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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 Gminy Borów 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 wrzesień 2008-09-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Urząd Gminy Kłodzko 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 wrzesień 2008-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Polskie Centrum 
Zdrowia w Górze 

Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w 
oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 

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

właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 
2012 r. poz.741) 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Powiatowy Zespół 
Szpitali Oleśnica 

Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w 
oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 

właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 
2012 r. poz.741) 

5 Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski 

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 październik 2008-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski 

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 październik 2008-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Urząd Miejski Oborniki 
Śląskie 

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 listopad 2008-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Urząd Gminy Chojnów Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

problemowa listopad 2008-06-01 do 
dnia kontroli 
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Wydział Polityki Społecznej 

 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP 
9 Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjno - 
Budowalnych Leszek 

Pikuła Wrocław 

W zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

problemowa październik 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

10 E-BLAST Piotr 
Micewicz Wrocław 

W zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

problemowa listopad 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

11 SPEC - MAJ Lesław 
Majewski Oława 

W zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

problemowa wrzesień 2012-01-02 - 2014-
09-30 

  
 

12 Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

Wrocław 

Realizacja zadań w zakresie ratownictwa wodnego problemowa grudzień 2013-12-02 do 
dnia kontroli 

  

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walimiu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza typu 
rodzinnego Nr 3 w 

Bartnicy 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Lubinie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej (powiat) 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa lipiec 2013-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Polkowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa lipiec 2013-07-01 do 
dnia kontroli 
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5 Dom Seniora "GRZEŚ" 
w Karpaczu 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa lipiec 2013-04-02 do 
dnia kontroli 

  
 

6 "Rezydencja Seniora 
AS" w Karpaczu 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa lipiec 2013-12-05 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Sudecki Dom Seniora 
"Słoneczna Polana" w 

Szklarskiej Porębie 

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

  
 

8 Dom Pomocy 
Społecznej w Sosnówce 

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

  
 

9 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Dusznikach Zdroju 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Międzylesiu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Karpaczu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

12 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Marciszowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

13 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Radwanicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Przemkowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

15 Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Jeleniej 

Górze 

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

  
 

16 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Głuszycy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

17 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jedlinie 

Zdroju 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

18 Zespół Koedukacyjnych 
Placówek Opiekuńczo - 
Wychowawczych typu 

socjalizacyjnego 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa sierpień 2013-03-21 do 
dnia kontroli 
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"Wspólnota Dziecięca 
Gromadka", Placówka 

Opiekuńczo - 
Wychowawcza "Sigma" 

w Nowej Rudzie 
19 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Nowej Rudzie 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca sierpień 2013-08-19 do 
dnia kontroli 

  
 

20 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Nowej Rudzie 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca sierpień 2013-08-16 do 
dnia kontroli 

  
 

21 Dom Pomocy 
Społecznej w Głogowie 

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

  
 

22 Dom Opieki 
Zgromadzenia Sióstr św. 

Elżbiety w Środzie 
Śląskiej 

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

  
 

23 Środowiskowy Dom 
Samopomocy "Lilla" w 

Chojnowie 

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

  
 

24 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Jerzmanowej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Bolesławcu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

26 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Nowogrodźcu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

27 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Warcie Bolesławieckiej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

28 Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 
"AKSON" we 

Wrocławiu 

Działalność specjalistycznego ośrodka wsparcia dla 
ofiar przemocy w rodzinie 

kompleksowa sierpień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

29 Dom dla Dzieci Działalność placówki w zakresie dokumentowania problemowa wrzesień 2012-12-21 do   
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"Nadzieja" w 
Lubomierzu 

pracy opiekuńczo - wychowawczej dnia kontroli  

30 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Lubomierzu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

31 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Lewinie Kłodzkim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

32 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kudowie 

Zdrój 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

33 Dom Spokojnej Starości 
"Majowy Sen" w 

Kłodzku 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa wrzesień 2013-08-26 do 
dnia kontroli 

  
 

