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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Urząd Miasta 
Bolesławiec 

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 

Zbrojnych RP 

problemowa styczeń 2008-09-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Wrocław 2012 Sp. z o.o. Porównanie parametrów technicznych urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na 

stadionach z minimalnymi wymogami technicznymi 
oraz sparwdzenie stanu technicznego tychże 

urządzeń 

problemowa styczeń 2014-01-23 - 2014-
01-24 

  

 Wrocław 2012 Sp. z o.o. Porównanie parametrów technicznych urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na 

stadionach z minimalnymi wymogami technicznymi 
oraz sparwdzenie stanu technicznego tychże 

urządzeń 

problemowa styczeń 2014-01-23 - 2014-
01-24 

  
 

3 Zagłębie Lubin S.A. Porównanie parametrów technicznych urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na 

stadionach z minimalnymi wymogami technicznymi 
oraz sparwdzenie stanu technicznego tychże 

urządzeń 

problemowa styczeń 2014-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Urząd Gminy 
Bolesławiec 

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 

problemowa styczeń 2008-09-01 do 
dnia kontroli 

  
 



3 
 

obrony. 
Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 
Zbrojnych RP 

5 Chrobry Głogów S.A. Porównanie parametrów technicznych urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na 

stadionach z minimalnymi wymogami technicznymi 
oraz sparwdzenie stanu technicznego tychże 

urządzeń 

problemowa luty 2014-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Urząd Gminy Oleśnica 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 

Zbrojnych RP 

problemowa luty 2008-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Urząd Gminy Polkowice Porównanie parametrów technicznych urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na 

stadionach z minimalnymi wymogami technicznymi 
oraz sparwdzenie stanu technicznego tychże 

urządzeń 

problemowa luty 2014-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 "BOI" Biuro Obsługi 
Inwestycji Wrocław 

W zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

problemowa luty 2011-02-17 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Eagle System Robert 
Jędrych 

- zgodność funkcjonowania podmiotu 
przeprowadzającego kursy w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy z programem 
prowadzenia kursu, weryfikacja kwalifikacji kadry 

dydaktycznej kursu 

problemowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Starostwo Powiatowe 
Jawor 

System ostrzegania i alarmowania problemowa luty 2011-03-07 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Urząd Gminy Wądroże 
Wielkie 

System ostrzegania i alarmowania problemowa luty 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

12 Urząd Miasta Lubań Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

problemowa marzec 2008-12-01 do 
dnia kontroli 
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rzecz wojsk sojuszniczych 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP 
13 Urząd Miejski Wrocław Porównanie parametrów technicznych urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na 
stadionach z minimalnymi wymogami technicznymi 

oraz sparwdzenie stanu technicznego tychże 
urządzeń 

problemowa marzec 2014-03-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Urząd Miasta i Gminy 
Syców 

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 

Zbrojnych RP 

problemowa marzec 2008-06-01 do 
dnia kontroli 

  
 

15 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

16 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

17 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

18 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 
19 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 
20 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 
21 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 
22 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 
23 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
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24 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna 

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 

Zbrojnych RP 

problemowa kwiecień 2008-06-01 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój 

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 

Zbrojnych RP 

problemowa kwiecień 2008-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

26 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 
27 Urząd Gminy 

Platerówka 
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 

Zbrojnych RP 

problemowa maj 2008-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

28 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

29 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

30 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

31 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
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32 Urząd Gminy 
Siekierczyn 

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 

Zbrojnych RP 

problemowa maj 2008-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

33 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 
34 Urząd Miejski Głuszyca 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 

Zbrojnych RP 

problemowa czerwiec 2008-12-01 do 
dnia kontroli 

  
 

35 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

36 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

37 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

38 Urząd Miejski 
Boguszów – Gorce 

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 

Zbrojnych RP 

problemowa czerwiec 2008-09-01 do 
dnia kontroli 

  
 

39 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
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Wydział Polityki Społecznej 

 

 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 
 

40 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna 

System ostrzegania i alarmowania problemowa kwiecień 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

41 Urząd Miejski Głuszyca System ostrzegania i alarmowania problemowa czerwiec 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

