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Wydział Nadzoru i Kontroli 

 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 
kontroli 

Przewidywany 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Uwagi 

1 Starostwo Powiatowe Góra Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa lipiec 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

2 Urząd Miasta i Gminy Góra Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa lipiec 2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

3 Urząd Gminy Gromadka Dowody osobiste 
 

Ewidencja ludności 
 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa sierpień 2015.03.01 od 
dnia kontroli 

2015.03.01 od 
dnia kontroli 

2015.01.01 od 
dnia kontroli 

 
 

4 Starostwo Powiatowe  
Dzierżoniów 

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

problemowa sierpień 2013.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

5 Starostwo Powiatowe  
Dzierżoniów 

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

problemowa sierpień 2013.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

6 Urząd Miasta Jelenia Góra Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa wrzesień 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

7 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa wrzesień 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

8 Urząd Gminy Nowa Ruda Dowody osobiste 
 

Ewidencja ludności 
 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa wrzesień 2015.03.01 od 
dnia kontroli 

2015.03.01 od 
dnia kontroli 

2015.01.01 od 
dnia kontroli 

 
 

9 Urząd Miejski Polanica-
Zdrój 

Rejestracja stanu cywilnego 
 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa wrzesień 2015.09.02 do 
dnia kontroli 

 
 

10 Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski 

Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa wrzesień 2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

11 Urząd Miejski Leśna - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ 
wykonawczy JST 

problemowa wrzesień 2013.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 



12 Urząd Miejski Leśna - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ 
stanowiący JST 

problemowa wrzesień 2013.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

13 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa październik 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

14 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa październik 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

15 Urząd Miasta Lubań Rejestracja stanu cywilnego 
 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa październik 2015.09.02 do 
dnia kontroli 

 
 

16 Urząd Gminy Lubań Dowody osobiste 
 

Ewidencja ludności 
 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa październik 2015.03.01 od 
dnia kontroli 

2015.03.01 od 
dnia kontroli 

2015.01.01 od 
dnia kontroli 

 
 

17 Urząd Miasta Kamienna 
Góra 

Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa październik 2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

18 Urząd Gminy Kamienna 
Góra 

Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa październik 2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

19 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa listopad 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

20 Starostwo Powiatowe 
Wrocław 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa listopad 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

21 Urząd Miejski Ziębice Dowody osobiste 
 

Ewidencja ludności 
 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa listopad 2015.03.01 od 
dnia kontroli 

2015.03.01 od 
dnia kontroli 

2015.01.01 od 
dnia kontroli 

 
 

22 Urząd Gminy Kondratowice Dowody osobiste 
 

Ewidencja ludności 
 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa listopad 2015.03.01 od 
dnia kontroli 

2015.03.01 od 
dnia kontroli 

2015.01.01 od 
dnia kontroli 

 
 

23 Urząd Miejski Wałbrzych - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ 
wykonawczy JST 

problemowa listopad 2013.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

24 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Zaszeregowanie obiektów hotelarskich do określonego rodzaju, nadawanie kategorii 
oraz prowadzenie ich ewidencji i kontroli 

problemowa listopad 2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 



Dolnośląskiego  
25 Urząd Miejski Wrocław Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa grudzień 2014.01.01 do 

dnia kontroli 
 
 

26 Urząd Miejski Wrocław Dowody osobiste 
 

Ewidencja ludności 
 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa grudzień 2015.03.01 od 
dnia kontroli 

2015.03.01 od 
dnia kontroli 

2015.01.01 od 
dnia kontroli 

 
 

27 Urząd Gminy Kłodzko Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa grudzień 2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

28 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko 

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

problemowa grudzień 2013.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

29 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko 

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

problemowa grudzień 2013.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

30 Tłumacz przysięgły 
j.niemieckiego TP/1638/05 

Sylwia Olejnik  

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa lipiec - 
wrzesień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

31 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/5144/05 

Jacek Olesiński 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa lipiec - 
wrzesień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

32 Tłumacz przysięgły 
j.niemieckiego TP/4989/05 

Robert Olszewski  

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa lipiec - 
wrzesień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

33 Tłumacz przysięgły 
j.niemieckiego Beata 
Orłowska-Mileniczuk 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa lipiec - 
wrzesień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 



