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Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych  

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 
1 Urząd Miasta i Gminy 

Lądek Zdrój 
Obrona cywilna 

Ochrona przeciwpożarowa 
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i 

innych podobnych zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu 

Zarządzanie kryzysowe 

problemowa wrzesień 2006-04-13 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Urząd Miasta Kłodzko Obrona cywilna 
Ochrona przeciwpożarowa 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu 
Zarządzanie kryzysowe 

problemowa wrzesień 2011-04-11 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko 

Obrona cywilna 
Ochrona przeciwpożarowa 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu 
Zarządzanie kryzysowe 

problemowa wrzesień 2011-04-11 do 
dnia kontroli 

  
 

4 WEKSYL Sylwester 
Dąbrowa 

W zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

problemowa wrzesień 2010-10-27 do 
dnia kontroli 

  
 

5 Urząd Gminy 
Ciepłowody 

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających 

z obowiązków państwa gospodarza 
realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

problemowa wrzesień 2008-06-01 do 
dnia kontroli 
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Zbrojnych RP 
6 Urząd Miasta i Gminy 

Bardo 
Realizacja planowania operacyjnego. 

Przygotowanie do realizacji zadań wynikających 
z obowiązków państwa gospodarza 

realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 
Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 
Zbrojnych RP 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

problemowa wrzesień 2008-06-01 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Dolnośląskie Centrum 
Chorób Serca 

MEDINET Szpital 
Kardiochirurgiczny 

Wrocław 

Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w 
oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i 
sposobu przygotowania oraz wykorzystania 
podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów w tych 

sprawach (Dz. U z 2012 r. poz.741) 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Pogotowie Ratunkowe 
Oleśnica 

- realizacja zadań z zakresu prawidłowości 
funkcjonowania jednostki systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne w zakresie zgodności z 
wytycznymi ujętymi  w Wojewódzkim Planie 
Działania Systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne. 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Urząd Miasta 
Ząbkowice Śląskie 

Obrona cywilna 
Ochrona przeciwpożarowa 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu 
Zarządzanie kryzysowe 

problemowa październik 2011-09-21 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie 

Obrona cywilna 
Ochrona przeciwpożarowa 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu 
Zarządzanie kryzysowe 

problemowa październik 2011-09-21 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki 

Obrona cywilna 
Ochrona przeciwpożarowa 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

problemowa październik 2011-09-21 do 
dnia kontroli 
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bezpieczeństwu powszechnemu 
Zarządzanie kryzysowe 

12 DIVEMED Jarosław 
Przybylski 

- zgodność funkcjonowania podmiotu 
przeprowadzającego kursy w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy z programem 
prowadzenia kursu, weryfikacja kwalifikacji 

kadry dydaktycznej kursu 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

13 ART-MED Łukasz 
Wasilewski 

- zgodność funkcjonowania podmiotu 
przeprowadzającego kursy w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy z programem 
prowadzenia kursu, weryfikacja kwalifikacji 

kadry dydaktycznej kursu 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Urząd Gminy 
Mysłakowice 

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających 

z obowiązków państwa gospodarza 
realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 
Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 
Zbrojnych RP 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

problemowa październik 2008-06-01 do 
dnia kontroli 

  
 

15 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica 

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających 

z obowiązków państwa gospodarza 
realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 
Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 
Zbrojnych RP 

problemowa październik 2010-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

16 Placówka zamiejscowa 
-  Dolnośląskie 

Centrum Chorób Płuc 
Oborniki Śląskie  

Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w 
oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i 
sposobu przygotowania oraz wykorzystania 
podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów w tych 

sprawach (Dz. U z 2012 r. poz.741). 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

17 Polskie Kruszywa 
Mineralne Sp. z o.o. 

Wałbrzych 

W zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

problemowa październik 2010-05-13 do 
dnia kontroli 
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18 FHU ASTAR 
Bogatynia 

W zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

problemowa październik 2010-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

19 Szpital im. Świętej 
Jadwigi Śląskiej 

Trzebnica 

Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w 
oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i 
sposobu przygotowania oraz wykorzystania 
podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów w tych 

sprawach (Dz. U z 2012 r. poz.741). 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

20 Urząd Miasta Złotoryja Obrona cywilna 
Ochrona przeciwpożarowa 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu 
Zarządzanie kryzysowe 

problemowa listopad 2011-11-09 do 
dnia kontroli 

  
 

21 LIBRA - Centrum 
Usług Medycznych i 

Szkoleniowych 

- zgodność funkcjonowania podmiotu 
przeprowadzającego kursy w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy z programem 
prowadzenia kursu, weryfikacja kwalifikacji 

kadry dydaktycznej kursu 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

22 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja 

Obrona cywilna 
Ochrona przeciwpożarowa 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu 
Zarządzanie kryzysowe 

problemowa listopad 2011-11-09 do 
dnia kontroli 

  
 

23 Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 

Sebastian Smoleń 
Głogów 

W zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

problemowa listopad 2010-12-18 do 
dnia kontroli 

  
 

24 Starostwo Powiatowe 
Oława 

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających 

z obowiązków państwa gospodarza 
realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 
Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 
Zbrojnych RP 

problemowa listopad 2010-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Urząd Marszałkowski Realizacja planowania operacyjnego. problemowa listopad 2008-11-01 do   
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Województwa 
Dolnośląskiego 

Wrocław 

Przygotowanie do realizacji zadań wynikających 
z obowiązków państwa gospodarza 

realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych 
Przygotowanie systemu kierowania obroną 

państwa. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

dnia kontroli  

26 Urząd Gminy Złotoryja Obrona cywilna 
Ochrona przeciwpożarowa 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu 
Zarządzanie kryzysowe 

problemowa listopad 2011-11-09 do 
dnia kontroli 

  
 