42 Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój 

System ostrzegania i alarmowania 
 
 

problemowa kwiecień 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 

1 Środowiskowy Dom 
Samopomocy ul. 
Okulickiego 2 we 

Wrocławiu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Środowiskowy Dom 
Samopomocy "Ostoja" 

ul. Stawowa 1a we 
Wrocławiu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Żmigrodzie 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Dom Pomocy 
Społecznej w 

Obornikach Śląskich 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

5 Dom Dziecka im. Św. 
Mikołaja Caritas 

Archidiecezji 
Wrocławskiej w Kątach 

Wrocławskich 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

sprawdzająca styczeń 2013-07-02 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 8 we Wrocławiu 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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7 Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 15 we Wrocławiu 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 16 we Wrocławiu 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 18 we Wrocławiu 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kamiennej Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Świebodzicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

12 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Starych Bogaczowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

13 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sobótce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Strzegomiu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa styczeń 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

2012-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

15 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Kątach Wrocławskich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa styczeń 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

2012-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

16 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kamiennej Górze 

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa styczeń 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

17 Dom Pomocy 
Społecznej w Ziębicach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

18 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Środzie 

Śląskiej 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

19 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Strzelinie 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

20 Dom Pomocy 
Społecznej w Bielawie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

21 Rodzinny Dom Dziecka Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie ustawy sprawdzająca luty 2012-08-08 do   
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Nr 19 we Wrocławiu o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dnia kontroli  
22 Rodzinny Dom Dziecka 

Nr 28 we Wrocławiu 
Działalność placówki w zakresie dokumentowania 

pracy opiekuńczo - wychowawczej 
problemowa luty 2013-01-01 do 

dnia kontroli 
  

 
23 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Oleśnicy 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca luty 2013-03-04 do 
dnia kontroli 

  
 

24 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Oleśnicy 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca luty 2013-03-01 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Malczycach 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca luty 2013-04-08 do 
dnia kontroli 

  
 

26 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Środzie Śląskiej 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca luty 2013-04-18 do 
dnia kontroli 

  
 

27 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Lubinie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

28 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miliczu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

29 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Lubinie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

30 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Jeżowie Sudeckim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

31 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Jeleniej Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa luty 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

2012-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

32 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Polkowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa luty 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

2012-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

33 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Miliczu 

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa luty 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

34 Dom Pomocy 
Społecznej we Wronińcu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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35 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Górze 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

36 Dom Pomocy 
Społecznej w Jaskulinie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

37 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Świdnicy 

Działalność środowiskowego domu samopomocy sprawdzająca marzec 2013-04-24 do 
dnia kontroli 

  
 

38 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Oławie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa marzec 2013-03-01 do 
dnia kontroli 

  
 

39 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Oławie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

40 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Oławie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

41 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

42 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Zawoni 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

43 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Świdnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

44 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Leśnej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

45 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Krotoszycach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

46 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

47 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Świeradowie Zdroju 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa marzec 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

2012-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

48 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Szczawnie-Zdroju 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 

problemowa marzec 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

2012-11-01 do 
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świadczeniach rodzinnych dnia kontroli 
49 Dom Pomocy 

Społecznej w Mirsku 
Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 2013-01-01 do 

dnia kontroli 
  

 
50 Dom Pomocy 

Społecznej "Ostoja" w 
Zgorzelcu 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca kwiecień 2011-09-22 do 
dnia kontroli 

  
 

51 Dom Pomocy 
Społecznej "Jędrek" w 

Opolnie Zdroju 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca kwiecień 2011-12-13 do 
dnia kontroli 

  
 

52 Dom Pomocy 
Społecznej w Jugowie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

53 Dom "Spokojna Jesień" 
w Nowej Rudzie 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca kwiecień 2011-09-06 do 
dnia kontroli 

  
 

54 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Bolesławcu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2013-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

55 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

56 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

57 Dom Dziecka p.w. Św. 
Józefa Zgromadzenia 
Sióstr Elżbietanek w 

Bolesławcu 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

58 Dom Dziecka w 
Domaszkowie 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

59 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Głogowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

60 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pieszycach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