34 Tłumacz przysięgły 
j.niemieckiego TP/76/05 

Irena Rogowska 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa lipiec - 
wrzesień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

35 Tłumacz przysięgły 
j.niemieckiego TP/5142/05 

Jolanta Ouda 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa lipiec - 
wrzesień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

36 Tłumacz przysięgły 
j.niemieckiego Gabriela 
Pasiecznik TP/253/06 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa lipiec - 
wrzesień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

37 Tłumacz przysięgły 
j.niemieckiego TP/1822/05 

Danuta Pawlicka 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa lipiec - 
wrzesień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

38 Tłumacz przysięgły 
j.niemieckiego TP/251/06 

Beata Petrykowska 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa lipiec - 
wrzesień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

39 Tłumacz przysięgły 
j.niemieckiego TP /4993/05 

Anna Pęciak 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa lipiec - 
wrzesień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

40 Tłumacz przysięgły 
j.niemieckiego TP/ 277/06 

Małgorzata Pędlowska 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

problemowa lipiec - 
wrzesień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 



2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

41 Tłumacz przysięgły 
j.niemieckiego TP/263/06 

Patrycja Plata-
Marjampolska 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa lipiec - 
wrzesień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

42 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1636/05 

Bożena Płotecka 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa październik - 
grudzień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

43 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/309/06 

Ewa Pokorny 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa październik - 
grudzień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

44 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/2101/06 

Iwona Polanowska 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa październik - 
grudzień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

45 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/74/05 

Elżbieta Ponikwia 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa październik - 
grudzień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

46 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/3181/05 

Joanna Wierzbicka-
Ponikwia 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa październik - 
grudzień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

47 Tłumacz przysięgły j. Tłumacze przysięgli: problemowa październik - 2015.01.01 do  



niemieckiego i 
nidzerlandzkiego TP/75/05 

Marek Popęda 

 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 

żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

grudzień dnia kontroli  

48 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1814/05 

Dorota Poprawa  

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa październik - 
grudzień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

49 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1633/05 

Grażyna Pundyk 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa październik - 
grudzień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

50 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1632/05 

Anna Pyć 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa październik - 
grudzień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

51 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1824/05 

Elżbieta Radomska 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa październik - 
grudzień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

52 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1631/05 
Aneta Radziejewska-Bacia 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 
żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

problemowa październik - 
grudzień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

53 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1834/05 
Anna Reinprecht-Wójcik 

Tłumacze przysięgli: 
 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  
 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na 

problemowa październik - 
grudzień 

2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 



 

 
Wydział Finansów i Budżetu 

 

żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz orga 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 
kontroli 

Przewidywany 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych  

Okres 
objęty 

kontrol ą 

Uwagi 

1 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk 

Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej 

problemowa lipiec 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

2 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami. 
 
 

problemowa lipiec 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

3 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i  
przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.  

problemowa lipiec 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

4 Starostwo Powiatowe Lubin 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 sierpień 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

5 Urząd Miejski Stronie 
Śląskie 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i  
przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.  

problemowa sierpień 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

6 Urząd Miejski Olszyna Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami. 

problemowa wrzesień 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

7 Urząd Gminy 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 wrzesień 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

8 Urząd Miejski w Szklarskiej 
Porębie 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i  
przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.  

problemowa wrzesień 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

9 Urząd Gminy Rudna Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami. 

problemowa październik 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

10 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami. 

problemowa październik 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

11 Wojewódzki Inspektorat Realizacja budżetu państwa w układzie zadaniowym - ocena procesów: planowania, problemowa październik 2015.01.01 -  



 

 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

Nadzoru Budowlanego we 
Wrocławiu 

monitorowania i sprawozdawczości 2015.12.31  

12 Urząd Gminy Świdnica Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i  
przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.  

problemowa październik 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

13 Urząd Miasta i Gminy Jelcz 
Laskowice 

Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej 

problemowa listopad 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

14 Urząd Miejski Milicz 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 listopad 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

15 Urząd Miejski Milicz Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami. 

sprawdzająca listopad 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

16 Urząd Gminy Lubań Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i  
przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.  

