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Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ODDZIAŁ W POZNANIU
ul. DĄBROWSKIEGO 12
60908 POZNAŃ

Data wydania: 2020-10-14

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
1. Nr zaświadczenia: 290071ZN20/0008151
2. Dane wnioskodawcy (płatnika składek):
Nazwa / Nazwisko i imię / Adres: SPOŁ.SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 STO /
ul. GRUNWALDZKA 154 60309 POZNAŃ
7791082712
NIP
302263220
REGON
PESEL
Seria i nr dokumentu tożsamości

/

3. Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do opłacania składek na:
a. ubezpieczenia społeczne
b. ubezpieczenie zdrowotne
c. Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
nie posiada zaległości według stanu na dzień 2020-10-14
Zaświadczenie wydaje się na wniosek płatnika składek, na podstawie art. 50 ust. 4 i art. 123 ustawy z 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz art. 217 i
218 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Pracownik ZUS upoważniony do wydania zaświadczenia: Dagmara WINKEL

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2020-10-14T08:19:05Z
Podpis elektroniczny

https://www.zus.pl/portal/obszar-platnika.npi#OBW0011
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Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Z up. Naczelnika Urz du Skarbowego
Pozna -Grunwald
Magdalena Szlenk
Kierownik Dzia u

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równowa ny podpisowi w asnor cznemu (art. 25 ust. 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i us ug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewn trznym oraz uchylaj ce dyrektyw 1999/93/WE).
Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu - Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) udost pnione s w miejscach publicznie
dost pnych (tablicach informacyjnych) w siedzibach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, urz dów skarbowych województwa wielkopolskiego i Wielkopolskiego Urz du Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej wskazanych jednostek organizacyjnych w zak adce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych.