61 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bystrzycy 

Kłodzkiej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

62 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Piławie 

Górnej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

63 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bielawie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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64 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lądku - 

Zdroju 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

65 Dom Pomocy 
Społecznej "Pogodna 
Jesień" Jelenia Góra 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

66 Dom Pomocy 
Społecznej w 

Janowicach Wielkich 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

67 Dom Opieki 
Zgromadzenia Sióstr św. 

Elżbiety w Chełmsku 
Śląskim 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

68 Dom Pomocy 
Społecznej w Szarocinie 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca maj 2012-07-13 do 
dnia kontroli 

  
 

69 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Kłodzku 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca maj 2013-09-30 do 
dnia kontroli 

  
 

70 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Lądku 

Zdroju 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca maj 2013-09-16 do 
dnia kontroli 

  
 

71 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Głogowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa maj 2013-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

72 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Głogowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

73 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Głogowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

74 Dom dla Dzieci 
"Nadzieja" w Przesiece 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

75 Dom Dziecka 
"Nadzieja" w Jeleniej 

Górze 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

76 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Ząbkowicach Śląskich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

77 Ośrodek Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy kompleksowa maj 2013-01-01 do   
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Społecznej w 
Stoszowicach 

społecznej dnia kontroli  

78 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lwówku 
Śląskim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

79 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Chojnowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

80 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gryfowie 
Śląskim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

81 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Złotym 

Stoku 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

82 Dom Pomocy 
Społecznej w Szczytnej 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

83 Dom Emeryta i Rencisty 
"Arkadia" w Polanicy 

Zdrój 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

84 Dom Pomocy 
Społecznej w Kowarach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

85 Dom Pomocy 
Społecznej w Miłkowie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

86 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Jaworze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa czerwiec 2013-06-01 do 
dnia kontroli 

  
 

87 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Jaworze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

88 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Zgorzelcu 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca czerwiec 2013-07-23 do 
dnia kontroli 

  
 

89 Rodzinny Dom Dziecka 
"Promyk Słońca" w 

Lasowie 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

sprawdzająca czerwiec 2012-08-03 do 
dnia kontroli 

  
 

90 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szczytnej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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91 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Boguszowie Gorcach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

92 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wądrożu Wielkim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

93 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

94 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubawce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

95 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Paszowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

96 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Jaworze 

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa czerwiec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

97 Maciej Żabski Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa marzec 2013-11-12 do 
dnia kontroli 

  
 

98 Urząd Miasta Głogów Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa kwiecień 2012-11-14 do 
dnia kontroli 

  
 

99 Daria Michalska Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa maj 2013-11-12 do 
dnia kontroli 

  
 

100 Monika Przyłęcka Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa czerwiec 2013-11-12 do 
dnia kontroli 

  
 

101 NZOZ "AMICUS" 
Jolanta Atman  

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 
 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  

poz). 

sprawdzająca styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

102 Dolnośląskie Centrum 
Chorób Płuc 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,·  

problemowa styczeń 2013-10-01 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. 

103 H i H Prywatna 
Przychodnia s.c 

Stanisław Hryń, Halina 
Kubiakowska - Hryń 

Wrocław 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

104 Dolnośląski Szpital 
Specjalistyczny im. 

Marciniaka  

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 luty 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

105 Szpital Specjalistyczny 
im. Falkiewicza 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 luty 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

106 NZOZ Zawidawie  Ocena realizacja przez podmiot leczniczy sprawdzająca luty 2013-01-01 do   
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Spółka z o.o.,ul. 
B.Krzywoustego 290 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  

poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

dnia kontroli  

107 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego " PRO 

HOMINE" Barbara Lis, 
Agnieszka Cempa  

Ocena podmiotu leczniczego realizującego 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 
nad matką i dzieckiem   

problemowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

108 CLIDENT 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 luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

109 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Miłosz 

Madera 

 Ocena podmiotu leczniczego realizującego 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 
nad matką i dzieckiem 

sprawdzająca luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

110 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Jadczak, 
Kubicki s.c. Wrocław 

