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Plan 
kontroli zewnętrznych - kompleksowych problemowych i sprawdzających w  jednostkach podporządkowanych Wojewodzie 

Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w II półroczu 2008 r. 

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Rodzaj i tematyka kontroli Okres objęty 

kontrolą 
Termin 
wykonania 
kontroli 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

KONTROLE ZESPOŁOWE 
1. Urząd Miasta  

i Gminy  Leśna 
 

Wydział Nadzoru i Kontroli: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych, 
-     ewidencjonowanie działalności gospodarczej; 
Rada Miejska w Leśnej: 
- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. 
Wydział Spraw Obywatelskich: 
- prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

od 01.01.2007 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 

wrzesień  
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- rejestracja stanu cywilnego, 
- zmiana imion i nazwisk, 
- sprawy wojskowe; 
Wydział Finansów i BudŜetu: 
- prawidłowość wykorzystania środków publicznych na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami, 

- realizacja dochodów budŜetu państwa 
Wydział Polityki Społecznej: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej w zakresie: 

- liczby środowisk i osób objętych pomocą, 
- zasadności i poprawności przyznawania świadczeń z pomocy 
społecznej, 
- prawidłowości kompletowania i prowadzenia dokumentacji, 
- liczby odmów w sprawach o udzielenie pomocy i ich 
przyczyny, 
- ocena merytoryczna wydawanych decyzji, 

- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami, 

- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, 

- realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec 
dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 

Wydział Środowiska i Programu Odra: 
- prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego i wypłata zwrotu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Starostwo 
Powiatowe we 
Wrocławiu 

Wydział  Nadzoru i Kontroli: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
- prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego; 
Rada Powiatu Wrocławskiego: 

od 01.01.2007r. 
do dnia kontroli 

 
 

październik  
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- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. 
Wydział Finansów i BudŜetu: 
- prawidłowość wykorzystania środków publicznych na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami 

- realizacja dochodów budŜetu państwa. 
Wydział Środowiska i Rolnictwa 
- realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne. 
Wydział Polityki Społecznej:  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu: 
- zgodność zatrudnienie pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 
Dom Dziecka ul. 1 Maja 43, 58-080 Kąty Wrocławskie oraz 
Niepubliczny Dom Dziecka im. Dominika Savio ul. Ogrodowa 
69/71, 55-093 Wrocław: 
- realizacja zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej w zakresie: 

- zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, 
- działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny 
i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami. 

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, ul. Szkolna 2, Dobrzykowice: 
- realizacja zadań placówki rodzinnej. 
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości: 
a) ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 
b) gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w 
zakresie: 
- zbywania nieruchomości, 
- udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu, 
dzierŜawy i uŜyczenia 
c)   aktualizacja opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste i trwały 
zarząd obciąŜających nieruchomości Skarbu Państwa, 
d)  udzielanie bonifikat od opłat rocznych za uŜytkowanie 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
od 01.01.2006 r. 
do dnia kontroli 



 4

wieczyste i trwały zarząd. 
3. Starostwo 

Powiatowe  
w Lubinie  

Wydział  Nadzoru i Kontroli: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
- prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego; 
Rada Powiatu Lubińskiego: 
- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. 
Wydział Finansów i BudŜetu: 
- prawidłowość wykorzystania środków publicznych na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami 

- realizacja dochodów budŜetu państwa. 
Wydział Środowiska i Rolnictwa 
- realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne. 
Wydział Polityki Społecznej:  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3: 
- zgodność zatrudnienie pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 
Dom Dziecka w Ścinawie, ul. Królowej Jadwigi 5, 59-330 Ścinawa 
- realizacja zaleceń pokontrolnych, 
Rodzinny Dom Dziecka Składowice 6/1, 59-300 Lubin: 
- realizacja zadań placówki rodzinnej. 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubienie, ul. Bema 6; 02-00786 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej 
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem. 
Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie: 
- pośrednictwo pracy, 
- poradnictwo i informacja zawodowa,  
- szkolenia indywidualne i grupowe,  
- przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 

