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Pozostałe oddziały

1.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Wołowie  przeprowadzonej  w  dniach
16-18.01.2019r.

2.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym Urzędzie  Pracy  w  Strzelinie  przeprowadzonej  w  dniach
23-25.01.2019r.

3.  Wystąpienie pokontrolne z kontroli  okresowej  zakładu pracy chronionej  PACON Drukarni  i  Producenta Opakowań -  Mazij
spółki jawnej w Golędzinowie

4.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Górze  przeprowadzonej  w  dniach
5-8.02.2019r.

5.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Oławie  przeprowadzonej  w  dniach
13-15.02.2019r.

6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej zakładu pracy chronionej Lernen Sp. z o.o. z Wrocławia przeprwadoznej w
dniu 05.12.2018 r.

7.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  Zakładu  Aktywnosci  Zawodowej  -  Zakładu  Usługowego  NADZIEJA  w
Wałbrzychu

8.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  organizatora  turnusów  rehabilitacyjnych  Piast  Tourist  z  Legnicy
przeprowadzonej  14.02.2019

9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej zakładu pracy chronionej PPHU KOMAK sp. z o.o. w Ruszowicach, k. Głogowa

10.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Trzebnicy  przeprowadzonej  w  dn.
9-11.01.2019r.

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze przeprowadzonej w
dniach 4-8.03.2019r.

12.  Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim przeprowadzonej  w
18-22.03.2019r.

13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej zakładu pracy chronionej Przedsiębiorstwo SIMET S.A. w Jeleniej Górze

14.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Lubaniu  przeprowadzonej  w
2-8.04.2019r.

15.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  zakładu  pracy  chronionej  Uzdrowisk  Kłodzkich  S.A.  Grupa  PGU
przeprowadzonej  w  dniu  17.04.2019  r.

16.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Zgorzelcu  przeprowadzonej  w  dn.
11-12 i 23-25.04.2019r.
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17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej zakładu pracy chronionej Wirex Sp. z o.o. z Jeleniej Góry_przeprowadzonej
w dniu 15.05.2019

18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu przeprowadzonej w dniach
14-20.05.2019r.

19.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Jeleniej  Górze  przeprowadzonej  w
dniach 27-31.05.2019r.

20.  Wystąpienie  pokontrolne  organizatora  turnusów  rehabilitacyjnych  Specjalistycznego  Centrum  Pielęgnacyjno  -
Opiekuńczego  EWA-MED  sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu

21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej zakładu pracy chronionej ORION NEXT sp. z o.o. we Wrocławiu

22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej zakładu pracy chronionej JLS sp. z o.o. we Wrocławiu

23.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Lubinie  przeprowadzonej  w  dniach
8-12.07.2019r.

24.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  zakładu  pracy  chronionej  MIK  Sp.  z  o.o.  _przeprowadzonej  w  dniu
12.09.2019  r.

25. Wystąpinie pokontrolne z kontroli  okresowej Prywatnej Agencji  Ochrony Quest w Jelczu-Laskowicach przeprwadzonej w
dniu 07.10.2019

26.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Legnicy,  w  Filii  w  Chojnowie
przeprowadzonej  w  dn.   19-23.08.2019r.

27.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym Urzędzie  Pracy  w  Wałbrzychu  przeprowadzonej  w  dn.
2-6.09.2019r.

28.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  zakładu  pracy  chronionej  Markoni  Sp.  z  o.o._przeprowadzonej  w  dniu
14.11.2019 r.

29.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Górze  przeprowadzonej  w  dniach
16-20.09.2019r.

30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej zakładu pracy chronionej SCH  Services sp. z o.o. we Wrocławiu

31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie przeprowadzonej w dn.
7-11.10 2019r.

32.  Wystąpienie  pokontrolne z  kontroli  problemowej  w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Świdnicy przeprowadzonej  w dniach
14-18.10.2019r.

33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzonej
w dn. 4-8.11.2019r.

34.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Trzebnicy  przeprowadzonej  w  dn.
19-25.11.2019r.