34 Dom Opieki 
Zgromadzenia Sióstr św. 

Elżbiety w Bardzie 

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

  
 

35 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Polkowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

36 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wińsku 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

37 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kowarach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

38 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Oleśnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

39 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bierutowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

40 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Oławie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

41 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Wałbrzychu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa październik 2013-10-01 do 
dnia kontroli 
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42 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Szczawnie-Zdroju 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

43 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Podgórzynie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

44 Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza 

"Dąbrówka 1" w Jeleniej 
Górze 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa październik 2013-12-20 do 
dnia kontroli 

  
 

45 Dom "Spokojna Jesień" 
w Nowej Rudzie 

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

  
 

46 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Nowej 

Rudzie 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa październik 2014-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

47 Dom Pomocy 
Społecznej "Zielone 

Wzgórze" w 
Rościszowie 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca październik 2013-12-12 do 
dnia kontroli 

  
 

48 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Świebodzicach 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca październik 2014-01-20 do 
dnia kontroli 

  
 

49 Dom dla Osób Starszych 
"Starzyk" w Jedlinie 

Zdrój 

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

  
 

50 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Lubaniu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

51 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Platerówce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

52 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Siekierczynie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa październik 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

2013-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

53 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Jaworzynie Śląskiej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

54 Gminny Ośrodek Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy kompleksowa październik 2013-01-01 do   
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Pomocy Społecznej w 
Świdnicy 

społecznej dnia kontroli  

55 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Dzierżoniowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa październik 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

2013-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

56 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Środzie Śląskiej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa listopad 2013-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

57 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Miękini 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

58 Rodzinny Dom Dziecka 
w Raszówce 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

59 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Lubinie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

60 Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 1 we Wrocławiu 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

61 Prywatny Dom Opieki w 
Bukowince 

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

  
 

62 Dom Opieki Caritas 
Archidiecezji 

Wrocławskiej w 
Dobroszycach 

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

  
 

63 Ośrodek Wsparcia - 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Jaworze 

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

  
 

64 Prywatny Dom dla osób 
Starszych "Maria" w 

Skokowej 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa listopad 2013-06-05 do 
dnia kontroli 

  
 

65 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

66 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kondratowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

67 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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Lubomierzu 
68 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Przewornie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa listopad 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

2013-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

69 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wleniu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

70 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kostomłotach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa listopad 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

2013-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

71 Pogotowie Opiekuńcze 
w Legnicy 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

72 Rodzinny Dom Dziecka 
w Legnicy 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

73 Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 4 we Wrocławiu 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

74 Całodobowa Placówka 
Opiekuńczo - 

Wychowawcza typu 
socjalizacyjnego 

"Tęcza" we Wrocławiu 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

75 Dom Pomocy 
Społecznej "Miłosierny 

Samarytanin" we 
Wrocławiu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień 2013-04-26 do 
dnia kontroli 

  
 

76 Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

CURATUS we 
Wrocławiu 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca grudzień 2013-03-19 do 
dnia kontroli 

  
 

77 Dom Pomocy 
Społecznej - Adam 
Żmuda w Wiązowie 

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

  
 

78 "Domek z Sercem" w 
Radwanicach 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa grudzień 2013-03-06 do 
dnia kontroli 

  
 

79 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Zawoni 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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80 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wiszni Małej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

81 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Prochowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

82 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kunicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 

83 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Legnickim Polu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

 
Realizacji zadań wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych 

problemowa grudzień 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

2013-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

84 Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
"MEDCOM" Sp z o.o. 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

problemowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

85 N ZOZ Praktyka 
Lekarza Rodzinnego 
Maria Grudniewicz-

Braniecka 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

problemowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

86 SP ZOZ Przychodnia 
Rejonowa w 

Wojcieszowie 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

87 SP Zespół Opieki 
Zdrowotnej  

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

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym 
i neonatologicznym 

problemowa lipiec 2013-07-01 - 2014-
06-30 

  
 

88 Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Świdnicy 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

