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Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj kontroli Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi
kontrolowana kontroli kontrolą kom org

W yd zia ł N adzoru  i K ontroli

1 Urząd Miasta Oleśnica Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa lipiec 2017.01.01 do 
dnia kontroli

2 Urząd Miejski Szczawno- 
Zdrój

Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa sierpień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

2017.01.01 do 
dnia kontroli

2016.10.01 do 
dnia kontroli

3 Urząd Miejski W ałbrzych Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa sierpień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

4 Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz Laskowice

Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

2017.01.01 do 
dnia kontroli

2016.10.01 do 
dnia kontroli

5 Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

2017.01.01 do 
dnia kontroli

2016.10.01 do 
dnia kontroli

6 Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

7 Urząd Miasta i Gminy 
Kąty W rocławskie

Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

2017.01.01 do 
dnia kontroli

2016.10.01 do 
dnia kontroli

8 Urząd Miejski Trzebnica Dowody osobiste problemowa listopad 2017.01.01 do



Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

dnia kontroli
2017.01.01 do 
dnia kontroli

2016.10.01 do 
dnia kontroli

9 Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

2017.01.01 do 
dnia kontroli

2016.10.01 do 
dnia kontroli

10 Urząd Gminy Marciszów Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

11 Urząd Miejski w 
Szklarskiej Porębie

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST

problemowa lipiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

12 Urząd Miejski w 
Szklarskiej Porębie

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ stanowiący JST

problemowa lipiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

13 Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST

problemowa sierpień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

14 Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ stanowiący JST

Realizacja zadania wyboru ławników

problemowa sierpień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

2015.01.01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 2

15 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST

problemowa wrzesień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

16 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ stanowiący JST

Realizacja zadania wyboru ławników

problemowa wrzesień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

2015.01.01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 2

17 Urząd Gminy Kunice - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST

problemowa październik 2016.01.01 do 
dnia kontroli

18 Urząd Gminy Kunice - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ stanowiący JST

Realizacja zadania wyboru ławników

problemowa październik 2016.01.01 do 
dnia kontroli

2015.01.01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 2



19 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST

problemowa listopad 2016.01.01 do 
dnia kontroli

20 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ stanowiący JST

problemowa listopad 2016.01.01 do 
dnia kontroli

21 Urząd Gminy 
Bolesławiec

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST

problemowa listopad 2016.01.01 do 
dnia kontroli

22 Urząd Gminy 
Bolesławiec

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ stanowiący JST

Realizacja zadania wyboru ławników

problemowa listopad 2016.01.01 do 
dnia kontroli

2015.01.01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 2

23 W ojewódzki Inspektorat 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa we 

W rocławiu

Polityka kadrowo-płacowa problemowa wrzesień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

24 W ojewódzki Inspektorat 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno- 
Spożywczych we 

W rocławiu

Polityka kadrowo-płacowa problemowa grudzień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

25 Starostwo Powiatowe 
Głogów

W ydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów

problemowa lipiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

26 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W ydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów

problemowa sierpień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

27 Urząd Miasta Legnica W ydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów

problemowa sierpień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

28 Urząd Miasta Jelenia 
Góra

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa wrzesień 2015.09.01 do 
dnia kontroli

29 Urząd Gminy W arta 
Bolesławiecka

W ydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w  zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w  gminach oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków

problemowa październik 2015.01.01 do 
dnia kontroli

30 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 5
31 Urząd Gminy Kobierzyce W ydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 

zezwoleń w  zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w  gminach oraz ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków

problemowa listopad 2015.01.01 do 
dnia kontroli



32 Urząd Gminy Oława W ydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w  zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w  gminach oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków

problemowa listopad 2015.01.01 do 
dnia kontroli

33 Urząd Miejski 
Mieroszów

W ydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w  zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w  gminach oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków

problemowa grudzień 2015.01.01 do 
dnia kontroli

34 Urząd M iejski Głuszyca W ydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w  zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w  gminach oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków

problemowa grudzień 2015.01.01 do 
dnia kontroli

35 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/147/05 
Tyszka-Rura Aleksandra

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa lipiec - 
wrzesień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

36 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/6216/05 

Urbanowicz Szymon 
Albin

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa lipiec - 
wrzesień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

37 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1665/05 

Urda Elżbieta

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu,

problemowa lipiec - 
wrzesień

2017.01.01 do 
dnia kontroli



prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

38 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/87/10 
W acławik Agnieszka

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa lipiec - 
wrzesień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

39 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1626/05 

W ala Iwona

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa lipiec - 
wrzesień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

40 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/3477/05 

W andowicz Katarzyna

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa lipiec - 
wrzesień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

41 tłumacz Przysiegły j. 
niemieckiego TP/1832/05 

W arzocha Leszek

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa lipiec - 
wrzesień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

42 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/5236/05

Tłumacze przysięgli: problemowa lipiec - 
wrzesień

2017.01.01 do 
dnia kontroli



W ęgłowski Radosław 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

43 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/341/06 

W ieczorkowska Anna

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa lipiec - 
wrzesień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