od 01.01.2007r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

listopad  
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      gospodarczej, 
- staŜe i przygotowania zawodowe,  
- prace interwencyjne,  
- prawidłowość wydawania decyzji o: 
a. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz utracie 
lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium 
i dodatku aktywizacyjnego, 
b. obowiązku zwrotu nienaleŜnie pobranego zasiłku, dodatku 
szkoleniowego, stypendium, innych nienaleŜnie pobranych świadczeń 
lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,  
c. odroczeniu terminu spłaty, rozłoŜeniu na raty lub umorzeniu całości 
lub części nienaleŜnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy. 
- wdraŜanie standardów usług rynku pracy. 
Wydział Infrastruktury: 
- administracja drogowa, zarządzanie ruchem na drogach. 
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości: 
a) ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 
b) gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w 
zakresie: 
- zbywania nieruchomości, 
- udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu, 
dzierŜawy i uŜyczenia 
c)   aktualizacja opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste i trwały 
zarząd obciąŜających nieruchomości Skarbu Państwa, 
d)  udzielanie bonifikat od opłat rocznych za uŜytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
od 01.01.2006 r. 
do dnia kontroli 
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4. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

 Zdania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
nadzorowane przez Wojewodę Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

od 01.01.2007 r. 
do dnia kontroli 

listopad  

5. Urząd Miejski  
w Głogowie 

Wydział  Nadzoru i Kontroli: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych, 
-     ewidencjonowanie działalności gospodarczej; 
Rada Miejska w Głogowie: 
- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. 
Wydział Spraw Obywatelskich: 
- prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
- rejestracja stanu cywilnego, 
- zmiana imion i nazwisk, 
- sprawy wojskowe. 
Wydział Finansów i BudŜetu: 
- prawidłowość wykorzystania środków publicznych na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami 

- realizacja dochodów budŜetu państwa. 
Wydział Środowiska i Rolnictwa 
- prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego i wypłata zwrotu. 
Wydział Polityki Społecznej:  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowi, ul. Sikorskiego 4: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej w zakresie: 

- liczby środowisk i osób objętych pomocą, 
- zasadności i poprawności przyznawania świadczeń z pomocy 

od 01.01.2007 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

grudzień  
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społecznej, 
- prawidłowości kompletowania i prowadzenia dokumentacji, 
- liczby odmów w sprawach o udzielenie pomocy i ich 
przyczyny, 
- ocena merytoryczna wydawanych decyzji, 

- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami, 

- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, 

- realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec 
dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTROLE PROBLEMOWE I SPRAWDZAJĄCE 
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI 
1. Urząd Gminy 

Rada Gminy 
Bolesławiec 

Kontrola problemowa: 
- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych 

od 01.01.2007 r.  
do dnia kontroli 

wrzesień OZ Wałbrzych 

2. Urząd Gminy  
Rada Gminy 
Kondratowice 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

3. Urząd Gminy 
Rada Gminy  

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  
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Krośnice 
4. Urząd Miasta  

i Gminy 
Rada Miejska 
w Międzyborzu 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

5. Starostwo 
Powiatowe  
Rada Powiatu 
w Głogowie 

Kontrola problemowa: 
- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
- prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego 

jak wyŜej październik  

6. Starostwo 
Powiatowe  
Rada Powiatu  
w Bolesławcu 

jak wyŜej jak wyŜej październik OZ Wałbrzych 

7. Starostwo 
Powiatowe  
Rada Powiatu 
w DzierŜoniowie 

jak wyŜej jak wyŜej listopad OZ Wałbrzych 

8. Urząd Miasta  
i Gminy 
Rada Miejska 
w Prochowicach 

Kontrola problemowa: 
- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych 

jak wyŜej listopad  

9.  Urząd Miejski  
Rada Miejska 
Wrocławia  

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

10. Urząd Gminy,  
Rada Gminy 
Zawonia 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

11.  Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Nowa Ruda 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień OZ Wałbrzych 

12. Urząd Gminy 
Rada Gminy 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  
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Niechlów  
13. Tłumacze 

przysięgli języka 
niemieckiego z 
terenu 
województwa 
dolnośląskiego  –   
20 osób 

Kontrola problemowa na podstawie art. 20 ustawy z dnia 25 
listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego: 
- prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 
- pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości za czynności tłumacza przysięgłego 
wykonane na Ŝądanie sądu, prokuratora, policji oraz organów 
administracji publicznej. 

od dnia 
01.01.2006 r  
do dnia kontroli 

sierpień        

14. Tłumacze 
przysięgli języka 
niemieckiego z 
terenu 
województwa 
dolnośląskiego –  
20 osób 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  
 

 

15. Tłumacze 
przysięgli języka 
niemieckiego z 
terenu 
województwa 
dolnośląskiego  -  
20 osób 

jak wyŜej 
 

 

jak wyŜej październik 
 

 

