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Aneks nr 5 
do planu kontroli na II półrocze 2014 r. 

 
 

Lp. Jednostka kontrolowana 
(siedziba) 

 

Temat kontroli Rodzaj kontroli  Przewidywany 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres 
objęty 

kontrol ą 

Uwagi 

Wydział Nadzoru i Kontroli 
1. 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 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 52 

planu) 

2. 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 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 53 

planu) 

3. Psycholog upoważniony nr zaśw. Wykonywanie i dokumentowanie badań problemowa listopad 2013-01-01 Anulowano 
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10/2001 Magdalena Zaborowska-
Kokot 

psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 
psychologicznych przez psychologów 

upoważnionych dla osób ubiegających się lub 
posiadających pozwolenie na broń 

do dnia 
kontroli 

kontrol ę (poz. 54 
planu) 

4. 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 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 55 

planu) 

5. 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 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa grudzień 2013-01-01 
do dnia 
kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 56 

planu) 

6. 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 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 57 

planu) 

Wydział Polityki Społecznej 
1. 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 październik 2014-04-01 
do dnia 
kontroli 

Zmiana 
przewidywanego 

terminu 
wykonania 
czynności 

kontrolnych  
z września na 

październik (poz. 
143 planu) 
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2. Urząd Miasta Szklarska Poręba Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa grudzień 2013-08-22 
do dnia 
kontroli 

Zmiana 
przewidywanego 

terminu 
wykonania 
czynności 

kontrolnych  
z września na 

grudzień (poz. 168 
planu) 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
1. 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 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 3 

planu) 