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

- zawarcie umowy z UMWD, ·  

problemowa lipiec 2013-10-01 do 
dnia kontroli 
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- zawarcie umowy z koordynatorem,·  
- zawarcie umów ze stażystami,·  

- opracowanie indywidualnych harmonogramów 
stażu podyplomowego,·  

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

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

89 Specjalistyczny Szpital 
im. dra Sokołowskiego  

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 lipiec 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

90 Laboratorium 
Analityczne DILAB-
MED Spółka Cywilna 
Janina Krauz, Iwona 

Kocjan 

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

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

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 

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

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

91 MKmedic Dariusz 
Chruścik Jacek 

Wiktorowski Spółka 
Cywilna 

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 

problemowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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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. 
92 Praktyka Lekarza 

Rodzinnego Marek 
Orliński 

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

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

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 

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

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

93 Małgorzata Bereza 
Praktyka Lekarza 

Rodzinnego 

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

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

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 

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

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

94 Wielospecjalistyczny 
Szpital SP Zespół Opieki 

Zdrowotnej  

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

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

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

- zawarcie umów ze stażystami,·  
- opracowanie indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego,·  

problemowa sierpień 2013-10-01 do 
dnia kontroli 
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- grafik dyżurów medycznych, ·  
- karty stażu podyplomowego lekarza, 

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

95 SP Zakład 
Ambulatoryjnej Opieki 

Zdrowotnej  

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

96 SP ZOZ w Prusach  Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

97 SP ZOZ Sanatorium 
Uzdrowiskowe MSW 

AGAT 

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

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

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 

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

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

98 Dorota Naglik  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 

problemowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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podawania do publicznej wiadomości informacji o 
zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

99 Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny 

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 wrzesień 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

100 Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Oławie 

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 wrzesień 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

101 Szpital Mikulicz Sp z 
o.o.  

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

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym 
i neonatologicznym 

problemowa wrzesień 2013-09-01 - 2014-
08-31 

  
 

102 Grupowa Praktyka 
Lekarzy POZ 

MEDICUS A. Zając, U. 
Łączyńska-Remza P. 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

problemowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 



16 
 

Podłowski, S.C 
103 N ZOZ " Czarny Bór" 

Horabik-Lorencik 
Spółka jawna 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

problemowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

104 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Barbara 

Bąk 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

problemowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

105 COR-MED M&S Diallo 
Spólka Jawna 

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 
Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 

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

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

106 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Lek. 
Barbara Kołodziej 

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

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

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 

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

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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107 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w 

Legnicy 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza dentysty: 

- ocena spełniania wymagań i warunków realizacji 
stażu, 

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

 • zawarcie umowy z UMWD,  
 • zawarcie umowy z koordynatorem, 

 • zawarcie umów ze stażystami, 
 • opracowanie indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego, 
 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 

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

stażu. 

problemowa październik 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

108 Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Złotoryi 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

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

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

- zawarcie umów ze stażystami,·  
- opracowanie indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

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

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

problemowa październik 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

109 Małgorzata Bereza 
Praktyka Lekarza 

Rodzinnego 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 
nad matką i dzieckiem 

sprawdzająca październik 2013-08-01 - 2014-
09-30 

  
 

110 Praktyka Lekarza 
Rodzonnego Edyta 

Sierakowska 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 
nad matką i dzieckiem 

sprawdzająca październik 2013-08-01 - 2014-
09-30 

  
 

111 Wiejski Ośrodek 
Zdrowia 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

problemowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 
112 N ZOZ "ALBUS" Piotr 

Siedlecki 
 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  

poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

113 Przychodnia Lekarska 
ESCULAP 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

114 Dolnośląskie Centrum 
Zdrowia Psychicznego 

Sp z o.o  

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

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

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

- zawarcie umów ze stażystami,·  
- opracowanie indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

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

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

problemowa listopad 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

115 Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Krzyckie Centrum 
Ortodontyczno – 
Stomatologiczne  
„ORTO-DENT” 