44 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/4851/05 

W igórska Iwona

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa lipiec - 
wrzesień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

45 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/85/05 

W iktorko Jolanta Violetta

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa październik - 
grudzień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

46 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/340/06 

W innik Anna

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza

problemowa październik - 
grudzień

2017.01.01 do 
dnia kontroli



przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej.
47 tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/4853/05 
W iśniewska Agnieszka

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa październik - 
grudzień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

48 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1707/05 

W itczyńska Katarzyna

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa październik - 
grudzień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

49 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1954/06 

W itkowska Andżelina 
Helena

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa październik - 
grudzień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

50 tłumacz przysięgły j.
niemieckiego TP/ 

2468/06 W łodarczak 
Agnieszka

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa październik - 
grudzień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

51 tłumacz przysięgły j. Tłumacze przysięgli: problemowa październik - 2017.01.01 do



niemieckiego TP/ 
1782/05 W ojtasik Ewa 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

grudzień dnia kontroli

52 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1780/05 

W ojtasik Krystyna

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa październik - 
grudzień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

53 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/5238/05 

W olanin Arleta 
Małgorzata

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa październik - 
grudzień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

54 tłumacz przysięgły j.
niemieckiego TP/ 

4857/05 Woynarowski 
Krzysztof

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa październik - 
grudzień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

55 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/327/06 

W oźniak Urszula

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

problemowa październik - 
grudzień

2017.01.01 do 
dnia kontroli



2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

56 tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/325/06 

Zagrodnik Grażyna

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa październik - 
grudzień

2017.01.01 do 
dnia kontroli

57 Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

Wydawanie, odmowa, cofanie zezwoleń na uprawę 
maku lub konopi włóknistych oraz sprawowanie 

nadzoru nad uprawami.

problemowa sierpień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 2

58 tłumacz przysięgły 
języka węgierskiego 
TP/1727/05 Żółtański 

Józef

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej.

problemowa sierpień-
październik

2017.01.01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 2

59 Urząd M iejski Bielawa W ydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w  zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w  gminach oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków

problemowa wrzesień 2015.01.01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 3

60 Urząd Miasta Piława 
Górna

W ydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w  zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w  gminach oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków

problemowa wrzesień 2015.01.01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 3

61 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W ydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w  zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w  gminach oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków

problemowa październik 2015.01.01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 3



62 Urząd Miejski Trzebnica W ydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie problemowa październik 2015.01.01 do Aneks nr 5
zezwoleń w  zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i dnia kontroli

porządku w  gminach oraz ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków

Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi
kontrolowana kontroli kontroli kontrolą kom org

W yd zia ł F in ansów  i B udżetu

1 Urząd Gminy Nowa 
Ruda

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z 

remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub 
uszkodzonych w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej, w  tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w 
przyszłości.

problemowa lipiec 2017.01.01 - 
2017.12.31

BZ

2 Starostwo Powiatowe 
Góra

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

problemowa sierpień 2017.01.01 - 
2017.12.31

3 Urząd Gminy Jeżów 
Sudecki

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

problemowa sierpień 2017.01.01 - 
2017.12.31

4 Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu 
państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 - "Maluch plus” 2017 - moduł
I.

problemowa sierpień 2017.01.01 - 
2017.12.31

5 Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z 

remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub 
uszkodzonych w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej, w  tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w 
przyszłości.

problemowa sierpień 2017.01.01 - 
2017.12.31

BZ

6 Starostwo Powiatowe 
Milicz

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

problemowa wrzesień 2017.01.01 - 
2017.12.31

7 Urząd Miejski Milicz Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa 
dokonywanych w  związku z realizacją przez js t zadań z zakresu 
administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie

problemowa wrzesień 2017.01.01 - 
2017.12.31



ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.
8 Urząd Gminy Kamienna 

Góra
Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu 

państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z 
remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub 

uszkodzonych w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 
żywiołowej, w  tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w 

przyszłości.

problemowa wrzesień 2017.01.01 - 
2017.12.31

BZ

9 Urząd Gminy Miłkowice Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

problemowa październik 2017.01.01 - 
2017.12.31

10 Urząd Gminy Męcinka Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z 

remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub 
uszkodzonych w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej, w  tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w 
przyszłości.

problemowa październik 2017.01.01 - 
2017.12.31

BZ

11 Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu 
państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań 

realizowanych przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności.

problemowa październik 2017.01.01 - 
2017.12.31

12 Urząd Gminy Czernica Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

problemowa listopad 2017.01.01 - 
2017.12.31

13 Urząd Miejski Żarów Prawidłowość danych wykazywanych w  sprawozdaniach Rb-ZN i 
Rb-27ZZ w  zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu 

wykonywania przez js t zadań zleconych.

problemowa listopad 2017.01.01 - 
2017.12.31

14 Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z 

remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub 
uszkodzonych w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej, w  tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w 
przyszłości.