 Ocena podmiotu leczniczego realizującego 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 
nad matką i dzieckiem 

problemowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

111 Prywatne Centrum 
Stomatologiczne 

Oleśnica 

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 

problemowa marzec 2013-10-01 do 
dnia kontroli 
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stażu podyplomowego, 
 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 

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

stażu. 
112 Powiatowy Zespół 

Szpitali Oleśnica 
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 marzec 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

113 Przychodnia Rejonowo-
Specjalistyczna Sp z o.o. 

Jelcz-Laskowice 

 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 marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

114 MEDICOR s.c Jelcz-
Laskowice 

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 marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

115 Powiatowy Zespół 
Szpitali Oleśnica 

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

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym 

problemowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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i neonatologicznym 
116 Samodzielny Zespół 

Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej 

Oleśnica 

 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 marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

117 Dolnobrzeskie 
Specjalistyczne Centrum 

Medyczne sp z o.o. 
Brzeg Dolny 

 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 kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

118 Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Głogowie 

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 kwiecień 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

119 NZOZ Centrum 
Położniczo-

Ginekologiczno 
GEMINI Wołów 

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 kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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120 NZOZ SZKOL-PIEL-
MED Renata Mrozek, 

sp. j. Nowa Ruda 

 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 kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

121 NZOZ Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Janusz 

Kazimierski Szczytna 

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 kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

122 Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Powiatowe Centrum 
Medyczne w Wołowie 

 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 kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

123 Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Głogowie 

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 kwiecień 2013-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

124 Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Głogowie 

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

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym 
i neonatologicznym 

problemowa kwiecień 2013-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

125 NZOZ ESCULAP 
Małgorzata Pyzińska -
Bargieł sp. j. Głogów 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

problemowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

126 PIAST-MED s.c. 
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  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 

przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu 
podawania do publicznej wiadomości informacji o 

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

127 Publiczny Zespół 
Zakładów Lecznitwa 
Ambulatoryjnego w 

Miliczu 

 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 maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

128 Magdalena Żywicka 
Gabinet 

Stomatologiczny Jelenia 
Góra 

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 maj 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

129 Wojewódzkie Centrum 
Szpitalne Kotliny 
Jeleniogórskiej w 

Jeleniej Górze 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

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

problemowa maj 2013-10-01 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. 
130 NZOZ GAJA Katarzyna 

Tatoń-Sokołowska 
Milicz 

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 maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

131 ARS MEDICA sp z o.o. 
Budzów 

 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 maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

132 Centrum Rehabilitacji 
MAK Maria Anna 

Kolanko Ząbkowice Śl. 

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 maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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133 Praktyka Lekarska 
SANITAS s.c. Leśna 

 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 maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

134 Wojewódzkie Centrum 
Szpitalne Kotliny 
Jeleniogórskiej w 

Jeleniej Górze 

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 maj 2013-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

135 Wojewódzkie Centrum 
Szpitalne Kotliny 
Jeleniogórskiej w 

Jeleniej Górze 

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

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym 
i neonatologicznym 

problemowa maj 2013-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

136 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

137 SP Gminny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w 

Przewornie 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 
nad matką i dzieckiem 

problemowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

138 Miedziowe Centrum 
Zdrowia S.A. Lubin 

 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 czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

139 Usługi stomatologiczne 
"RÓŻA" Róża Zarzycka 

Lubin 

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 

problemowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 



23 
 

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
140 Regionalne Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w 
Lubinie 

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

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym 
i neonatologicznym 

problemowa czerwiec 2013-06-01 do 
dnia kontroli 

  
 

141 Spółdzielnia Inwalidów 
Usług Technicznych 

Technika 

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 styczeń 2013-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

142 Majewscy Świat 
Kwiatów i Roślin 

Centrum Ogrodnicze 
Zakład Pracy Chronionej 

Grażyna Majewska  

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa styczeń 2013-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

143 P.W. WEDA s. jawna 
Cieślik Wiesław, 
Srebrna Urszula 

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 styczeń 2013-07-01 do 
dnia kontroli 
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poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 
144 Powiatowy Urząd Pracy 

Strzelin 
Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

świadczenia, 
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania  
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

problemowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

145 Urząd Miasta 
Piechowice 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa styczeń 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