problemowa listopad 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

17 Urząd Gminy Wądroże 
Wielkie 

Prawidłowość wydatkowania środków z budżetu państwa w ramach Programu asystent 
rodziny i koordynator pieczy zastępczej 

problemowa grudzień 2014.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

18 Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii we Wrocławiu 

Realizacja budżetu państwa w układzie zadaniowym - ocena procesów: planowania, 
monitorowania i sprawozdawczości 

problemowa grudzień 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

19 Starostwo Powiatowe 
Świdnica 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i  
przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.  

problemowa grudzień 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 
kontroli 

Przewidywan
y termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych  

Okres 
objęty 

kontrol ą 

Uwagi 

1 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Lwówku Śląskim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa lipiec 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

2 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Ząbkowicach Śląskich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa wrzesień 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

3 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Złotoryi 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa październik 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

4 Powiatowe Centrum Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa grudzień 2015.01.01 -  



Pomocy Rodzinie w Oławie 2015.12.31  
5 Bierutowska Spółdzielnia 

Niewidomych "Biersin" 
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 lipiec 2016.04.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

6 Spółdzielnia Usługowa 
ODRA Wrocław 

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 lipiec 2016.04.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

7 Hasta sp.z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

 
stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i 

ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 
 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa sierpień 2016.05.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

8 Spółdzielnia Premegal 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 

okresowa wrzesień 2016.06.01 
do dnia 
kontroli 

 
 



medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 
9 Niroprim Spółka 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 październik 2016.07.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

10 Spółdzielnia Inwalidów 
Inprodus 

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

 
stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i 

ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 
 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa wrzesień 2016.06.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

11 Dompol sp. z o.o. 
Wałbrzych 

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

 
stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i 

ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 
 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa grudzień 2016.09.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

12 Spółdzielcze Centrum 
Rehabilitacyjno-Medeyczne 

RESURS 

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 

okresowa wrzesień 2016.06.01 
do dnia 
kontroli 

 
 



medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 
13 USI Nova 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 październik 2016.07.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

14 Metalerg Sp. z o.o. spółka 
komandytowa 

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

 
stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i 

ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 
 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa listopad 2016.08.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

15 Spółdzielnia Inwalidów 
Usług Technicznych 

Technika 

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

 
stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i 

ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 
 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa listopad 2016.08.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

16 Koelner- Tworzywa 
Sztuczne 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 

okresowa listopad 2016.08.01 
do dnia 
kontroli 

 
 



medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 
17 ABC-SERVICE 

R.Brząkała, R. Gawron,M. 
Nazaruk sp.j. 

Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych 
 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i 

ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 
 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa grudzień 2016.09.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

18 Wytwórnia Artykułów 
Spożywczych Boramex 

Antoni Borowik 

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

 
stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 

przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i 

ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 
 

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa październik 2016.07.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

19 Powiatowy Urząd Pracy  
Dzierżoniów 

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im 
właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej 

 
Organizowanie i finansowanie szkoleń 

 
 

problemowa lipiec 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

20 Powiatowy Urząd Pracy  
Bolesławiec 

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
 

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im 
właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej 

problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

21 Powiatowy Urząd Pracy 
Jelenia Góra 

Organizowanie i finansowanie szkoleń 
 

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im 
właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej 

problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

22 Powiatowy Urząd Pracy  
Kamienna Góra 

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych  
 

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im 
właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej 

problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

23 Powiatowy Urząd Pracy Organizowanie i finansowanie szkoleń problemowa wrzesień 2015.01.01  



Głogów  
Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im 

właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej 

do dnia 
kontroli 

 

24 Powiatowy Urząd Pracy 
Wałbrzych 

Organizowanie i finansowanie szkoleń 
 

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im 
właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej 

problemowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

25 Powiatowy Urząd Pracy 
Lwówek Śląski  

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych  
 

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im 
właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej 

problemowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

26 Powiatowy Urząd Pracy  
Lubań 

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych  
 

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im 
właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej 

problemowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

27 Powiatowy Urząd Pracy 
Lubin 

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych  
 

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im 
właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej 

problemowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

28 Powiatowy Urząd Pracy  
Ząbkowice Śląskie 

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych  
 

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im 
właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej 

problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

29 Powiatowy Urząd Pracy 
Kłodzko 

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych  
 

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im 
właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej 

problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

30 Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy w Wałbrzychu 

prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu 
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 