16. Tłumacze 
przysięgli języka 
czeskiego, 
chorwackiego, 
bułgarskiego i 
arabskiego  z 
terenu 
województwa 
dolnośląskiego   - 
20 osób 

jak wyŜej 
 

jak wyŜej listopad 
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17. Tłumacze 
przysięgli języka 
hiszpańskiego, 
greckiego, 
rumuńskiego, 
węgierskiego i 
włoskiego z 
terenu 
województwa 
dolnośląskiego   - 
20 osób 
 

jak wyŜej 
 

jak wyŜej grudzień 
   

 

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDśETU 
1. Urząd Miasta  

i Gminy  
Lądek Zdrój 
 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na 

likwidację skutków klęsk Ŝywiołowych w 2007 r. 

rok 2007  lipiec Koordynator BZ 

2. Urząd Gminy 
Domaniów 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę 
Dolnośląskiego w 2006 r. 

od 01.01.2007 r. 
do dnia kontroli 

lipiec  

3. Urząd Miasta  
Piława Górna  

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

4. Wojewódzki 
Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wykorzystania środków dotacji przekazanej w 
Dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 
Rozdziale 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności”, w § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” 
oraz  w § 4300 – „Zakup usług pozostałych”. 

rok 2007 sierpień  

5. Starostwo 
Powiatowe  
w Zgorzelcu 

Kontrola  problemowa: 
- prawidłowość planowania dochodów budŜetu państwa, 
- prawidłowość naliczania i potrącania  5% i 25% z dochodów 

pozyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z 

od 01.01.2007 r. 
do dnia kontroli 

sierpień  
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realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami, 

- prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań Rb – 
27 ZZ, 

- prawidłowość wykorzystania środków publicznych na 
realizację zadań zleconych jst. 

6. Urząd Miasta  
i Gminy  
w Bogatyni 

Kontrola  problemowa: 
- prawidłowość planowania dochodów budŜetu państwa, 
- prawidłowość naliczania i potrącania 5% i 25% z dochodów 

pozyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami, 

- prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań Rb – 
27 ZZ, 

- prawidłowość wykorzystania środków publicznych na 
realizację zadań zleconych jst. 

jak wyŜej wrzesień  

7. Urząd Gminy 
Długołęka 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wykorzystania środków dotacji udzielonej w 2007 

r. z rezerwy celowej nr 11 na dofinansowanie kosztów wdraŜania 
reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w klasie 
pierwszej szkoły podstawowej. 

rok 2007 październik  

8. Urząd Miejski  
w Wałbrzychu 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

9. Wojewódzki 
Inspektorat 
Transportu 
Drogowego  
we Wrocławiu 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę 

Dolnośląskiego w 2007 r. 
- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez NIK w 2008                               

r. w związku z kontrolą przeprowadzoną w zakresie wykonania 
budŜetu w 2007 r. 

rok 2008 grudzień  

10. Wojewódzki Kontrola sprawdzająca: rok 2008 grudzień  
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Urząd Ochrony 
Zabytków  
we Wrocławiu 

- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez NIK w 2008 r. 
w związku z kontrolą przeprowadzoną w zakresie wykonania 
budŜetu w 2007 r. ( w części 85/2 – województwo dolnośląskie, 
dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ). 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 
1. Starostwo 

Powiatowe  
w Złotoryi  

Kontrola problemowa: 
- administracja drogowa, zarządzanie ruchem na drogach.  

od dnia  
01.01.2007 r. 

do dnia kontroli 

wrzesień   

2. Starostwo 
Powiatowe w 
Kamiennej Górze 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

3. WORD  
w Legnicy 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość prowadzenia kursów dokształcających kierowców 

wykonujących transport drogowy. 

jak wyŜej listopad  

WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI 
1. Urząd Miasta 

Jelenia Góra 
Kontrola problemowa: 
a) ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 
b) gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w 
zakresie: 
- zbywania nieruchomości, 
- udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu, 
dzierŜawy i uŜyczenia, 
c)   aktualizacja opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste i trwały 
zarząd obciąŜających nieruchomości Skarbu Państwa, 
d) udzielanie bonifikat od opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste 
i trwały zarząd. 

od dnia 
 01.01.2006 r.  

do dnia kontroli 

lipiec/sierpień  

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 
1. Urząd Miejski  

w Ziębicach 
Kontrola problemowa:  
-ewidencja ludności i dowody osobiste 
-rejestracja stanu cywilnego 
-zmiany imion i nazwisk. 