35.  Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Dolnośląskim  Wojewódzkim  Urzędzie  Pracy  w  Wałbrzychu
przeprowadzonej  w  dn.  2-6  i  11-13.12.2019r.
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Kontrole Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  FORTMEDICA  MEDYCZNE  CENTRUM1.
RODZINNE Dorota Fortunko  z siedzibą we Wroclawiu, przeprowadzonej w dniu 19 lutego 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.   DOBICKA-LASKOWSKA  &  OTTO  &2.
ZADORSKI LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w jaźwinie,przeprowadzonej w dniu 27 marca 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.   Aurident  Centrum  Stomatologiczne3.
Joanna Sward-Kot z siedzibą we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 29 stycznia 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  Tomasz  Michalik  z  siedzibą  we4.
Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 22 lutego 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny5.
Jeleniogórskiej, przeprowadzonej w dniach od 16 kwietnia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  Jan  Pędziwiatr  z  siedzibą  w  Bielawie6.
przeprowadzonej w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego7.
we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 17 maja 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Dolnoślaski Szpital Specjalistyczny im.8.
T. Marciniaka - we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 31 maja 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  GEODENT  Specjalistyczne  Centrum9.
Stomatologii Sp zo.o. we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  GMINNA  PRZYCHODNIA  ZDROWIA  W10.
LEGNICKIM POLU, przeprowadzonej w dniu 20 maja 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  Przedsiębiorstwo  usług  medycznych11.
DUO-MED Iwona Smęda, przeprowadzonej w dniu 23 maja 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  Szpital  Specjalistyczny  im.  A.12.
Falkiewicza we Wrocławiu, przeprowadzonej w 7 czerwca 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym pn.  przeprowadzonej  w  Praktyka  Lekarza13.
Rodzinnego Jolanta Ceglarska z siedzibą w Tyńcu Małym, przeprowadzonej w dniu 27 maja 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  PRZYCHODNIA  KAMIENIEC14.
WROCŁAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przeprowadzonej w dniu 8 lipca 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn.Stanisław Wencki z siedzibą w Strzelinie15.
prowadzącego zakład leczniczy pn. Przychodnia Lekarska Wencki Stanisław, przeprowadzonej w dniu 22 lica 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Regionalne Centrum Zdrowia Spółka z16.
ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Lubinie, przeprowadzonej w dniu 14 i 17 czerwca 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Praktyka Lekarza Rodzinnego Krzysztof17.
Duda Spółka partnerska z siedzibą w Legnicy, przeprowadzonej w dniu 26 lipca 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym pn.  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki18.
Zdrowotnej w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 12 i 13 sierpnia 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w podmiocie  leczniczym pn.  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny w19.
Legnicy, przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym pn.  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki20.
Zdrowotnej w Świdnicy, przeprowadzonej w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w podmiocie leczniczym pn. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we21.
Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 31 lipca 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.Wielospecjalistyczny  Szpital  -22.