problemowa listopad 2017.01.01 - 
2017.12.31

BZ

15 Urząd M iejski Głuszyca Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

problemowa grudzień 2017.01.01 - 
2017.12.31

16 Urząd Miejski Oborniki 
Śląskie

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu 
państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 - "Maluch plus" 2017 - moduł
I.

problemowa grudzień 2017.01.01 - 
2017.12.31



17 Urząd Gminy Wądroże 
W ielkie

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z 

remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub 
uszkodzonych w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej, w  tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w 
przyszłości.

problemowa grudzień 2017.01.01 - 
2017.12.31

BZ

18 Starostwo Powiatowe 
Legnica

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, 
odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu 

infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej 
przez ruchy osuwiskowe ziemi.

problemowa listopad 2017-01-01 do 
2017-12-31

B Z

Aneks nr 6

Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi
kontrolowana kontroli kontroli kontrolą kom org

W yd zia ł Z drow ia  i P olityk i Społecznej

1 Dom Dziecka w 
Domaszkowie

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa lipiec 2017.07.01 do 
dnia kontroli

2 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Międzylesiu

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa lipiec 2017.07.01 do 
dnia kontroli

3 Placówka Opiekuńczo - 
W ychowawcza "Smyk" 

w  Błażejowie

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa lipiec 2017.07.01 do 
dnia kontroli

4 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Lubawce

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa lipiec 2017.07.01 do 
dnia kontroli

5 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

M ysłakowicach

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa lipiec 2017.07.01 do 
dnia kontroli

6 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Podgórzynie

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa lipiec 2017.07.01 do 
dnia kontroli



7 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Bolesławcu

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej

problemowa lipiec 2017.07.01 do 
dnia kontroli

8 Urząd Gminy W arta 
Bolesławiecka

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa lipiec 2017.07.01 do 
dnia kontroli

9 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Osiecznicy

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa sierpień 2017.08.01 do 
dnia kontroli

10 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Nowogrodźcu

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa sierpień 2017.08.01 do 
dnia kontroli

11 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Głogowie

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa sierpień 2017.08.01 do 
dnia kontroli

12 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Żukowicach

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa sierpień 2017.08.01 do 
dnia kontroli

13 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Górze

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej

problemowa sierpień 2017.08.01 do 
dnia kontroli

14 Urząd Miasta W ąsosz Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa sierpień 2017.08.01 do 
dnia kontroli

15 Dom dla Dzieci Nadzieja 
Nr 5 w  Jeleniej Górze

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa sierpień 2017.08.01 do 
dnia kontroli

16 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Jeleniej 

Górze

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej

problemowa sierpień 2017.08.01 do 
dnia kontroli

17 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Lądku -

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie kompleksowa wrzesień 2017.09.01 do 
dnia kontroli



Zdroju Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami
18 Rodzinny Dom Dziecka 

Nr 2 w  Kątach 
Bystrzyckich

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania

kompleksowa wrzesień 2017.09.01 do 
dnia kontroli

19 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Głuszycy

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa wrzesień 2017.09.01 do 
dnia kontroli

20 Placówka Opiekuńczo - 
W ychowawcza typu 
rodzinnego Nr 3 w 

Bartnicy

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania

kompleksowa wrzesień 2017.09.01 do 
dnia kontroli

21 Dom dla Dzieci 
"Nadzieja" w 
Lubomierzu

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa wrzesień 2017.09.01 do 
dnia kontroli

22 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Lubomierzu

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa wrzesień 2017.09.01 do 
dnia kontroli

23 Urząd Gminy Pęcław Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa październik 2017.09.01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 5

24 Urząd Gminy Grębocice Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa wrzesień 2017.09.01 do 
dnia kontroli

25 Rodzinny Dom Dziecka 
w  Raszówce

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania

kompleksowa październik 2017.10.01 do 
dnia kontroli

26 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Lubinie

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa październik 2017.10.01 do 
dnia kontroli

27 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
W ojcieszowie

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa październik 2017.10.01 do 
dnia kontroli

28 Dom Dziecka 
"Sobieradzik" w 
W ojcieszowie

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa październik 2017.10.01 do 
dnia kontroli

29 Świetlica Środowiskowa Działalność placówki wsparcia dziennego kompleksowa październik 2017.10.01 do



Nr 3 w  Boguszowie- 
Gorcach Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

dnia kontroli

30 Świetlica Środowiskowa 
Nr 4 w  Boguszowie- 

Gorcach

Działalność placówki wsparcia dziennego 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa październik 2017.10.01 do 
dnia kontroli

31 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Ząbkowicach Śląskich

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej

problemowa październik 2017.10.01 do 
dnia kontroli

32 Urząd Gminy 
Ciepłowody

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa październik 2017.10.01 do 
dnia kontroli

