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Płatnika składek: AERoKLUB PoLsKl' o2-148 WaÍsZaWa, ul' 17 Stycznia 39
Kontrolę p''eprowadził insoektor kontroli Zakładu Ubezpjeczeń 

şP9ł99alych Jerzy KacpŻak' posladającylegitymacię słuzbowa nr ożazą na' podstawie upo*"-iăniă ř łłizol ąolől ąu,"ýsta*ionăgo "ň srycznia2014 r' z upoważnleđia GłÓWnego lnspektora rä"t,oiż"łi"i" uo".pI"ă'ăi šp"'"Ĺii;;;" ''" '

Kontrolę prŻeprowadzono W dniach: 3 lutego 2o14 r. - 5 lutego 2014 r'

U_p_owaŻnienie 
'do 'prŻeprowadzenia kontroli doręczono dnia 3 lutego 2o14 rreprezentowania płatnika składek: Katarzynie scnweozie'!łowĂej ksĘgowej.

Dokonano wplsu do ksiązki kontroli pod pozycją nr 1'

Liczba Ubezpieczonych na dzĺeń 30 listopada 2013 r': 14'

Średnioroczna liczba ubezpieczonych W roku 2013 _ 11ubezpieczonych-

ĺMiejsce pzeprowadzenia kontroli: o2_148 Warszawa ul' 17 Sţcznia 39'

Zakresy kontroli
1 Prawidłowość i lzetelność obliczania Składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do
::?ffi:,ľ3:ľ,""'" 

zobowiązany jeśt ż;ki;ă;-';;;gjăš.'#Ë'o'o'uo".piu"r",,' społeczńych i Ubezpleczenia

l:l]^"j:'9:;lp.ľnień do śWiadcze ŕ, z ubezpieczeńspołecznych i Wypłacanie tych śWiadczeń orazdokonywanie roz|iczen Z tego tytułu ' _ ---'' ÝřÝ|Ýv!''Jv

3- PrawidłowoŚĆ i terminowość opracowywania wnioskÓw o ŚWiadczenia emerytalne i rentowe
4- Vwstawianie zaŚwiadczeń lUb zgłaszanie danych dla celóW UbezpiecŻeń społecznych

Ustalenia kontroli
Usialenia kontroli zostałV dokonane na podstawie dokumentÓW sporŻądzonych prŻed dnlem rozpoczęcia
LŢŢ::i"'"ľľńn#i:iä::"il:íî:ľr&Ţ-ffiĺixff'*"liä'ř1".ĺi"."ii"*'äň ,ŕKšL i'yi", )o"o"n"gJ

l;"ĺ,xYiiiiË|;ŁlÍîj"]:;:iľ.:ţ:1lli".Ťţ9"|. na ubezpieczenia Społeczne oraz innych składek,

" 
u".piJ"'"Ä'ălă'..*ätî.""ţi*'ł'"ny jest zakład oraz zgłaszanie o" úoezpiec'eĺŢpJ"'"="v"ľ, i

Kontrolą objęto okres: styczeń 2o1 '1 r. - grudzień 2o13 r'

osobie upowaznionej do



1 '1 ' Zgłaszanie do Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

- ubezpieczonego:

Płatnik składek dokonał zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oSob podlegających obowiązkowi
ubeZpieczeń społecznych, zgoda'ie z obowiązującymi przepisami.
Płatnlk składek dokonał zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego osob podlegających obowiązkowl
ubezpieczenia Żdrowotnego, zgodnie z obowiązu.jącymi przepisami'

- płatn ika

Płatnik składek AERoKLUB PoLSKl dokonał zgłoszenia płatnika składek - osoby prawnej na dokumencie
zus zPA' zgodnie z obowiązującymi przepiSami'
Płatnik składek posiada numer NlP nadany przez Urząd Skarbowy: 5260300345' Wyze.j Wymlenlony
numer NlP płatnik podał W dokumentach zgłoszeniowych przesłanych do Zakładu Ubeżpieczeń
społecznych.