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 listopad 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. 
116 Praktyka Lekarza 

Rodzinnego s.c M. 
Kaniecka-

Matuszkiewicz i E. 
Klimczak 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 
nad matką i dzieckiem 

sprawdzająca listopad 2013-08-01 - 2014-
09-30 

  
 

117 NZOZ "DIAMED" w 
Skokowej 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

118 Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki 

Zdrowotnej  

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

119 NZOZ TeSaMed we 
Wrocławiu 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

sprawdzająca listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

120 Integrative Medical 
Center Sp zo.o. 

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 

problemowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu 
podawania do publicznej wiadomości informacji o 

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
121 4 Wojskowy Szpital 

Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej we 

Wrocławiu 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

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

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

- zawarcie umów ze stażystami,·  
- opracowanie indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

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

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 
Spełnianie warunków odbywania stażu 

podyplomowego lekarza dentysty: 
- ocena spełniania wymagań i warunków realizacji 

stażu, 
- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu 

stażu, a w szczególności: 
 • zawarcie umowy z UMWD,  

 • zawarcie umowy z koordynatorem, 
 • zawarcie umów ze stażystami, 

 • opracowanie indywidualnych harmonogramów 
stażu podyplomowego, 

 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 
-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów 

lekarzy dentystów dotyczące realizacji programu 
stażu. 

problemowa grudzień 2013-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

122 N ZOZ Przychodnia 
Kosmonautów Sp z o.o. 

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 grudzień 2013-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

123 SP Szpital Kliniczny Nr 
1  

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły 
rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji 

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

problemowa grudzień 2013-07-01 do 
dnia kontroli 
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Wojewodę Dolnośląskiego 
124 Urząd Gminy Malczyce Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa lipiec 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

125 Powiatowy Urząd Pracy  
Jawor 

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.132 kpa 

podejmowanie działań w stosunku do bezrobotnych 
korzystających z pomocy społecznej, 

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

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotmym będących w trudnej 
sytuacji na rynku pracy 

problemowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

126 Urząd Gminy Radków Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa lipiec 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

127 Urząd Gminy Złotoryja Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa lipiec 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

128 Urząd Miejski w 
Prochowicach 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa lipiec 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

129 Urząd Gminy Sulików Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa lipiec 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

130 Powiatowy Urząd Pracy  
Bolesławiec 

podejmowanie działań w stosunku do bezrobotnych 
korzystających z pomocy społecznej, 

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

świadczenia, 
wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 

154 i 155 Kpa 

problemowa sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie 
wznowienia postępowania  

Wydawanie decyzji w trybie art.132 kpa, 
przedstawianie propozycji zatrudnienia , innej pracy 

zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 
przygotowania zawodowego dorosłych lub 

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 
robót publicznych bezrobotmym będących w trudnej 

sytuacji na rynku pracy 
131 Urząd Gminy Miłkowice Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa sierpień 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

132 Urząd Gminy Kunice Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa sierpień 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

133 PHU NIKA 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 
Realizacja zadań dofinansowanych środkami z 

budżetu państwa 

problemowa październik 2014-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

134 Agencja Ochrony " 
Skorpion" 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 sierpień 2014-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 

135 Assistnet Sp z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

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

okresowa sierpień 2014-02-01 do 
dnia kontroli 
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potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 
przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

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

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 
136 Urząd Gminy 

Osiecznica 
Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

137 Powiatowy Urząd Pracy  
Legnica Filia w 

Chojnowie 

podejmowanie działań w stosunku do bezrobotnych 
korzystających z pomocy społecznej, 

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.132 kpa, 

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

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotmym będących w trudnej 
sytuacji na rynku pracy. 

problemowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

138 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

139 Urząd Gminy 
Kondratowice 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

140 Urząd Miasta Kłodzko Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

141 Urząd Miejski w 
Siechnicach 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

142 Urząd Miasta i Gminy Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu problemowa wrzesień 2011-01-01 - 2013-   
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Jelcz Laskowice Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