33 Zespół Placówek 
Opiekuńczo - 

W ychowawczych "Dom 
nad Baryczą" Placówka 

Opiekuńczo - 
W ychowawcza we 

W szewilkach

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa listopad 2017.11.01 do 
dnia kontroli

34 Zespół Placówek 
Opiekuńczo - 

W ychowawczych "Dom 
nad Baryczą" Placówka 

Opiekuńczo - 
Wychowawcza w 

Krośnicach, ul. 
Kwiatowa 10a

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa listopad 2017.11.01 do 
dnia kontroli

35 Zespół Placówek 
Opiekuńczo - 

W ychowawczych, 
Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza "Tęczowe 
Zakole" w  Świdnicy

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa listopad 2017.11.01 do 
dnia kontroli

36 Zespół Placówek 
Opiekuńczo - 

W ychowawczych, 
Placówka Opiekuńczo - 

W ychowawcza 
"Trzeboszańskie

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa listopad 2017.11.01 do 
dnia kontroli



W zgórze" w  Świdnicy
37 Zespół Koedukacyjnych 

Placówek Opiekuńczo - 
W ychowawczych typu 

socjalizacyjnego 
"Wspólnota Dziecięca 
Gromadka", Placówka 

Opiekuńczo - 
W ychowawcza "Sigma" 

w  Nowej Rudzie

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa listopad 2017.11.01 do 
dnia kontroli

38 Zespół Koedukacyjnych 
Placówek Opiekuńczo - 
W ychowawczych typu 

socjalizacyjnego 
"Wspólnota Dziecięca 
Gromadka", Placówka 

Opiekuńczo - 
W ychowawcza "Alfa" w 

Nowej Rudzie

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa listopad 2017.11.01 do 
dnia kontroli

39 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Oleśnicy

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej

problemowa listopad 2017.11.01 do 
dnia kontroli

40 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Oleśnicy

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa listopad 2017.11.01 do 
dnia kontroli

41 Zespół Placówek 
Opiekuńczo - 

Wychowawczych 
"Dziecięcy Dom" 

Placówka Opiekuńczo - 
W ychowawcza typu 

socjalizacyjnego Nr II we 
W rocławiu

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa grudzień 2017.12.01 do 
dnia kontroli

42 Zespół Placówek 
Opiekuńczo - 

Wychowawczych 
"Dziecięcy Dom" 

Placówka Opiekuńczo -

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa grudzień 2017.12.01 do 
dnia kontroli



W ychowawcza typu 
specjalistyczno - 

terapeutycznego Nr III 
we Wrocławiu

43 W rocławskie Centrum 
Opieki i W ychowania 

Placówka Nr 7 we 
W rocławiu

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa grudzień 2017.12.01 do 
dnia kontroli

44 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 5
45 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 
Jaworze

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej

problemowa grudzień 2017.12.01 do 
dnia kontroli

46 Urząd Gminy Paszowice Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa grudzień 2017.12.01 do 
dnia kontroli

47 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Legnicy

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej

problemowa grudzień 2017.12.01 do 
dnia kontroli

48 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej we 

W rocławiu

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej

problemowa grudzień 2017.12.01 do 
dnia kontroli

49 Spółdzielnia Inwalidów 
SIPRO

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia 
użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz 

uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 
spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług

okresowa lipiec 2018.04.01 do 
dnia kontroli



rehabilitacyjnych
50 M ajewscy Świat 

Kwiatów i Roślin 
Centrum Ogrodnicze 

Zakład Pracy Chronionej 
Grażyna Majewska

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia 
użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz 

uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 
spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych

okresowa wrzesień 2018.06.01 do 
dnia kontroli

51 Security i System Sp z 
o.o.

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia 
użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz 

uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 
spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych

okresowa wrzesień 2018.06.01 do 
dnia kontroli

52 P.P.H "Kova" stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia 
użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz 

uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 
spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych

okresowa październik 2018.07.01 do 
dnia kontroli



53 Agent Ochrony AGAT 
Tadeusz Michalczuk

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia 
użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz 

uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 
spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych

okresowa październik 2018.07.01 do 
dnia kontroli

54 ST Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia 
użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz 

uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 
spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych

okresowa listopad 2018.08.01 do 
dnia kontroli

55 Jaro S.A stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia 
użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz 

uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 
spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych

okresowa listopad 2018.08.01 do 
dnia kontroli

56 Niezależny Samodzielny stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników okresowa grudzień 2018.09.01 do



Związek Zawodowy 
Policjantów Organizacji 

Terenowej Koła 
Emerytów i Rencistów 

Policyjnych Empol

zatrudnienia osób niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia 
użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz 

uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 
spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych

dnia kontroli

57 LERNEN POLSKA Sp. z 
.o.o.

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia 
użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz 

uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 
spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych

okresowa grudzień 2018.09.01 do 
dnia kontroli

58 "Rezydencja Seniora A S” 
w Karpaczu

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa lipiec 2017.01.01 do 
dnia kontroli