od 01.01.2007r. 
do dnia kontroli 
 

wrzesień Oddział 
Zamiejscowy 
Wałbrzych 

2. Urząd Miasta  Kontrola sprawdzająca: jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 
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w DzierŜoniowie -ewidencja ludności i dowody osobiste.  
3. Urząd Gminy 

Kamieniec 
Ząbkowicki 

Kontrola problemowa:  
-ewidencja ludności i dowody osobiste 
-rejestracja stanu cywilnego 
-zmiany imion i nazwisk. 

jak wyŜej październik jak wyŜej 

4. Urząd Miasta  
i Gminy Bardo 

Kontrola sprawdzająca: 
-ewidencja ludności i dowody osobiste 
-rejestracja stanu cywilnego 
-zmiany imion i nazwisk. 

jak wyŜej październik jak wyŜej 

5. Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój 

Kontrola problemowa:  
-ewidencja ludności i dowody osobiste 
-rejestracja stanu cywilnego 
-zmiany imion i nazwisk. 

jak wyŜej listopad jak wyŜej 

  6. Urząd Miejski  
w Nowej Rudzie 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

7. Urząd Miasta  
i Gminy 
Węgliniec 

Kontrola problemowa:  
-ewidencja ludności i dowody osobiste 
-rejestracja stanu cywilnego 
-zmiany imion i nazwisk. 

Od dnia 
01.01.2008 r. 

do dnia kontroli 
 

lipiec Oddział 
Zamiejscowy  
Jelenia Góra 

8. Urząd Gminy 
Osiecznica 

jak wyŜej jak wyŜej 
 
 

sierpień jak wyŜej 

9. Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

10. Urząd Miasta  
i  Gminy Wleń 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

11. Urząd Gminy 
Wińsko 

Kontrola sprawdzająca:  
-ewidencja ludności i dowody osobiste 
-rejestracja stanu cywilnego 
-zmiany imion i nazwisk. 

Od dnia 
01.01.2008 r. 

do dnia kontroli 
 

wrzesień SO we Wrocławiu 

12. Urząd Miasta  
i Gminy 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 
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Bierutów 
 

13. Urząd Gminy 
Domaniów 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

14. Urząd Miejski  
w Środzie 
Śląskiej 

Kontrola problemowa:  
-ewidencja ludności i dowody osobiste 
-rejestracja stanu cywilnego 
-zmiany imion i nazwisk. 

jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

15. Urząd Gminy 
Jerzmanowa 

Kontrola problemowa:  
-ewidencja ludności i dowodów osobistych  

Od dnia 
01.01.2008 r. 

do dnia kontroli 
 

październik Oddział 
Zamiejscowy  

Legnica 

16. Urząd Gminy 
Kotla 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 
1. Miejsko – Gminny  

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Niemczy 

Kontrola problemowa: 
- zgodność zatrudnienia pracowników jednostki z wymaganymi 

kwalifikacjami, 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej w zakresie: 

- liczby środowisk i osób objętych pomocą, 
- zasadności i poprawności przyznawania świadczeń z 
pomocy społecznej, 
- prawidłowości kompletowania i prowadzenia dokumentacji, 
- liczby odmów w sprawach o udzielenie pomocy i ich 
przyczyny, 
- ocena merytoryczna wydawanych decyzji, 

- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, 

- realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu 
wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej 

od dnia 
01.01.2007 r. 

lipiec  

2. Gminny jak wyŜej jak wyŜej wrzesień/  
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Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Dobromierzu 

październik 

3. Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  
w Marcinowicach 

jak wyŜej jak wyŜej październik/ 
listopad 

 

4. Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
śarowie 

jak wyŜej jak wyŜej listopad/ 
grudzień 

 

5. Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy  
w Górze 
ul. Hirszfelda 5 

Kontrola problemowa: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

od dnia 
01.01.2007 r. 

lipiec  

6. Dom Pomocy 
Społecznej  
w Bystrzycy 
Kłodzkiej 
ul. Górna 23 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

7. Dom Pomocy 
Społecznej  
w Jugowie 
ul. Główna 118 

Kontrola sprawdzająca: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami 

jak wyŜej lipiec  

8. Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy  
w Bolesławcu, 
ul. 1000-Lecia 
30/2 

Kontrola sprawdzająca: 
- wykonanie zaleceń pokontrolnych, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami 

jak wyŜej lipiec  

9. Środowiskowy jak wyŜej jak wyŜej lipiec  
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Dom 
Samopomocy  
w Bolesławcu 
ul. Parkowa 11 