12-31  

143 CS Company Sp. z o.o. 
sp. komandytowa 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

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

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

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

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa wrzesień 2014-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

144 "Polers" spółka Jawna stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

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

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

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

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa wrzesień 2014-03-01 do 
dnia kontroli 

  
 

145 Fabryka Mebli 
"Meblostef" 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

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

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

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

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa wrzesień 2014-03-01 do 
dnia kontroli 

  
 

146 P.P.H.MZ " Tronic" stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

okresowa wrzesień 2014-03-01 do 
dnia kontroli 
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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 
147 Urząd Gminy Zawidów Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa październik 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

148 Urząd Gminy Długołęka Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa październik 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 
 

149 Urząd Gminy 
Siekierczyn 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa październik 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

150 Urząd Gminy 
Stoszowice 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa październik 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

151 Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyce 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa październik 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

152 Powiatowy Urząd Pracy  
Ząbkowice Śląskie 

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

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotmym będących w trudnej 
sytuacji na 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.132 kpa, 

podejmowanie działań w stosunku do bezrobotnych 

problemowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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korzystających z pomocy społecznej 
153 Urząd Gminy Legnickie 

Pole 
Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa październik 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

154 PEXO Przedsiębiorstwo 
Prywatne  

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

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

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

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

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa październik 2014-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

155 Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

156 Urząd Miasta Szczawno-
Zdrój 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

157 Urząd Miasta Oława Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

158 Urząd Gminy Ruja Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

159 Urząd Gminy 
Ciepłowody 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2011-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

160 Powiatowy Urząd Pracy  
Zgorzelc 

podejmowanie działań w stosunku do bezrobotnych 
korzystających z pomocy społecznej, 

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

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotnym będących w trudnej 
sytuacji na rynku pracy, 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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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.132 kpa 

161 JLS Sp z o.o.  stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

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

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

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

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa listopad 2014-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

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

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

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

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

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa listopad 2014-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

163 Pacon Drukarnia i 
Producent Opakowań 

Mazij s. jawna 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

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

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

okresowa listopad 2014-05-01 do 
dnia kontroli 
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oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 
164 Powiatowy Urząd Pracy  

Trzebnica 
podejmowanie działań w stosunku do bezrobotnych 

korzystających z pomocy społecznej 
przedstawianie propozycji zatrudnienia , innej pracy 

zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia 
przygotowania zawodowego dorosłych lub 

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 
robót publicznych bezrobotnym będących w trudnej 

sytuacji na 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.132 kpa 

problemowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

165 Powiatowy Urząd Pracy  
Kamienna Góra 

podejmowanie działań w stosunku do bezrobotnych 
korzystających z pomocy społecznej, 

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

przygotowania zawodowego dorosłych lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych bezrobotmym będących w trudnej 
sytuacji na 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.132 kpa 

problemowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

166 Security i System Sp z 
o.o. 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

okresowa grudzień 2014-06-01 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 
167 Impel Cleaning Sp z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

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

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa grudzień 2014-06-01 do 
dnia kontroli 

  
 

168 Urząd Miasta Szklarska 
Poręba 

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

problemowa wrzesień 2013-08-22 do 
dnia kontroli 

  
 

169 Urząd Miejski Środa 
Śląska 

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

problemowa październik 2013-08-27 do 
dnia kontroli 

  
 

170 Urząd Gminy Długołęka Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa listopad 2013-08-27 do 
dnia kontroli 

  
 

171 PERFECT-DENT 
Wrocław 

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 

problemowa sierpień 2013-10-01 do 
dnia kontroli 
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Wydział Finansów i Budżetu 

 

stażu. 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Urząd Miejski Bolków Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa lipiec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

BZ  
 

2 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

3 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

4 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

5 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

6 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

7 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

8 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

9 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

10 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

11 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

12 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

13 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

14 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

15 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
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16 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

17 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

18 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 Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój 

Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych 
z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą 

„Odbudowa nieruchomości mieszkalnej przy ul. 
Górniczej 10 w Jedlinie-Zdroju”. 

