
Biuletyn Informacji Publicznej
https://bip.duw.pl/bip/kontrole-i-audyt-wewne/wyniki-kontroli-przepr/wydzial-zdrowia-i-polit/2018/2953,Pozostale-oddzialy.ht
ml
2023-05-19, 19:54

Pozostałe oddziały

Kontrole Oddziału Pracy

1.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Oleśnicy przeprowadzonej w dniach 22-26.01.2018

2.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP w Jaworze przeprowadzonej w dniach 13-09.02/2018 r.

3.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej   w  Zakładzie  Pracy  Chronionej   KIM  Sp.   z  o.o.  we  Wrocławiu
przeprowadzonej  w  dniu  09.01.2018r.

4.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej   w  Zakładzie  Pracy  Chronionej  Chromex   Sp.  z  o.o.  w  Lubaniu
przeprowadzonej  w  dniu  24..01.2018r.

5.Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej   w  Zakładzie  Pracy  Chronionej  PW  Weda  Wiesław  Cieślik  i  S-ka  jawna
Wrocław  przeprowadzonej  w  dniu  5.03.2018r

6.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP w Świdnicy przeprowadzonej w dniach 21-27.02.2018 r.

7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP w Trzebnicy przeprowadzonej w dniach 7-13.03.2018 r.

8.Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej   w  Zakładzie  Pracy  Chronionej  Ozon  Group  sp.  z  o.o.   Wrocław
przeprowadzonej  w  dniu  15.02.2018r

9.Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej  w Zakładzie Pracy Chronionej Kajzerka Sp. z o.o. Żelazno przeprowadzonej
w dniu 8.02.2018r

10.Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej   w  Zakładzie  Pracy  Chronionej   w  Auto  komplex  Sp.  z  o.o.  Kłodzko
przeprowadzonej  w  dniu  09.04.2018r

11.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP w Ząbkowice Śląskie przeprowadzonej w dniach 19-23.03.2018 r.

12.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP w Bolesławcu przeprowadzonej w dniach 9-13.04.2018 r.

13.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej   w  Wrocławskim  Zakładzie  Pracy  Chronionej   przeprowadzonej  w  dniu
29.03.2018r

14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP w Oławie przeprowadzonej w dniach 20-27.04.2018 r.

15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP w Góra przeprowadzonej w dniach 9-15.05.2018 r.

16.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP w Lwówek Śląski przeprowadzonej w dniach 21-28.05.2018 r.

17.  Wystapienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  Agencji  Ochrony  „SKORPION”  sp.  z  o.o.,przeprowadzonej  w  dniu
06.06.2018  r.

18.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  zakładu  pracy  chronionej  Polers  Spółka  jawna  w  Chojnowie
przeprowadzonej  w  dniu  21.05.2018  r.

https://bip.duw.pl/download/2/14829/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywOlesnicyprzep.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14959/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywJaworzeprzepr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14960/wystapieniepokontrolezkontroliokresowejzakladupracychronionejKimSpzoozWroclawiap.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14960/wystapieniepokontrolezkontroliokresowejzakladupracychronionejKimSpzoozWroclawiap.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14962/wystapieniepokontrolnekontroliokresowejzakladupracychronionejCHROMEXspzoowLubani.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14962/wystapieniepokontrolnekontroliokresowejzakladupracychronionejCHROMEXspzoowLubani.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15081/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejPWWEDAWieslawCiesl.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15081/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejPWWEDAWieslawCiesl.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15082/WystapieniepokontolnezkontroliproblemowejwtrybiezwyklymwPowiatowymUrzedziePracyw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15082/WystapieniepokontolnezkontroliproblemowejwtrybiezwyklymwPowiatowymUrzedziePracyw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15389/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywTrzebnicyprze.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15393/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejOZONGROUPspzooweWr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15393/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejOZONGROUPspzooweWr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15394/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejKajzerkaSpzoowZela.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15394/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejKajzerkaSpzoowZela.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15394/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejKajzerkaSpzoowZela.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15395/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejAutoKomplexSpzoowK.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15395/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejAutoKomplexSpzoowK.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15475/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywZabkowicachSl.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15475/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywZabkowicachSl.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15476/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywBoleslawcuprz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15593/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejWroclawskiegoZakladuAktywnosciZawodowejp.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15593/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejWroclawskiegoZakladuAktywnosciZawodowejp.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15593/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejWroclawskiegoZakladuAktywnosciZawodowejp.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15594/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywOlawieprzepro.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15806/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywGorzeprzeprow.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15851/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywLwowkuSlaskim.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/16183/WystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzkaladupracychronionejAgencjiOchronySkor.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/16183/WystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzkaladupracychronionejAgencjiOchronySkor.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/16233/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejPolersSpolkajawnaw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/16233/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejPolersSpolkajawnaw.pdf


