek w związku  z przeciwdziałeniem  skutkom
wywołanym COV1D-19 dla płatników składek prowadzących  30 listopada 2020 r. działalność  w branżach

określonych  w rozporządzeniu  RDZ-B7

1 Dane  wniosku

Dane wnioskodawcy

Adres  prowadzącego  dzia1a1nośt5 gospodarczą

Daka wpływu  wniosku  do ZUS

Data i kwota  zwolnienia

Prowadzę  jako  przeważającą  dzialalność  wg PKD

ZPIT  '!ŚLĄSK"  , NIP: 5750008327,  REGON:  000663798

42-2B6  KOSZĘCIN,  ZAMKOWA  3

2021-05-28

Da[a zwolnienia:  2021-06-01,  zwolnienie  za: 02/2021,  kwota
zwolnienia:  687 224,40  zl, Data  zwolnienia:  2021-06-01,  zwolnienie
za: 03/2021,  kwota  zwolnienia:  566 i40,47  zt, Data  zwolnienia:  2021-
06-Oi  zwolnienie  za: 04/2021,  kwota  zwolnlenia:  546 385,35  ;i

Deklarowane  Faktyczne

Tak Tak
Przeważająca  działalność  wg PKD  9001Z

Prowadzę  jako  przeważającą  dzialalność  leczntczą,
polegaiącą  na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa
uzdrowiskowego,  o którym  mowa  w art. 2 pkt 1 ustawy  z
dnia 28 lipca 2005  r.o lecznictwie  uzdrowiskowym,  Nie
uzdrowiskach  i obszarach  ochrony  uzdrowiskowej  oraz  o
gminach  uzdrowiskowych,  lub realizowaniu  w trybie
stacjonarnym  rehabilitacji  leczniczej  wg PKD

:  Przeważająca  dzialalność  lecznicza  wg PKD

Zwolnienie  z obowiązku  oplacenia  skladek  za miesiące

Przychód  z przeważającej  dzialalności  uzyskany  w
miesiącu

luty 2021  marzec  2021
kwiecień  2021

marzec  2C121

był niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu luty 2020uzyskanego  w miesiącu

Wielkość  podmiotu,  zgodnie  z zaiącznikiem  I do
rozporządzenia  Komisji  (UE) nr 651/20'i4  z dnia 17
czerwca  2014  r. uznającego  niektóre  rodzaje  pomocy  za
zgodne  z rynkiem  wewnęłrznym  w zastosowaniu  art. 107 i
108 Trakłatu  (Dz.Urz.UE  L 187  z 26.06.2014  r., str. 1, z
późn.zm.)

Czy  podmiot,  któremu  ma byt: udzielona  pomoc,  jest
powiązany  z innymi  przedstębiorcami  zgodnie  z
zalącznikiem  I do rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr
651/2014?

Inny przedsiębiorca

Nie

Datautworzeniapodmiotu  1953-07-01

4. Czy  na dzień  31 grudnia  2019  r.

A. W przypadku  spólki  akcyjnej,  spólki  z ograniczoną
odpowiedzialnością  oraz  spółki  komandytowo-akcyjnej,
wysokość  niepokrytych  strat  przewyższała  50%  wysokości  N'e do"
kapitalu  zarejestrowanego?

B, W przypadku spólki jawnej, spólki komandytowei, spólki
partnerskiej  otaz  spólki  cywilnej,  wysokość  niepokrytych
strat  przewyższala  50% wysokości  jej kapitatu  wedlug
ksiąg  spólki?

Nie dotyczy

C. Podmiot spełnial kryteria kwalifikujące go do objęcia Niepostępowaniem  upadlościowym?

D. W przypadku  podmiołu  innego  niż mikroprzedsiębiorca,
maly  lub średni  przedsiębiorca,  w ciągu  ostatnich  dwóch
lat stosunek  dlugów  do kapiłalu  wiasnego  był większy  niż  Nie dotyczy
7,5 a stosunek  zysku  operacyjnego  powiększonego  o
amortyzację  do odsetek  był niższy  niż 1?