146 Urząd Miasta Szklarska 
Poręba 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa styczeń 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

147 Powiatowy Urząd Pracy 
Wrocław 

Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Prawidłowość przyznawania bezrobotnym dotacji na 
podjęcie działalności gospodarczej  

Prawidłowość przyznawania przedsiębiorcom 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 

problemowa styczeń 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 

148 Powiatowy Urząd Pracy 
Świdnica 

Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

świadczenia, 
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania  
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

problemowa styczeń 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

149 Urząd Miasta Jelenia 
Góra 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

sprawdzająca styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

150 OZON GROUP 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 luty 2013-08-01 do 
dnia kontroli 

  
 

151 JAMP Import-Export 
Bogumiła Łysoń 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

okresowa luty 2013-08-01 do 
dnia kontroli 
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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 
152 Powiatowy Urząd Pracy  

Lubań 
Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

świadczenia, 
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania  
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

problemowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

153 Powiatowy Urząd Pracy 
Wołów 

Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

problemowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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świadczenia  
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania  
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

154 Powiatowy Urząd Pracy 
Oława 

Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

świadczenia, 
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania 
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

problemowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

155 Urząd Gminy Stara 
Kamienica 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa luty 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

156 Piast Group 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 marzec 2013-09-01 do 
dnia kontroli 
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157 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

158 Agent Ochrony AGAT 
Tadeusz Michalczuk 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa marzec 2013-09-01 do 
dnia kontroli 

  
 

159 URBEX 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 marzec 2013-09-01 do 
dnia kontroli 

  
 

160 LERNEN POLSKA Sp. 
z .o.o. 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa marzec 2013-09-01 do 
dnia kontroli 

  
 

161 Urząd Miejski 
Boguszów – Gorce 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

problemowa marzec 2011-01-01 - 2013-
12-31 
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kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
162 Powiatowy Urząd Pracy 

Kłodzko 
Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

świadczenia, 
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa. 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania  
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

problemowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

163 Powiatowy Urząd Pracy 
Środa Śląska 

Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

świadczenia  
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania  
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

problemowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

164 Powiatowy Urząd Pracy  Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 problemowa marzec 2013-01-01 do   
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Legnica ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

świadczenia, 
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania  
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

dnia kontroli  

165 ORIN sp. z o.o. Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów 
rehabilitacyjnych, 

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 kwiecień 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

166 Gminna Spółdzielnia  
Samopomoc Chłopska  

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 kwiecień 2013-10-01 do 
dnia kontroli 
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doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

167 Impel S.A. stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa kwiecień 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

168 Powiatowy Urząd Pracy  
Złotoryja 

Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

świadczenia, 
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania  
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

problemowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

169 Powiatowy Urząd Pracy 
Oleśnica 

Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 

problemowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 
robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

świadczenia, 
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa, 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania  
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

170 Zakład Usług 
Gospodarczych 

ANTEMA 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 maj 2013-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

171 Spółdzielnia Inwalidów 
TEXIM 

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 maj 2013-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

172 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 

sprawdzająca maj stan bieżący   
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w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości 
zapewnienia odpowiednich warunków realizacji 

programów tych turnusów... 
173 Urząd Miasta 

Świeradów Zdrój 
Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa maj 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

174 Urząd Gminy Zagrodno Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa maj 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

175 Urząd Gminy 
Łagiewniki 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa maj 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

176 Urząd Gminy 
Chocianów 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa maj 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

177 Powiatowy Urząd Pracy  
Polkowice  

Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

świadczenia,  
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania  
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

problemowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

178 Powiatowy Urząd Pracy 
Lwówek Śląski  

Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

problemowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 



34 
 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

świadczenia, 
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania  
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

179 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... 