 
Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników 

między państwami 

problemowa grudzień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

termin 
wykon
ania 

kontrol
i : do 
dnia 

rozpoc
zęcia 

kontrol
i  
 

31 „Nowe Miasto” Spółka Z Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze problemowa lipiec 2015.01.01  



Ograniczoną 
Odpowiedzialnością 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem do dnia 
kontroli 

 

32 Hanna Willak-Makowska 
ORTIMED                      

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa lipiec 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

33 Zakład Leczniczy „ Euro-
Med” Tomasz Kotyło, 
Adam Zagórski Spółka 

Jawna  

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa lipiec 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

34 Piotr Szmigiel Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa lipiec 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

35 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Przychodnia 

Piaskowa Góra” 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa lipiec 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

36 Centrum Medyczne 
„ASTRA” NZOZ 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa lipiec 2015.03.01 - 
2016.04.30 

 
 

37 Miejsko-Gminny Zespół 
Zakładów Opieki 

Podstawowej W Ścinawie 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa lipiec 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

38 Agata Sławin Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

39 Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Miejski Ośrodek Zdrowia 

W Świebodzicach 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

40 Samodzielny Niepubliczny 
Ośrodek Opieki Zdrowotnej 

"Nex-Medical" Spółka z 
Ograniczoną 

Odpowiedzialnością 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

41 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „UNIMED” 
Spółka Z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

42 MEDIDENT Krzysztof 
Jakimiec  

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 



43 Wiesław Iwanowski Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

44 Joanna Gruszecka, 
Bogusław Klonowski 

„Praktyka Lekarza 
Rodzinnego” 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

45 PERFECT-DENT Spółka  z 
ograniczoną 

odpowiedzialnością  

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty: 
 

- ocena spełniania wymagań i warunków realizacji stażu, 
 

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

 • zawarcie umowy z UMWD,  
 

 • zawarcie umowy z koordynatorem, 
 

 • zawarcie umów ze stażystami, 
 

 • opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, 
 

 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 
 

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

problemowa sierpień 2015.10.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

46 Szkoła Rodzenia w 
Wojewódzkim Centrum 

Szpitalnym Kotliny 
Jeleniogórskiej w Jeleniej 

Górze  

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie 
Rekomendacji w zakresie realizacji „Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła 

Rodzenia” przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego 

problemowa sierpień 2015.06.01 - 
2016.07.31 

 
 

47 Dorota Dobek  Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

48 „Stomatologiczne Centrum 
Transferu  Technologii” 
Spółka  z ograniczoną 

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,  

problemowa wrzesień 2015.10.01 
do dnia 
kontroli 

 
 



 
 • 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. 
49 ZOZ w Złotoryi Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i 

dzieckiem w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym 
 
 

problemowa wrzesień 2015.07.01 - 
2016.08.31 

 
 

50 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

51 Dom Opieki im. Św. 
Jadwigi w Brzegu Dolnym 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

52 Dom Pomocy Społecznej w 
Ścinawce Dolnej 17 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa lipiec 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

53 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

54 Dom Pomocy Społecznej w 
Jaworze 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

55 MEDICOR - 
"NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ" SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa wrzesień 2015.05.01 - 
2016.06.30 

 
 

56 Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia Rejonowa W 

Świerzawie 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

57 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Medicus” 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 

 
 



Spółka Z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością 

kontroli 

58 Dom Pomocy Społecznej 
"Jutrzenka" w Zgorzelcu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

59 Halina Serafin NZOZ 
Centrum Medyczne 

"Serafin-Med" 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

60 Dom Pomocy Społecznej w 
Bolesławcu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

61 N.Z.O.Z. "Zdrowo" Dariusz 
Kryński 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

62 Jan Duda  Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

63 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Legnicy 

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza:                                                                  
 

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

- zawarcie umowy z UMWD, ·  
 

- zawarcie umowy z koordynatorem,·  
 

- zawarcie umów ze stażystami,·  
 

- opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego,·  
 

- grafik dyżurów medycznych, ·  
 

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
 

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

 
 

problemowa październik 2015.10.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