10. Placówka 
całodobowej 
opieki  w Kraśniku 
Górnym 29 

Kontrola problemowa: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
 

jak wyŜej lipiec  

11. Placówka 
całodobowej 
opieki „Starzyk” w 
Jedlinie Zdroju 
ul. Chojnowska 9   

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

12. Dom Pomocy 
Społecznej 
„Prząśnik”  
w Brenniku 
Powiat Legnica 

Kontrola sprawdzająca: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

jak wyŜej sierpień  

13. Dom Pomocy 
Społecznej w 
Ścinawce Dolnej 
17 
Powiat Kłodzki 

Kontrola problemowa: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

jak wyŜej sierpień  

14. Dom Pomocy 
Społecznej we 
Wronińcu 
Powiat Góra 

Kontrola sprawdzająca: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

jak wyŜej sierpień  

15. Dom Pomocy 
Społecznej w 
Legnicy 
ul. Kubusia 
Puchatka 4 

Kontrola problemowa: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

jak wyŜej sierpień  
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Legnica miasto 

16. Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy  
w Bystrzycy 
Kłodzkiej  
ul. 1 Maja 1 
MOPS Bystrzyca 
Kłodzka 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

17. Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy  
w Środzie Śląskiej 
ul. Kili ńskiego 28 
z fili ą w Piersnie 
PCPR Środa Śl. 

Kontrola problemowa: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

jak wyŜej sierpień  

18. Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy  
w Wojtówce 1 
MGOPS  
w Lądku Zdroju 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

19. Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy  
w Oleśnicy 
ul. Słowackiego 8 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  
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20. Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy  
w Złotoryi  
ul. Chrobrego 1 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

21. Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy  
w Miliczu  
ul. Wojska 
Polskiego 40 
Powiat Milicz 

Kontrola sprawdzająca: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

jak wyŜej wrzesień  

22. Dom Pomocy 
Społecznej 
„Pogodna Jesień” 
w Jeleniej Górze 
ul. Leśna 3/5 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

23. Zgromadzenie 
Sióstr św. ElŜbiety 
Placówka 
całodobowej 
opieki  
w Chełmsku Śl. ul. 
Powstańców Śl. 7 

Kontrola sprawdzająca: 
- wykonanie zaleceń pokontrolnych, 

 

jak wyŜej wrzesień  

24. Zgromadzenie 
Sióstr św. ElŜbiety 
Placówka 
całodobowej 
opieki  
w Szalejowie 
Górnym 10 

Kontrola sprawdzająca: 
- wykonanie zaleceń pokontrolnych, 

 

jak wyŜej wrzesień  
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25. Zgromadzenie 
Sióstr św. ElŜbiety 
Placówka 
całodobowej 
opieki  
w Bardzie, ul. 
Główna 36 

Kontrola problemowa: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
 

jak wyŜej wrzesień  

26. Zgromadzenie 
Sióstr św. ElŜbiety 
Placówka 
całodobowej 
opieki   
w Środzie Śl.  
ul. Kolejowa 16 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

27. Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy w 
Legnicy 
ul. Wojska 
Polskiego 20 

Kontrola problemowa: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

jak wyŜej październik  

28. Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy  
w Świdnicy  
ul. Słobódzkiego 
28 
PCPR Świdnica 

Kontrola sprawdzająca: 
- wykonanie zaleceń pokontrolnych, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami 

jak wyŜej październik  

29. Placówka 
całodobowej 
opieki  
w Nowej Rudzie 
ul. Piłsudskiego 29 

Kontrola problemowa: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
 

jak wyŜej październik  



 20

30. Placówka 
całodobowej 
opieki „Maria” w 
Miękini ul. 
Mrozowska 1a 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

31. Dom Pomocy 
Społecznej w 
Głogowie ul. 
Neptuna 24 wraz z 
fili ą Domu ul. 
Norwida 3 
Powiat Głogów 

Kontrola problemowa: 
- standard obowiązujących podstawowych usług, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

jak wyŜej październik  

32. Dom Pomocy 
Społecznej we 
Wrocławiu  
ul. Jutrosińska 29 
Fundacja „Arka” 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

33. Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy 
 we Wrocławiu 
ul. Szkolna 11 
Wrocław miasto 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

34. Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy 
we Wrocławiu 
ul. Okulickiego 2 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  
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35. Wielofunkcyjna 
Placówka 
Opiekuńczo-
Wychowawcza  
ul. Kili ńskiego 30 
55-300 Środa 
Śląska 
Powiat Średzki 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

lipiec  

36. Rodzinny Dom 
Dziecka nr 11 
ul. Zelwerowicza 
16/6 
Wrocław 

Kontrola kompleksowa: 
- realizacja zadań placówki rodzinnej 

od dnia 
01.01.2007 r. 

