Kontrola Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, a bezpieczeństwo
ekonomiczne

Abstrakt:
Przedmiotem kontroli ZUS jest ocena rzetelności i prawidłowości wywiązywania się z zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń
społecznych przez płatników składek. Kontrola ZUS rozpoczyna się od
doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, a z zawiadomienia tego powinien wynikać oznaczenie organu, data i miejsce
wystawienia, oznaczenie przedsiębiorcy, zakres kontroli oraz imię
nazwisko i podpis osoby udzielającej upoważnienia ze wskazaniem
zajmowanego stanowiska. Kontrola ZUS sięga zwykle nie dalej niż
poprzednich 5 lat. W związku z tym przedsiębiorca powinien pamiętać o przechowywaniu dokumentacji związanej z rozliczaniami z ZUS
oraz poszczególnymi pracownikami. Przedsiębiorca ma prawo przyjąć
kontrolujących w miejscu prowadzenia działalności lub po wyrażeniu
przez niego zgody (w formie pisemnej) czynności kontrolne mogą
zostać podjęte w siedzibie ZUS. Kontrola ZUS jest istotna również z
punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego całego państwa, jak
i poszczególnych jednostek. Każda zobowiązana do tego osoba musi
opłacać odpowiednie składki, przedsiębiorcy mają obowiązek prawidłowego zgłaszania wszystkich swoich pracowników i odprowadzania
składek w odpowiedniej wysokości.
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Control of the Social Insurance
Institution and economic security

Abstract:
The object of the ZUS audit is to assess the reliability and
regularity of fulfilling tasks and duties in the field of social insurance
by contribution payers. The ZUS inspection starts with the delivery of
the notification of the intention to initiate the inspection, and the notification should indicate the authority, the date and place of issue, the
entrepreneur’s name, scope of control and the name and signature of
the person granting the authorization with an indication of the position
held. ZUS control usually goes no further than the previous 5 years.
Therefore, the entrepreneur should remember about storing documentation related to settlements with ZUS and individual employees. The
entrepreneur has the right to accept inspectors in the place of business
or after giving his consent (in writing), control activities may be taken
at the headquarters of the Social Insurance Institution. ZUS control is
also important from the point of view of economic security of the whole
state as well as individual units. Each person obliged to pay must pay
appropriate contributions, entrepreneurs are required to properly report
all their employees and pay the appropriate contributions.
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