
L.p. Nazwa Imię, nazwisko, Data 
jednostki stanowisko służbowe wystawienia 
kontrolującej kontrolera/ów upoważnienia 

1. Zakład Wiesław Opasińs ki - 16.04.2018 r. 
Ubezpieczeń inspektor kontroli ZUS 
Społecznych 

Oddział 

w Płocku 

2 . Mazowiecki Roman Trzcieliński - 18.05.2018 r. 
Urząd starszy inspektor 
Wojewódzki wojewódzki 
w Warszawie 

Michał Kurek - 18.05.2018 r. 
inspektor wojewódzki 

Grzegorz Chmielewski - 19.05.2018 r. 
inspektor wojewódzki 

Edyta Wrzosek - 19.05.2018 r. 

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU 

KSIĄŻKA KONTROLI 

2018 ROK 

Okres ważności Przewidywany Zakres przedmiotowy 
upoważnienia czas trwania i okres objęty kontrolą 

kontroli 

16.04.2018 r. - 1 miesiąc l.Prawidłowość i rzetelność 
25.04.2018 r. obliczania składek na ubezpieczenia 

społeczne oraz innych składek, 
do których pobierania 
zobowiązanych jest zakład oraz 
zgłaszanie do ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego. 
2.Ustalanie uprawnień do świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych 
i wypłacanie tych świadczeń oraz 
dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 
3. Prawidłowość i terminowość 
opracowywania wniosków 
o świadczenia emerytalne i rentowe. 
4.Wystawianie zaświadczeń 
lub zgłaszanie danych dla celów 
ubezpieczeń społecznych. 

18.05.2018 r.- 22.05.2018 r.- Przygotowanie organizacyjne 
24.05.2018 r. 24.05.2018 r. i realizacja zadań dotyczących 

oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi 

18.05.2018 r.- oraz zezwolenia na pracę sezonową 
24.05.2018 r. z uwzględnieniem wykorzystania 

środków na wsparcie powiatowych 
19.05.2018 r.- urzędów pracy w celu usprawnienia 
24.05.2018 r. obsługi, w okresie od 1.01.2018 r. do 

18.05.2018 r. 
19.05.2018 r.-
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Podpis Uwagi pokontrolne 
kontrolującego 

podpis Bez uwag 
nieczytelny 

podpis 1. Podjąć działania 
nieczytelny w kierunku pełniejszego 

wykorzystania 
posiadanego potencjału 

podpis kadrowego jak też 
czytelny sprzętowego, w celu 

zoptymalizowania 

podpis terminów prowadzonych 

nieczytelny postępowań wobec 
cudzoziemców, 

podpis np. poprzez utworzenie 



starszy inspektor 24.05.2018 r. nieczytelny punktu konsultacyjnego 
wspierającego klientów 

Aneta Witecka - 19.05.2018 r. 19.05.2018 r.- podpis przy wypełnianiu 

starszy inspektor 24.05.2018 r. nieczytelny dokumentów oraz 

wojewódzki czasowe zwiększenie 
zatrudnienia 
w przewidywanych 
okresach wzmożonego 
napływu wniosków. 
2. Przekazać kwotę 
3,61 zł osiągniętych 
dochodów z tytułu 
oprocentowania 
rachunku bankowego 
PUP na rachunek 
bankowy MUW. 
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