DoWÓd:
-kserokopia decyzji o nadaniu numerU NlP wydanej pŻez ll Urząd Skarbowy Warszawa ŚrÓdmieście z
dnia 08.06.1993r.
( akta kontroli strony 21-22 \
Płatnik posiada numer Regon nadany plzez GłóWny UrŻąd statystyczny: 007026161' Wyżej Wymieniony
numeÍ Regon płatnik podał w dokumentach zgłoszeniowych pŻesłanych do Zakładu Ubezpieczeń
społecznych '

DoWÓd:
- kserokopia zaŚwiadczenia o statystycznyrn numerz e identyfikacyjnym z dnia 29'07'2010r
(akta kontroli strony 23-24 )

1.2' PrawidłowośĆ i Źetelnośc obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek' do
których pobierania zoboWiązany jest Zakład

1 '2.1' Ubezpieczenia Społeczne

Płatnik składek obliczał i deklarował składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

W latach 2009-2012 płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia Wypadkowego co najmniej '10

ubezpieczonych. Na okresy rozliczeniowe od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.03.2011r. iod dnia
01.04'2011r. do dnia 31'03.2012r. Zakład Ubezpieczeń społecznych ustalił Stopę procentową składki na
Ubezpieczenie Wypadkowe w wysokoŚci 1 

'03 %, a na okresy rozliczeniowe od dnia 01 -04-2012r' do dnia
31-03.2013r' iod dnia 01.04'2013r' do dnia 31'13'2013r. Zakţad Ubezpieczeń Społecznych ustalił stopę
procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 0'84 %.
Płatnik składek obliczał składki W WySokoŚci zgodnej z otŽymanymi zawiadomlen iami.

Kontrolowany płatnik był Zobowiązany do złoŻenia informacji o danych do ustalenia składki na
Ubezpĺeczenie Wypadkowe _ ZUS lWA za lata 2011 - 2012 poniewaŻ spełniał łącznie następujące
warunki;
- był nieprŻerwanie zgłoszony jako płatnik składek na ubezpieczenie Wypadkowe w okresie od 1 stycznia
2011r' do 3'í grudnia 2012l' i co najmniej 1 dzień W styczniu 2013.

- W roku' za ktory Składana jest informac.ja' zgłaszał do ubezpieczenia Wypadkowego co najmniej 10
ubezpieczonych.

Płatnik składek złozył informację ZUS lWA za lata 2011 - 2012, zgodnie z obowiązującymi przepĺsami'

1 .2.2. Ubezpieczenie zdrowotne

Płatnik składek obliczał i deklarował składki na ubezpieczenie Zdrowotne zgodnie z obowiąZującymi
przeprsaml

1'2.3. Fundusz Pracy i FUndUsz Gwarantowanych Świadczeń PÍacowniczych

Ż



Płatnik składek Za okres od o1/2oo4r' do 12I2O13r' deklarował składki na Fundusz GwarantowanychSwiadczeń Pracowniczych pomimo brakU oooňilżĺ,u * ţ-''!"-Lr""i"'
Zgodnie z aft' 2 Ust' 1 i2 pŻepisy Ustawy z.dnia_13 lipca 2006^r' o ochronie roszczeń pracownlczych wrazle nlewvpłacalnoŚcl oracodawcy (Dz' U. z 2006; Ń;1i8 ''poz' 1121) stosuje się W pŻypadkun iewypłacaĺności prucoda*"v oęoicËgo po.oiięoioăą Ň ie;]/płacalnoŚć pracodawcy nie Żachodzi WodniesieniU do osob prawnvch nůlegaiącýcr,;bäňiáil"]'I 

'""ăIäJ oó ,."láltň ši;;ä.;ä; ' '"
5ä1ŢŁâ5;o*r"s 

PoLskl zästał ň áňiĹ lz'oizô-bäi" *ĺjiš"'"v do rejestru StowarŻyszeń pod nUmerem

DoWód:
_ odp;s z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12'o7 '2oo2r '( aKra Kontrotr Strony 7_20 )

1

2
3

Płatnik składek deklaÍował składki na FUndusz PracvPracowniczych za niŻej Wymieniony.ĺ', uou.pi""'oi!_"ľ,,'' ""'
FUndusz GWaÍantowanych Świadczeń

DowÓd:
- deklaracje rozliczeniowe ZUS Io3l2o11r' )RA oraz imienne raporty miesięczne ZUS RcA za okres od O1/2o11r. do
( Kompleksowy system jnformatyczny ZUS )

RóŻnica W naliczeniu składek z tego tytułu Wvnosi:

odpĺs składek] 11 825'73 zł

Zestawienie rÓżnic stanowi załączniknr 2 do pÍotokołU kontroĺi:

ł Zestawienie miesiecznvc_h ro]ric W zakresie składek na FUndusz Pracy i FUnduszGwarantowanych Šwiabczen eraco*niciýc-i'' 
-''