sprawdzająca czerwiec stan bieżący   

180 Creator sp. z o.o. Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na 
podstawie oceny ich przebiegu z uwzględnieniem 

programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca 
realizacji turnusu,biorac pod uwagę rodzaj turnusu 
oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników 

tych turnusów 

problemowa czerwiec 2013-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

181 CSS Centrum Terapii 
Alicja Brakoniecka 

Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na 
podstawie oceny ich przebiegu z uwzględnieniem 

programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca 
realizacji turnusu,biorac pod uwagę rodzaj turnusu 
oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników 

tych turnusów 

problemowa czerwiec 2013-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

182 Powiatowy Urząd Pracy 
Lubin 

Podejmowanie działań określonych w art.50 ust.2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w stosunku do niektórych grup bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

problemowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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Wydział Finansów i Budżetu 

robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w 
art 49 pkt 1,3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 
umorzenie części lub całości, rozłożenia na raty , 
odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranego 

świadczenia, 
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa 
Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 

wznowienia postępowania  
Wydawanie decyzji w trybie art 132Kpa 

183 Urząd Miasta Głogów Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa czerwiec 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

184 Urząd Gminy Głogów Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa czerwiec 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 
 

185 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bogatyni 

Realizacja zasiłków celowych dla osób i rodzin 
poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej 

problemowa marzec 2013-06-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Powiatowa Stacja 
Sanitarno-

Epidemiologiczna w 
Kłodzku 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki 
finansowej jednostki 

problemowa styczeń 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

2 Urząd Miejski Olszyna Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa styczeń 2013-01-01 - 2013-
12-31 

BZ  
 

3 Urząd Miasta Jelenia 
Góra 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa luty 2013-01-01 - 2013-
12-31 

BZ  
 

4 Urząd Miasta Wałbrzych Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego, dochodów związanych z realizacją 

problemowa luty 2013-01-01 - 2013-
12-31 
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zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

5 Urząd Miasta Wałbrzych Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych 
gminy w ramach Resortowego Programu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

problemowa luty 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

6  Dolnośląskie 
Kuratorium Oświaty we  

Wrocławiu 

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 
r. przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

problemowa marzec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

7 Urząd Miasta Kamienna 
Góra 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa marzec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

8 Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 

we Wrocławiu 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki 
finansowej jednostki 

problemowa marzec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

9 Urząd Gminy Walim Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego, dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

problemowa marzec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

10 Urząd Miejski Głuszyca Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa kwiecień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

11 Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków we 

Wrocławiu  

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki 
finansowej jednostki 

problemowa kwiecień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

12 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica 

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych z dotacji celowej na przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej. 

problemowa kwiecień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

13 Urząd Miejski Leśna Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 
r. przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

problemowa kwiecień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

14 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

15 Urząd Miasta 
Wojcieszów 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa maj 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

16 Urząd Miasta i Gminy 
Wołów 

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

problemowa czerwiec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

17 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
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Wydział Nadzoru i Kontroli 

 

18 Urząd Miejski Pieszyce Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 
r. przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

problemowa maj 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

19 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa czerwiec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

20 Urząd Gminy Długołęka Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 
r. przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

problemowa czerwiec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

21 Urząd Gminy Długołęka Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań 
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 

problemowa czerwiec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

22 Urząd Gminy 
Dobromierz 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego, dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

problemowa czerwiec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

23 Urząd Miejski Świdnica  Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań 
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 

problemowa czerwiec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Urząd Gminy 
Marcinowice 

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

problemowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Urząd Gminy 
Marcinowice 

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

problemowa styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Urząd Miasta i Gminy  
Sobótka 

- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego 

sprawdzająca styczeń 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Urząd Miasta 
Piechowice 

-  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 luty 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

5 Urząd Miejski Siechnice - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Urząd Miejski Siechnice - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i problemowa luty 2013-01-01 do   
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wniosków przez organ stanowiący JST dnia kontroli  
7 Komenda Wojewódzka 

Straży Pożarnej we 
Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i 
załatwianie skarg i wniosków 

 
Dokonywanie ocen w służbie cywilnej. 

 
Organizacja naboru na wolne stanowiska pracy. 

problemowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

2011-01-01 do 
dnia kontroli 

2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Starostwo Powiatowe 
Jawor 

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 luty 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie 

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

problemowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie 

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

problemowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Urząd Gminy 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 marzec 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

12 Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie 

-  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 marzec 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

13 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo 

Dowody osobiste 
Ewidencja ludności 

Rejestracja stanu cywilnego 
Zmiana imion i nazwisk 

problemowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice 

-  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 kwiecień 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

15 Wojeówdzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej we 

Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i 
załatwianie skarg i wniosków 

 
Dokonywanie ocen w służbie cywilnej. 

problemowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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Organizacja naboru na wolne stanowiska pracy. 