27 Komenda Wojewódzka 
Policji we Wrocławiu 

Prowadzenie przez Komendanta Wojewódzkiego 
we Wrocławiu zadań z zakresu nadzoru nad 
działalnością straży gminnych (miejskich) z 

terenu Dolnego Śląska. 

problemowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

28 Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

Wrocław 

Realizacja zadań w zakresie ratownictwa 
wodnego 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 
 

 
 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 
1 Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
niepełnosprawności w 

Górze 

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 
standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania  
Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 

problemowa październik 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Powiatwy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 
standardów i procedur postępowania w sprawach 

problemowa listopad 2011-11-01 do 
dnia kontroli 
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Niepełnosprawności w 
Legnicy 

dotyczących orzekania  
Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 
3 Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 

Strzelinie 

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 
standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania  
Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 

problemowa listopad 2011-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w 
Wałbrzychu 

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 
standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania  
Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 

problemowa październik 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

  

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Finansów i Budżetu 

 
1 Urząd Miejski Kowary Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 

celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa lipiec 2012-01-01 - 
2012-12-31 

BZ  
 

2 Urząd Miasta Oleśnica Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 
państwa  dokonywanych w związku z realizacją 

przez j st. zadań z zakresu administracji rządowej, 
realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 
porozumienia z organami administracji rządowej. 

problemowa lipiec 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

3 Urząd Miasta Bielawa Prawidłowość wykorzystania środków 
publicznych udzielonych z dotacji celowej na 
realizację zadań wynikających z rządowego 

problemowa lipiec 2012-01-01 - 
2012-12-31 
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programu ograniczania przestępczości i 
aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. 

4 Urząd Miejski Ziębice Prawidłowość realizacji przez jednostki 
samorządu terytorialnego, dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

problemowa lipiec 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

5 Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa sierpień 2012-01-01 - 
2012-12-31 

BZ  
 

6 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Wrocław 

Prawidłowość wykorzystania środków 
publicznych udzielonych z dotacji celowej na 
prowadzenie przez marszałka województwa 
ośrodków adopcyjnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 

2013 r., poz. 135).  

problemowa sierpień 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

7 Urząd Miasta Lubin Prawidłowość wykorzystania środków 
publicznych udzielonych z dotacji celowej na 
sfinansowanie zadania pn.: „Poprawa poziomu 

bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu 
oświaty we współpracy między resortowej” 

realizowanego w ramach Rządowego programu 
na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna 

szkoła”. 

problemowa wrzesień 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

8 Urząd Miasta Lubań Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 
państwa  dokonywanych w związku z realizacją 

przez j st. zadań z zakresu administracji rządowej, 
realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 
porozumienia z organami administracji rządowej. 

problemowa listopad 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

9 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa wrzesień 2012-01-01 - 
2012-12-31 

BZ  
 

10 Urząd Miejski 
Siechnice 

Prawidłowość realizacji przez jednostki 
samorządu terytorialnego, dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

problemowa wrzesień 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

11 Urząd Miasta 
Bolesławiec 

Prawidłowość wykorzystania środków 
publicznych udzielonych z dotacji celowej na 
realizację zadań wynikających z rządowego 

programu ograniczania przestępczości i 

problemowa wrzesień 2012-01-01 - 
2012-12-31 
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aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. 
12 Urząd Miasta Duszniki 

- Zdrój 
Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 

państwa  dokonywanych w związku z realizacją 
przez j st. zadań z zakresu administracji rządowej, 
realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 
porozumienia z organami administracji rządowej. 

problemowa wrzesień 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

13 Starostwo Powiatowe 
Lubań 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa październik 2012-01-01 - 
2012-12-31 

BZ  
 

14 Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa 
we Wrocławiu 

Prawidłowość wykorzystania środków 
udzielonych z budżetu państwa na realizację 

zadania pod nazwą „Montaż instalacji 
technologicznej do laboratorium szklarniowego w 

Bolesławcu”. 

problemowa październik 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

15 Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa 
we Wrocławiu 

Prawidłowość wykorzystania środków 
udzielonych z budżetu państwa na realizację 

zadania pod nazwą „Ocieplenie budynku 
biurowego w Lubinie przy ul. Słowiańskiej 8 oraz 

wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej”. 

problemowa październik 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

16 Urząd Miejski w 
Miliczu 

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 
2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

sprawdzająca listopad 2012-01-01 - 
2013-03-31 

  
 

17 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra 

Prawidłowość wykorzystania środków 
pochodzących z ustawy budżetowej oraz z 

rezerwy celowej udzielonych na dofinansowanie 
zadań realizowanych przez zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności. 

problemowa październik 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

18 Urząd Miasta i Gminy 
Radków 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa listopad 2012-01-01 - 
2012-12-31 

BZ  
 

19 Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu 

Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji 
celowej na wykonywanie zadań z zakresu 

doradztwa  rolniczego. 

problemowa listopad 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

20 Urząd Miejski 
Głuszyca 

Prawidłowość realizacji przez jednostki 
samorządu terytorialnego, dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

problemowa listopad 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

21 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza 

Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 
państwa  dokonywanych w związku z realizacją 

przez j st. zadań z zakresu administracji rządowej, 

problemowa listopad 2012-01-01 - 
2012-12-31 
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realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 
porozumienia z organami administracji rządowej. 

