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NK-KSE.430.7.2022.TW                                                                                                                                                                    ZATWIERDZAM           

                                                                                                                                                                                                   WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

                                                                                                                                                                                                             Jarosław Obremski 

                                                                                                                                                                          (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

                                                                                                                                                                                               Wrocław, dnia 22 grudnia 2022 r. 

 

 

 

PLAN KONTROLI NA I PÓŁROCZE 2023 ROKU 

Tekst uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2023 r. 

 

Lp. 
Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli 

Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 
Oddział 

Komórki 

współuczestniczące Uwagi 

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli  
1. Starostwo 

Powiatowe w 

Dzierżoniowie  

Nieodpłatna pomoc prawna, 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

oraz edukacja prawna 

problemowa styczeń 01.01.2019 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

2. Starostwo 

Powiatowe w 

Świdnicy  

Nieodpłatna pomoc prawna, 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

oraz edukacja prawna 

problemowa luty  01.01.2019 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

3. Starostwo 

Powiatowe w 

Wołowie  

Nieodpłatna pomoc prawna, 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

oraz edukacja prawna 

problemowa marzec 01.01.2019 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

4. Starostwo 

Powiatowe w 

Środzie Śląskiej  

Nieodpłatna pomoc prawna, 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

oraz edukacja prawna 

problemowa kwiecień 01.01.2019 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

5. Starostwo 

Powiatowe w 

Nieodpłatna pomoc prawna, 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

problemowa maj 01.01.2019 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 
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Miliczu oraz edukacja prawna 

6. Miasto Legnica  Nieodpłatna pomoc prawna, 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

oraz edukacja prawna 

problemowa czerwiec 01.01.2019 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

7. Starostwo 

Powiatowe w 

Wałbrzychu  

Nieodpłatna pomoc prawna, 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

oraz edukacja prawna 

problemowa czerwiec 01.01.2019 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

8. Wojewódzki 

Inspektorat 

Nadzoru 

Budowlanego 

we Wrocławiu  

Zarządzanie zasobami ludzkimi w 

administracji rządowej 

problemowa  styczeń 

czerwiec 

01.01.2020 do 

dnia kontroli  

KSE   3 priorytet 

KPRM 
Zmieniono 

termin 

kontroli  

w planie 

kontroli 

(aneks nr 1) 

9. Wojewódzki 

Inspektorat 

Inspekcji 

Handlowej we 

Wrocławiu 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w 

administracji rządowej 

problemowa czerwiec 

styczeń 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

KSE  3 priorytet 

KPRM 
Zmieniono 

termin 

kontroli  

w planie 

kontroli 

(aneks nr 1) 

10. Wojewódzka 

Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczn

a we Wrocławiu 

Realizacja obowiązków wynikających 

z zawartego porozumienia w sprawie 

powierzenia wykonywania zadań 

wojewody dolnośląskiego jako organu 

egzekucyjnego w egzekucji 

administracyjnej obowiązków o 

charakterze niepieniężnym, dla 

których wierzycielami są państwowi 

powiatowi inspektorzy sanitarni 

działający na terenie województwa 

dolnośląskiego  

problemowa  marzec/ 

kwiecień 

01.01.2018 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 
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11. Wojewódzki 

Urząd Ochrony 

Zabytków we 

Wrocławiu 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne  problemowa  maj  01.01.2020 do 

dnia kontroli 

KSE  1 priorytet 

KPRM 

12. Starostwo 

Powiatowe we 

Wrocławiu  

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i 

załatwianie skarg i wniosków przez 

organ wykonawczy JST 

problemowa styczeń/ 

luty 

01.01.2021 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

13. Starostwo 

Powiatowe we 

Wrocławiu 

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i 

załatwianie skarg i wniosków przez 

organ stanowiący JST 

problemowa styczeń/ 

luty 

01.01.2021 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

14. Urząd Gminy 

Czernica 

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i 

załatwianie skarg i wniosków przez 

organ wykonawczy JST 

problemowa marzec 01.01.2021 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

15. Urząd Gminy 

Czernica 

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i 

załatwianie skarg i wniosków przez 

organ stanowiący JST 

problemowa marzec 01.01.2021 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

16. Urząd Gminy 

Mietków 

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i 

załatwianie skarg i wniosków przez 

organ wykonawczy JST 

problemowa kwiecień 01.01.2021 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

17. Urząd Gminy 

Mietków  

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i 

załatwianie skarg i wniosków przez 

organ stanowiący JST 

problemowa kwiecień 01.01.2021 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

18. Starostwo 

Powiatowe w 

Świdnicy 

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i 

załatwianie skarg i wniosków przez 

organ wykonawczy JST 

problemowa maj/ 

czerwiec 

01.01.2021 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

19. Starostwo 

Powiatowe w 

Świdnicy 

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i 

załatwianie skarg i wniosków przez 

organ stanowiący JST 

problemowa maj/ 

czerwiec 

01.01.2021 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 
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20. Urząd Miejski w 

Chojnowie  

Dowody osobiste 

Zmiana imienia i nazwiska 

 

problemowa styczeń od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

21. Urząd Miejski w 

Chojnowie 

Ewidencja ludności problemowa styczeń od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

22. Urząd Miejski w 

Chojnowie  

Rejestracja stanu cywilnego problemowa styczeń od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

23. Urząd Miasta i 

Gminy 

Bystrzyca 

Kłodzka  

Dowody osobiste 

Zmiana imienia i nazwiska 

problemowa luty od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

24. Urząd Miasta i 

Gminy 

Bystrzyca 

Kłodzka 

Ewidencja ludności problemowa luty od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

25. Urząd Miasta i 

Gminy 

Bystrzyca 

Kłodzka   

Rejestracja stanu cywilnego problemowa luty od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

26. Urząd Miasta i 

Gminy Lądek-

Zdrój  

Dowody osobiste 

Zmiana imienia i nazwiska 

problemowa marzec od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

27. Urząd Miasta i 

Gminy  Lądek-

Zdrój  

Ewidencja ludności problemowa marzec od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

28. Urząd Miasta i 

Gminy  Lądek-

Rejestracja stanu cywilnego problemowa marzec od 1.01.2022 

do dnia 

KSE  brak 
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Zdrój  kontroli 

29. Urząd Miasta 

Zgorzelec  

Dowody osobiste 

Zmiana imienia i nazwiska 

 

problemowa kwiecień od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

30. Urząd Miasta 

Zgorzelec  

Ewidencja ludności problemowa kwiecień od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

31. Urząd Miasta 

Zgorzelec  

Rejestracja stanu cywilnego problemowa kwiecień od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

