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Plan kontroli na I półrocze 2016 r. 

 

 

 

 

Wydział Infrastruktury 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Planowan

y termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom org 

Uwagi 

1 Starostwo Powiatowe 

Kamienna Góra 

zezwolenie na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym (w tym przedłużanie ważności 

zezwolenia i rozszerzanie jego zakresu) 

 

kierowanie kierowcy lub osoby posiadającej 

pozwolenie na kierowanie tramwajem na: 

kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badania 

lekarskie, psychologiczne. 

 

wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy 

lub pozwolenia na kierowanie tramwajem 

 

wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do 

kierowania pojazdami 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2014.07.01 do 

dnia kontroli 

  

 

2 Nauka Jazdy i Transport 

Ciężarowy Jan Gawlik 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 

regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2013.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

3 Starostwo Powiatowe Milicz  Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

4 Urząd Miasta Lubin Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

5 Starostwo Powiatowe 

Lwówek Śląski 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

6 Urząd Miasta i Gminy 

Niemcza 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 2016.04.30 

7 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego  

kontrola wojewódzkich ośrodków ruchu 

drogowego 

 

nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych 

 

Prowadzenie ewidencji egzaminatorów 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.07.01 do 

dnia kontroli 

  

 

8 Ośrodek Szkolenia 

Kierowców Centaur2 

Łukasz Uhryn 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 

regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2013.07.08 do 

dnia kontroli 

  

 

9 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

10 Urząd Miejski Boguszów – 

Gorce 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

11 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego  

wykorzystanie dotacji z tytułu dopłat do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

12 Urząd Miejski Żmigród Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

13 Urząd Miejski Żarów Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

14 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

15 Urząd Miasta Dzierżoniów Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

16 Ośrodek Szkolenia 

Kierowców Szkoła Jazdy 

"ORO" Jerzy Paczóski 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 

regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

17 Urząd Gminy Jeżów Sudecki Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

18 Urząd Miasta i Gminy 

Ząbkowice Śląskie 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



19 Starostwo Powiatowe Jawor Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

 

20 Starostwo Powiatowe Milicz Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.09.30 do 

dnia kontroli 

  



 

 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Planowan

y termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom org 

Uwagi 

1 Wrocław 2012 Sp. z o.o. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

  Okres objęty 

kontrolą: 

stan bieżący. 

 

2 Urząd Gminy Malczyce Organizacja. 

 

Realizacja planowania operacyjnego. 

 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 

obrony. 

 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

3 Zagłębie Lubin S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

  Okres objęty 

kontrolą: 

stan bieżący. 

 
4 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 

5 Urząd Gminy Lubań Organizacja. 

 

Realizacja planowania operacyjnego. 

 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 

obrony. 

 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

6 Urząd Gminy Polkowice Organizacja. 

 

Realizacja planowania operacyjnego. 

 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 

obrony. 

 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

7 Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Szpital 

Powiatowy Zespół 

Ratownictwa Medycznego w 

Dzierżoniowie 

Zespoły Ratownictwa Medycznego. problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

8 Wielospecjalistyczny Szpital 

w Miliczu 

Przygotowanie podmiotów leczniczych na 

potrzeby obronne państwa oraz właściwości 

organów w tych sprawach. 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

9 Urząd Miasta i Gminy 

Bogatynia 

Organizacja. 

 

Realizacja planowania operacyjnego. 

 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 

obrony. 

 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

10 Urząd Miejski 

Nowogrodziec 

Organizacja. 

 

Realizacja planowania operacyjnego. 

 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 

obrony. 

 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

11 Chrobry Głogów S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

  Okres objęty 

kontrolą: 

stan bieżący. 

 

12 Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo Hala 

Ludowa Sp. z o.o. 

Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

  Okres objęty 

kontrolą: 

stan bieżący. 

 

13 Biuro Techniczno – 

Handlowe Lubin 

Materiały wybuchowe. problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2012.06.06 do 

dnia kontroli 

  

 

14 Team 4 Life Wrocław Podmioty prowadzące kursy kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

15 Urząd Miasta i Gminy 

Bystrzyca Kłodzka 

Organizacja. 

 

Realizacja planowania operacyjnego. 

 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 

obrony. 

 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

16 Urząd Gminy Lewin 

Kłodzki 

Organizacja. 

 

Realizacja planowania operacyjnego. 

 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



obrony. 

 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 
17 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 

18 Dolnośląski Oddział 

Drogowego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego 

Jednostki współpracujące z systemem Państwowe 

Ratownictwo Medyczne. 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

19 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

20 Urząd Miejski Leśna Organizacja. 

 

Realizacja planowania operacyjnego. 

 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 

obrony. 

 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

21 Urząd Miasta i Gminy 

Lądek Zdrój 

Organizacja. 

 

Realizacja planowania operacyjnego. 

 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 

obrony. 

 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

22 Urząd Miejski Stronie 

Śląskie 

Organizacja. 

 

Realizacja planowania operacyjnego. 

 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 

obrony. 

 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

23 Głogowski Szpital 

Powiatowy Sp. z o.o. 