22 Urząd Gminy 
Podgórzyn 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa grudzień 2012-01-01 - 
2012-12-31 

BZ  
 

23 Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru  

Geodezyjnego i 
Kartograficznego we 

Wrocławiu 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki 
finansowej jednostki 

problemowa grudzień 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

24 Urząd Miasta 
Kamienna Góra 

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 
2011 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

sprawdzająca grudzień 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

25 Urząd Miejski 
Mieroszów 

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 
2011 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

sprawdzająca grudzień 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Nadzoru i Kontroli 

 
1 Urząd Miasta 

Bolesławiec 
-  wydawanie, 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 lipiec 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Urząd Miejski 
Nowogrodziec 

-  wydawanie, 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 lipiec 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Urząd Gminy 
Cieszków 

 - dowody osobiste 
- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 

ludności 
- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 
- wybór ławników do Sadów Okregowych i 

problemowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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Rejonowych 
-  wydawanie, 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 

2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

4 Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków we 

Wrocławiu  

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i 
załatwianie skarg i wniosków 

Dokonywanie ocen w służbie cywilnej. 
Organizacja naboru na wolne stanowiska pracy. 

problemowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

5 Urząd Miasta Jawor -  wydawanie, 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 sierpień 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Urząd Miasta Jawor - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 
skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Urząd Miasta Jawor - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 
skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Urząd Miasta Jelenia 
Góra 

-  wydawanie, 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 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Urząd Gminy i Miasta 
Węgliniec 

-  wydawanie, 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 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Urząd Gminy 
Ciepłowody 

- dowody osobiste 
- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 

ludności 
- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 
- wybór ławników do Sadów Okregowych i 

Rejonowych 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Urząd Gminy Stara 
Kamienica 

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

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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12 Urząd Gminy Stara 
Kamienica 

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

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

13 Urząd Miasta Oleśnica Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Urząd Gminy Głogów -  wydawanie, 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 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

15 Urząd Gminy Głogów - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 
skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

16 Urząd Gminy Głogów - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 
skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

17 Urząd Miasta Głogów -  wydawanie, 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 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

18 Urząd Miasta Legnica -  wydawanie, 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 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

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

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

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

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

21 Urząd Gminy 
Malczyce 

- dowody osobiste 
- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 

ludności 
- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 
- wybór ławników do Sadów Okregowych i 

Rejonowych 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

22 Urząd Gminy 
Kostomłoty 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

problemowa listopad 2007-01-01 do 
dnia kontroli 
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zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
23 Urząd Miejski 

Świdnica  
-  wydawanie, 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 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

24 Urząd Gminy Rudna - dowody osobiste 
- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 

ludności 
- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 
- wybór ławników do Sadów Okregowych i 

Rejonowych 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Urząd Gminy Oleśnica Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

26 Wojewódzki 
Inspektorat Transportu 

Drogowego we 
Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i 
załatwianie skarg i wniosków 

Dokonywanie ocen w służbie cywilnej. 
Organizacja naboru na wolne stanowiska pracy. 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

27 Wojewódzki 
Inspektorat 

Farmaceutyczny we 
Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i 
załatwianie skarg i wniosków 

Dokonywanie ocen w służbie cywilnej. 
Organizacja naboru na wolne stanowiska pracy. 

problemowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

28 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/84/06  

Ewa Jakubowska-
Szynal  

Tłumacze przysięgli problemowa lipiec - sierpień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

29 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/3701/05 Lucyna 
Janicka  

Tłumacze przysięgli problemowa lipiec - sierpień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

30 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4844/05 Piotr 
Jankiewicz 

Tłumacze przysięgli problemowa lipiec - sierpień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

31 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1750/05 Adam 

Tłumacze przysięgli problemowa lipiec - sierpień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 
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Jankowski 
32 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/81/06 
Karolina Jaroszewska-

Mądry 

Tłumacze przysięgli problemowa lipiec - sierpień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

33 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1281/06 Bernarda 
Jasińska  

Tłumacze przysięgli problemowa lipiec - sierpień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

34 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4753/05 Marta 
Jasińska-Rybacka  

Tłumacze przysięgli problemowa sierpień - 
wrzesień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

35 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/132/05 Andrzej 
Edwin Jasiński 

Tłumacze przysięgli problemowa sierpień - 
wrzesień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

36 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4845/05 Elżbieta 
Jaskólska 

Tłumacze przysięgli problemowa sierpień - 
wrzesień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

37 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego/angielski
ego TP/4841/05 Jerzy 

Jeczeń   

Tłumacze przysięgli problemowa sierpień - 
wrzesień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

38 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1697/05 Elżbieta 
Jerusel 

Tłumacze przysięgli problemowa sierpień - 
wrzesień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

39 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4756/05 Joanna 
Jeziorska 

Tłumacze przysięgli problemowa sierpień - 
wrzesień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

40 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4842/05 Agnieszka 
Jędrak 

Tłumacze przysięgli problemowa wrzesień - 
październik 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

41 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

Tłumacze przysięgli problemowa wrzesień - 
październik 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 
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TP/4840/05 Grzegorz 
Jędrzejewski 

42 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1706/05 Krystyna 
Jonko 

Tłumacze przysięgli problemowa wrzesień - 
październik 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

43 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego/niderland

zkiego TP/1692/05 
Marzanna Jóźwiak-

Kotynia 

Tłumacze przysięgli problemowa wrzesień - 
październik 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

44 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego/niderland

zkiego TP/133/05 
Anna Jungk 

Tłumacze przysięgli problemowa wrzesień - 
październik 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

45 Tłumacz przysięgły j. 
francuskiego 

TP/2445/06 Edyta 
Kaczmarczyk 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

46 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/308/06 Monika 
Kaczmarek 