32. Urząd Miasta 

Jelenia Góra  

Dowody osobiste 

Zmiana imienia i nazwiska 

problemowa maj od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

33. Urząd Miasta 

Jelenia Góra  

Ewidencja ludności problemowa maj od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 

34. Urząd Miasta 

Jelenia Góra  

Rejestracja stanu cywilnego  problemowa maj od 1.01.2022 

do dnia 

kontroli 

KSE  brak 
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35. Dyduch Adam  

(TP/4856/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa styczeń-

marzec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

36. Furmaniak 

Alfred  

(TP/1152/06) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa styczeń-

marzec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

37. Höffner -

Kowalska 

Małgorzata 

(TP/194/14) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa styczeń-

marzec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 
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38. Kłos 

Wieńczysław 

(TP/4962/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa styczeń-

marzec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

39. Kowalska 

Elżbieta 

(TP/4835/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa styczeń-

marzec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

40. Luboński 

Bolesław 

(TP/4848/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa styczeń-

marzec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 
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41. Ludwin Stefan 

(TP/4854/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa styczeń-

marzec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

42. Mamulski 

Maciej 

(TP/71/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa styczeń-

marzec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

43. Mosio Tomasz  

(TP/33/18) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa styczeń-

marzec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 
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44. Sempryk 

Jarosław 

(TP/5152/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa styczeń-

marzec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

45. Soroko Dariusz 

(TP/5154/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa kwiecień-

czerwiec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

46. Wolf Lilla 

(TP/2166/06) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa kwiecień-

czerwiec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 
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47. Irska Izabela  

(TP/4757/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa kwiecień-

czerwiec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

48. Krawczyk Ewa 

Anna 

(TP/4001/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa kwiecień-

czerwiec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

49. Małkowska 

Kamila 

(TP/352/07) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa kwiecień-

czerwiec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 
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50. Borof Linda 

(TP/46/10) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa kwiecień-

czerwiec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

51. Jasińska Rozalia  

(TP/519/07) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa kwiecień-

czerwiec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

52. Kirchdorfer-

Murczkiewicz 

Ewa 

(TP/4975/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa kwiecień-

czerwiec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 
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53. Przybyszewska 

Wanda 

(TP/5903/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa kwiecień-

czerwiec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

54. Schmidt Edward 

(TP/5151/05) 

Działalność tłumaczy przysięgłych  

w zakresie: 

1) prawidłowości i rzetelności 

prowadzenia repertoriów; 

2) pobierania wynagrodzenia za 

czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej). 

problemowa kwiecień-

czerwiec 

01.01.2022 do 

dnia kontroli 

KSE  brak 

Wydział Infrastruktury  
1. Starostwo 

Powiatowe w 

Środzie Śląskiej 

Prowadzenie rejestru wniosków o 

wydanie pozwolenia na budowę, 

zgłoszeń budowy oraz decyzji o 

wydanych pozwoleniach na budowę 

problemowa marzec 01.01.2021 do 

dnia kontroli 

O  brak 

2. Starostwo 

Powiatowe w 

Ząbkowicach 

Śląskich 

Prowadzenie rejestru wniosków o 

wydanie pozwolenia na budowę, 

zgłoszeń budowy oraz decyzji o 

wydanych pozwoleniach na budowę 

problemowa maj 01.01.2021 do 

dnia kontroli 

O  brak 
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Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 
1. Starostwo 

Powiatowe  

w Ząbkowicach 

Śląskich 

Prowadzenie postępowań 

dotyczących ochrony gruntów rolnych 

problemowa marzec 01.01.2022- 

31.03.2023 

RŚ brak brak 

2. Urząd Miejski  

w Jaworzynie 

Śląskiej 

Prowadzenie postępowania w sprawie 

zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji 

rolnej i jego wypłata 

problemowa kwiecień 01.01.2022- 

31.12.2022 

RŚ brak brak 

3. Gminna Spółka 

Wodna w Kłodzku 

Wykorzystanie dotacji podmiotowej z 

budżetu Wojewody Dolnośląskiego 

udzielonej w 2022 r. na konserwację 

urządzeń wodnych  

problemowa kwiecień 01.01.2022-

31.12.2022 

RŚ brak brak 

4. Urząd Gminy 

Janowice Wielkie 

Prawidłowość wykorzystania dotacji 

celowej na realizację własnych zadań 

bieżących gminy, udzielonej z 

budżetu państwa na pomniki przyrody 

problemowa maj 01.01.2022- 

31.12.2022 

RŚ brak brak 

5. Urząd Gminy 

Legnickie Pole 

Prawidłowość wykorzystania dotacji 

celowej na realizację własnych zadań 

bieżących gminy, udzielonej z 

budżetu państwa na pomniki przyrody 

problemowa czerwiec 01.01.2022- 

31.12.2022 

RŚ brak brak 
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6. Starostwo 

Powiatowe  

w Zgorzelcu 

Gospodarka nieruchomościami 

Skarbu Państwa, w zakresie: 

- wyodrębnienia i ewidencji zasobu 

nieruchomości  Skarbu Państwa, 

opracowania planu wykorzystania 

zasobu oraz sporządzenia rocznego 

sprawozdania z gospodarowania 

zasobem,  

- zbywania nieruchomości (w trybie 

przetargowym, bezprzetargowym, 

darowizny i zamiany),  

- udostępnianie nieruchomości na 

podstawie umowy najmu, 

dzierżawy i użyczenia, 

- oddawania  w trwały zarząd i 

wygaszania trwałego zarządu 

nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa, 

- zagospodarowania lokali 

mieszkalnych  i użytkowych, 

- aktualizacji opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste i trwały 

zarząd obciążających 

nieruchomości Skarbu Państwa, 

- udzielania bonifikat od opłat 

rocznych za użytkowanie 

wieczyste i trwały zarząd,  

problemowa czerwiec od dnia 

04.03.2015 r.  

do  

31.05.2023r. 

 

OR brak brak 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

1. Miejskie 

przedsiębiorstwo 

Realizacja zadań obronnych w 

zakresie przygotowania do 
problemowa luty 01.01.2020 do SO - brak 
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komunikacyjne Sp. 

z o.o. Wrocław 

militaryzacji  dnia kontroli 

2. 
Urząd Gminy 

Rudna 

Planowanie i realizacja zadań 

obronnych 
problemowa marzec 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 
SO - 

brak 

3. 