Przygotowanie podmiotów leczniczych na 

potrzeby obronne państwa oraz właściwości 

organów w tych sprawach. 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

24 Zakład Projektowo- 

Kosztorysowy KOSZT-BUD 

w Jeleniej Górze 

Materiały wybuchowe. problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2012.02.04 do 

dnia kontroli 

  

 

25 Szpital Oława Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Oławie 

Szpitalne Oddziały Ratunkowe. problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

26 RESCUER Ośrodek Szkoleń 

Medycznych 

Podmioty prowadzące kursy kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  



 

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Planowan

y termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom org 

Uwagi 

1 Urząd Gminy Rudna Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 

państwa dokonywanych w związku z realizacją 

przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustaw lub 

porozumienia z organami administracji rządowej 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

2 Urząd Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie 

Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 

państwa dokonywanych w związku z realizacją 

przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustaw lub 

porozumienia z organami administracji rządowej 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

3 Urząd Gminy Lubin Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 

państwa dokonywanych w związku z realizacją 

przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustaw lub 

porozumienia z organami administracji rządowej 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

4 Urząd Miejski Żmigród Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 

państwa dokonywanych w związku z realizacją 

przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustaw lub 

porozumienia z organami administracji rządowej 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

5 Urząd Miasta Kudowa Zdrój Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 

państwa dokonywanych w związku z realizacją 

przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustaw lub 

porozumienia z organami administracji rządowej 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

6 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

7 Urząd Gminy Sulików Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 

państwa dokonywanych w związku z realizacją 

przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustaw lub 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 



porozumienia z organami administracji rządowej 
8 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 



 

 

 

Wydział Finansów i Budżetu 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Planowan

y termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom org 

Uwagi 

1 Urząd Miejski Świebodzice Prawidłowość realizacji przez jednostki 

samorządu terytorialnego dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 

 

 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

2 Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków we Wrocławiu  

Realizacja budżetu państwa w układzie 

zadaniowym - ocena procesów: planowania, 

monitorowania i sprawozdawczości. 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

3 Urząd Gminy Gaworzyce Prawidłowość wykorzystania środków dotacji 

celowej z budżetu państwa na usuwanie i  

przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących 

znamiona klęsk żywiołowych.  

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

BZ  

 

4 Fundacja Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży „Salvator” w 

Wałbrzychu 

Prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych udzielonych z rezerwy celowej w 

ramach „Programu integracji społeczności 

romskiej na lata 2014-2020” 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

FB-KF  

 

5 Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków we Wrocławiu  

Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu 

Rb-27 z danymi z ewidencji księgowej. 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

6 Urząd Gminy Mysłakowice Prawidłowość wykorzystania środków dotacji 

celowej z budżetu państwa na usuwanie i  

przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących 

znamiona klęsk żywiołowych.  

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

BZ  

 

7 Starostwo Powiatowe  

Dzierżoniów 

Prawidłowość wykorzystania środków 

udzielonych z budżetu państwa (w tym rezerw 

celowych) na dofinansowanie zadań 

realizowanych przez zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności. 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

8 Urząd Miasta Dzierżoniów Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 

państwa dokonywanych w związku z realizacją 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 



przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 

porozumienia z organami administracji rządowej. 

2016.04.30 

9 Urząd Miasta i Gminy 

Strzelin 

Prawidłowość realizacji przez jednostki 

samorządu terytorialnego dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

10 Wojewódzki Inspektorat 

Farmaceutyczny we 

Wrocławiu 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki 

finansowej jednostki. 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

11 Urząd Miejski Karpacz Prawidłowość wykorzystania środków dotacji 

celowej z budżetu państwa na usuwanie i  

przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących 

znamiona klęsk żywiołowych.  

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

BZ  

 

12 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

13 Urząd Miasta Bolesławiec Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 

2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

sprawdzająca maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

14 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

15 Urząd Miasta Chojnów Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 

państwa dokonywanych w związku z realizacją 

przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 

porozumienia z organami administracji rządowej. 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

16 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

17 Starostwo Powiatowe 

Oleśnica 

Prawidłowość wykorzystania środków 

udzielonych z budżetu państwa (w tym rezerw 

celowych) na dofinansowanie zadań 

realizowanych przez zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności. 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

18 Urząd Miejski Wałbrzych Prawidłowość wykorzystania środków 

udzielonych z budżetu państwa na realizację 

zadania pod nazwą "Rewitalizacja komunalnych 

budynków mieszkalnych położonych w 

Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto". 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

19 Urząd Miejski Jawor Prawidłowość wykorzystania środków dotacji 

celowej z budżetu państwa na usuwanie i  

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

BZ  

 



przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących 

znamiona klęsk żywiołowych.  

2016.04.30 

20 Urząd Gminy Nowa Ruda Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 

państwa dokonywanych w związku z realizacją 

przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 

porozumienia z organami administracji rządowej. 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

21 Urząd Miejski Nowa Ruda Prawidłowość realizacji przez jednostki 

samorządu terytorialnego dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

22 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

23 Urząd Miasta i Gminy 

Wołów 

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 

2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

sprawdzająca czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

24 Starostwo Powiatowe Lubań Prawidłowość wykorzystania środków dotacji 

celowej z budżetu państwa na usuwanie i  

przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących 

znamiona klęsk żywiołowych.  