Tłumacze przysięgli problemowa październik - 
listopad 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

47 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/2449/06 Aleksandra 
Kaczmarek 

Tłumacze przysięgli problemowa październik - 
listopad 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

48 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1669/05 Zofia 
Kaczyńska 

Tłumacze przysięgli problemowa październik - 
listopad 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

49 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1955/06 – Marek 
Kamieński 

Tłumacze przysięgli problemowa październik - 
listopad 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

50 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/303/06 – Maria 
Kapera 

Tłumacze przysięgli problemowa październik - 
listopad 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 
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51 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/322/06 – Barbara 
Kieruzal 

Tłumacze przysięgli problemowa październik - 
listopad 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

52 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/134/05 – Elżbieta 
Kasianik  

Tłumacze przysięgli problemowa październik - 
listopad 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

53 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4971/05 – Józef 
Kochniarczyk 

Tłumacze przysięgli problemowa październik - 
listopad 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

54 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 
TP/307/06 – 

Małgorzata Karolonek  

Tłumacze przysięgli problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

55 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/2467/06 – Bartosz 
Kasiubowski 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

56 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/135/05 – Jolanta 
Kawecka 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

57 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4755/05 – Joanna 
Kelm  

Tłumacze przysięgli problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

58 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/321/06 – Beata 
Kędzierska-Chaberek 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

59 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1668/05 – Dorota 
Kępczyńska-
Panczyszyn 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

60 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 
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TP/305/06 – Aneta 
Kiedos 

61 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1641/05 – Anna 
Kirchner 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

62 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

63 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1670/05 – Mariola 
Koguciak 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 

64 Starostwo Powiatowe 
Wołów 

Udzielanie, zmiana, przeniesienia, stwierdzenia 
wygaśnięcia i odmowa udzielenia koncesji na 
wydobywanie kopalin ze złóż oraz wydawanie 

decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty 
dodatkowej lub opłaty podwyższonej 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 
 

65 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4976/05 - Anna 
Monika Kołodko 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

66 Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska 

Udzielanie, zmiana, przeniesienia, stwierdzenia 
wygaśnięcia i odmowa udzielenia koncesji na 
wydobywanie kopalin ze złóż oraz wydawanie 

decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty 
dodatkowej lub opłaty podwyższonej 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 
 

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Infrastruktury 

 
1 Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Dolnośląskiego 

Wrocław 

 Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa lipiec 2011-01-03 do 
dnia kontroli 
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2 Urząd Miasta Kłodzko Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa lipiec 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Urząd Gminy 
Kobierzyce 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011 

problemowa sierpień 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Urząd Miejski Żmigród Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011 

problemowa listopad 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

5 Urząd Gminy 
Grębocice 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011 

problemowa listopad 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Starostwo Powiatowe 
Wrocław 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011 

problemowa grudzień 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz Laskowice 

Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa październik 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Brzozowski Ośrodek 
Szkolenia Kierowców 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 
regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 

problemowa październik 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Polityki Społecznej 

 
1 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Nowej Rudzie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Nowej Rudzie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kamiennej Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa lipiec 2012-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kamiennej Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

5 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lądku - 

Zdroju 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Ośrodek Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o kompleksowa lipiec 2012-01-01 do   
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Społecznej w Stroniu 
Śląskim 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dnia kontroli  

7 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Złotoryi  

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Dom Pomocy 
Społecznej "Jutrzenka" 

w Zgorzelcu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

skreślone Działalność środowiskowego domu samopomocy skreślone skreślone 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

9 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Bolesławcu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy problemowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  

10 Dom Pomocy 
Społecznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Ziębicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

12 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Głogowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

13 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Głogowie 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

problemowa lipiec 2011-11-01 do 
dnia kontroli 

2011-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieńsku 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

15 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Głogowie 

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa lipiec 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

16 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Platerówce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

17 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

18 Powiatowe Centrum Realizacja zadań wynikających z ustawy o kompleksowa sierpień 2012-08-01 do   
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Pomocy Rodzinie w 
Ząbkowicach Śląskich 

pomocy społecznej dnia kontroli  

19 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Ząbkowicach Śląskich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

20 Dom Dziecka 
"Sobieradzik" w 
Wojcieszowie 

Działalność placówki w zakresie 
dokumentowania pracy opiekuńczo - 

wychowawczej 

problemowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

21 Dom Dziecka im. J. 
Wyżykowskiego w 

Wilkowie 

Działalność placówki w zakresie 
dokumentowania pracy opiekuńczo - 

wychowawczej 

problemowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

22 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Czernicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

23 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Malczycach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

24 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Marcinowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żarowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

26 Dom Pomocy 
Społecznej w Nowej 

Rudzie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

27 Dom Pomocy 
Społecznej w Ścinawce 

Dolnej 17 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

28 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Kłodzku 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa sierpień 2012-12-01 do 
dnia kontroli 

  
 

29 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Lądku 

Zdroju 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa sierpień 2012-09-01 do 
dnia kontroli 

  
 

30 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Żukowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

31 Powiatowe Centrum Realizacja zadań wynikających z ustawy o kompleksowa wrzesień 2012-09-01 do   
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Pomocy Rodzinie w 
Świdnicy 

pomocy społecznej dnia kontroli  

32 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Świebodzicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

33 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Świdnicy 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca wrzesień 2012-10-24 do 
dnia kontroli 

  
 

34 Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 1 w 

Gorzanowie 

Działalność placówki w zakresie 
dokumentowania pracy opiekuńczo - 

wychowawczej 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

35 Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 2 w Kątach 

Bystrzyckich 

Działalność placówki w zakresie 
dokumentowania pracy opiekuńczo - 

wychowawczej 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

36 Dom Pomocy 
Społecznej w 
Rościszowie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 2012-09-20 do 
dnia kontroli 