Starostwo 

Powiatowe 

Wałbrzych 

Planowanie i realizacja zadań 

obronnych 
problemowa kwiecień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 
SO - 

brak 

4. 
Urząd Gminy 

Miłkowice 

Planowanie i realizacja zadań 

obronnych 
problemowa maj 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 
SO - 

brak 

5. 

Szpital im. Św. 

Jadwigi Śląskiej  

w Trzebnicy 

Wykonywanie zadań obronnych problemowa maj 
01.01.2020 do 

dnia kontroli 
SO - 

brak 

6. 

Starostwo 

Powiatowe w 

Trzebnicy 

Realizacja zadań  Krajowego  

Systemu  Ratowniczo  - Gaśniczego 
problemowa czerwiec 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 
KSRG - 

brak 

7. 

Komenda 

Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej w 

Trzebnicy 

Realizacja zadań  Krajowego  

Systemu  Ratowniczo  - Gaśniczego 
problemowa czerwiec 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 
KSRG - 

brak 

8. 

Urząd Miasta i 

Gminy Oborniki 

Śląskie 

Realizacja zadań  Krajowego  

Systemu  Ratowniczo  - Gaśniczego 
problemowa czerwiec 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 
KSRG - 

brak 

9. 
Stadion Wrocław 

Sp. z o.o. 

Sposób utrwalania przebiegu imprez 

masowych. 
problemowa styczeń w dniu kontroli BOL - 

brak 

10. 
Zagłębie Lubin 

S.A. 

Sposób utrwalania przebiegu imprez 

masowych. 
problemowa luty w dniu kontroli BOL - 

brak 

11. Chrobry Głogów Sposób utrwalania przebiegu imprez problemowa marzec w dniu kontroli BOL - brak 
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S.A. masowych. 

12. 

Gmina Legnica 

(Stadion im. Orła 

Białego) 

Sposób utrwalania przebiegu imprez 

masowych. 
problemowa maj w dniu kontroli BOL - 

brak 

13. 

Dolnośląskie 

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie 

Ratunkowe  

we Wrocławiu  

Prawidłowość wykorzystanie dotacji  

z budżetu państwa na ratownictwo 

wodne na 2022 r. zgodnie z ustawą o 

bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach 

wodnych, art. 22 i art. 24 (Dz.U. z  

2022 r., poz. 147 t.j.) 

problemowa marzec 01.01.2021– 

31.12.2022 
BOL FB 

brak 

14. 

Fundacja Wodna 

Służba 

Ratownicza, 

Wrocław 

Prawidłowość wykorzystanie dotacji  

z budżetu państwa na ratownictwo 

wodne na 2022 r. zgodnie z ustawą o 

bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach 

wodnych, art. 22 i art. 24 (Dz.U. z  

2022 r., poz. 147 t.j.) 

problemowa marzec 01.01.2022– 

31.12.2022 
BOL FB 

brak 

15. 

Przedsiębiorstwo 

Robót 

Inżynieryjno – 

Budowlanych 

Leszek Pikuła, 

Wrocław 

Przestrzeganie obowiązków 

wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 

ustawy o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 204 ze zm.) 

problemowa luty 
22.05.2019  do 

dnia kontroli 
BOL - 

brak 

16. 

SPEC-MAJ 

Leszek Majewski,  

Oława 

Prawidłowość wykorzystanie dotacji  

z budżetu państwa na ratownictwo 

wodne na 2022 r. zgodnie z ustawą o 

bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach 

wodnych, art. 22 i art. 24 (Dz.U. z  

2022 r., poz. 147 t.j.) 

problemowa kwiecień 
20.03.2019  do 

dnia kontroli 
BOL - 

brak 
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17. 

E-BLAST Piotr 

Micewicz, 

Wrocław 

Prawidłowość wykorzystanie dotacji  

z budżetu państwa na ratownictwo 

wodne na 2022 r. zgodnie z ustawą o 

bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach 

wodnych, art. 22 i art. 24 (Dz.U. z  

2022 r., poz. 147 t.j.) 

problemowa czerwiec 
25.07.2019  do 

dnia kontroli 
BOL - brak 

18. Gmina Mściwojów 

Kontrola wydatkowania środków 

dotacji z zakresu usuwania skutków 

klęsk żywiołowych 

problemowa styczeń 
01.01.2019– 

31.12.2019 
OLiUSKŻ FB 

2 

priorytet 

KPRM 

19. Gmina Platerówka 

Kontrola wydatkowania środków 

dotacji z zakresu usuwania skutków 

klęsk żywiołowych 

problemowa luty 01.01.2019-

31.12.2019 
OLiUSKŻ FB 

2 

priorytet 

KPRM 

20. 
Gmina Piława 

Górna 

Kontrola wydatkowania środków 

dotacji z zakresu usuwania skutków 

klęsk żywiołowych 

problemowa marzec 01.01.2019– 

31.12.2019 
OLiUSKŻ FB 

2 

priorytet 

KPRM 

21. Gmina Olszyna 

Kontrola wydatkowania środków 

dotacji z zakresu usuwania skutków 

klęsk żywiołowych 

problemowa kwiecień 01.01.2019– 

31.12.2019 
OLiUSKŻ FB 

2 

priorytet 

KPRM 

22. Gmina Szczytna 

Kontrola wydatkowania środków 

dotacji z zakresu usuwania skutków 

klęsk żywiołowych 

problemowa maj 01.01.2019– 

31.12.2019 
OLiUSKŻ FB 

2 

priorytet 

KPRM 

23. Gmina Mirsk 

Kontrola wydatkowania środków 

dotacji z zakresu usuwania skutków 

klęsk żywiołowych 

problemowa Czerwiec 01.01.2019– 

31.12.2019 
OLiUSKŻ FB 

2 

priorytet 

KPRM 

24. 

Starostwo 

Powiatowe  

w Ząbkowicach 

Śląskich 

Weryfikacja inwestycji realizowanej  

z rezerwy celowej budżetu państwa na 

wykonanie zadania pn. „Przebudowa 

wraz z rozbudową istniejących 

obiektów na funkcjonalną siedzibę 

problemowa Luty luty-grudzień 

2022 r. 
ORM FB brak 



Strona 18 z 46 

pogotowia (SP ZOZ – Pomoc 

Doraźna w Ząbkowicach Śląskich)”. 

25. 