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

BZ  

 

25 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

26 Urząd Miasta Głogów Prawidłowość realizacji przez jednostki 

samorządu terytorialnego dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

27 Komenda Wojewódzka 

Straży Pożarnej we 

Wrocławiu 

Prawidłowość wykorzystania środków 

udzielonych z budżetu państwa na realizację 

zadania pod nazwą "Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na 

pomieszczenia do ćwiczeń i szkoleń ratowników 

(tzw. komora dymowa) – lokalizacja: kotłownia 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Miliczu". 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

28 Starostwo Powiatowe 

Kamienna Góra 

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 

2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

sprawdzająca czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

29 Starostwo Powiatowe 

Polkowice 

Prawidłowość realizacji przez jednostki 

samorządu terytorialnego dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 



rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 
30 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 
31 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 

32 Starostwo Powiatowe 

Zgorzelec 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji 

celowej z budżetu państwa na usuwanie i  

przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących 

znamiona klęsk żywiołowych.  

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

BZ  

 

33 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

33 Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży 

Rybackiej we Wrocławiu 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki 

finansowej jednostki 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2013.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

 

33 Starostwo Powiatowe 

Kłodzko 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji 

celowej z budżetu państwa na zadania związane z 

przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów 

osuwiskowych ziemi. 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

FB-KF, 

BZ 

 

 

 

34 Urząd Miejski Nowa Ruda Prawidłowość wykorzystania środków dotacji 

celowej z budżetu państwa na usuwanie i  

przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących 

znamiona klęsk żywiołowych.  

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

BZ  



 

 

 

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Planowan

y termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom org 

Uwagi 

1 Starostwo Powiatowe Środa 

Śląska 

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 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 

 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 

wieczyste i trwały zarząd obciążających 

nieruchomości Skarbu Państwa 

 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



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 

 

 

 

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste 

 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

Skarbu Państwa, opracowanie planu 

wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego 

sprawozdania z gospodarowania zasobem 

 

 

2 Starostwo Powiatowe 

Wołów 

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 art. 19 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



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 

 

 

 

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste 

 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

Skarbu Państwa, opracowanie planu 

wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego 

sprawozdania z gospodarowania zasobem 

 

 

3 Urząd Miasta Legnica 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, 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



 

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 

użytkowych, 

 

 

 

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 

 

 

 

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste 

 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

Skarbu Państwa, opracowanie planu 

wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego 

sprawozdania z gospodarowania zasobem 

 

 

4 Starostwo Powiatowe 

Głogów 

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony 

gruntów rolnych 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 - 

2016.02.29 

  

 

5 Urząd Gminy Zagrodno Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej  i jego wypłata. 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

6 Starostwo Powiatowe 

Lwówek Śląski 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 

wieczyste i trwały zarząd obciążających 

nieruchomości Skarbu Państwa 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



 

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 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 

 

 

 

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste 

 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

Skarbu Państwa, opracowanie planu 



wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego 

sprawozdania z gospodarowania zasobem 

 

 

7 Urząd Gminy Jordanów 

Śląski 

Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej  i jego wypłata. 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

8 Starostwo Powiatowe Środa 

Śląska 

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony 

gruntów rolnych 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 - 

2016.04.30 

  

 

9 Urząd Miejski Wrocław Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po 

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 

15 września - 31 października 2014 r. z zakresu 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa oraz realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 

sprawdzająca maj - 

czerwiec 

2016.05.01 

- 

2016.06.30 

2015.03.06 do 

dnia kontroli 

  

 

10 Urząd Miasta i Gminy 

Prusice 

Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej  i jego wypłata. 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Wydział Polityki Społecznej 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Planowan

y termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom org 

Uwagi 

1 Domy dla Dzieci 

Towarzystwa „NASZ 

DOM” we Wrocławiu 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi 

kwalifikacjami 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

2 Dom Dziecka w Oławie Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi 

kwalifikacjami 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

3 Rodzinny Dom Dziecka Nr 

7 we Wrocławiu 

Przestrzeganie Praw Dziecka 

 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

4 Urząd Gminy Żórawina Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

5 Urząd Gminy Długołęka Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

6 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krośnicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

7 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Cieszkowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

8 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kątach 

Wrocławskich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

9 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mietkowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

10 Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca styczeń 2016.01.01 

- 

2015.03.23 do 

dnia kontroli 

  

 



Przemocy w Rodzinie 

"AKSON" we Wrocławiu 

2016.01.31 

11 Dom Pomocy Społecznej 

"SAMARYTANIN" we 

Wrocławiu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

12 Dom Pomocy Społecznej we 

Wrocławiu, ul. Farna 3 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

13 Dom Pomocy Społecznej 

im. Św. Rodziny we 

Wrocławiu, ul. Św. Marcina 

10 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

14 Miejskie Centrum Usług 

Socjalnych - Dom Pomocy 

Społecznej we Wrocławiu, 

ul. Mączna 3, Wrocław 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

15 Urząd Miejski Jaworzyna 

Śląska 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.02.01 do 

dnia kontroli 

  

 

16 Urząd Miejski Żarów Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.02.01 do 

dnia kontroli 

  

 

17 Rodzinny Dom Dziecka Nr 

20 we Wrocławiu 

Przestrzeganie Praw Dziecka 

 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.02.01 do 

dnia kontroli 

  

 

18 Rodzinny Dom Dziecka Nr 

11 we Wrocławiu 

Przestrzeganie Praw Dziecka 

 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.02.01 do 

dnia kontroli 

  

 

19 Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gminy Kłodzko 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

20 Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kłodzku 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

21 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Chojnowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

22 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Miłkowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa luty 2016.02.01 

- 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



2016.02.29 
23 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 

24 Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Oleśnicy 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

25 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

26 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

27 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Lwówku Śląskim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.03.01 do 

dnia kontroli 

  