https://bip.duw.pl/download/2/19011/WystapieniepokontrolneFORTMEDICAMEDYCZNECENTRUMRODZINNEDorotaFortunko.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19011/WystapieniepokontrolneFORTMEDICAMEDYCZNECENTRUMRODZINNEDorotaFortunko.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19377/wystapieniepokontrolneDobickaOttoJaxwina.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19377/wystapieniepokontrolneDobickaOttoJaxwina.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19378/WystapieniepokontrolneAuridentCentrumStomatologiczneJoannaSward-Kot.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19378/WystapieniepokontrolneAuridentCentrumStomatologiczneJoannaSward-Kot.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19543/WystapieniepokontrolneTomaszMichalik.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19543/WystapieniepokontrolneTomaszMichalik.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19544/WystapieniepokontrolnezkontroliwWojewodzkimCentrumSzpitalnymKotlinyJeleniogorski.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19544/WystapieniepokontrolnezkontroliwWojewodzkimCentrumSzpitalnymKotlinyJeleniogorski.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19683/wystapieniepokontrolneKINESISBielawaJanPedziwiatr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19683/wystapieniepokontrolneKINESISBielawaJanPedziwiatr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19684/WystapieniepokontrolneUSKweWroclawiuszkolyrodzenia.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/19684/WystapieniepokontrolneUSKweWroclawiuszkolyrodzenia.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20068/Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwpodmiociewykonujacymdzialalnoslecznic.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20068/Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwpodmiociewykonujacymdzialalnoslecznic.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20067/Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwpodmiociewykonujacymdzialalnoslecznic.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20067/Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwpodmiociewykonujacymdzialalnoslecznic.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20066/wystapieniepokontrolneGminnaPrzychodniaZdrowialegnickiePole.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20066/wystapieniepokontrolneGminnaPrzychodniaZdrowialegnickiePole.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20069/wystapieniepokontrolneIwonaSmedaNielubia.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20069/wystapieniepokontrolneIwonaSmedaNielubia.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20210/WystapienieSzpitalFalkiewiczaWroclaw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20210/WystapienieSzpitalFalkiewiczaWroclaw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20208/WystapieniepokontrolnePraktykaLekarzaRodzinnegoJolantaCeglarska.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20208/WystapieniepokontrolnePraktykaLekarzaRodzinnegoJolantaCeglarska.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20282/WystapieniepokontrolnePrzychodniaKamieniecWroclawskiSpolkazograniczonaodpowiedzi.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20282/WystapieniepokontrolnePrzychodniaKamieniecWroclawskiSpolkazograniczonaodpowiedzi.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20650/wystapieniepokontrolneWencki.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20650/wystapieniepokontrolneWencki.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20649/WystapieniepokontrolneRCZLubin.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20649/WystapieniepokontrolneRCZLubin.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20648/wystapieniepokontrolneKrzysztofDudaLegnica.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20648/wystapieniepokontrolneKrzysztofDudaLegnica.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20729/WystapienieszpitalwSwidnicyrejestrszkola.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20729/WystapienieszpitalwSwidnicyrejestrszkola.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20800/Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwpodmiociewykonujacymdzialalnoslecznic.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20800/Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwpodmiociewykonujacymdzialalnoslecznic.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20801/Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwpodmiociewykonujacymdzialalnoslecznic.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20801/Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwpodmiociewykonujacymdzialalnoslecznic.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20802/Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwpodmiociewykonujacymdzialalnoslecznic.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/20802/Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwpodmiociewykonujacymdzialalnoslecznic.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/21120/WystapienieSPZOZZgorzelec.pdf


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu przeprowadzonej w dniach 5,6 i 7 sierpnia 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej  w podmiocie leczniczym pn.BLUMED Praktyka Lekarza Rodzinnego23.
Małgorzata Rzepka z siedzibą w Żernikach Wrocławskich, przeprowadzonej w dniu 10 września 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn.Alina Strzałkowska prowadzącym zakład24.
leczniczy pn.OrthoSmile Praktyka Ortodontyczna Alina Strzałkowska, przeprowadzonej w dniu 23 sierpnia 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn.TE-MED Hurła i Wspólnicy Spółka Jawna25.
z siedziba w Górze, przeprowadzonej w dniu 11 września 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.RENMED  Spółka  z  ograniczoną26.
odpowiedzialnością przeprowadzonej w dniu 9 września 2019 r.

Wystapienie pokontrolne z kontroli w podmiocie leczniczym pn. Centrum Ikar spólka z o.o. z siedziba we Wrocławiu,27.
przeprowadzonej w dniu 1 października 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w podmiocie leczniczym pn. Marta Urban Praktyka Lekarza Rodzinnego z siedzibą28.
we Wroclawiu przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  w  podmiocie  leczniczym  pn.Wiktoria  Marczuk  z  siedzibą  we  Wrocławiu,29.
przeprowadzonej w 27 listopada 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  w  podmiocie  leczniczym  pn.OŚRODEK  ZDROWIA  JELMED  MIROSŁAW  FRUNZE  z30.
siedziąa w Jelcz-Laskowice, przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w podmiocie leczniczym pn. FEMMED Praktyka Położnicza Kamila Ciastek-Majtyka31.
z siedzibą w Jelcz-Laskowice, przeprowadzonej w dniu 25 października 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w podmiocie leczniczym pn.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RONDO-MED”32.
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu  13 listopada 2019 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  MT  MED  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we33.
Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 19 grudnia 2019 r.
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