SAMPLE 

Szkolenia 

Medyczne Maciej 

Ostrowski, 

Wrocław 

Stwierdzenie zgodności 

organizowanych kursów w  zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy z 

wymogami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie art.13 ust. 8 

pkt 1 i 3 ustawy  

o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

problemowa kwiecień 
01.01.2022 r. 

do dnia 

kontroli 

ORM - 

brak 

26. 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej  

w Kłodzku 

Weryfikacja inwestycji 

zrealizowanych  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19  

w Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Kłodzku, pn. Remont dwóch 

rozprężalni tlenu medycznego – w 

związku z COVID-19, Zakup 

Ambulansu Medycznego. 

problemowa kwiecień 
kwiecień- 

grudzień  

2022 r. 

ORM FB 

brak 

27. 
„AD-MED” 

Adrian Książek,  

Krzeszów 

Stwierdzenie zgodności 

organizowanych kursów w  zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy  z 

wymogami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie art.13 ust. 8 

pkt 1 i 3 ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. 

problemowa czerwiec 
01.01.2022 r. 

do dnia 

kontroli 

ORM - 

brak 
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28. 

Bystrzyckie 

Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. w 

Bystrzycy 

Kłodzkiej 

Weryfikacja inwestycji 

zrealizowanych  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19  

 Bystrzyckim Centrum Zdrowia Sp. z 

o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej, pn. 

Instalacja rezerwowego zasilania oraz 

oświetlenia awaryjnego w związku z 

COVID-19. 

problemowa czerwiec 
kwiecień- 

grudzień  

2022 r. 

ORM FB 

brak 

29. 

Specjalistyczne 

Centrum 

Medyczne im. 

Jana Pawła II S.A.  

w Polanicy-Zdroju 

Kontrola funkcjonowania Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego w  

Specjalistycznym Centrum 

Medycznym im. Jana Pawła II S.A. w 

Polanicy-Zdroju. 

problemowa czerwiec 
wrzesień-

grudzień  

2022 r. 

ORM - 

brak 

 

 

 

Wydział Finansów i Budżetu 

1. Urząd Gminy 

Mściwojów 

Prawidłowość wykorzystania środków 

dotacji celowych z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych 

związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych, zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku zdarzeń 

noszących  znamiona klęski żywiołowej, 

w tym na przeciwdziałanie skutkom 

takich zdarzeń w przyszłości 

problemowa styczeń 
01.01.2019-

31.12.2019 
KF BZ 

2 priorytet 

KPRM 
 

2. Stowarzyszenie KS 

Amator  Wrocław 

Prawidłowość gromadzenia i 

wydatkowania środków pochodzących z 

1 % podatku dochodowego od osób 

fizycznych w organizacjach pożytku 

publicznego 

problemowa styczeń 
01.01.2021 -

31.12.2021 
KF  brak 

3. Fundacja „Kairos” 

Wrocław 

Prawidłowość gromadzenia i 

wydatkowania środków pochodzących z 

1 % podatku dochodowego od osób 

fizycznych w organizacjach pożytku 

publicznego 

problemowa styczeń 
01.01.2021 -

31.12.2021 
KF  brak 
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4. 
Starostwo 

Powiatowe w 

Świdnicy 

Prawidłowość wykorzystania środków 

przekazanych z budżetu państwa na 

realizację  zadania inwestycyjnego pn. 

„Dostosowanie wyjść ewakuacyjnych do 

obowiązujących standardów dla osób 

niepełnosprawnych na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej”, 

dotyczącego „Budowy podjazdów dla 

osób niepełnosprawnych”,  

realizowanego w roku 2021 w ramach 

rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi   

problemowa styczeń 
01.01.2021 -

31.12.2021 
KF  

2 priorytet 

KPRM 

5. Urząd Gminy  

Platerówka 

Prawidłowość wykorzystania środków 

dotacji celowych z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych 

związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych, zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku zdarzeń 

noszących  znamiona klęski żywiołowej, 

w tym na przeciwdziałanie skutkom 

takich zdarzeń w przyszłości 

 

 

problemowa luty 
01.01.2019-

31.12.2019 
KF BZ 

2 priorytet 

KPRM 

6. Urząd Gminy 

Miękinia 

Prawidłowość wykorzystania środków 

dotacji celowej z budżetu państwa na 

realizację resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 "Maluch+" 2021 moduł 1b  

problemowa luty 
01.01.2021 -

31.12.2021 
  

2 priorytet 

KPRM 

7. Urząd Gminy 

Miękinia 

Realizacja przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami problemowa 

problemowa luty 
01.01.2021 -

31.12.2021 
KF  brak 

8. 
Urząd Miasta 

Piława Górna 

 

Prawidłowość wykorzystania środków 

dotacji celowych z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych 

związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych, zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku zdarzeń 

noszących  znamiona klęski żywiołowej, 

w tym na przeciwdziałanie skutkom 

problemowa marzec 
01.01.2019-

31.12.2019 
KF BZ 

2 priorytet 

KPRM 
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takich zdarzeń w przyszłości 

9. 

Dolnośląski 

Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru 

Budowlanego 

Wybrane zagadnienia z gospodarki 

finansowej jednostki 
problemowa marzec 

01.01.2022 -

31.12.2022 
FB  

2 priorytet 

KPRM 

10. Urząd Miejski 

w Olszynie 

Prawidłowość wykorzystania środków 

dotacji celowych z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych 

związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych, zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku zdarzeń 

noszących  znamiona klęski żywiołowej, 

w tym na przeciwdziałanie skutkom 

takich zdarzeń w przyszłości 

problemowa kwiecień 
01.01.2019-

31.12.2019 
KF BZ 

2 priorytet 

KPRM 

11. 

Dolnośląski 

Inspektorat Ochrony 

Zwierząt  Jelenia 

Góra 

Prawidłowość gromadzenia i 

wydatkowania środków pochodzących z 

1 % podatku dochodowego od osób 

fizycznych w organizacjach pożytku 

publicznego 

problemowa kwiecień 
01.01.2021 -

31.12.2021 
KF  brak 

12. Urząd Gminy 

w Kondratowicach 

Realizacja przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

problemowa kwiecień 
01.01.2022 -

31.12.2022 
KF  brak 

13. Urząd Miasta 

i Gminy Szczytna 

Prawidłowość wykorzystania środków 

dotacji celowych z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych 

związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych, zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku zdarzeń 

noszących  znamiona klęski żywiołowej, 

w tym na przeciwdziałanie skutkom 

takich zdarzeń w przyszłości 

problemowa maj 
01.01.2019-

31.12.2019 
KF BZ 

2 priorytet 

KPRM 

14. Urząd Miasta 

i Gminy Szczytna 

Realizacja przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów związanych z 

realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

problemowa maj 
01.01.2022 -

31.12.2022 
KF 

 

brak 
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Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

1. 
"Przystań Seniora"  

w Borzygniewie 
Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 

od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  

Wykreślono 

kontrolę z 

planu 

kontroli 

(aneks nr 1) 

2. 