 

28 Urząd Miasta i Gminy 

Lwówek Śląski 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.03.01 do 

dnia kontroli 

  

 

29 Urząd Miasta i Gminy 

Twardogóra 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.03.01 do 

dnia kontroli 

  

 

30 Urząd Miasta i Gminy 

Międzybórz 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.03.01 do 

dnia kontroli 

  

 

31 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rui 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

32 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Malczycach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

33 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żukowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

34 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gaworzycach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

35 Dom Pomocy Społecznej w 

Wałbrzychu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

36 Dom Seniora - Rusinowa w 

Wałbrzychu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 2016.03.01 

- 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



2016.03.31 

37 Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Bolesławcu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

38 II Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Bolesławcu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

39 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jeleniej 

Górze  

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.04.01 do 

dnia kontroli 

  

 

40 Dom Dziecka im. M. 

Konopnickiej w Szklarskiej 

Porębie 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi 

kwalifikacjami 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.04.01 do 

dnia kontroli 

  

 

41 Dom Dziecka im. S. 

Starzyńskiego w Kłodzku 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi 

kwalifikacjami 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.04.01 do 

dnia kontroli 

  

 

42 Urząd Miejski Polanica-

Zdrój 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.04.01 do 

dnia kontroli 

  

 

43 Rodzinny Dom Dziecka Nr 

10 we Wrocławiu 

Przestrzeganie Praw Dziecka 

 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.04.01 do 

dnia kontroli 

  

 

44 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rudnej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

45 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kotli 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

46 Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Mieroszowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

47 Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Walimiu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych 

 

kompleksowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2014.10.01 od 

dnia kontroli 

2014.11.01 od 

dnia kontroli 

2014.05.15 od 

dnia kontroli 

  

 



Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
48 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 

49 Noworudzkie Centrum 

Geriatryczne "Senior" s.c. w 

Nowej Rudzie 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

50 Dom Pomocy Społecznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

51 Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Bystrzycy 

Kłodzkiej 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

52 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

53 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

54 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

55 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

56 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

57 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Grębocicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

58 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wołowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

59 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pielgrzymce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

60 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Złotoryi 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2014.10.01 od 

dnia kontroli 

2014.11.01 od 

dnia kontroli 

2014.05.15 od 

dnia kontroli 

  

 



61 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Lubaniu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

62 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

63 Dom Pomocy Społecznej w 

Nowej Rudzie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

64 Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Kłodzku 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

65 Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Lądku 

Zdroju 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

66 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Zgorzelcu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.06.01 do 

dnia kontroli 

  

 

67 Urząd Miasta i Gminy 

Pieńsk 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.06.01 do 

dnia kontroli 

  

 

68 Urząd Miasta i Gminy 

Bogatynia 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2012.08.31 do 

dnia kontroli 

  

 

69 Dom Dziecka w Jedlinie-

Zdrój, ul. Chojnowska 12 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi 

kwalifikacjami 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.06.01 do 

dnia kontroli 

  

 

70 Urząd Miejski Wałbrzych Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.06.01 do 

dnia kontroli 

  

 

71 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wojcieszowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

72 Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Świerzawie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

73 Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Żarowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej 

kompleksowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



74 Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Mieroszowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

kompleksowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2014.10.01 od 

dnia kontroli 

2014.11.01 od 

dnia kontroli 

2014.05.15 od 

dnia kontroli 

  

 

75 Środowiskowy Dom 

Samopomocy w 

Świebodzicach 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

76 Dom Pomocy Społecznej w 

Oławie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

77 Gminny Środowiskowy 

Dom Samopomocy w 

Oleśnicy Małej 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

78 Dom Pomocy Społecznej dla 

Dzieci prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr 

Szkolnych de Notre Dame w 

Świebodzicach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

79 Ewa Stocka-Błażejewska Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

80 AAVita Sp. z o.o. Lekarska 

Przychodnia Leczniczo-

Profilaktyczna NZOZ  

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

81 Jan Szymanek Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

82 "PRZYCHODNIA NA 

BISKUPINIE" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

PS-ZPSM  

 

83 Anna Kozieja Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 



84 Anna Sławin Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

85 Dolnośląski Szpital 

Specjalistyczny im. T. 

Marciniaka - Centrum 

Medycyny Ratunkowej 

Spełnianie warunków odbywania stażu 

podyplomowego lekarza:                                                                   

 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 

programu stażu, a w szczególności:·  

 

- zawarcie umowy z UMWD, ·  

 

- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

 

- zawarcie umów ze stażystami,·  

 

- opracowanie indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  

 

- grafik dyżurów medycznych, ·  

 

- karty stażu podyplomowego lekarza, 

 

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

 

 

 

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, 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.10.01 do 

dnia kontroli 

  

 



 

 • 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. 

86 Praktyka Lekarza 

Rodzinnego s.c. Bożena 

Paździor, Ewa Paździor 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.02.01 - 

2016.01.31 

  

 

87 EMC Instytut Medyczny S. 

A. 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

88 "AR-MED" s. c. 

Głowienkowska R., 

Kościelniak M., Markowska 

A. 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

89 PRZYCHODNIA GAJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

90 "Zdrowie rodziny" Lubos 

Sitkowska Sp. Partnerska, 

Lekarze 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

91 SAMODZIELNY 

PUBLICZNY SZPITAL 

KLINICZNY NR 1 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,·  

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.10.01 do 

dnia kontroli 

  

 



 

- zawarcie umów ze stażystami,·  

 

- opracowanie indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  

 

- grafik dyżurów medycznych, ·  

 

- karty stażu podyplomowego lekarza, 

 

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

 

 

 

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. 