64 Powiatowe Centrum 
Zdrowia w Kowarach  

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i 
dzieckiem w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym 

problemowa październik 2015.08.01 - 
2016.09.30 

 
 



65 Centrum Usług 
Medycznych „ESKULAP” 

Sp. z o.o. 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa październik 2015.06.01 - 
2016.07.30 

 
 

66 Ewa Seweryn Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

67 Samorządowa Przychodnia 
w Jaworzynie Śl. 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

68 Medica Spółka z 
Ograniczoną 

Odpowiedzialnością  

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa październik 2015.04.23 
do dnia 
kontroli 

 
 

69 Dorota Naglik  Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

70 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Dzierżoniowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa lipiec 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

71 Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy 

Dzierżoniów w 
Dzierżoniowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa lipiec 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

72 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jaworze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

73 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mściwojowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

74 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzylesiu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

75 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bardzie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

76 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Środzie 

Śląskiej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

77 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brzegu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 

 
 



Dolnym kontroli 
78 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Udaninie 
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 2015.01.01 

do dnia 
kontroli 

 
 

79 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kostomłotach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

80 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Męcince 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

81 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zagrodnie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

82 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Legnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

83 Dolnośląski Ośrodek 
Polityki Społecznej we 

Wrocławiu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

84 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jordanowie 

Śląskim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

85 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Niemczy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

86 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci problemowa listopad 2016.04.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

87 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czernicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci problemowa grudzień 2016.04.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

88 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wąsoszu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci problemowa grudzień 2016.04.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

89 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krośnicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów 

 
Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

problemowa listopad 2015.10.01 
od dnia 
kontroli 

2015.11.01 
od dnia 

 
 



Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów 

kontroli 
2014.05.15 

od dnia 
kontroli 

90 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Oławie 

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 grudzień 2015.10.01 
od dnia 
kontroli 

2015.11.01 
od dnia 
kontroli 

2014.05.15 
od dnia 
kontroli 

 
 

91 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Niechlowie 

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 grudzień 2015.10.01 
od dnia 
kontroli 

2015.11.01 
od dnia 
kontroli 

2014.05.15 
od dnia 
kontroli 

 
 

92 Dom Pomocy Społecznej 
dla Dorosłych "Prząśnik" w 

Brenniku 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

93 Dom Pomocy Społecznej w 
Ząbkowicach Śląskich 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

94 "Żar-Med. Sp. z o.o." w 
Żarowie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 2015.04.18 
do dnia 
kontroli 

 
 

95 Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia w Miliczu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

96 Dom Pomocy Społecznej w 
Miliczu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

97 Dom Pomocy Społecznej w 
Ostrowinie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik 2015.01.01 
do dnia 

 
 



kontroli 
98 Pensjonat dla Osób 

Starszych "Maranta" w 
Bierutowie 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

99 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Brzegu 

Dolnym 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

100 Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia - Środowiskowy 

Dom Samopomocy w 
Wołowie 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

101 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Środzie 

Śląskiej 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa grudzień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

102 Dom Opieki Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej 

w Malczycach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

103 Środowiskowy Dom 
Samopomocy ul. Szkolna 

we Wrocławiu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa grudzień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

104 Środowiskowy Dom 
Samopomocy CURATUS 

we Wrocławiu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa grudzień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

105 Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia Dziennego "Nasz 

Dom" w Wołowie 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

106 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa lipiec 2015.07.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

107 Urząd Miasta i Gminy Góra Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca lipiec 2013.06.28 
do dnia 
kontroli 

 
 

108 Urząd Gminy Niechlów Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa lipiec 2015.07.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

109 Dom Dziecka  im. H. 
Jordana w Kaczorowie 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 
 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa lipiec 2015.07.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

110 Placówka Opiekuńczo - Przestrzeganie standardów opieki i wychowania problemowa lipiec 2015.07.01  



Wychowawcza dla 14 osób 
w Kaczorowie 

 
Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

do dnia 
kontroli 

 

111 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa sierpień 2015.08.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

112 Urząd Gminy Dobroszyce Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa sierpień 2015.08.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