1 .2.4. Fundusz Emerytur pomostowvch

ľ"ľľ-'j:ľ?Jľ: !:::13:il,í::|ŢĽ[:';"'"u'o"ia pracownikoW wykonUjących pracę W szczegolnych

WW osiągnęły Wiek Wynoszący co najmn'ej 55 lat'

zgodnie z art' 104 b ust' 2 ustâWy z dnia 20 kwietnia 2oo4r. o promocji zatrudnienia i instytuciach rynkUpracy ( Dz' U' z 2013ţ poz' 674,-z Pożn zn 1 począwszý áj ĺ iieŤ 2oo9r. pracodawca ie'sizwolniony z
::j"#Łiţi:'ŕtrłffî.ij""!ľ"'":ţ'.'ĺ:';€::jĺ,:!i;;j'niăi"'o"ooy' łtore ósiągnţłý ň]J-*y_,.o",ą"y 

"o
Zgodnie z art. 9b ust.z ustawv z dnia 13 tipca 2006r. o ocl
::"ľl|"::!9*j p,".oJ"'Ĺy'i'o' u. l..l1' ĺsď-ăo]"iiż,i"#?"9-roszczeń pracowniczych W razie
pracodawca jest zwolniony 'z toowiązłu 

"pł;;J"b "'niáj"ŕ #'l"ÍnJ'"T:?ľ,i'-:iuJn''BT'"Lo.93l
ľjffii[îf6ţi"î'zatrudnione o"oovi tioďĂ]ä;ţ,y;'"-*:ö;"..ący co najmniej 55 ĺat kobieta j co

Dowod
- ośWjadczenie Upowaznionei dc(akta kontroli;ř;;; ăä' ř " 

wo reprezentowania płatnika Katazyny Schwedy

3;YăLijĺlf äil.ľJj:ĺ :",""r:'#ůî: 
z ubezpieczeń spďecznych i wypłacanie tych śWiadczeń oraz

2'1' ŚWiadczenia z ubezpieczenia społecznego

Konkolą objęto okres: sţczeń 20.1 1 r' - grudzień 20í3 r



d

Do badania Wytypowano zaslłki z ubezpĺeczenia chorobowego Wypłacone i roz|iczone od lutego 201 1r' do
grUdnia 201'1r' Płatnik składek ustalił uprawnienia i dokonał wypłaţ zasiłkiw z ubezpieczenia
chorobowego dla u bezpleczonych:

) - zasiłek choÍobowy od dnia 14'11'2011r' do dnia
02.12.2011r

)- zaslłek chorobowy Za okres od dnia 17.04'2011r' do
31.05.201 1r

- zasiłek chorobowy od dnia 01-02'2011r. do dnia
01 .07 .2011(

Płatnlk składek ustalił uprawnienia iWypłacił zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dIa ubezpieczonych:

-iłgodnie 

z obowiąZującymi pŹępisaml'

2'2' Prawidłowośi dokonywania roz|iczen z tytułu wypłaconych świadczeń izasiłkóW

Konkolą objęto okÍes: styczeń 2011 ţ' - grudzień 2013 r''

Piatnik sŔładek wypłacił zasiłki z ubezpleczenia choĺobowego j roz]iczył \,ý cięŻar składek na ubezpieczenia
społecŻDe, zgodnie z obowiąZującymi pzepisami.

3' Prawidłowośó i terminowośó opracowywania wniosków o świadczenia emłirytalne i rentowe.

Kontrolą objęto okres: styczeń 201 1r' _ grudzień 2013r'

W okresie objętym kontrolą płatnik składek nie opÍacowywał Wnioskow o ŚWiadczenia emerytalne i

ĺ-entowe.

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

KontroIą objęto okres: styczeń 201 í r' - grudzień 2013r.

W okresie objętym kontrolą płatnik składek nie zatrudniał emerytów i rencistÓW o dochodach ktÓrych był
zobowiązany inÍormowac organ rentowy.
Ustalono Że ołatnik składek W okresie obietvm kontrola WVstawił zaśWiadczenia ZUŞ Z-3 dla

-

dokumentacją osobowo-Íinansową'

Kontrolę zakończono w dniu a5.a2'201Ąr' i fakt ten odnotowano W ksiąŹce kontroli'

lntegralną część protokołu stanowi załącznik do protokołu kontroli WyszczegÓlniony poniŻej:

1. Wykaz zbadanego materiału'

2. Zestawienie miesięcznych rÓŻnic W zakresie Składek na Fundusz Pracy i FundUsz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych'

Zgodnie z ań.41 ust' 7 b pkt2 oţaz ań' 47 ust. 3 i3 a ustawy z dnia 13 paŹdziernika 1998 r. o systemle
ubezpieczeń społecznych (Dz' U. z2013r', poz'1442 )jeŹeli koniecznoŚć korekty danych podanych W

dokumentach rozliczeniowych jest Wynikiem stwierdzenia niepÍawidłowości przez Zakład W drodZe konkoli
dokumenty korygujące powinny byc złożone nie póŹniej niŻ W terminie 30 dnĺ od dnia otzymanĺa protokołu
kontroli.