Dom Opieki św. 

Józefa Caritas 

Archidiecezji 

Wrocławskiej  

w Małkowicach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

15. 
 

Urząd Miejski 

w  Mieroszowie 

Prawidłowość wykorzystania środków 

dotacji celowej z budżetu państwa na 

realizację zadania polegającego na 

utworzeniu i wyposażeniu Klubu  

„Senior+”, wynikającego z Programu 

Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-

2025 Edycja 2022 Moduł I 

problemowa maj 
01.01.2022 -

31.12.2022 
KF 

 

2 priorytet 

KPRM 

16. 
 

Urząd Miasta 

i Gminy Mirsk 

Prawidłowość wykorzystania środków 

dotacji celowych z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych 

związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych, zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku zdarzeń 

noszących  znamiona klęski żywiołowej, 

w tym na przeciwdziałanie skutkom 

takich zdarzeń w przyszłości 

problemowa czerwiec 
01.01.2019-

31.12.2019 
KF BZ 

2 priorytet 

KPRM 

17. Urząd Miasta 

i Gminy Żarów 

Realizacja przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

problemowa czerwiec 
01.01.2022 -

31.12.2022 
KF  brak 

18. Urząd Miejski 

w Miliczu 

Realizacja przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

 

problemowa kwiecień 
01.01.2022 -

31.12.2022 
KF  brak 
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3. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

"Leśny Dworek" 

w Jędrzychowicach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 
od 01/05/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

4. 

Dom Pomocy 

Społecznej 

"Miłosierny 

Samarytanin"  

we Wrocławiu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

5. 

Dom Pomocy 

Społecznej 

Zgromadzenia SS 

Franciszkanek MNP  

we Wrocławiu  

ul. Grunwaldzka 104 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

6. 

Miejskie Centrum 

Usług Socjalnych 

Dom Pomocy 

Społecznej we 

Wrocławiu  

ul. Rędzińska 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  

Wykreślono 

kontrolę z 

planu 

kontroli 

(aneks nr 1) 

7. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Radwanicach 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej.  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

8. 

Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Lubomierzu 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej.  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa 
styczeń 

 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  

Wykreślono 

kontrolę z 

planu 

kontroli 

(aneks nr 1) 

9. 

Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej we 

Wleniu 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej.  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

10. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Jaworzynie 

Śląskiej 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej.  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 
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11. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Miliczu 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej.  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

12. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Przemkowie 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej.  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

13. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Trzebnicy 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej.  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

14. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Strzegomiu 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za 

życiem" 

 

 

 

problemowa styczeń 

od 01/11/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/10/2022 

do dnia kontroli 

 

od 14/05/2014 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2017 

do dnia kontroli 

KNPS  brak 

15. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Jordanowie 

Śląskim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy 

o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za 

życiem" 

problemowa styczeń 

od 01/11/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/10/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2017 

do dnia kontroli 

KNPS  brak 
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16. 

Zespół Placówek 

Opiekuńczo - 

Wychowawczych 

"Dziecięcy Dom" 

Placówka Nr II  

we Wrocławiu 

Dokumentowanie pracy opiekuńczo - 

wychowawczej. Przestrzeganie praw 

dziecka. Zgodność zatrudniania  

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

17. 

Placówka Wsparcia 

Dziennego  

w Żmigrodzie,  

ul. Wrocławska 

Działalność placówki wsparcia dziennego 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

18. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Oleśnicy 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

19. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Wiszni Małej 

Organizacja systemu pracy z rodziną 

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

20. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Żórawinie 

Organizacja systemu pracy z rodziną 

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

21. 
Urząd Miejski 

Bolków 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

kompleksowa styczeń 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

22. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

we Wrocławiu 

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów 

do opieki nad dzieckiem  

w rodzinnej pieczy zastępczej  

Usamodzielnienia pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej. 

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej 

pieczy zastępczej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

problemowa styczeń 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 
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23. 

Klinika Platinum 

Sp.j.  

Paweł Bernatek, 

Andrzej Warchlewski  

we Wrocławiu 

Spełnianie warunków i wymagań 

odbywania stażu podyplomowego  

lekarza dentysty 

problemowa styczeń 
od 01/10/2022  

do dnia kontroli 
ZPSM  brak 

24. 

Helena Śmiechowicz  

50-339 Wrocław  

ul. Nowowiejska 

100/1B 

Zgodność wykonywania działalności 

leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi 

problemowa styczeń 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
ZPSM  brak 

25. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

"Dom Seniora-Biały 

Kamień" w 

Wałbrzychu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

26. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

"Nasz Dom" w 

Mojęcicach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

27. 

Dom Seniora "Pod 

Kasztanami" 

Elżbieta, Zbigniew, 

Radosław Demscy w 

Dzierżoniowie 

Działalność placówki całodobowej opieki kompleksowa luty 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

28. 

Ośrodek Opieki 

Całodobowej  

"Zielone Wzgórze"  

w Rościszowie 

Działalność placówki całodobowej opieki kompleksowa luty 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

29. 

Prywatny Dom dla 

Osób Starszych 

"Maria" w Skokowej 

Działalność placówki całodobowej opieki kompleksowa luty 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

30. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Jemielnie 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej.  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa luty 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

31. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Kondratowicach 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej.  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa luty 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 
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32. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Krotoszycach 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa luty 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

33. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Kunicach 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa luty 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

34. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Legnickim Polu 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa luty 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

35. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Strzelinie 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa luty 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

36. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wińsku 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa luty 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

37. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Marcinowicach 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin "Za życiem" 

problemowa luty 

od 01/11/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/10/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2017 

do dnia kontroli 

KNPS  brak 
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38. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Starych 

Bogaczowicach 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin "Za życiem" 

problemowa luty 

od 01/11/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/10/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2017 

do dnia kontroli 

KNPS  brak 

39. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Placówka 

Socjalizacyjno-

Interwencyjna 

"Perspektywa" 

w Polkowicach 

Dokumentowanie pracy opiekuńczo - 

wychowawczej. Przestrzeganie praw 

dziecka Zgodność zatrudniania  

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa luty 
od 01/02/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

40. 