113 Urząd Miejski Bierutów Organizacja systemu opieki nad dzieckiem w zakresie prowadzenia placówek wsparcia 
dziennego 

problemowa sierpień 2015.08.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

114 Urząd Miasta Świeradów 
Zdrój 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa wrzesień 2015.09.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

115 Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza Nr 1 w 
Świeradowie Zdroju 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 
 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa wrzesień 2015.09.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

116 Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa październik 2015.10.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

117 Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza Nr 2 w 
Świeradowie Zdroju 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 
 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa październik 2015.10.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

118 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu 
„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

problemowa sierpień 2014.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

119 Dom Dziecka „Jutrzenka” 
Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza "Felicita" w 
Bardzie 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 
 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa wrzesień 2015.09.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

120 Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza typu 

rodzinnego w Opolnicy 

Przestrzeganie Praw Dziecka 
 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 
 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa wrzesień 2015.09.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

121 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kamiennej Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa październik 2015.10.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

122 Urząd Gminy Czarny Bór Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa październik 2015.10.01 
do dnia 

 
 



kontroli 
123 Urząd Gminy Marciszów Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca październik 2015.08.27 

do dnia 
kontroli 

 
 

124 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Ząbkowicach Śląskich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa listopad 2015.11.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

125 Urząd Gminy Stoszowice Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa listopad 2015.11.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

126 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu 
„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

problemowa październik 2014.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

127 Urząd Miasta Ząbkowice 
Śląskie 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca listopad 2013.09.09 
do dnia 
kontroli 

 
 

128 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Miliczu 

Organizowanie szkoleń do pieczy zastępczej 
 

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 

problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

129 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Trzebnicy 

Organizowanie szkoleń do pieczy zastępczej 
 

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 

problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

130 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Wołowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa grudzień 2015.12.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

131 Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza typu 
socjalizacyjnego w 

Wołowie 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 
 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa grudzień 2015.12.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

132 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krośnicach 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 
 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa grudzień 2015.12.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

133 Zespół Placówek 
opiekuńczo - 

Wychowawczych "Dom nad 
Baryczą" Placówka 

Opiekuńczo - 
Wychowawcza w 

Krośnicach, ul. Kwiatowa 1 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 
 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa grudzień 2015.12.01 
do dnia 
kontroli 

 
 



134 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Legnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa grudzień 2015.12.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

135 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Siechnicach 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 
 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa sierpień 2015.08.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

136 Urząd Gminy Nowa Ruda Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu 
„Maluch” 

problemowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

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

problemowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

138 Urząd Miasta Bielawa Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu 
„Maluch” 

problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

139 Fundacja Porozumienie 
Wzgórz Dalkowskich 

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

problemowa grudzień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

140 PHU "Medikoncept" Spółka 
Jawna Sylwia Szczucka i 
Małgorzata Grabowska-

Roder 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

141 4 Wojskowy Szpital 
Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
we Wrocławiu 

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza:                                                                  
 

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

- zawarcie umowy z UMWD, ·  
 

- zawarcie umowy z koordynatorem,·  
 

- zawarcie umów ze stażystami,·  
 

- opracowanie indywidualnychharmonogramów stażu podyplomowego,·  
 

- grafik dyżurów medycznych, ·  
 

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
 

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji 

problemowa listopad 2016.10.01 
do dnia 
kontroli 

 
 



programu stażu. 
 
 

142 Milickie Centrum 
Medyczne Sp. z o.o. 

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i 
dzieckiem w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym 

 
Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza:                                                                  

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

 
- zawarcie umowy z UMWD, ·  

 
- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

 
- zawarcie umów ze stażystami,·  

 
- opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego,·  

 
- grafik dyżurów medycznych, ·  

 
- karty stażu podyplomowego lekarza, 

 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji 

programu stażu. 
 