92 Barbara Gołuch-Kuna Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 



wydanymi na jej podstawie 2016.02.29 

93 Ewa Domańska Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

94 Gabinety Stomatologiczne 

OPTIMA-MED Ewa 

Szymańska  

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

95 ORTHOS Szpital 

Wielospecjalistyczny Sp. z 

o. o. 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

96 Elżbieta Rybińska-Skóra 

NZOZ Praktyka Lekarza 

Rodzinnego lek. med. 

Elżbieta Rybińska-Skóra  

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

97 Jolanta Ściślak-Dzięcioł Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

98 AMA VITA - 

Ambulatoryjne Świdczenia 

Zdrowotne 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.03.01 - 

2016.02.29 

  

 

99 NZOZ "TWÓJ LEKARZ" 

Sp. z o.o. 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

100 Anna Krzeszowska-

Kamińska 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

101 Beata Flakowicz  Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

102 Łukasz Kozyra  Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

103 Polskie Centrum Zdrowia 

Instytut Medyczny Sp. z o.o. 

Spełnianie warunków odbywania stażu 

podyplomowego lekarza:                                                                   

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2015.10.01 do 

dnia kontroli 

  

 



 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 

programu stażu, a w szczególności:·  

 

- zawarcie umowy z UMWD, ·  

 

- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

 

- zawarcie umów ze stażystami,·  

 

- opracowanie indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  

 

- grafik dyżurów medycznych, ·  

 

- karty stażu podyplomowego lekarza, 

 

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

 

 

 

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, 

 

2016.03.31 



 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 

 

-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz 

stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji 

programu stażu. 

104 NZOZ "Astra Med" Sp. z 

o.o.  

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

105 Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Jaśkowicach 

Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością  

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

106 NZOZ Evita Sp. z o.o. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

107 Powiatowe Centrum 

Zdrowia w Kamiennej Górze 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego 

świadczenia zdrowotne, ze szczególnym 

uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w 

oddziałach ginekologiczno-położniczym i 

neonatologicznym 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.04.01 - 

2016.03.31 

  

 

108 NZOZ "Zdrowy Sobęcin" 

Sp. z o.o. 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

109 Elżbieta Pyrzanowska  Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

110 Strzegomskie Centrum 

Medyczno-Diagnostyczne 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

111 Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej LUBOMED 

Spółka cywilna Dariusz 

Dąbrowski, Magdalena 

Dąbrowska 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

112 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 



113 Wojciech Tanecki Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

114 Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej - 

Przychodnia Rejonowa 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

115 Piotr Wajda Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

116 Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny w Legnicy 

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły 

rodzenia ubiegające się o przyznanie 

Rekomendacji w zakresie realizacji „Standardu 

Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” 

przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.05.01 - 

2016.04.30 

  

 

117 Samodzielny Publiczny 

Gminny Ośrodek Zdrowia w 

Jeżowie Sudeckim 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.05.01 - 

2016.04.30 

  

 

118 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

ZESPÓŁ PRAKTYKI 

PIELĘGNIARSKIEJ 

"MEDSZKOL" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

119 NZOZ "Promyk" Krzysztof 

Ganczarski  

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

120 Petronela Gorajewska 

Przedsiębiorstwo Lecznicze 

NZOZ Sobieszów  

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

121 Przychodnia "SKOMESD" 

Józef i Łókasz Skorupski s.c.  

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

122 Uniwersytecki Szpital 

Kliniczny im. Jana 

Spełnianie warunków odbywania stażu 

podyplomowego lekarza:                                                                   

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2015.10.01 do 

dnia kontroli 

  

 



Mikulicza - Radeckiego we 

Wrocławiu  

 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 

programu stażu, a w szczególności:·  

 

- zawarcie umowy z UMWD, ·  

 

- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

 

- zawarcie umów ze stażystami,·  

 

- opracowanie indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  

 

- grafik dyżurów medycznych, ·  

 

- karty stażu podyplomowego lekarza, 

 

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

 

 

 

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, 

 

2016.05.31 



 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 

 

-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz 

stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji 

programu stażu. 

123 NZOZ w Łagiewnikach Sp. 

z o.o. 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

124 Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Ośrodek 

Medycyny Pracy Sp. z o.o. 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

125 Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej "Mieszko" Sp. z 

o.o. 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

126 NZOZ Elmed Sp. z o.o.   Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

127 Cadus Sp. z o.o. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

128 Edmund Kryś Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

129 "AMEZ" s.c. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

PS-ZPSM  

 

130 Głogowski Szpital 

Powiatowy 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 czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.06.01 - 

2016.05.31 

  

 

131 N ZOZ " Czarny Bór" 

Horabik-Lorencik Spółka 

jawna 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.06.01 - 

2016.05.31 

  

 



132 WOJEWÓDZKI SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY WE 

WROCŁAWIU 

Spełnianie warunków odbywania stażu 

podyplomowego lekarza:                                                                   

 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 

programu stażu, a w szczególności:·  

 

- zawarcie umowy z UMWD, ·  

 

- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

 

- zawarcie umów ze stażystami,·  

 

- opracowanie indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  

 

- grafik dyżurów medycznych, ·  

 