problemowa listopad 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

23 Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego, dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

problemowa listopad 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

24 Starostwo Powiatowe 
Wrocław 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego, dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

problemowa listopad 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

25 Urząd Miejski Wrocław Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych 
z dotacji celowej na finansowanie działalności 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności we Wrocławiu. 

problemowa listopad 2013-01-31 - 2013-
12-31 

  
 

26 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

27 Urząd Miasta Wałbrzych Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań 
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 

problemowa grudzień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

28 Urząd Miasta Wałbrzych Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa  
dokonywanych w związku z realizacją przez j st. 

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

problemowa grudzień 2013-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

29  Dolnośląskie 
Kuratorium Oświaty we  

Alokacja kosztów i wydatków oraz ich ewidencja 
księgowa na potrzeby budżetu zadaniowego. 

problemowa grudzień 2013-01-01 - 2013-
12-31 
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Wrocławiu 
30 Stowarzyszenie 

Eurojedynka 
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 

udzielonych w 2013 roku z dotacji celowej w 
ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności 

romskiej w Polsce 

problemowa lipiec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

30 Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk 

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych w 2013 roku z dotacji celowej w 

ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności 
romskiej w Polsce 

problemowa sierpień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

30 Stowarzyszenie 
Asystentów Edukacji 
Romskiej w Polsce 

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych w 2013 roku z dotacji celowej w 

ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności 
romskiej w Polsce 

problemowa sierpień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

30 Stowarzyszenie Pomocy 
"Iskierka" 

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych w 2013 roku z dotacji celowej w 

ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności 
romskiej w Polsce 

problemowa sierpień - wrzesień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

30 Stowarzyszenie Romów 
we Wrocławiu "Romani 

Bacht" 

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych w 2013 roku z dotacji celowej w 

ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności 
romskiej w Polsce 

problemowa wrzesień - 
październik 

2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

30 Stowarzyszenie Romów 
w Lubaniu 

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych w 2013 roku z dotacji celowej w 

ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności 
romskiej w Polsce 

problemowa wrzesień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

30 Fundacja Integracji 
Społecznej „Prom” we 

Wrocławiu 

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych w 2013 roku z dotacji celowej w 

ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności 
romskiej w Polsce 

problemowa październik 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 
 

31 Urząd Miasta i Gminy 
Radków 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa sierpień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

BZ-
LUSKŻ 

 
 

32 Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa wrzesień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

BZ-
LUSKŻ 

 
 
 

33 Urząd Miasta i Gminy 
Wleń 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa październik 2013-01-01 - 2013-
12-31 

BZ-
LUSKŻ 

 
 

34 Starostwo Powiatowe Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy problemowa listopad 2013-01-01 - 2013- BZ-  
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Wydział Nadzoru i Kontroli 

 

Lwówek Śląski celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

12-31 LUSKŻ  

35 Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa grudzień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

BZ-
LUSKŻ 

 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Urząd Gminy 
Dobromierz 

Dowody osobiste 
Ewidencja ludności 

Rejestracja stanu cywilnego 
Zmiana imion i nazwisk 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Urząd Miasta Oława Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa lipiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Urząd Miejski Kowary Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 
-  wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Urząd Gminy Paszowice Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 
- wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa lipiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

5 Urząd Miasta i Gminy Dowody osobiste problemowa sierpień 2013-01-01 do   
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Lwówek Śląski Ewidencja ludności 
Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk 
Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

dnia kontroli  

6 Urząd Gminy Zgorzelec Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 
- wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Urząd Miasta Zgorzelec Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 
- wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Urząd Miasta Lubin Dowody osobiste 
Ewidencja ludności 

Rejestracja stanu cywilnego 
Zmiana imion i nazwisk 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Urząd Miasta Nowa 
Ruda 

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 
- wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Urząd Miejski Ziębice Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 
- wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, 

problemowa wrzesień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 
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-  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 
11 Urząd Gminy Oława Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 
problemowa wrzesień 2013-01-01 do 

dnia kontroli 
  

 
12 Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i 
załatwianie skarg i wniosków 