 

problemowa listopad 2015.09.01 - 
2016.10.31 
2015.10.01 

od dnia 
kontroli 

 
 

143 NZOZ „MEDCOM” Sp. z 
o.o.  

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa listopad 2015.07.01 - 
2016.08.31 

 
 

144 Wacława Ewa Jamróg  Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

145 Anna Kościelska Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

146 Centrum Pielęgniarstwa I 
Rehabilitacji Spółka Z 

Ograniczoną  

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

147 Zakład Usług Medycznych 
W Kostomłotach 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 



148 VIMED Praktyka Lekarska 
Witold Skrzypek  

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

149 Grażyna Chomicz Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

150 Karłowickie Centrum 
Medyczne "KAR-MED" 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

151 DOLNOŚLĄSKIE 
CENTRUM ONKOLOGII 

WE WROCŁAWIU 

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza:                                                                  
 

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

- zawarcie umowy z UMWD, ·  
 

- zawarcie umowy z koordynatorem,·  
 

- zawarcie umów ze stażystami,·  
 

- opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego,·  
 

- grafik dyżurów medycznych, ·  
 

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
 

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

 
 

problemowa grudzień 2016.10.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

152 SAMODZIELNY 
PUBLICZNY SZPITAL 
KLINICZNY NR 1 WE 

WROCŁAWIU 

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie 
Rekomendacji w zakresie realizacji „Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła 

Rodzenia” przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego 

problemowa grudzień 2015.10.01 - 
2016.11.30 

 
 

153 Anna Kunysz-Moruń Nzoz 
Praktyka Lekarza 

Rodzinnego 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa grudzień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

154 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Kamieniec 

Wrocławski Spółka 

Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

problemowa grudzień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 



 

 
Wydział Infrastruktury 

 

Cywilna Anna Kadecka, 
Aleksandra Łapińska 

155 Medued Spółka Z 
Ograniczoną 

Odpowiedzialnością 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa grudzień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

156 Centrum Medyczne 
Medycyna Pracy Wrocław 

Iwona Idec-Sadkowska 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa grudzień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

157 Katarzyna Janik Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

problemowa grudzień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 
kontroli 

Przewidywan
y termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych  

Okres 
objęty 

kontrol ą 

Uwagi 

1 Urząd Miasta Legnica  Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

2 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica 

 Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa listopad 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

3 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk 

Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa lipiec 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

4 Urząd Miasta Głogów Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

5 "IBIS" Agnieszka Ćwiklak Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa lipiec 2014.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

6 Sławomir Grad, Andrzej 
Świtulski Szkoła Jazdy 

KURSANT s.c. 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa wrzesień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

7 Prywatna Nauka Jazdy Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa listopad 2015.05.20  



 

 
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 

 

Jacek Mordzak do dnia 
kontroli 

 

8 Starostwo Powiatowe 
Wołów 

Kierowanie kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na: 
kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badania lekarskie i psychologiczne 

 
realizowanie obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z 

wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami. 
 

Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami 
 

Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie 
tramwajem 

 
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (w tym przedłużanie ważności 

zezwolenia i rozszerzanie jego zakresu) 

problemowa sierpień 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

9 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica 

Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej 
 

Prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców 
 

realizowanie obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z 
wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami. 

 
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 

 
Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców 

 
Wydawanie wtórnika prawa jazdy 

problemowa październik 2015.01.01 
do dnia 
kontroli 

 
 

10 Ośrodek Kształcenia 
Kursowego "2xTAK" 
Brzęczek Mirosław 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka 
Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia podstawowego/wyższego 

problemowa listopad 2014.04.02 
do dnia 
kontroli 

 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 
kontroli 

Przewidywany 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych  

Okres objęty 
kontrol ą 

Uwagi 

1 Starostwo Powiatowe Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa wrzesień 2015.01.01 -  



Wałbrzych 2016.08.31  
2 Urząd Miejski 

Nowogrodziec 
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 

gminy, udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody. 
problemowa wrzesień 2015.01.01 - 

2015.12.31 
 
 

3 Urząd Gminy Wądroże 
Wielkie 

Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  i jego wypłata. 

problemowa wrzesień 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

4 Urząd Gminy Ruja Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  i jego wypłata. 

problemowa październik 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

5 Starostwo Powiatowe 
Milicz 

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa październik 2015.01.01 - 
2016.09.30 

 
 

6 Urząd Gminy Świdnica Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 
gminy, udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody. 

problemowa październik 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

7 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego  

Realizacja zadań z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym. problemowa październik 2015.01.01 - 
2016.09.30 

 
 