- karty stażu podyplomowego lekarza, 

 

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

 

 

 

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 czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.10.01 do 

dnia kontroli 

  

 



stażu podyplomowego, 

 

 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 

 

-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz 

stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji 

programu stażu. 
133 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 

134 Agencja Ochronno 

Usługowa DETEKTYW 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 

potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 

wymagań dostępności 

 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 

doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.10.01 do 

dnia kontroli 

  

 

135 Rotex Andrzej Ryżak stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 

potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 

wymagań dostępności 

 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 

doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

okresowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.10.01 do 

dnia kontroli 

  

 



poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

136 Urząd Miejski Świdnica  Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

137 Urząd Gminy Jeżów Sudecki Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

138 Urząd Gminy Jordanów 

Śląski 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

139 Urząd Gminy Mysłakowice Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

140 Urząd Miasta i Gminy 

Niemcza 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

141 Agencja Usługowa "Kryza - 

Prolex" Zarzycki 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 luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.11.01 do 

dnia kontroli 

   

 

142 Przychodnia 

Specjalistyczno-

Rehabilitacyjna  

PULSANTIS 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 luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.11.01 do 

dnia kontroli 

  

 



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 

143 Urząd Gminy Lubań Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

144 Urząd Gminy Marcinowice Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

145 Urząd Gminy Zgorzelec Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

146 Urząd Miejski Żarów Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

147 Urząd Miejski Kowary Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

148 Urząd Miasta Wojcieszów Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

149 Urząd Miasta Kamienna 

Góra 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

150 Urząd Miejski Oborniki 

Śląskie 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

151 Spółdzielnia Inwalidów 

Elektromet 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

okresowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.12.01 do 

dnia kontroli 

  

 



przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 

potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 

wymagań dostępności 

 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 

doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

152 Zakład Aktywności 

Zawodowej w Świerzawie 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

 

stwierdzenie przestrzegania warunków w zakresie 

zakładowego funduszu aktywności zawodowej 

 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 

potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 

wymagań dostępności 

 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 

doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.12.01 do 

dnia kontroli 

  

 

153 Impel Security Polska sp. z 

o. o.  

stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 

potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 

okresowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2016.03.01 do 

dnia kontroli 

  

 



wymagań dostępności 

 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 

doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

154 Urząd Miejski Świebodzice Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

155 Urząd Gminy Czarny Bór Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

156 Powiatowy Urząd Pracy 

Góra 

Organizowanie i finansowanie prac 

interwencyjnych  

 

Organizowanie i finansowanie szkoleń 

 

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

 

Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych 

określonych dla pracowników urzędów pracy 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

157 Urząd Gminy Paszowice Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

158 Urząd Gminy Kostomłoty Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

159 Urząd Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

160 Urząd Gminy Męcinka Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

161 PAKT Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

okresowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2016.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



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 

162 Zakład Aktywności 

Zawodowej Celestyn 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

 

stwierdzenie przestrzegania warunków w zakresie 

zakładowego funduszu aktywności zawodowej 

 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 

potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 

wymagań dostępności 

 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 

doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2016.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

163 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

164 Urząd Miasta i Gminy 

Pieńsk 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

165 Powiatowy Urząd Pracy  

Legnica Filia w Chojnowie 

Indywidualny Plan Działania-opracowanie, 

realizacja, modyfikacja 

 

prawidłowość realizacji poradnictwa 

zawodowego w formie porad i informacji 

indywidualnych i grupowych oraz udostępnianie 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



bezrobonym zasobów informacji zawodowej 

 

rejestracja oraz ustalanie i przyznawanie prawa do  

świadczeń z tytułu bezrobocia 

166 Powiatowy Urząd Pracy  

Jawor 

Organizowanie i finansowanie prac 

interwencyjnych  

 

Organizowanie i finansowanie szkoleń 

 

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

 

Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych 

określonych dla pracowników urzędów pracy 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

167 Urząd Gminy Kamieniec 

Ząbkowicki 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

168 Urząd Miasta Piechowice Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

169 Urząd Miasta i Gminy 

Międzylesie 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

170 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

171 Centrum Rehabilitacji 

Rolników Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego 

"GRANIT" w Szklarskiej 

Porębie 

stwierdzenie zgodności informacji zawartych we 

wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz 

potwierdzenie odpowiedniego dostosowania 

ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych 

uczestniczacych w turnusach rehabilitacyjnych i 

możliwości zapewnienia odpowiednich 

warunków realizacji programów tych turnusów... 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

  stan aktualny 

na dzień 

kontroli 

 

172 Specjalistyczne Centrum 

Pielęgnacyjno-Opiekuńcze 

"EWA-MED" Spółka z o.o. 

Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów 

na podstawie oceny ich przebiegu z 

uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry 

oraz miejsca realizacji turnusu,biorac pod uwagę 

rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub 

schorzeń uczestników tych turnusów 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.07.01 do 

dnia kontroli 

  

 

173 Urząd Miasta i Gminy Wleń Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2016.05.31 

174 Urząd Miasta i Gminy 

Gryfów Śląski 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

175 Urząd Miasta i Gminy Mirsk Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

176 Urząd Miasta i Gminy  

Sobótka 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

177 Powiatowy Urząd Pracy  

Kłodzko Filia w Bystrzycy 

Kłodzkiej 

Indywidualny Plan Działania-opracowanie, 

realizacja, modyfikacja 

 

prawidłowość realizacji poradnictwa 

zawodowego w formie porad i informacji 

indywidualnych i grupowych oraz udostępnianie 

bezrobonym zasobów informacji zawodowej 

 

rejestracja oraz ustalanie i przyznawanie prawa do  

świadczeń z tytułu bezrobocia 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

178 Urząd Miasta i Gminy 

Prusice 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

179 Dom Seniora "Piastów 

Gród" w Dusznikach Zdroju 

stwierdzenie zgodności informacji zawartych we 

wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz 

potwierdzenie odpowiedniego dostosowania 

ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych 

uczestniczacych w turnusach rehabilitacyjnych i 

możliwości zapewnienia odpowiednich 

warunków realizacji programów tych turnusów... 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

  stan aktualny 

na dzień 

kontroli 

 

180 Wrocławskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dzieci Niewidomych 

Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów 

na podstawie oceny ich przebiegu z 

uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry 

oraz miejsca realizacji turnusu,biorac pod uwagę 

rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub 

schorzeń uczestników tych turnusów 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.07.01 do 

dnia kontroli 

  

 

181 Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Kłodzku 

Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów 

na podstawie oceny ich przebiegu z 

uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry 

sprawdzająca czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.07.01 do 

dnia kontroli 

  

 



oraz miejsca realizacji turnusu,biorac pod uwagę 

rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub 

schorzeń uczestników tych turnusów 

182 Urząd Miejski Przemków Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

183 Urząd Miasta i Gminy 

Międzybórz 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

184 Urząd Gminy Wińsko Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

185 Urząd Miasta Chojnów Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

186 Powiatowy Urząd Pracy 

Środa Śląska 

Organizowanie i finansowanie prac 

interwencyjnych  

 

Organizowanie i finansowanie szkoleń 

 

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

187 Urząd Miasta i Gminy w 

Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo 

energetyczne 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

188 Starostwo Powiatowe 

Lwówek Śląski 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach programu „Program 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2014.01.01 - 

2015.12.31 

  

 

189 Urząd Gminy Kamienna 

Góra 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach programu „Program 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

 od dnia kontroli   

 

190 Urząd Miejski Wałbrzych Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

191 Urząd Miasta Chojnów Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



192 Marta Solarska - Kasprzyk Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

193 Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Głogowie 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

194 Biuro Ochrony Ranger sp. z 

o.o. 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 

potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 

wymagań dostępności 

 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 

doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.12.01 do 

dnia kontroli 

  

 

194 Daga 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 kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2016.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

 

195 Elwat Elektromechaniczna 

Spółdzielnia Inwalidów  

Stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób 

okresowa maj 2016.05.01 

- 

2016.02.01 - 

2016.05.09 

  



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 

2016.05.31 



 

 

 

Wydział Nadzoru i Kontroli 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Planowan

y termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom org 

Uwagi 

1 Starostwo Powiatowe 

Oleśnica 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

2 Starostwo Powiatowe 

Oleśnica 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 

skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2013.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

3 Starostwo Powiatowe 

Oleśnica 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 

skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2013.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

4 Urząd Gminy Oleśnica Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.03.01 od 

dnia kontroli 

2015.03.01 od 

dnia kontroli 

2015.01.01 od 

dnia kontroli 

  

 

5 Urząd Gminy Borów Rejestracja stanu cywilnego 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa styczeń 2016.01.01 

- 

2016.01.31 

2015.09.02 do 

dnia kontroli 

  

 

6 Urząd Gminy Domaniów Rejestracja stanu cywilnego 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.09.02 do 

dnia kontroli 

  

 

7 Starostwo Powiatowe Oława Wydawanie zezwoleń na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

8 Urząd Gminy Oława Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2015.03.01 od 

dnia kontroli 

2015.03.01 od 

dnia kontroli 

2015.01.01 od 

dnia kontroli 

  

 

9 Urząd Miasta Oława - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie problemowa luty 2016.02.01 2013.01.01 do   



skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST - 

2016.02.29 

dnia kontroli  

10 Urząd Miasta Oława - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 

skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2013.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

11 Starostwo Powiatowe Środa 

Śląska 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

12 Urząd Gminy Miękinia - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 

skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2013.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

13 Urząd Gminy Miękinia - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 

skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa luty 2016.02.01 

- 

2016.02.29 

2013.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

14 Urząd Gminy Jordanów 

Śląski 

Rejestracja stanu cywilnego 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.09.02 do 

dnia kontroli 

  

 

15 Urząd Gminy Jemielno Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.03.01 od 

dnia kontroli 

2015.03.01 od 

dnia kontroli 

2015.01.01 od 

dnia kontroli 

  

 

16 Starostwo Powiatowe 

Wałbrzych 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2013.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

17 Urząd Miejski Wałbrzych Wydawanie zezwoleń na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

18 Urząd Miejski Boguszów – 

Gorce 

Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

19 Urząd Gminy Czarny Bór Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

20 Urząd Miejski Żmigród - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 

skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa marzec 2016.03.01 

- 

2016.03.31 

2013.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

21 Urząd Miejski Żmigród - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie problemowa marzec 2016.03.01 2013.01.01 do   



skarg i wniosków przez organ stanowiący JST - 

2016.03.31 

dnia kontroli  

22 Starostwo Powiatowe 

Ząbkowice Śląskie 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

23 Urząd Gminy Kamieniec 

Ząbkowicki 

Rejestracja stanu cywilnego 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.09.02 do 

dnia kontroli 

  