2011-01-01 do 
dnia kontroli 

16 Urząd Miasta Duszniki - 
Zdrój 

-  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 kwiecień 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

17 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice 

Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

18 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz 

Dowody osobiste 
Ewidencja ludności 

Rejestracja stanu cywilnego 
Zmiana imion i nazwisk 

problemowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

19 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Wrocław 

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 maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

20 Starostwo Powiatowe 
Głogów 

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 maj 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

21 Urząd Miasta Lubin - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

22 Urząd Miasta Lubin - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

23 Urząd Miasta Głogów Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

24 Urząd Gminy 
Radwanice 

-  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 
 

Dowody osobiste 
Ewidencja ludności 

Rejestracja stanu cywilnego 
Zmiana imion i nazwisk 

problemowa maj 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

2013-01-01 do 
dnia kontroli 

2013-01-01 do 
dnia kontroli 

2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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25 Urząd Gminy Borów -  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 czerwiec 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

26 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Wrocław 

Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na obrót 
hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 

18% alkoholu  

problemowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

27 Komenda Wojewódzka 
Policji we Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i 
załatwianie skarg i wniosków 

 
Dokonywanie ocen w służbie cywilnej. 

 
Organizacja naboru na wolne stanowiska pracy. 

problemowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

2011-01-01 do 
dnia kontroli 

2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

28 Urząd Miejski Karpacz Dowody osobiste 
Ewidencja ludności 

Rejestracja stanu cywilnego 
Zmiana imion i nazwisk 

problemowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

29 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1743/05 Zbigniew 
Gdowski 

Tłumacze przysięgli problemowa styczeń - luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

30 Tłumacz przysięgły j. 
angielskiego/ j. 
niemieckiego 

TP/3706/05 Eugeniusz 
Idzik 

Tłumacze przysięgli problemowa styczeń - luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

31 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego/niderlandz
kiego  TP/3496/05 Agata 

Szubert-Kowalska 

Tłumacze przysięgli problemowa styczeń - luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

32 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/3832/05 Aleksandra 
Kondracka 

Tłumacze przysięgli problemowa styczeń - luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

33 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/2448/06 Artur 

Tłumacze przysięgli problemowa luty - marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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Buczma-Nawrocki 
34 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego 
TP/1737/05 Zbigniew 

Kowalik 

Tłumacze przysięgli problemowa luty - marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

35 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/62/05 

Adrian Gnilka 

Tłumacze przysięgli problemowa luty - marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

36 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/60/05 
Krzysztof Adam Gerus 

Tłumacze przysięgli problemowa luty - marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

37 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4973/05 Anita 
Kończewska 

Tłumacze przysięgli problemowa marzec - kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

38 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4839/05 Elżbieta 
Kopciuch 

Tłumacze przysięgli problemowa marzec - kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

39 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4972/05 Wanda 
Kotecka-Oleksyk 

Tłumacze przysięgli problemowa marzec - kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

40 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1905/05 Anna 
Kornaga 

Tłumacze przysięgli problemowa marzec - kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

41 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/5208/05 Maciej 
Budzikowski 

Tłumacze przysięgli problemowa kwiecień - maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

42 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4764/05 Marta 
Gołębiowska 

Tłumacze przysięgli problemowa kwiecień - maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

43 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1648/05 Sylwia 
Galuba 

Tłumacze przysięgli problemowa kwiecień - maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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44 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/5220/05 Edyta 
Gawrońska 

Tłumacze przysięgli problemowa kwiecień - maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

45 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4846/05 Andrzej 
Gawrysiak 

Tłumacze przysięgli problemowa maj - czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

46 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego/angielskie
go TP/4759/05 Jadwiga 

Konieczna 

Tłumacze przysięgli problemowa maj - czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

47 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1781/06 Roman 
Kostrzewa 

Tłumacze przysięgli problemowa maj - czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