lipiec  

37.  Rodzinny Dom 
Dziecka nr 6 
ul. Kamieńskiego 
253  Wrocław 

Kontrola kompleksowa: 
-realizacja zadań placówki rodzinnej 

jak wyŜej lipiec  

38. Rodzinny Dom 
Dziecka nr 16  
ul. Objazdowa 
2/4/2 
Wrocław 

Kontrola kompleksowa: 
- realizacja zadań placówki rodzinnej 

jak wyŜej sierpień  

39. Ośrodek 
Adopcyjno-
Opiekuńczy ul. 
Młodych 
Techników 58 
Wrocław 

Kontrola kompleksowa: 
- realizacja zadań ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 

jak wyŜej sierpień  

40. Wielofunkcyjna 
Placówka 
Opiekuńczo- 
Wychowawcza 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

wrzesień  
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„Wiosna” 
prowadzona przez 
Zgromadzenie 
Sióstr Szkolnych 
de Notre Dame 
Krzydlina Mała 70 
Powiat Wołów 

41. Dom Dziecka im. 
M. Konopnickiej 
ul. Bronka Czecha 
22 
58-580 Szklarska 
Poręba 
Powiat 
Jeleniogórski 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej w 
zakresie: 

- zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, 
- działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do 
rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami. 

od dnia 
01.01.2007 r. 

wrzesień  

42. Świetlica Socjo-
terapeutyczna Nr 1 
ul. Bracka 16 
Legnica 

Kontrola kompleksowa: 
- realizacja zdań placówki wsparcia dziennego. 

jak wyŜej wrzesień  

43. Chrześcijańska 
Świetlica 
Srodowiskowa 
„Anastasis”  
ul. H.PoboŜnego 7 
Legnica 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

44. Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 21 
ul. Włościańska 
38b Wrocław 

Kontrola kompleksowa: 
- realizacja zdań placówki rodzinnej. 

jak wyŜej grudzień  

45. Rodzinny Dom 
Dziecka nr 21 
ul. Włościańska 

Kontrola kompleksowa: 
- realizacja zadań placówki  rodzinnej 

jak wyŜej grudzień  



 23

38b Wrocław 
46. 

NZOZ AKMED 
Świdnica,  
ul. Westerplatte 10 
02-00047 

Kontrola problemowa: 
- wymagania , jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej, 
-zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

stan bieŜący lipiec 
 
 

 

47. NZOZ „RAJ-MED” 
Małgorzata 
Rajewska 
Świdnica,  
ul. Westerplatte 53 
02-00597 

jak wyŜej stan bieŜący lipiec 
 

 

48. NZOZ  Ośrodek 
Rehab. Edukac, 
Wychowawczy  
Świdnica,  
ul. Słobódzkiego 28 
02-01136 

jak wyŜej stan bieŜący lipiec 
 

 

49. NZOZ  Stacja 
Opieki Caritas 
Diecezji Świdnickiej 
Świdnica,  
ul. Przyjaźni 2 
02-01133 

jak wyŜej stan bieŜący lipiec 
 

 

50. NZOZ Centrum 
Okulistyczne 
SUDETY 
Świdnica, ul. 
śeromskiego 24/1 
02-01281 

jak wyŜej stan bieŜący lipiec 
 

 

51. NZOZ  „MED. AZ”  
Świdnica,  
ul. Krucza 8 
02-00822 

jak wyŜej stan bieŜący sierpień  
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52. NZOZ 
„MARCONI”  
Świdnica,  
ul. Rzeźnicza 2 
02-01063 

jak wyŜej stan bieŜący sierpień  

53. NZOZ Strzegomskie 
Centrum Medyczno 
– Diagnostyczne 
Strzegom  
ul Witosa 7 
02-01116 

jak wyŜej stan bieŜący sierpień  

54. Centrum 
Rehabilitacji i 
Medycyny 
Fizykalnej 
„HELIOS” s.c 
Strzegom, ul. Armii 
Krajowej 23 
02-01244 

jak wyŜej  stan bieŜący sierpień  

55. NZOZ „Twoje 
Zdrowie” 
Strzegom,  
ul. Kościelna 4 
02-01417 

jak wyŜej stan bieŜący sierpień  

56. Miejsko Gminny 
Zespół Zakładów 
Opieki Podstawowej 
w Ścinawie 
Ścinawa,  
ul. Jagiełły 2 
02-00301 

jak wyŜej stan bieŜący sierpień  

57. Przychodnia 
Rejonowa w 
Świerzawie 
Świerzawa,  

jak wyŜej stan bieŜący wrzesień  
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ul. Lipowa 3 
02-00308 

