
Informacja o kontroli przeprowadzonej  

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
 

W 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w Urzędzie Dozoru Technicznego 

kontrolę w zakresie: 

1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, 

do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych  

i ubezpieczeń zdrowotnych 

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń 

oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu 

3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 

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

Wyniki kontroli przekazane zostały Prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego w Protokole kontroli  

w dniu 22.02.2022 r. 

Dokumenty z kontroli mogą być udostępnione na wniosek, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). 

 

 

Joanna Litwin 
(podpisano elektronicznie) 
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[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]


Podsumowanie


Sprawdzanie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie.
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