 

24 Starostwo Powiatowe 

Świdnica 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

25 Urząd Gminy Świdnica Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.03.01 od 

dnia kontroli 

2015.03.01 od 

dnia kontroli 

2015.01.01 od 

dnia kontroli 

  

 

26 Urząd Miejski Świdnica  Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

27 Starostwo Powiatowe 

Wrocław 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 

skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2013.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

28 Starostwo Powiatowe 

Wrocław 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 

skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa kwiecień 2016.04.01 

- 

2016.04.30 

2013.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

29 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

30 Starostwo Powiatowe 

Kłodzko 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

31 Urząd Gminy Lewin 

Kłodzki 

Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.03.01 od 

dnia kontroli 

2015.03.01 od 

dnia kontroli 

2015.01.01 od 

dnia kontroli 

  

 

32 Urząd Miasta i Gminy 

Bystrzyca Kłodzka 

Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



2016.05.31 

33 Urząd Gminy Kobierzyce Rejestracja stanu cywilnego 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2015.09.02 do 

dnia kontroli 

  

 

34 Starostwo Powiatowe Lubin Wydawanie zezwoleń na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

35 Urząd Miasta i Gminy 

Ścinawa 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 

skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2013.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

36 Urząd Miasta i Gminy 

Ścinawa 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 

skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2013.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

37 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego  

Prawidłowość realizacji zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej wynikajacych z 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach 

problemowa maj 2016.05.01 

- 

2016.05.31 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

38 Starostwo Powiatowe 

Legnica 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

39 Urząd Gminy Legnickie 

Pole 

Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.03.01 od 

dnia kontroli 

2015.03.01 od 

dnia kontroli 

2015.01.01 od 

dnia kontroli 

  

 

40 Starostwo Powiatowe 

Polkowice 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2014.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

41 Urząd Gminy Polkowice Rejestracja stanu cywilnego 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.09.02 do 

dnia kontroli 

  

 

42 Urząd Gminy Polkowice Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

43 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

44 Urząd Miejski Oborniki 

Śląskie 

Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa czerwiec 2016.06.01 

- 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



2016.06.30 

45 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/638/07 

Wioletta Mazurek 

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 styczeń - 

marzec 

2016.01.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

46 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/30/14 

Aleksandra Michalik 

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 styczeń - 

marzec 

2016.01.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

47 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/33/14 

Joanna Mielczarek 

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 styczeń - 

marzec 

2016.01.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

48 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/1805/05 

Dorota Miller 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności 

problemowa styczeń - 

marzec 

2016.01.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie 

sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

 

 

49 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/1763/05 

Andrzej Modzelewski 

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 styczeń - 

marzec 

2016.01.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

50 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/1808/05 

Gabriela Mohlek 

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 styczeń - 

marzec 

2016.01.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

51 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/242/06 

Agata Mokrska 

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 styczeń - 

marzec 

2016.01.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

52 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/1764/05 

Tłumacze przysięgli: 

 

problemowa styczeń - 

marzec 

2016.01.01 

- 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



Jakub Możejko 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności 

tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie 

sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

 

 

2016.03.31 

53 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/1809/05 

Krystyna Mrozińska-

Antolak 

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 styczeń - 

marzec 

2016.01.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

54 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/4984/05 

Joanna Murmyło 

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 styczeń - 

marzec 

2016.01.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

55 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/5139/05 

Danuta Mazur 

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 styczeń - 

marzec 

2016.01.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



 

 

56 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/5250/05 

Katarzyna Mazur 

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 styczeń - 

marzec 

2016.01.01 

- 

2016.03.31 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

57 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/34/09 

Anna Muzolf 

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 kwiecień - 

czerwiec 

2016.04.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

58 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/1810/05 

Beata Muszyńska 

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 kwiecień - 

czerwiec 

2016.04.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

59 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP1285/06 

Olga Mysłowska 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

 

problemowa kwiecień - 

czerwiec 

2016.04.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności 

tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie 

sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

60 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/1811/05 

Krystyna Myszka 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności 

tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie 

sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa kwiecień - 

czerwiec 

2016.04.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

61 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/353/07 

Anna Myśków 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności 

tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie 

sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa kwiecień - 

czerwiec 

2016.04.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

62 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/1563/06 

Halina Nowakowska 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności 

tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie 

sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa kwiecień - 

czerwiec 

2016.04.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

63 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/4987/05 

Marcin Nowakowski 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności 

tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie 

sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa kwiecień - 

czerwiec 

2016.04.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

64 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/5150/05 

Anna Nowelli 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

 

problemowa kwiecień - 

czerwiec 

2016.04.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 



 

 

 

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności 

tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie 

sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

65 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/249/06 

Sylwia Agnieszka 

Nowogońska-Berłowska 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności 

tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie 

sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa kwiecień - 

czerwiec 

2016.04.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

66 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/258/06 

Sylwia Ochocka-Najgebauer 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności 

tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie 

sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa kwiecień - 

czerwiec 

2016.04.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

67 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/259/06 

Anna Olearska 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności 

tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie 

sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa kwiecień - 

czerwiec 

2016.04.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

68 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/73/05 

Jacek Olejarz 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności 

tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie 

sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa kwiecień - 

czerwiec 

2016.04.01 

- 

2016.06.30 

2015.01.01 do 

dnia kontroli 

  

 

 

70 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