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

problemowa wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

13 Urząd Miejski Bolków Dowody osobiste 
Ewidencja ludności 

Rejestracja stanu cywilnego 
Zmiana imion i nazwisk 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Urząd Miasta 
Ząbkowice Śląskie 

Dowody osobiste 
Ewidencja ludności 

Rejestracja stanu cywilnego 
Zmiana imion i nazwisk 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

15 Urząd Gminy Zawonia Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 
- wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

16 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz 

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 
- wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 
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17 Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii we 

Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i 
załatwianie skarg i wniosków. 

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

problemowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

18 Urząd Miasta Chojnów Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 
- wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

19 Urząd Gminy 
Siekierczyn 

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 
- wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

20 Urząd Miasta i Gminy 
Wołów 

Dowody osobiste 
Ewidencja ludności 

Rejestracja stanu cywilnego 
Zmiana imion i nazwisk 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

21 Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz 

Dowody osobiste 
Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 
Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

22 Urząd Gminy Chojnów - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

23 Urząd Gminy Chojnów - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

24 Urząd Miasta Lubań - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Urząd Miasta Lubań - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i problemowa listopad 2013-01-01 do   
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wniosków przez organ stanowiący JST dnia kontroli  
26 Urząd Miasta i Gminy 

Jelcz Laskowice 
Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 
problemowa grudzień 2013-01-01 do 

dnia kontroli 
  

 
27  Dolnośląskie 

Kuratorium Oświaty we  
Wrocławiu 

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

problemowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

28 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/402/06 

Anna Kowczur 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa lipiec - sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

29 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/2466/06 Marta 
Krawczyk 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa lipiec - sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

30 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4836/05 Paweł 
Krasiński 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa lipiec - sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

31 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4767/05 Joanna 
Kramarczuk 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa lipiec - sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

32 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4758/05 Joanna 
Krawietz 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

problemowa sierpień - wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej). 

33 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/98/06 

Cezary Król 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa sierpień - wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

34 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/99/06 

Agnieszka Król 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa sierpień - wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

35 Tłumacz przysięgły j. 
niderlandzkiego/ j. 

niemieckiego 
TP/3482/05 Anna 

Gondek 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa sierpień - wrzesień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

36 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/94/06 

Artur Krupa 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa wrzesień - 
październik 

2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

37 Tłumacz  przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/5222/05 Agnieszka 
Krusicka 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa wrzesień - 
październik 

2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

38 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/5221/05 Monika 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

problemowa wrzesień - 
październik 

2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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Krynicka-Bacior 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej). 

39 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/96/06 

Anna Kucharczyk 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa wrzesień - 
październik 

2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

40 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1687/05 Elżbieta 
Kuriata-Kucharska 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa październik - 
listopad 

2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

41 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/5226/05 Marta 
Kuśmider 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa październik - 
listopad 

2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

42 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/5225/05 Iwona 
Kurzeja 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa październik - 
listopad 

2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

43 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego/niderlandz

kiego TP/95/06 Anna 
Kuczko 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa październik - 
listopad 

2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

44 Tłumacz przysięgły j. Tłumacze przysięgli: problemowa listopad - grudzień 2013-01-01 do   
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niemieckiego 
TP/4849/05 Tomasz 

Lachnik 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;  

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

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej). 

dnia kontroli  

45 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/5229/05 Jerzy 
Kuśnierz 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa listopad - grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

46 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1642/05 Danuta 
Kwaśniak 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa listopad - grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

47 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/68/05 

Piotr Kwiatkowski 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa listopad - grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

48 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/24/12 

Agata Janiszewska 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa listopad - grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

49 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/5231/05 Dorota 
Kwiatkowska 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

problemowa listopad - grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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publicznej). 
50 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/83/12 
Iwona Jurkiewicz 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa listopad - grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

51 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/87/11 

Anna Kniażewska 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

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

publicznej). 