Protokoł sporŻądzono w dwóch jednobrŻmiących egzemplarzach, z których jeden wysłano pocztą za
pob,vierdzeniem odbioru.

zgodnie z art''91 ust' 3 Ustawy z dnia 13 paŹdziernika 1998 r' o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
U' z 2013 ţ., poz- 1442), płatnik składek ma prawo złoŹyé w terminie 14 dni od daty otÍzymania protokołU
pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując rÓWnoczeŚnié stosowne Środki dowodowe' na adres:
Zakład Ubezpieczeń społecznych' \ÂĄdział Kontroĺi PłatnikÓW Składek W Warszawie l' senatorska 6/8' 00-
917 Warszawa.

4
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Wykaz zbadanego materiału
Rozliczenie miesięczne składek nâ ubézpiecŻenia spolecŻne i ubezpieczenie zdrowotné
styczeń 2011, luty 2011' marzec 2o11' kwiecień 2011' ną 2011' çzelł'iec 2011,lipiec 2o11, sierpień 2o11' wzesień 2o11'oazdŻleín|k 201 1 llslopad 20'1 1' oÍ-dzień 2oll ' slyczeĺ' 2liź'jity zďiž' Äźrzec zol2' kw;ecien 2012' rí|ai 2012' czeŃł'eç 20.2'|Ęiec 20'2 ' sierpień 20 12 wrzes iěń 20 l2 pazdŻie;nik 2olz ' nstoiaa'zol'zi'' ]rudaień 2012 ' styczeń 20 1 3' I.Jly 2o13 ' maĘec 20 1 3,kw'ecleń 2013' rra| 2o]3 czerw'ec 2013' lipiec 2o13' sie;óie; zóiăl.-'""ił žoĺe pazoziernił'zđiä' listopaJ )oi ă 

'' !.uor'"n zoĺ:
RozlicŻenie miesięczne świadczeń

styczeń 2011' luty 2011 maŻec 2o1.1' kwiec|eń 2o11, ína] 2o11' cŻeMiec 2011' ljpiec 2o11' sierpień 2011' wrzesleń 2o11,pażdzie|'ią 201]' lislopad 2o11' o.ţ]oz|eń 2o11 styczeń zoń' vĺ1 źĺi|ž' Äź..ec 2o12 kwiecień 2012' Ťa'2a12 czenýrcc 2a12'|iaiec 2a12' sieÍpień 2012' wrzesióń 2012' pazozleŕn;i zolž li"t"p:rJ)ojz' öíudzieŕl2012' stycŻeń 20í3' luty 2013' rrarŻec 2013'kWiec'eń 2013' maj 2o13' cŻerWiec 2oĺg lio:ec zoĺs' sieipier zółä_""'á"jj žbĺo' p"ra.i"|'n*,zoiJ' l-,ło!"J)oi ă'' !iuazieĺ zoĺs
Ŕozliczenie miesięczne składek na Fundusz Prâcy

styczeń 2004' luty 2004' maŻec 2oo4'.kwiecleń 2oo4' ma) 2oo4' czerwlec 2oo4' lipiec 2oo4' sierpień 2oo4, Wrzesień 2oo4,pażdŻlernik 2004 listooad 2oo4 oíUdzień zooł' 
"tyiié'i'zo'oţ. 