Zespół Placówek 

Opiekuńczo - 

Wychowawczych, 

Placówka 

Opiekuńczo - 

Wychowawcza "Dom 

Nad Zalewem" w 

Świdnicy 

Dokumentowanie pracy opiekuńczo - 

wychowawczej. Przestrzeganie praw 

dziecka Zgodność zatrudniania  

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa luty 
od 01/02/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

41. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Długołęce 

Organizacja systemu pracy z rodziną 

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa luty 
od 01/02/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

42. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Marcinowicach 

Organizacja systemu pracy z rodziną 

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa luty 
od 01/02/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

43. 

Dolnośląski Ośrodek 

Polityki Społecznej  

we Wrocławiu 

Realizacja zadań samorządu 

województwa z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej 

kompleksowa luty 
od 01/02/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

44. 
Urząd Gminy 

Mściwojów 

Realizacja zadań wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
kompleksowa luty 

od 01/02/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 
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45. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Legnicy 

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów 

do opieki nad dzieckiem  

w rodzinnej pieczy zastępczej  

Usamodzielnienia pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej. 

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej 

pieczy zastępczej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

problemowa luty 
od 01/02/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

46. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Górze 

Przyznawanie bezrobotnym środków  

na podjęcie działalności gospodarczej  

Organizowanie i finansowanie szkoleń dla 

bezrobotnych 

problemowa luty 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
P  brak 

47. 

„GEODENT” 

Specjalistyczne 

Centrum 

Stomatologii  

Spółka z o. o.  

we Wrocławiu 

Spełnianie warunków i wymagań 

odbywania stażu podyplomowego  

lekarza dentysty 

problemowa luty 
od 01/10/2022  

do dnia kontroli 
ZPSM  brak 

48. 

Małgorzata Żółcińska 

- Wilczyńska  

Wrocław,  

ul. Karola Miarki 6 

Zgodność wykonywania działalności 

leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi 

problemowa luty 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
ZPSM  brak 

49. 

Dom Opieki św. 

Jadwigi Śląskiej 

Caritas Archidiecezji 

Wrocławskiej  

w Henrykowie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

50. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Mirsku 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

51. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Nowogrodźcu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 
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52. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Obornikach 

Śląskich 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

53. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Ząbkowicach 

Śląskich 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

54. 

Dom Spokojnej 

Starości "Stokrotka" 

w Górczycy 

Działalność placówki całodobowej opieki kompleksowa marzec 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

55. 

Centrum Usług 

Socjalnych  

w Prusicach 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa marzec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

56. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Jeżowie Sudeckim 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa marzec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

57. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Olszynie 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa marzec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

58. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Platerówce 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa marzec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

59. 

Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Gryfowie Śląskim 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa marzec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

60. 

Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Leśnej 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa marzec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 
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61. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Jeleniej Górze  

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa marzec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

62. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Kamieńcu 

Ząbkowickim 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin "Za życiem" 

problemowa marzec 

od 01/11/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/10/2022 

do dnia kontroli 

 

od 14/05/2014 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2017 

do dnia kontroli 

KNPS  brak 

63. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wiązowie 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin "Za życiem" 

problemowa marzec 

od 01/11/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/10/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2017 

do dnia kontroli 

KNPS  brak 

64. 

Placówka opiekuńczo 

- wychowawcza typu 

rodzinnego 

"Przyszłość"  

w Raszówce 

Dokumentowanie pracy opiekuńczo - 

wychowawczej. Przestrzeganie praw 

dziecka Zgodność zatrudniania  

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa marzec 
od 01/03/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

65. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Placówka 

Socjalizacyjna 

"EGIDA"  

w Polkowicach 

Dokumentowanie pracy opiekuńczo - 

wychowawczej. Przestrzeganie praw 

dziecka Zgodność zatrudniania  

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa marzec 
od 01/03/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 
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66. 

Zespół Placówek 

Opiekuńczo - 

Wychowawczych 

"Dom nad Baryczą" 

Placówka 

Opiekuńczo - 

Wychowawcza  

we Wszewilkach 

Dokumentowanie pracy opiekuńczo - 

wychowawczej. Przestrzeganie praw 

dziecka Zgodność zatrudniania  

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa marzec 
od 01/03/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

67. 

Zespół Placówek 

Opiekuńczo - 

Wychowawczych, 

Placówka 

Opiekuńczo - 

Wychowawcza 

"Tęczowe Zakole" w 

Świdnicy 

Dokumentowanie pracy opiekuńczo - 

wychowawczej. Przestrzeganie praw 

dziecka Zgodność zatrudniania  

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa marzec 
od 01/03/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

68. 

Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Międzyborzu 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa marzec 
od 01/03/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

69. 
Starostwo Powiatowe  

w Kamiennej Górze 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

kompleksowa marzec 
od 01/01/2022 

do 31/12/2022 
NKWR  brak 

70. 
Urząd Miasta i 

Gminy Ścinawa 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

kompleksowa marzec 
od 01/03/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

71. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Górze 

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów 

do opieki nad dzieckiem  

w rodzinnej pieczy zastępczej  

Usamodzielnienia pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej. 

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

problemowa marzec 
od 01/03/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 
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72. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Lwówku Śląskim 

Przyznawanie bezrobotnym środków  

na podjęcie działalności gospodarczej 

Organizowanie i finansowanie szkoleń dla 

bezrobotnych 

problemowa marzec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
P  brak 

73. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Złotoryi 

Przyznawanie bezrobotnym środków  

na podjęcie działalności gospodarczej 

Organizowanie i finansowanie szkoleń dla 

bezrobotnych 

problemowa marzec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
P  brak 

74. 

Zakład Aktywności 

Zawodowej - Zakład 

Usługowy "Nadzieja"  

w Wałbrzychu 

Spełnianie warunków określonych w:  

 - art. 29 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych;  

- § 14 - 18 rozporządzenia w sprawie 

zakładów aktywności zawodowej 

okresowa marzec 

od 01/12/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2022  

do dnia kontroli 

P  brak 

75. 

Barbara Kobylańska 

Stomatologia "Na 

Biskupinie" NZOZ  

we Wrocławiu 

Spełnianie warunków i wymagań 

odbywania stażu podyplomowego  

lekarza dentysty 

problemowa marzec 
od 01/10/2022  

do dnia kontroli 
ZPSM  brak 

76. 

CENTRUM SERCA 

LC  

Spółka z o. o.  

Wrocław,  

ul. Św. Mikołaja 20 

Zgodność wykonywania działalności 

leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi 

problemowa marzec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
ZPSM  brak 

77. 