  
 

37 Dom Pomocy 
Społecznej w 

Ząbkowicach Śląskich 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

38 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

39 Pensjonat Opiekuńczo 
– Rehabilitacyjny 
„SENIOVITA” w 

Psarach 

Działalność domu opieki całodobowej kompleksowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

40 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Węglińcu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

41 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Legnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

42 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wąsoszu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

43 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

44 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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Dziadowej Kłodzie 
45 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Dobroszycach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

46 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Sulikowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

47 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Zawidowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

48 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sycowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

49 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Dziadowej Kłodzie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

50 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

51 Dom Pomocy 
Społecznej w 

Szklarskiej Porębie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

52 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

53 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Oleśnicy Małej 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa październik 2012-12-01 do 
dnia kontroli 

  
 

54 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Obornikach Śląskich 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa październik 2012-12-01 do 
dnia kontroli 

  
 

55 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kamieńcu 
Ząbkowickim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

56 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Jordanowie Śląskim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

57 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Dzierżoniowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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58 Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy 

Dzierżoniów w 
Dzierżoniowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

59 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Siekierczynie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

60 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Strzelinie 

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa październik 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

61 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Lubaniu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

62 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Legnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa listopad 2012-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

63 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

64 Dom Dziecka w 
Legnicy 

Działalność placówki w zakresie 
dokumentowania pracy opiekuńczo - 

wychowawczej 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

65 Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza Chata 
„SKSK” w Świdnicy, 

ul. Wielecka 

Działalność placówki w zakresie 
dokumentowania pracy opiekuńczo - 

wychowawczej 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

66 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Świdnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

67 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

68 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Świebodzicach 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa listopad 2012-12-01 do 
dnia kontroli 

  
 

69 Dom Pomocy 
Społecznej w Brenniku 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

70 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Oleśnicy 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca listopad 2013-01-03 do 
dnia kontroli 

  
 

71 Środowiskowy Dom Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca listopad 2013-01-30 do   
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Samopomocy w 
Legnicy 

dnia kontroli  

72 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Janowicach Wielkich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

73 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bolkowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

74 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Mysłakowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa listopad 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

2012-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

75 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Chojnowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa listopad 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

2012-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

76 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Długołęce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa listopad 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

2012-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

77 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Rudnej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

78 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wiązowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

79 Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 24 we 

Wrocławiu 

Działalność placówki w zakresie 
dokumentowania pracy opiekuńczo - 

wychowawczej 

problemowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

80 Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 23 we 

Wrocławiu 

Działalność placówki w zakresie 
dokumentowania pracy opiekuńczo - 

wychowawczej 

problemowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

81 Placówka Opiekuńczo 
- Interwencyjna we 

Wrocławiu, ul. 
Borowska 

Działalność placówki w zakresie 
dokumentowania pracy opiekuńczo - 

wychowawczej 

problemowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

82 Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 21 we 

Wrocławiu 

Działalność placówki w zakresie 
dokumentowania pracy opiekuńczo - 

wychowawczej 

problemowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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skreślone Działalność środowiskowego domu samopomocy skreślone skreślone 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

83 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Wołowie 

Działalność środowiskowego domu samopomocy problemowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  

84 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Brzegu Dolnym 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

85 Środowiskowy Dom 
Samopomocy ul. 

Szkolna we Wrocławiu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

86 Pensjonat dla Osób 
Starszych "Maranta" w 

Bierutowie 

Działalność domu opieki całodobowej kompleksowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

87 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wołowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

88 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Brzegu Dolnym 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

89 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Mściwojowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

90 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Męcince 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 
Realizacji zadań wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych 

problemowa grudzień 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

2012-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

91 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Świerzawie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

92 Milickie Centrum 
Medyczne Sp. z o.o. 

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,·  

problemowa lipiec 2012-10-01 do 
dnia kontroli 
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- opracowanie indywidualnychharmonogramów 
stażu podyplomowego,·  

- grafik dyżurów medycznych, ·  
- karty stażu podyplomowego lekarza, 

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

93 NZOZ Powiatowy 
Szpital w 

Dzierżoniowie 

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 indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

problemowa lipiec 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

94 Specjalistyczne 
Centrum Medyczne 

Polanica Zdrój Spółka 
Akcyjna 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

problemowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

95 Przychodnia Lekarska 
KONSYLIUM Sp z 

o.o. Głogów 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  

problemowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 
96 Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny we 
Wrocławiu 

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły 
rodzenia ubiegające się o przyznanie 

Rekomendacji w zakresie realizacji „Standardu 
Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” 
przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego 

problemowa lipiec 2012-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

97 SALUS Ambulatoryjna 
Opieka Zdrowotna w 

Siedlcu 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

98 N ZOZ Zakłąd Opieki 
Zdrowotnej AGA-

MED - Andrzej Sroka 
w Strzelcach 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

99 DONMED - 
Przychodnia Rodzinna 

Donata Tużnik w 
Brzeziej Łące 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

100 MEDIX Jerzmanowa  Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

101 Polkowickie Centrum 
Usług Zdrowotnych - 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

problemowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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Zakład Opieki 
Zdrowotnej Spółka 

Akcyjna 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 
102 NZOZ Powiatowy 

Szpital w 
Dzierżoniowie 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i 

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - 
położniczym i neonatologicznym 

problemowa lipiec 2012-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

103 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 indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

problemowa sierpień 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

104 Specjalistyczny Szpital 
im. dr Sokołowskiego 

w Wałbrzychu 

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 indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

problemowa październik 2012-10-01 do 
dnia kontroli 
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stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 
105 N ZOZ Praktyka 