l;ty )oäi;;;"" 2oo5' kwiecleń 2oo5' ma; żooś' ize.w'ec zoos,';piec 2005' sleÍpiei 2oo5' *zes'ěń 2o^o5 pazo';einił żoóš' isI"ńjzăäs' ř"j.iJ ăăbs''!ţi.äiiäöo' ,iţ.žóř'ol'-".z"" ,oou'kwiecień 2006' mai 2006' czerWiec 2oo6' lipjec 20ó6 ś 
",e"ĺ żĺjóă' .,väăăĹĺ"2006' pazdzieĺnił 2006' listopad 2oo6' gÍUdz'en 2006,slyczeń 2007' lJtv 2oo7' rnaŻec 2oo7'. Ŕwlecień zoazi Áai íoal ăěriui"" zooz_ĺpiu" 2oo7' sierpleń 2oo7' ;rzesleń 2oo7,pażdzieínik 2007' listopad 2oo7' olud7ieŕ, zooz' styczeĺ'zooó' l"ů zoäe_' ;ă)"" 2oo8' kwiecleń 2oo8' maj iood' izerwlec zooa,J'piec 2008' s eÍpieŕ 2oo8' wzesiăn zo_o8 pażdŻie;nik zoos' ii"t"p'.J_zóřja'' ă,udŻień 2ob8'.ţ"'"iióös' ň1y-ăăös]mazec zoos,kwlecień 2009' nai 2oo9' czerwiec 2oo9' lipjec 2oo9' 

"Ë,p;; i;ă6' ;;;;;ń"äoo9' pazdzieĺnik 2009' lislopad 2oo9' gÍudŻ eń 2oo9'slyczeń 2010' lUry 20]o' mażec 201o' k-wiecień zoĺói ň"|zóĺb'' *ărři"'. zoĺo-lip'"" 20ío' sierpień 2o1o' ';rŻesleń 201o,paźdŻieÍnlk 20 ] o' |istooad 20'J o' o rud7ień 20 ĺ o' styczeń 2ó ił 
' 
l"tv zoîi 'ă)"" zo11 ' (wiecień 2o11 ' ma) 2a11 ' cŻe rw'ec 2o1 1'piec 20'1' sierpień 20]1 wzesiěĺ zoĺĺ pażdzie;Ąik zoĺł' ł.rop'"jiołj' orudzien 20'l1' slyczeń 2012. |U1y 2012' maŻec 2012'kw ecień 20'12 '.ai 2012' czer\'ýiec 2o'z' lipiec żói z ' iiăňi"; iäjă' *iă"l,jľ)o 12 ' 'pażdzieínlk 2012 ' |islapar 2012' gludzień 2012 

':'ľ.Ţ],í:!'r''!'ĺ.''"?:1rŢîÍ"r:"í:'l'^'!ţ5"'eĺ zoĺs' Ăa; 
-zols''J",ř"i 

zoĺs' lipiec 2013' 
"i.çiJízóiäluř''u.i"n zols'

RoŻliczenie miesięczne składek na Fundusz Gwerântowânych świâdczeń Pŕâcowniczych
stycŻeń 2004, |Uť\] 2oo4' ŕ|aŻec 2oo4'.kwiecień 2oa4' r1'aj 2oo4' czerwlec 2oo4'_lipĺec 2oo4, sielpień 2oo4' węesieó 2oo4'paŹdzieÍnjk 2004' listopad 2oaĄ' aí]d7ień 2oo4' slyczeń zooś luty zooŢ măzec zogs'_lĺwiecień 2oo5' maj 2oo5' czerw|ec 2oo5,];piec 2005' s'erpieŕ 2oo5' węesiěĺ zo_o5' ó"zo)",n'ł żooš' iiroiäo'žääs'' g'.o.i"ĺ 2005. stycŻeń zooo' luiyi źăö'sii".'"" zooo'kwiec|eń 2006' mâi 2oo6' cŻerwiec 2oo6' llp'ec 2006' 

"",;Ë; 
';oä' 

;;;;Ëľäooo' p"zä.Ë,ni( złj,lä' lištäp"Ţzóóă] q,uo.'"" zooo'slyczen 2007' lutv 2oo7' rnâŻec 2oo7' i_wiecień zooli -"i ňőł '''ăě.;ie; 2oo7_^lip'ec 2007 sierpleń 2oo7' ŕĘesleń 2oo7,pâżdziern:k 2007' listopâd 2oo7' oÍUd7ĺeń 2oo7' slyczeń 2ooó'l",' 
'ooą 

łă)* 2oo8'_kwiecień 2oo8' maj 2oo8' czer\r'/lec 2oo8,ĺipiec 2008' sleÍpien 2oo8' wzesiěĺ zoo8' p"zo.Ëŕ"iilooă' i"tip'"o')ř,äs'' ;l"o' "ĺ 2oo8' styczeî 20O9' luiy 20O9' marŻec 2oo9'kwiecień 2009' maj 2oo9' czerwiec 2oo9' liplec 20o9' 
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