Przedszkole 

Ekologiczne  

"EKO - 

PRZEDSZKOLAK"  

M. Konsencjusz  

w Strzelinie 

Prawidłowość wykorzystania dotacji  

z budżetu państwa udzielonej w ramach 

programu "Maluch - edycja 2020"  

problemowa marzec 
od 01/01/2020 

do 31/12/2020 
ZS  brak 

78. 

Przedszkole i Żłobek 

Bąbelki Paulina 

Borowska, Anna 

Kozaczek S.C.  

w Oławie 

Prawidłowość wykorzystania dotacji  

z budżetu państwa udzielonej w ramach 

programu "Maluch - edycja 2021" 

problemowa marzec 
od 01/01/2021  

do 31/12/2021 
ZS  brak 

79. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

"Złota Jesień"  

w Ziębicach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 



Strona 34 z 46 

80. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

Adam Żmuda w 

Wiązowie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

81. 

Dom Pomocy 

Społecznej "Ostoja" 

w Lubinie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

82. 

Dom Pomocy 

Społecznej "Pogodna 

Jesień"  

w Jeleniej Górze 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

83. 

"Pałac Tomice Sp. z 

o.o."  

w Tomicach 

Działalność placówki całodobowej opieki kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

84. 

Willa DOMMED  

Dom Seniora  

w Zaszkowie 

Działalność placówki całodobowej opieki kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

85. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Bolesławcu 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

86. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Borowie 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

87. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Domaniowie 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

88. 

Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Nowogrodźcu 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 
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89. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Głuszycy 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

90. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Radkowie  

zs. w Ścinawce 

Średniej 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

91. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Walimiu 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

 

kompleksowa kwiecień 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

92. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Złotym Stoku 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Realizacja zadań wynikających ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin "Za życiem" 

problemowa kwiecień 

od 01/11/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/10/2022 

do dnia kontroli 

 

od 14/05/2014 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2017 

do dnia kontroli 

KNPS  brak 

93. 

Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Leśnej 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin "Za życiem" 

problemowa kwiecień 

od 01/11/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/10/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2017 

do dnia kontroli 

KNPS  brak 
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94. 

Dom dla Dzieci 

NADZIEJA  

w Lubomierzu 

 

Dokumentowanie pracy opiekuńczo - 

wychowawczej. Przestrzeganie praw 

dziecka Zgodność zatrudniania  

z wymogami kwalifikacyjnymi 

 

kompleksowa kwiecień 
od 01/04/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

95. 

Zespół 

Koedukacyjnych 

Placówek 

Opiekuńczo - 

Wychowawczych 

typu socjalizacyjnego 

"Wspólnota 

Dziecięca Gromadka" 

Placówka 

Opiekuńczo - 

Wychowawcza 

"Alfa"  

w Nowej Rudzie 

Dokumentowanie pracy opiekuńczo - 

wychowawczej. Przestrzeganie praw 

dziecka Zgodność zatrudniania  

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa kwiecień 
od 01/04/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

96. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Dziadowej Kłodzie 

Organizacja systemu pracy z rodziną.  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa kwiecień 
od 01/04/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

97. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wiązowie 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa kwiecień 
od 01/04/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

98. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Czarnym Borze 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa kwiecień 
od 01/04/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

99. 
Urząd Gminy 

Domaniów 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

kompleksowa kwiecień 
od 01/04/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

100. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Lwówku Śląskim 

 

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów 

do opieki nad dzieckiem  

w rodzinnej pieczy zastępczej 

Usamodzielnienia pełnoletnich 

problemowa kwiecień 
od 01/04/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 
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wychowanków pieczy zastępczej. 

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej 

pieczy zastępczej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

 

101. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Polkowicach 

Przyznawanie bezrobotnym środków  

na podjęcie działalności gospodarczej 

Organizowanie i finansowanie szkoleń dla 

bezrobotnych 

problemowa kwiecień 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
P  brak 

102. 

Wrocławski Zakład 

Aktywności 

Zawodowej we 

Wrocławiu 

Spełnianie warunków określonych w:  

 - art. 29 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych;  

- § 14 - 18 rozporządzenia w sprawie 

zakładów aktywności zawodowej 

okresowa kwiecień 

od 01/01/2023 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2022  

do dnia kontroli 

P  brak 

103. 

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny  

im. J. 

Gromkowskiego  

we Wrocławiu  

Spełnianie warunków i wymagań 

odbywania stażu podyplomowego  

lekarza 

problemowa kwiecień 
od 01/10/2022  

do dnia kontroli 
ZPSM  brak 

104. 

Centrum Usług 

Medycznych WRO-

MED 

Beata Toczewska  

Wrocław  

ul. Zatorska 59 /A,B 

Zgodność wykonywania działalności 

leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi 

problemowa kwiecień 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
ZPSM  brak 

105. 
Urząd Miasta 

Legnica 

Prawidłowość wykorzystania dotacji  

z budżetu państwa udzielonej w ramach 

programu "Maluch - edycja 2021" 

 

problemowa kwiecień 
od 01/01/2021 

do 31/12/2021 
ZS  brak 
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106. Urząd Miasta Oława 

Prawidłowość wykorzystania środków 

finansowych z dotacji udzielonej gminie 

na realizację zadania w ramach Programu 

kompleksowego wsparcia rodzin "Za 

Życiem " - Działanie 4.4 tworzenie 

mieszkań chronionych dla osób 

niepełnosprawnych w stopniu znacznym 

lub umiarkowanym 

problemowa kwiecień 
od 01/01/2021  

do 31/12/2021 
ZS  brak 

107. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Bielawie  

z filią w Niemczy 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

108. 

Dom Pomocy 

Społecznej 

"Magnolia" w 

Głogowie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

109. 

Dom Pomocy 

Społecznej 

"Niezwykłe Miejsce"  

w Wołowie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

110. 

Centrum 

Rehabilitacji 

Geriatrycznej 

"Pałacyk Villa Mick" 

Sp. z o.o.  

w Parowej 

Działalność placówki całodobowej opieki kompleksowa maj 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

111. 
HILLTOM  

w Lądku Zdroju 
Działalność placówki całodobowej opieki kompleksowa maj 

od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

112. 

Rezydencja 

Senioralna "Słowik"  

w Jedlinie - Zdroju 

Działalność placówki całodobowej opieki kompleksowa maj 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

113. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Kamiennej Górze 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 
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114. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Miękini 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

115. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Nowej Rudzie 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

116. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Kamiennej Górze 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

117. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Nowej Rudzie 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

118. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Czarnym Borze 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

119. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Szczawnie - Zdroju 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

120. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rudnej 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin "Za życiem" 

problemowa maj 

od 01/11/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/10/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2017 

do dnia kontroli 

KNPS  brak 
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121. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Żukowicach 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin "Za życiem" 

problemowa maj 

od 01/11/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/10/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2017 

do dnia kontroli 

KNPS  brak 

122. 