Dentystyczno-
Internistyczna S.C  

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 
Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

106 Przychodnia Rejonowa 
Jawor 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

problemowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

107 SP Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Jeżowie 

Sudeckim 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

108 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

109 NZOZ Praktyka  Ocena realizacja przez podmiot leczniczy problemowa sierpień 2012-01-01 do   
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Lekarza Rodzinnego 
Małgorzata Tarczyluk-
Mi śkiewicz w Czernicy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

dnia kontroli  

110 Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Mietkowie 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

111 Lekarsko-
Rehabilitacyjna 

Przychodnia Rodzinna 
AMICUS 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

112 Akademicki Szpital 
Kliniczny im. J. 

Mikulicza – 
Radeckiego we 

Wrocławiu 

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 indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

problemowa wrzesień 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

113 Gminna Przychodnia 
Zdrowia  

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 
wyrobów medycznych, oceny podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą w zakresie 
zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  

przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 
114 Publiczny Zakład 

Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w 

Strzelinie 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

115 Wielospecjalistyczny 
Szpital SOP ZOZ w 

Zgorzelcu 

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły 
rodzenia ubiegające się o przyznanie 

Rekomendacji w zakresie realizacji „Standardu 
Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” 
przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego 

problemowa wrzesień 2012-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

116 NZOZ Grażyna Iwan-
Dyś, Jacek 

Zwierzchowski S.C w 
Bardzie 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

117 NZOZ Przychodnia 
"Na Browarnej" Sp z 
o.o. w Wałbrzychu 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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pielęgniarkę/higienistkę szkolną 
118 Zespół Publicznych 

Zakładów Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w 

Krzelowie 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

119 Publiczny Zakład 
Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w 
Strzelinie 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

120 Wielospecjalistyczny 
Szpital SOP ZOZ w 

Zgorzelcu 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i 

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - 
położniczym i neonatologicznym 

problemowa wrzesień 2012-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

121 SP Zespół Opieki 
Zdrowotnej Regionalny 
Szpital Specjalistyczny 
LATAWIEC Szpitalny 
Oddział Ratunkowy w 

Świdnicy 

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 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

122 Regionalne Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. w 

Lubinie 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

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

- zawarcie umowy z UMWD, ·  
- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

problemowa październik 2012-10-01 do 
dnia kontroli 
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- zawarcie umów ze stażystami,·  
- opracowanie indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 
123 Praktyka Lekarza 

Rodzinnego w 
Obornikach Śląskich 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

124 NZOZ Praktyka 
Lekarza Rodzinnego w 

Szczepanowie 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

125 Specjalistyczny Szpital 
Ginekologiczno-
Połozniczy im. 
Biernackiego w 

Wałbrzychu 

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły 
rodzenia ubiegające się o przyznanie 

Rekomendacji w zakresie realizacji „Standardu 
Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” 
przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego 

problemowa październik 2012-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

126 SP ZOZ we Wleniu  Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 
(pielęgniarka  poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 
127 SP ZOZ w Malczycach  Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

128 Ekumeniczna Stacja 
Opieki - Centrum 

Pielęgniarstwa 
Rodzinnego, 

Rehabilitacji i Opieki 
Paliatywnej we 

Wrocławiu 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

129 Szpital Oława Zespół 
Opieki Zdrowotnej w 

Oławie 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i 

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - 
położniczym i neonatologicznym 

problemowa październik 2012-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

130 Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny Nr 1 

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 indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

problemowa listopad 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

131 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny we 

Wrocławiu 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

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

problemowa grudzień 2012-10-01 do 
dnia kontroli 
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- zawarcie umowy z UMWD, ·  
- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

- zawarcie umów ze stażystami,·  
- opracowanie indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 
132 Gminny Zespół 

Zakładów Opieki 
Podstawowej w 

Złotoryi 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

133 Regionalne Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. w 

Lubinie 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

134 NZOZ Praktyka 
Lekarska Iga Gilas-

Mirkiewicz we 
Wrocławiu 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 



 36

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

135 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego D. 
Feydryszak, E. 

Protasiewicz we 
Wrocławiu 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

136 Vita - Medis we 
Wrocławiu 

Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

137 Zespół Usług 
Medycznych "Lek-
Trans" sp z o.o. we 

Wrocławiu 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
ambulatoryjnych śwaidczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki nad matką i dzieckiem. 

sprawdzająca listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

138 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

139 Akademicka 
Poliklinika 

Stomatologiczna we 
Wrocławiu 

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 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

140 Centrum 
Gastrologiczno-

Hepatologiczne S.C 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

problemowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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Wrocław zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 
141 Wrocawskie Eye-Laser 

Center Sp z o.o. 
Wrocław 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 
przepisami wydanymi na jej podstawie oraz 

sposobu podawania do publicznej wiadomości 
informacji o zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

problemowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

142 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

143 Przychodnia Różanka 
we Wrocławiu 

Ocena realizacji przez podmiot leczniczy 
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

144 Sanatorium 
Uzdrowiskowe 

Zimowit 

Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we 
wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz 
potwierdzenie odpowiedniego dostosowania 
ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych 

uczestniczacych w turnusach rehabilitacyjnych i 
możliwości zapewnienia odpowiednich 

warunków realizacji programów tych turnusów... 

sprawdzająca lipiec stan bieżący   

145 Powiatowy Urząd 
Pracy Kłodzko Filia w 

Nowej Rudzie 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej zgodnie ze standardami 

usług rynku pracy 
prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 

problemowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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standardami usług rynku pracy 
146 Urząd Miasta i Gminy  

