
NK-KE.430.2.2015.IJ 
 
ZATWIERDZAM 
 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
                  / - / 

       Tomasz Smolarz 

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. 
 

 
 

Aneks nr 2 
 do planu kontroli na II półrocze 2015 r. 

 

Lp. Jednostka kontrolowana 
(siedziba) 

Temat kontroli 
Rodzaj 
kontroli 

Przewidywany 
termin 

 wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Uwagi 

Wydział Polityki Społecznej 

1. Powiatowy Urząd Pracy w 
Strzelinie 

Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych 

Organizowanie i finansowanie szkoleń 

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

Organizowanie i finansowanie staży 

problemowa październik 
2014-01-01- 

2015-06-30 

Rozszerzenie tematyki 
kontroli z uwagi na pismo, 
które wpłynęło do PS dnia 

09.07 br. sygnalizujące 
możliwość wystąpienia 

nieprawidłowości w 
zakresie organizacji i 
finansowania staży 

2. Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Bolesławcu 

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

dzieckiem w oddziale ginekologiczno-położniczym i 
neonatologicznym 

problemowa wrzesień 
2014-08-01- 

2015-07-31 

Zmiana przewidywanego 
terminu wykonania 

czynności kontrolnych z 
sierpnia na wrzesień (poz. 

97)  



Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

1. 

Fundacja na Rzecz Osób 
Poszkodowanych w wypadkach 

Drogowych „Szansa” 
ul. Orkana 29 a  

|51-153 Wrocław. 
(jednostka współpracująca z 

systemem PRM – Rejestr 
jednostek) 

Kontrola problemowa z zakresu  stwierdzenia 
spełniania przez jednostkę wymagań określonych w 

art. 17 ustawy o PRM  tj. zapewnienie gotowości 
operacyjnej, dysponowanie ratownikami, środki 

łączności. 

problemowa wrzesień 
2014-01-1 do 
dnia kontroli 

Dodano kontrolę 
 do planu kontroli 

2. 
Pogotowie Ratunkowe w 
Legnicy ul. Dworcowa 7  

59-220  Legnica 

Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań 
prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu 
PRM w zakresie organizacji udzielania świadczeń 

zdrowotnych, poprawności prowadzenia 
dokumentacji medycznej oraz zgodności z 

wytycznymi ujętymi w wojewódzkim Planie 
działania systemu. 

problemowa październik 
2014-01-1 do 
dnia kontroli 

Dodano kontrolę 
 do planu kontroli 

3. 

RESCUER Ośrodek 
 Szkoleń Medycznych 

ul. Wojska Polskiego 19 
57-530 Międzylesie 
(podmioty, którym 

zatwierdzono program kursu 
kpp) 

Kontrola problemowa z zakresu stwierdzenia 
zgodności funkcjonowania podmiotu 

przeprowadzającego kursy w zakresie kwalifikacji 
pierwszej pomocy z zatwierdzonym programem 

kursu, weryfikacja kwalifikacji kadry dydaktycznej 
kursu. 

problemowa listopad 
2014-01-1 do 
dnia kontroli 

Dodano kontrolę 
 do planu kontroli 

Wydział Infrastruktury  

1. 
Starostwo Powiatowe 

Zgorzelec 

Zarządzanie ruchem na drogach 

Dokonywanie w prawie jazdy wpisu 
potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej 

Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców 

Prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców 

Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia 
kierowców 

Wydawanie wtórnika prawa jazdy 

problemowa  sierpień 
2014-01-01 do 
dnia kontroli 

Rozszerzenie zakresu 
kontroli 

 