59 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1
60 Dom Pomocy Społecznej 

w  Henrykowie
Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa lipiec 2017.01.01 do 

dnia kontroli
Aneks nr 1

61 Dom Pomocy Społecznej 
"Ostoja" w  Zgorzelcu

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

62 Dom Pomocy Społecznej 
"Jędrek" w  Opolnie 

Zdroju

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

63 "Alma" w  Świeradowie 
Zdroju

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

64 Środowiskowy Dom 
Samopomocy Nr 1 w

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli



Chojnowie
65 Środowiskowy Dom 

Samopomocy Nr 2 w 
Chojnowie

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

66 Dom Opieki 
Zgromadzenia Sióstr św. 

Elżbiety w  Środzie 
Śląskiej

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

67 Dom pod Brzozami w 
Miękini

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

68 Dom Pomocy Społecznej 
"ARKA" we W rocławiu 

ul. Jutrosińska 29

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

69 Środowiskowy Dom 
Samopomocy we 

Wrocławiu, ul. 
Kiełczowska 43

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

70 Dom Seniora "Marconi- 
Medica" w  Świdnicy

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

71 Vip Senior Resort Złoty 
Las w  Lubachowie

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

72 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Legnicy

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

73 Dom Opieki "Maria" w 
Legnicy

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

74 Dom Pomocy Społecznej 
"Miłosierny 

Samarytanin" we 
W rocławiu

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

75 Dom Pomocy Społecznej 
we W rocławiu ul. 

Objazdowa 40

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

76 Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa sierpień 2017.01.01 - 
2017.12.31

77 Urząd Miejski W ałbrzych Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

problemowa październik 2017.01.01 - 
2017.12.31

78 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Jerzmanowej

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa lipiec 2017.01.01 do 
dnia kontroli



79

80

8 l

82

83

84

85

86

87

88

89

90

"91

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Jaworzynie 

_________Śląskiej________

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa lipiec 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Przemkowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa lipiec 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Miliczu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa lipiec 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Lubawce

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa sierpień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Marciszowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa sierpień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Paszowicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa sierpień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

W ądrożu W ielkim

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa sierpień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Nowogrodźcu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Krotoszycach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Leśnej

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Platerówce

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Złotoryi

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 
(powiat)

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Miejsko - Gminny Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa październik 2017.01.01 do



Ośrodek Pomocy 
Społecznej we W leniu Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

dnia kontroli

92 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Jeżowie Sudeckim

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

93 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Lubomierzu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

94 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Lubaniu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za życiem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

2018.10.01 do 
dnia kontroli

95 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Oleśnicy

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 
(powiat)

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

96 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Sulikowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów

Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów

problemowa listopad 2018.10.01 do 
dnia kontroli

2018.11.01 do 
dnia kontroli 

2014.05.15 do 
dnia kontroli

97 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Zgorzelcu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów

Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów

problemowa listopad 2018.10.01 do 
dnia kontroli

2018.11.01 do 
dnia kontroli 

2014.05.15 do 
dnia kontroli

98 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Rui

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów

Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych

problemowa listopad 2018.10.01 do 
dnia kontroli

2018.11.01 do 
dnia kontroli 

2014.05.15 do



Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów

dnia kontroli

99 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kunicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

100 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Głogowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za życiem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

2018.10.01 do 
dnia kontroli

101 M iejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Ziębicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów

Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów

problemowa grudzień 2018.10.01 do 
dnia kontroli

2018.11.01 do 
dnia kontroli 

2014.05.15 do 
dnia kontroli

102 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Oleśnicy

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za życiem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

2018.10.01 od 
dnia kontroli

103 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Dziadowej Kłodzie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za życiem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

2018.10.01 do 
dnia kontroli

104 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Strzelinie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za życiem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

2018.10.01 do 
dnia kontroli

105 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kondratowicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

106 Zespół Opieki 
Zdrowotnej w  Oławie

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego 
lekarza:

problemowa lipiec 2017.10.01 do 
dnia kontroli



- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w 
szczególności:

- zawarcie umowy z UMWD, •

- zawarcie umowy z koordynatorem,

- zawarcie umów ze stażystami,

- opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu 
podyplomowego,

- grafik dyżurów medycznych, •

- karty stażu podyplomowego lekarza,

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów 
dotyczące realizacji programu stażu.

107 DOLNOŚLĄSKIE 
CENTRUM 

ONKOLOGII WE 
W ROCŁAW IU

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego 
lekarza:

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w 
szczególności:

- zawarcie umowy z UMWD, •

- zawarcie umowy z koordynatorem,

- zawarcie umów ze stażystami,

- opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu 
podyplomowego,

- grafik dyżurów medycznych, - 

- karty stażu podyplomowego lekarza,

problemowa sierpień 2017.10.01 do 
dnia kontroli



- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów 
dotyczące realizacji programu stażu.