Sobótka 
Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa lipiec 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

147 Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa lipiec 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

148 Urząd Miasta 
Wojcieszów 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa lipiec 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

149 Hotel Bornit stwierdzenie zgodności informacji zawartych we 
wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz 
potwierdzenie odpowiedniego dostosowania 
ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych 

uczestniczacych w turnusach rehabilitacyjnych i 
możliwości zapewnienia odpowiednich 

warunków realizacji programów tych turnusów... 

problemowa lipiec stan bieżący   

150 Powiatowy Urząd 
Pracy  Jawor 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej zgodnie ze standardami 

usług rynku pracy 
prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 

standardami usług rynku pracy 
przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 

organizacji szkoleń 
stosowanie standardów usług rynku pracy w 
zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu 

pracy 

problemowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

151 Urząd Miejski Pieszyce Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa sierpień 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

152 Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa sierpień 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

153 Urząd Gminy 
Jordanów Śląski 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa sierpień 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

154 Auto Komplex sp. z. 
o.o. 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, 

okresowa sierpień 2013-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 



 39

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 
155 Ośrodek Uroczysko Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we 

wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz 
potwierdzenie odpowiedniego dostosowania 
ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych 

uczestniczacych w turnusach rehabilitacyjnych i 
możliwości zapewnienia odpowiednich 

warunków realizacji programów tych turnusów... 

problemowa sierpień stan bieżący   
 

156 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

157 Powiatowy Urząd 
Pracy Wałbrzych 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej zgodnie ze standardami 

usług rynku pracy, 
prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 

standardami usług rynku pracy 
przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 

organizacji szkoleń, 
stosowanie standardów usług rynku pracy w 
zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu 

pracy. 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

158 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

159 Powiatowy Urząd 
Pracy  Milicz 

prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 
standardami usług rynku pracy, 

przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 
organizacji szkoleń, 

 
stosowanie standardów usług rynku pracy w 
zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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pracy 
160 Urząd Gminy Czarny 

Bór 
Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

161 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

162 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

163 Urząd Gminy Udanin Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2010-01-02 - 
2012-12-31 

  
 

164 Powiatowy Urząd 
Pracy Głogów 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej zgodnie ze standardami 

usług rynku pracy, 
prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 

standardami usług rynku pracy 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

165 Elektrotechniczna 
Spółdzielnia Inwalidów 

Elsin 

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 2013-03-01 do 
dnia kontroli 

  
 

166 Wytwórnia Wód 
Mineralnych Mineral 
spółka jawna Marek 

Duda-Augustyn 
Maślanka 

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 

okresowa wrzesień 2013-03-01 do 
dnia kontroli 
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higieniczno-sanitarnych i ciągów 
komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 

wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 
167 Urząd Miasta i Gminy 

Bogatynia 
Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa październik 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

168 Urząd Gminy Męcinka Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa październik 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

169 Urząd Miasta Nowa 
Ruda 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa październik 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

170 Urząd Gminy Świdnica Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa październik 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

171 Powiatowy Urząd 
Pracy  Kamienna Góra 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej zgodnie ze standardami 

usług rynku pracy 
prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 

standardami usług rynku pracy 
przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 

organizacji szkoleń 
stosowanie standardów usług rynku pracy w 
zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu 

pracy 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

172 Kim 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 

okresowa październik 2013-04-01 do 
dnia kontroli 
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doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

173 M i K 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 październik 2013-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

174 Liw-Lewant Fabryka 
Wyrobów z Tworzyw 
Sztucznych 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 październik 2013-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

175 Urząd Gminy 
Dobromierz 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

176 Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

177 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

178 Urząd Gminy 
Kobierzyce 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

problemowa listopad 2010-01-01 - 
2012-12-31 
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kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
179 Urząd Miejski 

Świebodzice 
Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

180 Urząd Gminy 
Mściwojów 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

181 Urząd Miejski Kowary Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

182 Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

183 Niezależny 
Samodzielny Związek 

Zawodowy Policjantów 
Organizacji Terenowej 

Koła Emerytów i 
Rencistów Policyjnych 

Empol 

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 2013-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

184 Dolnośląska 
Spółdzielnia 

Niewidomych Dolsin 

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, 

okresowa listopad 2013-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 



 44

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 
185 Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe 
Stolgraf Pasternak 

Rodziewicz sp.jawna 

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 2013-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

186 Urząd Miasta i Gminy 
Wleń 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa grudzień 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

187 Powiatowy Urząd 
Pracy Jelenia Góra 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej zgodnie ze standardami 

usług rynku pracy 
prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 

standardami usług rynku pracy 
przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 

organizacji szkoleń 
stosowanie standardów usług rynku pracy w 
zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu 

pracy 

problemowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

188 Urząd Miasta Chojnów Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa grudzień 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

189 Urząd Gminy 
Marcinowice 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa grudzień 2010-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

190 Koelner- Tworzywa 
Sztuczne 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 

okresowa grudzień 2013-06-01 do 
dnia kontroli 
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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 
191 Przedsiębiorstwo 

Usługowe Jarexs 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 2013-06-01 do 
dnia kontroli 

  
 

192 Urząd Miasta 
Wałbrzych 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu "Maluch" 

problemowa wrzesień 2012-07-24 do 
dnia kontroli 

  
 

193 Urząd Miejski 
Wrocław 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu "Maluch" 

problemowa październik 2012-10-30 do 
dnia kontroli 

  
 