9001z:

Nie

luty 2021,  marzec  2021,  kwiecień  2021

marzec  2021

luty 2020

Inny przedsiębiorca

Nie

1953-07-01

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyC;!7

Nie Nie



Czy na dzień  ubiegania  się o pomoc  jest  spelniona  jedna  z
przeslanek,  o których  mowa  w punkcie  4?

Nie
Czy na dzień ubiegania  się o pomoc  podmiot  jest  objęty
postępowaniem  upad)ościowym?

Czy  podmiot  ołrzymal  pomoc  na rałowanie,  która nie
zostala  splacona,  lub pomoc  na restrukłuryzację  i nadal  Nie
podlega  planowi  restrukturyzacji?

Forma  prawna  podmiołu

Jednostka  sektora  finanst5w
publicznych  w rozumieniu
przepisów  ustawy  z dnia 27
sierpnia  2009 r. o finansach
publicznych  (Dz.U z 2013 r.
poz. 885, z późn. zm.)

Czy  podmiot,  któremu  ma być udzielona  pomoc  publiczna
o(rzymal pomoc spoza ZUS rekompensuiącą  negatywne Nie
konsekwencje  ekonomiczne  z powodu  COVID-1  9?

Warłość  pomocy

Data otrzymania  pomocy

1

Rodzaj  i forma  otrzymanaj  pomocy

Nazwa  podmiotu  udzielającego  pomocy

Podstawa  prawna

Nie

Nie

Jednosłka  sektora  finansów
publicznych  w tozumieniu  przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia  2009  r. o
finansach publicznych  (Dz.U.  z 2013 r.
poz. 885, z późn. zm.)

Tak

1 560 562,00  zl

2 020-12-01

dotacja  lub inne bezzwrotne
świadczenie

Minister  Kultury  i Dziedzictwa
Narodowego

ustawa  z dnia 2 marca  2020  r. o
szczegt51nych rozwiązaniach
związanych  z zapobieganiem,
przeciwdziaianiem  i zwalczaniem
C0V1D-19,  innych  chorób  zakaźnych
oraz  wywołanych  nimi sytuacji
kryzysowych

2 Dane  wniosku

Dane  wnioskodawcy

Adres  prowadzącego  dzialalnośt:  gospodarczą

Data  wpiywu  wniosku  do ZUS

Daka i kwota  zwolnienia

Prowadzę  jako  przeważającą  dziaialność  wg PKD

Przeważająca  działalność  wg PKD

prowadzę  jako  przeważającą  dziaialność  leczniczą,
polegającą  na udzielaniu  świadczeń  w ramach  lecznictwa
uzdrowiskowego,  o którym  mowa  w art. 2 pkt 'i ustawy  z
dnia 28 Itpca 2005 r.o lecznictwie  uzdrowiskowym,
uzdrowiskach  i obszarach  ochrony  uzdrowiskowej  oraz  o
gminach  uzdrowiskowych,  Ibb realizowaniu  w łrybie
stacjonarnym  rehabilitacji  leczniczej  wg PKD

ZPIT "ŚLĄSK" , NIP: 5750008327, REGON: =000663798
42-286  KOSZĘCIN,  ZAMKOWA  3

2021-06-14

Data zwolnienia:  2021-06-15,  zwolnienie  za: 01/2021,  kwota
zwolnienia:  540 445,26  zl

Deklarowane

Tak

9001Z

Faktyczne

Tak

9001Z

Nie Nie

mal 2021

ma% 2020

Przeważająca  działalność  lecznicza  wg PKD

Zwolnienie  z obowiązku  optacenia  skladek  za miesiące  styczeń  2021

Przychód  z przeważającej  dziaialności  uzyskany  w
miesiącu

byl niższy  o co najmniej  40% w porównaniu  do przychodu
uzyskanego  w miesiącu

Wielkość  podmiotu,  zgodnie  z zaiącznikiem  I do
rozporządzenia  Komisii  (UE) nr 651/2014  z dnia 17
czerwca  2014 r. uznającego  niektóre  rodzaje  pomocy  za
zgodne  z rynkiem  wewnętrznym  w zastosowaniu  art. 107  i
108 Traktatu  (Dz.Urz.UE  L 187 z 26.06.2014  r., str. 1, z
późn.zm.)