108 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 5
109 PERFECT-DENT Spółka 

z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego 
lekarza dentysty:

- ocena spełniania wymagań i warunków realizacji stażu,

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w 
szczególności:

• zawarcie umowy z UMWD,

• zawarcie umowy z koordynatorem,

• zawarcie umów ze stażystami,

• opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu 
podyplomowego,

• karty stażu podyplomowego lekarza dentysty;

-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy 
dentystów dotyczące realizacji programu stażu.

problemowa październik 2018.10.01 do 
dnia kontroli

110 Zespół Opieki 
Zdrowotnej w  Kłodzku

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego 
lekarza:

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w 
szczególności:

- zawarcie umowy z UMWD, - 

- zawarcie umowy z koordynatorem,

- zawarcie umów ze stażystami,

- opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu 
podyplomowego,-

problemowa listopad 2018.10.01 do 
dnia kontroli



- grafik dyżurów medycznych, -

- karty stażu podyplomowego lekarza,

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów 
dotyczące realizacji programu stażu.

111 4 W ojskowy Szpital 
Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej we 

W rocławiu

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego 
lekarza dentysty:

- ocena spełniania wymagań i warunków realizacji stażu,

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w 
szczególności:

• zawarcie umowy z UMWD,

• zawarcie umowy z koordynatorem,

• zawarcie umów ze stażystami,

• opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu 
podyplomowego,

• karty stażu podyplomowego lekarza dentysty;

-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy 
dentystów dotyczące realizacji programu stażu.

problemowa grudzień 2018.10.01 do 
dnia kontroli

112 VITOMED SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC 
IĄ

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na je j podstawie

problemowa lipiec 2017.01.01 do 
dnia kontroli

113 OMNIDENT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC 
IĄ

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na je j podstawie

problemowa lipiec 2017.01.01 do 
dnia kontroli

114 Elżbieta Zawiślan - 
Lechwar

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na je j podstawie

problemowa lipiec 2017.01.01 do 
dnia kontroli



115 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2
116 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2
117 MANAMEDICA 

CENTRUM 
M EDYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚC 

IĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOW A

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na je j podstawie

problemowa sierpień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

118 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 5
119 MARIA MALIK, 

BOGUSŁAW  MALIK 
SPÓŁKA CYWILNA

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na je j podstawie

problemowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

120 Powiatowy Zespół 
Szpitali

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na je j podstawie

problemowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

121 PPHU "ARKADA" 
Teresa Mordal

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na . jej podstawie

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

122 NEUROMED 
B.GOŹDZIKOWSKA, 

R.KRUZEL, 
M .TRAPSZO-MYGA 

SPÓŁKA JAW NA

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na je j podstawie

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

123 NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 
"AMICUS" S.C.

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na je j podstawie

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

124 Janina Rudzka - Kałwak Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na . jej podstawie

problemowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

125 NEO-VITA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC 
IĄ

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na je j podstawie

problemowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

126 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 6
12? skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 6
128 PORADNIA 

SPECJALISTYCZNA 
"SALUS" Przemysław 

Maruszczak

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na je j podstawie

problemowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

129 PORADNIA Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności problemowa grudzień 2017.01.01 do



KARDIOLOGICZNA 
S.C.NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ

leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na je j podstawie dnia kontroli

130 LUKSDENT 
STOMATOLOGIA 
W IKTOR JAŃSKI

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na je j podstawie

problemowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

131 W ojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w 

Legnicy

Realizacja świadczonych usług przez szkoły rodzenia 
ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w  zakresie realizacji 

„Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” 
przyjętego przez W ojewodę Dolnośląskiego

problemowa lipiec 2017.01.01 do 
dnia kontroli

132 Małgorzata Brant Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

problemowa lipiec 2017.01.01 do 
dnia kontroli

133 Głogowski Szpital 
Powiatowy Sp. z o.o.

Realizacja świadczonych usług przez szkoły rodzenia 
ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w  zakresie realizacji 

„Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” 
przyjętego przez W ojewodę Dolnośląskiego

problemowa sierpień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

134 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3
135 DONMED - 

PRZYCHODNIA 
RODZINNA (PL) 

Donata Tużnik

Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 3

136 W ojewódzkie Centrum 
Szpitalne Kotliny 

Jeleniogórskiej w  Jeleniej 
Górze

Realizacja świadczonych usług przez szkoły rodzenia 
ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w  zakresie realizacji 

„Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” 
przyjętego przez W ojewodę Dolnośląskiego

problemowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

137 Beata Trzcińska - Larska Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

problemowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

138 Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki 

Zdrowotnej w  Świdnicy

Realizacja świadczeń zdrowotnych w  zakresie profilaktycznej 
opieki nad matką i dzieckiem w  oddziałach ginekologiczno- 

położniczym i neonatologicznym

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

139 M arek Orliński Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

140 "RAJSKA - USŁUGI 
MEDYCZNE" 