8 Urząd Gminy Zawonia Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  i jego wypłata. 

problemowa listopad 2015.01.01 - 
2015.12.31 

 
 

9 Starostwo Powiatowe 
Legnica 

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa listopad 2015.01.01 - 
2016.10.31 

 
 

10 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra 

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska 
 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu 
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego 

sprawdzająca lipiec 2016.03.01 - 
2016.07.31 

 
 

11 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 

problemowa wrzesień 2016.01.01 - 
2016.09.30 

 
 



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 
 
 

12 Starostwo Powiatowe 
Wołów 

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, 
 
 
 

Kontrola realizacji planów gospodarowania nieruchomościami zasobu 
 

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 

problemowa październik 2016.01.01 - 
2016.10.31 

 
 



 
 
 

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 
 
 

13 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica 

Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: 
 

- zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i 
zamiany) 

 
- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, 

 
- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa, 
 

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i użytkowych, 
 
 
 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu 
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego 

sprawdzająca listopad 2016.01.01 - 
2016.10.31 

 
 

14 Starostwo Powiatowe 
Strzelin 

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, 
 
 

sprawdzająca grudzień 2013.06.01 - 
2016.12.31 

 



 
 

 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 

 
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 
jednostek samorządu terytorialnego 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 
kontroli 

Przewidywany 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych  

Okres objęty 
kontrol ą 

Uwagi 

1 Urząd Gminy Czarny Bór Organizacja 
 

Realizacja planowania operacyjnego. 
 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 
 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 
 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 

problemowa wrzesień 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

2 Starostwo Powiatowe 
Milicz 

Organizacja 
 

Realizacja planowania operacyjnego. 
 

Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 
organów w tych sprawach. 

 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 
Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 

problemowa wrzesień 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

3 Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice 

Organizacja 
 

Realizacja planowania operacyjnego. 
 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 
 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

problemowa wrzesień 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 



 
Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 

4 Zakład Rozbiórkowo-
Wyburzeniowy "PIRO-
MAN" Cezary Wolak 

Jelenia Góra 

Materiały wybuchowe. problemowa wrzesień 2012.05.10 do 
dnia kontroli 

 
 

5 Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ząbkowice Śląskie 

Zespoły Ratownictwa Medycznego 
 
 

problemowa wrzesień 2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

6 Urząd Miejski Olszyna Organizacja 
 

Realizacja planowania operacyjnego. 
 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 
 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 
 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 

problemowa październik 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

7 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra 

Organizacja 
 

Realizacja planowania operacyjnego. 
 

Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 
organów w tych sprawach. 

 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 
Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 

problemowa październik 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

8 Urząd Miejski Wrocław Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa październik  Okres 
objęty 
kontrol
ą: stan 
bieżący 

 
9 Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Rozbiórkowe 
Leviatan ul. Kwidzyńska 

23/25 Wrocław 

Materiały wybuchowe. problemowa październik 2012.10.23 do 
dnia kontroli 

 
 

10 Specjalistyczny Ośrodek Podmioty prowadzące kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. problemowa październik 2015.01.01 do  



 

Szkoleniowy SOS Sp. z o.o. 
Wrocław 

dnia kontroli  

11 Urząd Miasta Kłodzko Organizacja 
 

Realizacja planowania operacyjnego. 
 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 
 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 
 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 

problemowa listopad 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

12 Urząd Gminy Dziadowa 
Kłoda 

Organizacja 
 

Realizacja planowania operacyjnego. 
 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 
 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 
 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 

problemowa listopad 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

13 Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 

Logistic Service Milenium 
ul. Kadłubka 19 Wrocław 

Materiały wybuchowe. problemowa listopad 2012.11.23 do 
dnia kontroli 

 
 

14 Fundacja Tobie Polsko 
Ratownicy Wrocław 

Podmioty prowadzące kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. problemowa listopad 2015.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

15 Urząd Gminy Żórawina Organizacja 
 

Realizacja planowania operacyjnego. 
 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 
 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 
 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 

problemowa grudzień 2014.01.01 do 
dnia kontroli 

 
 

16 Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

Wrocław 

Ratownictwo wodne. problemowa grudzień 2016.04.15 - 
2016.12.31 

 