Czy  podmiot,  któremu  ma być udzielona  pomoc,  jest
powiązany  z innymi  przedsiębiorcami  zgodnie  z
zalącznikiem  I do rozporządzenia  Komisii (UE) nr
651/2014?

Nie

Inny przedsiębiorca

[)atautworzeniapodmiotu  1953-07-01

4. Czy na dzień  31 grudnia  2019  r.

A. W przypadku  spólki  akcyjnej,  spóiki  z ograniczoną
odpowiedzialnością  oraz  spólki  komandytowo-akcyjnej,
wysokość  niepokrytych  słrat  przewyższala  50% wysokości  N'e do'zy
kapitalu  zarejestrowanego?

styczeń  2021

maj 2021

mai 2020

Inny predsiębiorca

Nie

igsa-oz-oi

Nie dotyczy



B W przypadku  spólki  jawnej,  spólki  komandytowęj,  spólki  Nie dotyczy
pańnerskiej  oraz  spólki  cywilnej,  wysokość  niepokrytych
strat  przewyższala  50%  wysokości  jej  kapitalu  wedlug
ksiąg  spóiki?

C Podmiot  spelnial  kryteria  kwalifikujące  go do objęcia
postępowaniem  upadlościowym? Nie

D. W przypadku  podmiotu  innego  niz mikroprzedsiębiorca,
mały  lub  średni  przedsiębiotca,  w ciągu  ostatnich  dwóch
lat stosunek  długów  do kapiłalu  wlasnego  byt  większy  niż  Nie dotyczy
7,5 a stosunek  zysku  operacyjnego  powiększonego  o
amortyzację  do  odsetek  byt niższy  niż 1 ?

Czy na dzień ubiegania się o pomoc jest speiniona jedna z Nieprzeslanek,  o których  mowa  w punkcie  4?

Czy na dzień ubiegania się o pomoc podmiot jesł objęty Nieposłępowaniem  upadlościowym?

Czy  podmiot  otrzymal  pomoc  na rałowanie,  kfóra  nie
zoskala  spiacona,  lub pomoc  na restrukturyzację  i nadal  Nie
podlega  planowi  restrukłuryzacji?

Forma  prawna  podmiotu

Jednostka  sektora  finansów
publicznych  w rozumieniu

przepisów  ustawy  z dnia  27
sierpnia  2009  t. o finansach
publicznych  (Dz.U.  z 2013  r.
poz. 885,  z późn.  zm.)

Czy  podmiot,  kttaremu  ma być  udzielona  pomoc  publiczna
ołrzymal  pomoc  spoza  ZUS  rekompensującą  negatywne  Nie
konsekwencje  ekonomiczne  z powodu  COVID-1  9?

Wańośt5  pomocy

Data  ołrzymania  pomocy

Rodzaj  i forma  otrzymanej  pomocy

Nazwa  podmiotu  udzielającego  pomocy
1

Podsława  prawna

Nie dotyczy

Nie

Nie dobpuy

Nie

Nie

Nie

Jednostka  sektora  finansów

publicznych  w rozumieniu  przepisów
ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009  r. o
finansach  publicznych  (Dz.U.  z 2013  r.
poz.  885,  z póŹn.  zm.)

Tak

1 560 5e:2,00  zl

2020-12-01

dotacja  lub inne  bezzwrotne
świadczenie

Minister  Kultury  i Dziedzictwa
Narodowego

ustawa  z dnia  2 marca  2020  r. o
szczególnych  rozwiązaniach
związanych  z zapobieganiem,

przeciwdzialaniem  i zwalczaniem
C0V1D-19,  innych  chorób  zakaźnych
oraz  wywoianych  nimi  sytuacji
kryzysowych
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