19.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  ośrodka  przyjmującego  grupy  turnusowe   Centrum  Zdrowia  i
Wypoczynku  Nowy  Zdrój  w  Polanicy  Zdrój

20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu przeprowadzonej w dniach
05-11.06.2018 r.

21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie przeprowadzonej w dniach
14-20.06.2018 r.

22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej  zakładu pracy chronionej Spółdzielni Inwalidów SIPRO we Wrocławiu

23.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  organizatora  turnusów  rehabilitacyjnych  ZUP  Dozamel  we
Wrocławiu_przeprowadzonej  w  dniu  08.06.2018

24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim przeprowadzonej  w
dniach 04-06.07.2018 r.

25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze przeprowadzonej w
dniach 10-12.07.2018 r.

26.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym Urzędzie  Pracy  w  Lubaniu  przeprowadzonej  w  dniach
01-06.08.2018 r.

27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu przeprowadzonej w dniach
07-10.08.2018 r.

28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu przeprowadzonej w dniach
20-22.08.2018 r.

29.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Jeleniej  Górze  przeprowadzonej  w
dniach 27-30.08.2018 r.

30.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  zakładu  pracy  chronionej  Security  &  Cleaning  System  sp.  z  o.o.  we
Wrocławiu

31.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  zakładu  pracy  chronionej  Majewscy  Świat  Kwiatów  i  Roślin
przeprowadzonej  w  dniu  05.09.2018  r.

32.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Głogowie  przeprowadzonej  w  dn.
14-18.09.2018r.

33.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Miliczu  przeprowadzonej  w  dniach
20-24.09.2018 r.

34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach przeprowadzonej w dniach
25-27.09.2018 r.

35.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Lubinie  przeprowadzonej  w  dniach
02-05.10.2018 r.

36.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Jaworze  przeprowadzonej  w  dniach
15-17.10.2018 r.

37.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Złotoryi  przeprowadzonej  w  dniach
10-12.10.2018 r.

38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej zakładu pracy chronionej Prywatnej Agencji Ochrony AGAT w Bolesławcu

https://bip.duw.pl/download/2/16234/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejosrodkaprzyjmujacegogrupyturnusoweCent.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/16234/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejosrodkaprzyjmujacegogrupyturnusoweCent.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/16235/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywZgorzelcuprze.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/16235/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywZgorzelcuprze.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/16289/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywGlogowieprzep.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/16289/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywGlogowieprzep.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/16353/WystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejSpoldzielniInwalid.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/16382/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejorganizatoraturnusowrehabilitacyjnychZ.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/16382/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejorganizatoraturnusowrehabilitacyjnychZ.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17041/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywLwowkuSlaskim.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17041/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywLwowkuSlaskim.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17042/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywKamiennejGorz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17042/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywKamiennejGorz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17043/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywLubaniuprzepr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17043/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywLubaniuprzepr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17044/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywZgorzelcuprze.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17044/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywZgorzelcuprze.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17045/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywBoleslawcuprz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17045/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywBoleslawcuprz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17046/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywJeleniejGorze.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17046/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywJeleniejGorze.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17138/WystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejSecurityCleaningSy.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17138/WystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejSecurityCleaningSy.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17261/WystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejMajewscySwiatKwiat.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17261/WystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejMajewscySwiatKwiat.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17262/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywGlogowieprzep.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17262/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywGlogowieprzep.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17373/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywMiliczuprzepr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17373/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywMiliczuprzepr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17374/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywPolkowicachpr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17374/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywPolkowicachpr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17824/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywLubinieprzepr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17824/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywLubinieprzepr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17825/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywJaworzeprzepr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17825/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywJaworzeprzepr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17875/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywZlotoryiprzep.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17875/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywZlotoryiprzep.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17876/WystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejPrywatnejAgencjiOc.pdf


39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej zakładu pracy chronionej Jaro S.A._przeprowadzonej w dniu 07.11.2018

40.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Legnicy  przeprowadzonej  w  dniach
22-25.10.2018 r.

41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzonej
w dn. 26-31.10.2018 r.

42.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Dzierżoniowie  przeprowadzonej  w
dniach 07-09.11.2018 r.

43.  Wystąpienie  pokontrolne z  kontroli  problemowej  w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Świdnicy przeprowadzonej  w dniach
13-16.11.2018 r.

44.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym Urzędzie  Pracy  w Kłodzku  przeprowadzonej  w  dniach.
20-23.11.2018r.

45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu przeprowadzonej w dniach
26-30.11.2018 r.

46. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu przeprowadzonej w dniach
03-07.12.2018 r.

47.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  zakładu  pracy  chronionej   Związkowy  Zakład  Gospodarczy  EMPOL  w
Lubinie

48.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym Urzędzie  Pracy  w  Środzie  Śląskiej  przeprowadzonej  w
dniach 11-13.12.2018r.

49.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Oleśnicy  przeprowadzonej  w  dn.
18-20.12.2018r

50. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej zakładu pracy chronionej ST sp. z o.o. we Wrocławiu

 

 

Kontrole Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  podmiotu  pn.  ALL-DENT  GABINETY  STOMATOLOGICZNE  SPÓŁKA  Z1.
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 26 stycznia 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej podmiotu pn. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im.2.
E. Biernackiego w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniu 25 stycznia 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  podmiotu  pn.  Maja  Rodobolska  z  siedzibą  we  Wrocławiu,3.
przeprowadzonej w dniu 26 stycznia 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej podmiotu pn. Grzegorz Niemiec OGRODOWA.WROC.PL z siedzibą we4.
Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 9 lutego 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej podmiotu pn. ELION PRAKTYKA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ5.
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Strzelinie, przeprowadzonej w dniu 29 stycznia 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  podmiotu  pn.  Jakub  Kuśnierek   z  siedzibą  we  Wrocławiu,6.
przeprowadzonej w dniu 23 marca 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej podmiotu pn. Małgorzata Rola-Zięba Praktyka Lekarza Rodzinnego  z7.
siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 23 marca 2018 r.

https://bip.duw.pl/download/2/17909/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejJaroSAprzeprowadzo.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18127/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywLegnicyprzepr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18127/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywLegnicyprzepr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18129/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywZabkowicachSl.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18129/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywZabkowicachSl.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18218/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPowiatowymUrzedziePracywDzierzoniowie.pdf
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Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  Piotr  Skrzyszewski  z  siedziba  w8.
dzierżoniowie, przeprowadzonej w dniu 6 kwietnia 2018 r.

Wystapienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  CENTRUM  REHABILITACJI9.
K.K.WIŚNIEWSCY z siedzibą w Jeleniej Górze,  przeprowadzonej w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne10.
Agnieszka Juszczak z siedzibą w Legnicy, przeprowadzonej w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w11.
Oleśnicy przeprowadzonej w dniach 23 kwietnia 2018 r. i 24 kwietnia 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym pn.  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki12.
Zdrowotnej w Bogatyni, przeprowadzonej w dniach 11 maja 2018 r. i 14 maja 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  JOANNA  HERRGESELL  NIEPUBLICZNY13.
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "HERDENT"  w Dzierżoniowie, przeprowadzonej w dniu 11 maja 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w podmiocie leczniczym pn. Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim,14.
przeprowadzonej w dniu 29 maja 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w podmiocie leczniczym pn. BELLODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ15.
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Legnicy, przeprowadzonej w dniu 16 maja 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej16.
„Promed” s.c. Ewa Górny, Jolanta Bodzioch z siedzibą w Jelcz-Laskowice, przeprowadzonej w dniu 25 maja 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.NIEPUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI17.
ZDROWOTNEJ  W  ŁAGIEWNIKACH  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,   przeprowadzonej  w  dniu  15
czerwca  2018  r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn.Kazimierz Kawecki z siedzibą w Lubaniu18.
,  przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn.Elżbieta Zawiślan - Lechwar z siedzibą w19.
Wałbrzychu,  przeprowadzonej w dniu 6 lipca 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.YITOMED  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ20.
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w  Obornikach Śląskich, przeprowadzonej w dniu 11 lipca 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w podmiocie  leczniczym pn.  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny w21.
Legnicy, przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  „Głogowski  Szpital  Powiatowy”  Sp.  z22.
o.o., przeprowadzonej w dniu 21 sierpnia 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w podmiocie leczniczym pn.  OMNIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ23.
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Twardogórze, przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn.  Praktyka Stomatologiczna Romańska-24.
Wolko Małgorzata z siedzibą w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn.  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we25.
Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 30 marca 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z  kontroli  problemowej  w podmiocie leczniczym pn.   Polski  Holding Medyczny Sp.  z  o.o.  z26.
siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 30 stycznia 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.   InterDent  Sp.  z  o.o.  Specjalistyczne27.
Centrum Stomatologiczne z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 25 maja 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn.  Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.28.
z siedzibą w Polanicy-Zdroju, przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym pn.   Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Oławie,29.
przeprowadzonej w dniu 31 lipca 2018 r

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.   Dolnośląskie  Centrum  Onkologii   z30.
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siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn.  Gminne Centrum Medyczne Trzebnica-31.
Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy, przeprowadzonej w dniu 7 września 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  MARIA  MALIK,  BOGUSŁAW  MALIK32.
SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Obornikach Śląskich, przeprowadzonej w dniu 21 września 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w zakładzie leczniczym pn. Świadczenia zdrowotne długoterminowe i33.
rehabilitacyjne - Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniu 14 września 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny34.
Jeleniogórskiej, przeprowadzonej w dniu 26 września 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  NIEPUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI35.
ZDROWOTNEJ "AMICUS" S.C. z siedzibą w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniu 12 października 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  Marek  Orliński  z  siedziba  w  Legnicy,36.
przeprowadzonej w dniu 19 października 2018 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym pn.  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki37.
Zdrowotnej w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach  11 października 2018 r. i 12 października 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w podmiocie leczniczym pn. DONMED -  Przychodnia Rodzinna (PL)38.
Donata Tużnik z siedzibą w Brzeziej Łące, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 października 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej39.
„Przychodnia Rodzinna” Beata Trzcińska-Larska z siedzibą w Świdnicy, przeprowadzonej w dniu 31 października 2018
r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. MANAMEDICA CENTRUM MEDYCZNE sp.40.
z o.o.z siedzibą w Wołowie, przeprowadzonej w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. PERFECT DENT Sp. z o.o. Wojewódzka41.
Przychodnia Stomatologiczna we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 31 października  2018 r.

Wystapienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  Hanna  Chełmońska  z  siedzibą  we42.
Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2018 r.

Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą pod nazwą PERFECT43.
DENT sp.z o.o.Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 31.10.2018 r.

Wystapienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  wykonującym  działalność  leczniczą  pod  nazwą444.
Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 18.12.2018 r.

 

Kontrole Oddziału Zabezpieczenia Społecznego

1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 2 lutego 2018 r. w Gminie Niechlów.
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