48 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1762/06 Renata 
Kołtowska-Dyrcz 

Tłumacze przysięgli problemowa maj - czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

49 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1283/06 Małgorzata 
Kosińska 

Tłumacze przysięgli problemowa maj - czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

50 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1952/06 Marek 
Kowal 

Tłumacze przysięgli problemowa maj - czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

51 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

52 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4762/05 Kamila 
Kołodziej 

Tłumacze przysięgli problemowa maj - czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 

53 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4845/05 Elżbieta 
Jaskólska 

Tłumacze przysięgli problemowa maj - czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 

 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Starostwo Powiatowe 
Lubin 

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po 
kontroli problemowej przeprowadzonej w  dniach 

15-30 listopada 2012 r.  

sprawdzająca styczeń 2013-02-19 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych 

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, 

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 

problemowa luty 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Spółka Wodna Miłowice 
- Południe 

Wykorzystanie dotacji  podmiotowej z budżetu 
Wojewody  

problemowa marzec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

4 Urząd Miejski 
Wałbrzych 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciążających 

problemowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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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, 

Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z 
zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa, zlecone jednostkom samorządu 
terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 § 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 

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 
5 Gminna Spółka Wodna 

w Kotli 
Wykorzystanie dotacji  podmiotowej z budżetu 

Wojewody  
problemowa kwiecień 2013-01-01 - 2013-

12-31 
  

 
6 Starostwo Powiatowe 

Lubań 
Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony 

gruntów rolnych 
problemowa kwiecień 2013-01-01 do 

dnia kontroli 
  

 
7 Starostwo Powiatowe 

Góra 
Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po 
kontroli problemowej przeprowadzonej w  dniach 

18-28 lutego 2013r.  

sprawdzająca kwiecień 2013-04-30 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra 

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony 
gruntów rolnych 

problemowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Urząd Gminy Borów Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
i jego wypłata. 

problemowa maj 2013-01-01 - 2013-
12-31 
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10 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec 

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, 

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 

problemowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec 

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony 
gruntów rolnych 

problemowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

12 Urząd Gminy 
Kostomłoty 

Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
i jego wypłata. 

problemowa czerwiec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

13 Urząd Miasta Jelenia 
Góra 

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 

problemowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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Wydział Infrastruktury 

 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, 

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 
użytkowych, 

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 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Ośrodek Szkolenia 
"DOMINO" s.c. 
Grażyna Cały i 
Krzysztof Cały 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 
regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 

problemowa luty 2013-01-01 - 2014-
01-31 

  
 

2 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

3 Urząd Miasta Wałbrzych  Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa marzec 2013-01-01 - 2014-
02-28 

  
 

4 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

5 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko 

 Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa kwiecień 2013-01-01 - 2014-
03-31 

  
 

6 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa kwiecień 2013-01-01 - 2014-
03-31 

  
 

7 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
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8 Urząd Miasta Legnica Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa maj 2013-01-01 - 2014-
04-30 

  
 

9 OŚRODEK 
SZKOLENIA 

BOGUMIŁ JANICKI 
HUP "TIP-TOP" 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 
regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 

 
 

problemowa maj 2013-01-01 - 2014-
04-30 

  
 

10 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

11 Urząd Gminy 
Marcinowice 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa maj 2013-01-01 - 2014-
04-30 

  
 

12 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

13 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL - II etap 

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 

problemowa kwiecień 2013-01-01 - 2014-
03-31 

  
 

14 ODTJ Wrocław Andrzej 
Słowiński 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 
regulowanej jako Ośrodka Doskonalenia Techniki 

Jazdy stopnia podstawowego/wyższego 

problemowa czerwiec 2014-02-13 do 
dnia kontroli 

  
 

15 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011: 
zadanie pn.: Pzrebudowa drogi powiatowej nr 

1371D na odcinku Krzyżanowice-Cieniu-Skarszyn 

problemowa maj 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

16 Waldemar Humeniuk 
MOTOSFERA 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 
regulowanej jako Ośrodka Doskonalenia Techniki 

Jazdy stopnia podstawowego 

problemowa maj 2012-04-24 do 
dnia kontroli 

  