194 Urząd Gminy Radków Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu "Maluch" 

problemowa listopad 2012-11-13 do 
dnia kontroli 

  
 

195 Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowy 

"Jantar" ul. Parkowa 17 

Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we 
wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz 
potwierdzenie odpowiedniego dostosowania 
ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych 

uczestniczacych w turnusach rehabilitacyjnych i 
możliwości zapewnienia odpowiednich 

warunków realizacji programów tych turnusów... 

problemowa wrzesień stan bieżący   
 
 

196 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Miłkowicach 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca listopad 2012-08-13 do 
dnia kontroli 

  

197 Dolnośląskie Centrum 
Onkologii Wrocław 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                            

problemowa grudzień 2012-10-01 do 
dnia kontroli 
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- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności:  

- zawarcie umowy z UMWD, 
- zawarcie umowy z koordynatorem, 

- zawarcie umów ze stażystami, 
- opracowanie indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,  
- grafik dyżurów medycznych, 

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

 

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 

 
1 Starostwo Powiatowe 

Ząbkowice Śląskie 
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 

– ochrona gruntów rolnych. Sprawdzenie 
realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli 
problemowej przeprowadzonej w dniach 5-6 
listopada 2012 r. z zakresu ochrony gruntów 

rolnych. 

sprawdzająca sierpień 2013-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Starostwo Powiatowe 
Głogów 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciążających 

nieruchomości Skarbu Państwa 
Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa, w zakresie: 
- zbywanie nieruchomości (w trybie 

przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i 
zamiany) 

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

- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa, 
- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 

problemowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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użytkowych, 
Kontrola realizacji planów gospodarowania 

nieruchomościami zasobu 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 

ust. 3 i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o 
gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 

Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia 
Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 
ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem 

Realizacja 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. ( Dz. U. z 2010 

r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie 
zakwaterowania Sił Zbrojnych RP 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 
Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste 
Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

Skarbu Państwa, opracowanie planu 
wykorzystania zasobu oraz sporządzenie 

rocznego sprawozdania z gospodarowania 
zasobem 

3 Starostwo Powiatowe 
Świdnica 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciążających 

nieruchomości Skarbu Państwa 
Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa, w zakresie: 
- zbywanie nieruchomości (w trybie 

przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i 
zamiany) 

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

- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa, 
- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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użytkowych, 
Kontrola realizacji planów gospodarowania 

nieruchomościami zasobu 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 

ust. 3 i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o 
gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 

Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia 
Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 
ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem 

Realizacja 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. ( Dz. U. z 2010 

r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie 
zakwaterowania Sił Zbrojnych RP 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 
Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste 
Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

Skarbu Państwa, opracowanie planu 
wykorzystania zasobu oraz sporządzenie 

rocznego sprawozdania z gospodarowania 
zasobem 

4 Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin 

Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej i jego wypłata. 

problemowa październik 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  
 

5 Starostwo Powiatowe 
Wrocław 

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 
– ochrona gruntów rolnych 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciążających 

nieruchomości Skarbu Państwa 
Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa, w zakresie: 
- zbywanie nieruchomości (w trybie 

przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i 
zamiany) 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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- udostępnianie nieruchomości na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, 

- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa, 
- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 

użytkowych, 
Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania 

z zakresu gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu 

terytorialnego w dziale 700 rozdział 70005 § 
2110 i dziale 710 rozdział 71014 § 2110 

Kontrola realizacji planów gospodarowania 
nieruchomościami zasobu 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 
ust. 3 i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o 

gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 
Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia 

Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 
ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem 

Realizacja 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. ( Dz. U. z 2010 

r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie 
zakwaterowania Sił Zbrojnych RP 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 
Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste 
Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

Skarbu Państwa, opracowanie planu 
wykorzystania zasobu oraz sporządzenie 

rocznego sprawozdania z gospodarowania 
zasobem 

7 Urząd Miejski Ziębice Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji 

problemowa listopad 2012-01-01 - 
2012-12-31 
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rolnej  i jego wypłata. 
8 Starostwo Powiatowe 

Kłodzko 
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 

– ochrona gruntów rolnych 
problemowa listopad 2012-01-01 do 

dnia kontroli 
  

 
9 Starostwo Powiatowe 

Polkowice 
Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 

wieczyste i trwały zarząd obciążających 
nieruchomości Skarbu Państwa 

Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 
Państwa, w zakresie: 

- zbywanie nieruchomości (w trybie 
przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i 

zamiany) 
- udostępnianie nieruchomości na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, 
- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, 

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 
użytkowych, 

Kontrola realizacji planów gospodarowania 
nieruchomościami zasobu 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 
ust. 3 i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o 

gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 
Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia 

Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 
ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem 

Realizacja 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. ( Dz. U. z 2010 

r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie 
zakwaterowania Sił Zbrojnych RP 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 
Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste 
Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

Skarbu Państwa, opracowanie planu 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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wykorzystania zasobu oraz sporządzenie 
rocznego sprawozdania z gospodarowania 

zasobem 
10 Starostwo Powiatowe 

Milicz 
Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania 

z zakresu gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu 

terytorialnego w dziale 700 rozdział 70005 § 
2110 i dziale 710 rozdział 71014 § 2110 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 
Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po 
kontroli problemowej przeprowadzonej w  dniach 

10 -20 września 2012 r. z zakresu 
gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa 

sprawdzająca grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  

 
 
 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Programu dla Odry - 2006 

 
1 Urząd Miejski w 

Miliczu 
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na 

realizację własnych zadań bieżących gminy, 
udzielonej z budżetu państwa na pomniki 

przyrody 

problemowa sierpień 2012-01-01 - 
2012-12-31 

  

 