58. SPZOZ we Wleniu 
Wleń,  
ul. Ogrodowa 8 
02-00734 

jak wyŜej stan bieŜący wrzesień  

59. Gminny Ośrodek 
Zdrowia w JeŜowie 
Sudeckim 
JeŜów Sudecki,  
ul. Długa 15 
02-00860 

jak wyŜej stan bieŜący wrzesień  

60. NZOZ Iwona Ruta 
Chojnów, 
ul. Legnicka 12 
02-00967 

jak wyŜej stan bieŜący październik  

61. NZOZ „Zdrowo” 
Chojnów,  
ul. Okrzei 11 
02-01308 

jak wyŜej stan bieŜący październik  

62. NZOZ Poradnie 
Specjalistyczne 
Zdzisława Madej-
Kwapisz 
Chojnów,  
ul. Szpitalna 6 
02-00501 

jak wyŜej stan bieŜący październik  

63. Specjalistyczna 
Przychodnia 
Lekarska „SALUS” 
Lubin, ul. Polna 19 
02-00789 

jak wyŜej stan bieŜący listopad  

64. NZOZ  Przychodnia 
Lekarska „Eskulap” 
Lubin,  

jak wyŜej stan bieŜący grudzień   
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ul. Wyszyńskiego 6 
02-00553 

65. Przychodnia 
Lekarsko 
Diagnostyczna 
„MEDYK” 
Głogów 
ul. Królewska 35 
02-00816 

jak wyŜej stan bieŜący grudzień  

66. Zakład Usług 
Medycznych Pro 
Medica 
Głogów 
ul. Głowackiego 7 
02-00910 

jak wyŜej stan bieŜący grudzień  

76. Centrum 
Pulmonologii i 
Alergologii w 
Karpaczu S.A. 
NZOZ 
„Koniczynka” 
ul. Myśliwska 13 
58-540 Karpacz 
(ośrodek 
przyjmujący grupy 
turnusowe) 

Kontrola problemowa: 
- zgodność informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem 
faktycznym w zakresie dotyczącym: 
- bazy noclegowej i Ŝywieniowej, 
- zaplecza do realizacji aktywnych form rehabilitacji, 
- zaplecza rekreacyjno - wypoczynkowego, 
- gabinetu lekarskiego lub zabiegowego oraz 
- dostępności obiektów, pomieszczeń infrastruktury i otoczenia 
ośrodka dla osób niepełnosprawnych. 
 

 
stan bieŜący 

 
sierpień 

 

77. BRESCO 
CONSULTING 
Sp. z o.o. 
ul. Robotnicza 32, 
53-608 Wrocław 
(zakład pracy 
chronionej) 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, 
- spełnianie przez obiekty i pomieszczenia uŜytkowane przez 
pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględnianie przez nie potrzeb 
osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk 
pracy, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i ciągów 

 
jak wyŜej 

 
wrzesień 
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komunikacyjnych oraz spełnianie przez nie wymagań 
dostępności, 
- zapewnienie przez pracodawcę doraźnej, specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, 
- prowadzenie ewidencji środków zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rachunku bankowego 
środków tego funduszu.   

78. EFL SERVICE 
S.A. 
Pl. Orląt 
Lwowskich 1 
53-605 Wrocław 
 
(zakład pracy 
chronionej) 

jak wyŜej jak wyŜej  październik  

79. ASCOPOL  
Sp. z o.o. 
Ul. Piłsudskiego 
13 
50-048 Wrocław 
 
(zakład pracy 
chronionej) 

jak wyŜej 
 

jak wyŜej listopad 
 

 

80. Urząd Miasta  
i Gminy 
Bogatynia 

Kontrola problemowa: 
- wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych. 

od dnia  
01.01.2007 r. 

lipiec  

81. Urząd Miasta 
Oleśnica 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

82. Urząd Miejski  
w Ziębicach 

Kontrola problemowa: 
- wydawanie i cofanie zezwoleń na uprawę maku i konopi 
włóknistych. 

jak wyŜej lipiec  

83. Urząd Miasta  jak wyŜej jak wyŜej lipiec  
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i Gminy  Strzelin 
84. Urząd Gminy 