JACQUELINE I

Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli



TOMASZ FUCHS 
SPÓŁKA JAW NA

141 Hanna Chełmońska Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

problemowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

142 PRZYCHODNIA 
RODZINNA 

MEDICCARE MAREK 
FRONCZAK

Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

problemowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

143 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Marlena 

W iśniewska

Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

problemowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

144 "AMICUR - Krystyna 
Lechka - Florjańska i 
Partnerzy" - Lekarska 

Spółka Partnerska"

Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

problemowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

145 M onika Anagnostopulu Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

problemowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

146 Dorota Babiak Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

problemowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

147 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
448 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
149 Powiatowy Urząd Pracy 

Kamienna Góra
Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 

podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 
przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa lipiec 2018.01.01 do 
dnia kontroli

150 Powiatowy Urząd Pracy 
Lwówek Śląski

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o

problemowa lipiec 2018.01.01 do 
dnia kontroli



powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
151 Powiatowy Urząd Pracy 

Lubań
Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 

podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 
przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa sierpień 2018.01.01 do 
dnia kontroli

152 Powiatowy Urząd Pracy 
Zgorzelc

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa sierpień 2018.01.01 do 
dnia kontroli

153 Powiatowy Urząd Pracy 
Bolesławiec

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa sierpień 2018.01.01 do 
dnia kontroli

154 Powiatowy Urząd Pracy 
Jelenia Góra

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa sierpień 2018.01.01 do 
dnia kontroli

155 Powiatowy Urząd Pracy 
Głogów

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o

problemowa wrzesień 2018.01.01 do 
dnia kontroli



powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
156 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
157 Powiatowy Urząd Pracy 

Milicz
Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 

podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 
przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa wrzesień 2018.01.01 do 
dnia kontroli

158 Powiatowy Urząd Pracy 
Polkowice

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa wrzesień 2018.01.01 do 
dnia kontroli

159 Powiatowy Urząd Pracy 
Lubin

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa październik 2018.01.01 do 
dnia kontroli

160 Powiatowy Urząd Pracy 
Złotoryja

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

problemowa październik 2018.01.01 do 
dnia kontroli

161 Powiatowy Urząd Pracy 
Jawor

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

problemowa październik 2018.01.01 do 
dnia kontroli



cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

162 Powiatowy Urząd Pracy 
Legnica

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa październik 2018.01.01 do 
dnia kontroli

163 Powiatowy Urząd Pracy 
Ząbkowice Śląskie

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa październik 2018.01.01 do 
dnia kontroli

164 Powiatowy Urząd Pracy 
Dzierżoniów

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

problemowa listopad 2018.01.01 do 
dnia kontroli

165 Powiatowy Urząd Pracy 
Świdnica

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa listopad 2018.01.01 do 
dnia kontroli

166 Powiatowy Urząd Pracy 
Kłodzko

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

problemowa listopad 2018.01.01 do 
dnia kontroli



cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

167 Powiatowy Urząd Pracy 
W ałbrzych

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa listopad 2018.01.01 do 
dnia kontroli

168 Powiatowy Urząd Pracy 
W rocław

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa grudzień 2018.01.01 do 
dnia kontroli

169 Powiatowy Urząd Pracy 
Środa Śląska

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa grudzień 2018.01.01 do 
dnia kontroli

170 Powiatowy Urząd Pracy 
Oleśnica

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

problemowa grudzień 2018.01.01 do 
dnia kontroli

171 Dom Opieki św. Jadwigi 
w  Szalejowie Górnym

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa lipiec 2017.01.01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 1

172 Dom Dziecka p.w. Bł. 
Marii Luizy Merkert 

Zgromadzenia Sióstr Św. 
Elżbiety w  Legnicy

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania

kompleksowa grudzień 2017-12-01 do 
dnia kontroli

Aneks nr 5



Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi
kontroli kontrolą kom org

W yd zia ł In frastruktury

1 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa sierpień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

2 Urząd Miejski 
Nowogrodziec

Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

3 Prywatna Szkoła Jazdy 
W iesław Woś

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej 
jako Ośrodka Szkolenia

problemowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

4 PKS W ołów Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej 
jako Ośrodka Szkolenia

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

5 Roman Siwek Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej 
jako Ośrodka Szkolenia

problemowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

6 Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa sierpień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

7 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

8 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych 
zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami

Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców

W ydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania 
pojazdami

Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub 
pozwolenia na kierowanie tramwajem

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (w 
tym przedłużanie ważności zezwolenia i rozszerzanie jego 

zakresu)

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

9 Starostwo Powiatowe 
Strzelin

przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych 
zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami

problemowa grudzień 2017.01.01 do 
dnia kontroli



Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców

W ydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania 
pojazdami

W ydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub 
pozwolenia na kierowanie tramwajem

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (w 
tym przedłużanie ważności zezwolenia i rozszerzanie jego 

zakresu)

Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi
kontrolowana kontroli kontroli kontrolą kom org

W yd zia ł B ezp ieczeń stw a i Z arząd zan ia  K ryzysow ego

1 Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Realizacja planowania operacyjnego.