problemowa listopad - grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

52 Psycholog upoważniony 
nr zaśw. 5/2001 Ewa 

Busz 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

53 Psycholog upoważniony 
nr zaśw. 7/2001 Alicja 

Malarska 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

54 Psycholog upoważniony 
nr zaśw. 10/2001 

Magdalena Zaborowska-
Kokot 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

55 Psycholog upoważniony 
nr zaśw. 11/2001 

Kazimierz Szczerba 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

56 Psycholog upoważniony 
nr zaśw. 15/2002 Dorota 

Biłyj 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

problemowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 

 

posiadających pozwolenie na broń 
57 Psycholog upoważniony 

nr zaśw. 7/20/2002 
Grażyna Burak 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa grudzień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie 

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 i trwały zarząd. 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  
Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania 
zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z 

gospodarowania zasobem. 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 

problemowa sierpień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu 
niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 
Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie 
gospodarowania mieniem. 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1,  
art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z 

dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, 
poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił 

Zbrojnych RP. 
2 Urząd Miejski Wrocław 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 i trwały zarząd. 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  
Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania 
zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z 

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

niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 
Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie 
gospodarowania mieniem 

problemowa wrzesień - 
październik 

2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1,  
art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z 

dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, 
poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił 

Zbrojnych RP 
3 Urząd Miejski Żmigród Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

i jego wypłata. 

problemowa wrzesień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

4 Urząd Gminy Wińsko Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
i jego wypłata. 

problemowa październik 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

5 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja 

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - 
ochrona gruntów rolnych. 

problemowa październik 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Starostwo Powiatowe 
Lubań 

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 i trwały zarząd. 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  
Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania 
zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z 

gospodarowania zasobem. 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 
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i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu 
niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 
Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie 
gospodarowania mieniem. 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1,  
art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z 

dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, 
poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił 

Zbrojnych RP. 
7 Urząd Miejski Środa 

Śląska 
Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po 
kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 

11-12 czerwca 2013 r. z zakresu prowadzenia 
postępowania w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego 

wypłaty. 

sprawdzająca listopad 2014-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski 

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - 
ochrona gruntów rolnych.  

problemowa listopad 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Starostwo Powiatowe 
Kamienna 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 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, 

- zagospodarowanie lokali mieszkalny 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 i trwały zarząd. 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

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

 

Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania 
zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z 

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

niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 
Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie 
gospodarowania mieniem. 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1,  
art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z 

dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, 
poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił 

Zbrojnych RP. 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Centrum Szkolenia 
Kierowców i 

Doskonalenia Techniki 
Jazdy "DELTA" s.c. 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 
regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 

problemowa lipiec 2013-01-01 - 2014-
06-30 

  
 

2 Urząd Miasta Kudowa 
Zdrój 

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

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa lipiec 2013-01-01 - 2014-
06-30 

  
 

3 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec 

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

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa lipiec 2013-01-01 - 2014-
06-30 

  
 

4 Starostwo Powiatowe 
Świdnica 

Dokonywanie w prawie jazdy wpisu 
potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej. 
Prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji 

wykładowców. 
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 
Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia 

problemowa wrzesień 2013-01-19 - 2014-
08-31 
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Wydział Programu dla Odry - 2006 

 

 
 
 
 
 
 
 

kierowców. 
Wydawanie wtórnika prawa jazdy 

5 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka 

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

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa wrzesień 2013-01-01 - 2014-
08-31 

  
 

6 OSK Tusiński Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 
regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 

problemowa październik 2013-01-01 - 2014-
09-30 

  

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Urząd Miejski Polanica-
Zdrój 

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na 
realizację własnych zadań bieżących gminy, 

udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody 

problemowa lipiec 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  
 

2 Urząd Miasta Lubań Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na 
realizację własnych zadań bieżących gminy, 

udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody 

problemowa sierpień 2013-01-01 - 2013-
12-31 

  