Ciepłowody 
jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

85. Urząd Gminy 
Kondratowice 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

86. Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi  

Kontrola problemowa: 
- pośrednictwo pracy, 
- poradnictwo i informacja zawodowa, 
- szkolenia indywidualne i grupowe, 
- prawidłowość wydawania decyzji o: 
a. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz 
utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku 
szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego, 
b. obowiązku zwrotu nienaleŜnie pobranego zasiłku, dodatku 
szkoleniowego, stypendium, innych nienaleŜnie pobranych 
świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu 
Pracy, 
c. odroczeniu terminu spłaty, rozłoŜeniu na raty lub umorzeniu 
całości lub części nienaleŜnie pobranego świadczenia z Funduszu 
Pracy. 
- wdraŜanie standardów usług rynku pracy. 

od dnia 
01.01.2007 r. 

do dnia 
rozpoczęcia 

kontroli 

sierpień/ 
wrzesień 

 

87. Powiatowy Urząd 
Pracy w Lwówku 
Śłąskim 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

88. Powiatowy Urząd 
Pracy w Oławie 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

89. Powiatowy Urząd 
Pracy  
w DzierŜoniowie 

jak wyŜej jak wyŜej październik/ 
listopad 

 

90. Powiatowy Urząd 
Pracy w Oleśnicy 
 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  
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WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
1. Powiatowy Zespół 

do Spraw 
Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności  
w Kamiennej 
Górze 

Kontrola problemowa: 
- zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną dokumentacją 
i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i 
stopniu niepełnosprawności, 
- prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i 
procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o 
niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (art. 6c ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych (Dz. U. 
1997.123.776 ze zm.) 

od dnia  
1 grudnia 2006r. 
do dnia kontroli 

sierpień  

2. 

Miejski Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnospraw-
ności  
w Jeleniej Górze 

jak wyŜej 
 

od dnia  
1 listopada 

2006r. 
do dnia kontroli 

październik  

3. 

Powiatowy Zespół 
do Spraw 
Orzekania o 
Niepełnospraw-
ności  
we Wrocławiu 

jak wyŜej 
 

od dnia  
1 lutego 
2007r. 

do dnia kontroli 

grudzień  

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I  PROGRAMU  ODRA 
1. Rezerwat 

przyrody 
„Torfowisko nad 
Zieleńcem” – 
Nadleśnictwo 
Zdroje 
(gmina Szczytna, 
powiat kłodzki) 

Kontrola problemowa: 
- stan rezerwatu 
- oznakowanie, 
- określenie zabiegów do prawidłowej ochrony rezerwatu. 

stan bieŜący wrzesień OZ Wałbrzych  

2.  Rezerwat Kontrola problemowa: stan bieŜący wrzesień/ Wrocław 
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przyrody 
„Dalkowskie 
Jary” 
Nadleśnictwo 
Głogów (gmina 
Gaworzyce, 
powiat 
polkowicki) 

- stan rezerwatu 
- oznakowanie, 
-określenie zabiegów do prawidłowej ochrony rezerwatu. 

październik 

3. Rezerwat 
Przyrody 
„Uroczysko 
Obiszów”  
Nadleśnictwo 
Głogów (gmina 
Gaworzyce, 
powiat 
polkowicki) 

jak wyŜej stan bieŜący wrzesień/ 
październik 

Wrocław 

4. Ogród 
Botaniczny 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
ul. Sienkiewicza 
23 
50-335 Wrocław 

Kontrola problemowa: 
- warunki prowadzenia działalności ogrodu botanicznego, 
- dokumentacja związana z prowadzeniem ogrodu. 

stan bieŜący listopad Wrocław 

WYDZIAŁ  BEZPIECZEŃSTWA  I  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO 
1. Urząd Miasta  

i Gminy Lądek 
Zdrój 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na 

likwidację skutków klęsk Ŝywiołowych w 2007 r. 

rok 2007 lipiec Wspólnie z 
Wydziałem FB 

 
2. 

Starostwo 
Powiatowe  
w Kamiennej 
Górze 

Kontrola problemowa: 
- bezpieczeństwo wewnętrzne, 
- obrona narodowa . 

od dnia 
22.09.2004 r. 

do dnia kontroli 

wrzesień  
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3. Starostwo 
Powiatowe  
w Jaworze 

jak wyŜej od dnia 
24.11.2004 r. 

do dnia kontroli 

październik 
 

 

4. Starostwo 
Powiatowe  
w Górze 

jak wyŜej od dnia 
27.10.2004 r. 

do dnia kontroli 

listopad  

 
 
 
Wrocław,     dnia     czerwca 2007 r.  

 
Na podstawie § 55 pkt 1 Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wprowadzonego w Ŝycie Zarządzeniem nr 261 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2006r. - opiniuję pozytywnie 
 