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

problemowa wrzesień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

2 Urząd Gminy Paszowice Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Realizacja planowania operacyjnego. 

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

problemowa wrzesień 2016.01.01 do 
dnia kontroli



Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

3 Urząd Miasta Jelenia 
Góra

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa wrzesień 2015.01.01 do 
dnia kontroli

4 MM BLAST s.c. Nowy 
Kościół

Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i 
art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1100 ze zm.).

problemowa wrzesień 2013.08.02 do 
dnia kontroli

5 W yższa Szkoła 
Medyczna w  Kłodzku

Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów w  zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy z zatwierdzonym 

ramowym programem kursu.

problemowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

6 W ojewódzkie Centrum 
Szpitalne Kotliny 

Jeleniogórskiej w  Jeleniej 
Górze

Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w  sprawie szpitalnego 

oddziału ratunkowego.

problemowa wrzesień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

7 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
8 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
9 Urząd Gminy 

Pielgrzymka
Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Realizacja planowania operacyjnego.

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

problemowa październik 2016.01.01 do 
dnia kontroli

10 Urząd Miejski W rocław Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa październik Stadion
Olimpijski

we
W rocławiu

Okres
objęty

kontrolą:



stan bieżący.

11 Powiatowe Centrum 
Zdrowia Sp. z.o.o. we 

Lwówku Śląskim

Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów w  tych sprawach.

problemowa październik 2016.01.01 do 
dnia kontroli

12 SP Zespół Opieki 
Zdrowotnej Regionalny 
Szpital Specjalistyczny 
l At Aw I e C Szpitalny 
Oddział Ratunkowy w 

Świdnicy

Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w  sprawie szpitalnego 

oddziału ratunkowego.

problemowa październik 2017.01.01 do 
dnia kontroli

13 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
14 Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 
Pożarnej w  Polkowicach

Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego.

problemowa październik 2008.01.01 do 
dnia kontroli

15 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów w  tych sprawach

Realizacja planowania operacyjnego.

Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa 
gospodarza (HNS).

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

problemowa listopad 2016.01.01 do 
dnia kontroli

16 Komenda W ojewódzka 
Policji we W rocławiu

Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Realizacja planowania operacyjnego.

Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa 
gospodarza (HNS).

problemowa listopad 2016.01.01 do 
dnia kontroli



Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

17 "BOI" Biuro Obsługi 
Inwestycji W rocław

Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i 
art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1100 ze zm.).

problemowa listopad 2014.02.15 do 
dnia kontroli

18 SPECJALISTYCZNY 
SZPITAL IM. DRA 

ALFREDA 
SOKOŁOW SKIEGO

Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w  sprawie szpitalnego 

oddziału ratunkowego.

problemowa listopad 2017.01.01 do 
dnia kontroli

19 Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego.

problemowa listopad 2008.01.01 do 
dnia kontroli

20 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego.

problemowa listopad 2008.01.01 do 
dnia kontroli

21 Miejskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne Sp. z o.o. 
we Wrocławiu

Organizacja zadań obronnych.

Realizacja zadań w  zakresie przygotowania do militaryzacji.

problemowa grudzień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

22 Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

we Wrocławiu

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu 
państwa na wykonywanie ratownictwa wodnego.

problemowa grudzień 2018-03-13 do 
dnia kontroli

Aneks nr 4

Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj Termin Okres Pozostałe Uwagi
kontrolowana kontroli kontroli objęty

kontrolą
kom org

W yd zia ł N ieruchom ości, R oln ictw a i Środow iska

1 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3
2 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3
5 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3
6 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3
7 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3
8 Starostwo Powiatowe 

Lubin
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, w  zakresie: problemowa wrzesień 2014.02.24 - 

2018.08.31



- wyodrębnienia i ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu 
Państwa, sporządzenia rocznego sprawozdania z gospodarowania

zasobem,

- zbywania nieruchomości (w trybie przetargowym, 
bezprzetargowym, darowizny i zamiany),

- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu,
dzierżawy i użyczenia,

- oddawania w  trwały zarząd i wygaszania trwałego zarządu 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

- zagospodarowania lokali mieszkalnych i użytkowych,

- aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały
zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa,

- udzielania bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 
i trwały zarząd,

- gospodarowania dotacjami celowymi na zadania z zakresu 
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zlecone

jednostkom  samorządu terytorialnego w  dziale 700 rozdziale 70005 
§ 2110 i dziale 710 rozdziale 71014 § 2110 (od 2016 roku w  dziale 

710 rozdziale 71012 § 2110),

- realizacji obowiązków wynikających z art. 48 ust. 1 i

art. 95 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji

Mienia W ojskowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1456 ze zm.)

w  przedmiocie gospodarowania mieniem,

- realizacji obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, 
art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o 
zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ( t. j. Dz.

U. z 2016 r., poz. 207) w  przedmiocie zakwaterowania Sił 
Zbrojnych RP.



9 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 6
10 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 6