Dom dla Dzieci 

NADZIEJA Nr 5  

w Jeleniej Górze 

Dokumentowanie pracy opiekuńczo - 

wychowawczej. Przestrzeganie praw 

dziecka Zgodność zatrudniania  

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 
od 01/05/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

123. 

Zespół 

Koedukacyjnych 

Placówek 

Opiekuńczo - 

Wychowawczych 

typu socjalizacyjnego 

"Wspólnota 

Dziecięca Gromadka" 

Placówka 

Opiekuńczo - 

Wychowawcza 

"Sigma"  

w Nowej Rudzie 

Dokumentowanie pracy opiekuńczo - 

wychowawczej. Przestrzeganie praw 

dziecka. Zgodność zatrudniania  

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 
od 01/05/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

124. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Grębocicach 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 

od 01/05/2022 

do dnia kontroli 

 

NKWR  brak 

125. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Kudowie Zdroju 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 
od 01/05/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

126. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Mieroszowie 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 
od 01/05/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 
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127. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Stoszowicach 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa maj 
od 01/05/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

128. 
Urząd Gminy 

Przeworno 

Realizacja zadań wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
kompleksowa maj 

od 01/05/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

129. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Zgorzelcu 

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów 

do opieki nad dzieckiem  

w rodzinnej pieczy zastępczej 

Usamodzielnienia pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej. 

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

problemowa maj 
od 01/05/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

130. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Strzelinie 

Przyznawanie bezrobotnym środków  

na podjęcie działalności gospodarczej  

Organizowanie i finansowanie szkoleń dla 

bezrobotnych 

problemowa maj 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
P  brak 

131. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Wałbrzychu 

Przyznawanie bezrobotnym środków  

na podjęcie działalności gospodarczej  

Organizowanie i finansowanie szkoleń dla 

bezrobotnych 

 

problemowa maj 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
P  brak 

132. 

Spółdzielcze 

Centrum 

Rehabilitacyjno - 

Medyczne RESURS 

we Wrocławiu 

Spełnianie warunków ustawowych 

określonych dla organizatorów  

turnusów rehabilitacyjnych 

problemowa maj 
od 01/07/2022  

do dnia kontroli 
P  brak 

133. 

Milickie Centrum 

Medyczne  

Sp. z o.o. 

Wielospecjalistyczny 

Szpital w Miliczu  

Spełnianie warunków i wymagań 

odbywania stażu podyplomowego  

lekarza 

problemowa maj 
od 01/10/2022  

do dnia kontroli 
ZPSM  brak 
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134. 

WOMENLINE LT  

Beata Pankiewicz-

Jaskulska  

Legnica, ul. 

Waleriana 

Łukasińskiego 1/2 

Zgodność wykonywania działalności 

leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi 

problemowa maj 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
ZPSM  brak 

135. 
Urząd Miasta 

Oleśnica 

Prawidłowość wykorzystania środków 

finansowych z dotacji udzielonej gminie 

na realizację zadania w ramach Programu 

Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-

2025 Edycja 2022  Moduł II - 

"Zapewnienie funkcjonowania  

Dziennego Domu Senior+" 

problemowa maj 
od 01/01/2022  

do 31/12/2022 
ZS  brak 

136. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Jugowie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

137. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Kowarach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

138. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Sosnówce 

Działalność domu pomocy społecznej. kompleksowa czerwiec 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

139. 
Dom Seniora "Grześ"  

w Karpaczu 
Działalność placówki całodobowej opieki 

Kompleksowa 

 
czerwiec 

od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

140. 
PARK SENIORA  

w Sosnówce 
Działalność placówki całodobowej opieki kompleksowa czerwiec 

od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

141. 

Placówka 

całodobowej opieki 

dla osób 

niesamodzielnych 

"GERAMUS" w 

Głuszycy 

Działalność placówki całodobowej opieki kompleksowa czerwiec 
od 01/01/2022 

do dnia kontroli 
KNPS  brak 
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142. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Łagiewnikach 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

143. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Mysłakowicach 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

144. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Pęcławiu 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

145. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Zgorzelcu 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

146. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Szklarskiej Porębie 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 

147. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Ciepłowodach 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 

od 01/01/2022  

do dnia kontroli 

 

KNPS  brak 

148. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Zgorzelcu 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o pomocy społecznej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
KNPS  brak 
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149. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Grębocicach 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów 

 

Realizacja zadań wynikających  

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin "Za życiem" 

problemowa czerwiec 

od 01/11/2022 

do dnia kontroli 

 

od 01/10/2022 

do dnia kontroli 

 

od 14/05/2014 

do dnia kontroli 

 

od 01/01/2017 

do dnia kontroli 

KNPS  brak 

150. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Krotoszycach 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 
od 01/06/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

151. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Mściwojowie 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 
od 01/06/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

152. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Starych 

Bogaczowicach 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 

od 01/06/2022 

do dnia kontroli 

 

NKWR  brak 

153. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Boguszowie 

Gorcach 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 
od 01/06/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

154. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Chocianowie 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 
od 01/06/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

155. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Szczawnie - Zdroju 

Organizacja systemu pracy z rodziną  

Zgodność zatrudniania asystenta rodziny 

z wymogami kwalifikacyjnymi 

kompleksowa czerwiec 
od 01/06/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 
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156. 
Starostwo Powiatowe  

w Kłodzku 

Realizacja zadań wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
kompleksowa czerwiec 

od 01/01/2022 

do 31/12/2022 
NKWR  brak 

157. 
Urząd Miejski 

Siechnice 

Realizacja zadań wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
kompleksowa czerwiec 

od 01/06/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

158. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Lubaniu 

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów 

do opieki nad dzieckiem  

w rodzinnej pieczy zastępczej  

Usamodzielnienia pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej. 

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej 

pieczy zastępczej  

Zgodność zatrudniania z wymogami 

kwalifikacyjnymi 

problemowa czerwiec 
od 01/06/2022 

do dnia kontroli 
NKWR  brak 

159. 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

w Trzebnicy 

Przyznawanie bezrobotnym środków  

na podjęcie działalności gospodarczej 

Organizowanie i finansowanie szkoleń dla 

bezrobotnych 

problemowa czerwiec 

od 01/01/2022  

do dnia kontroli 

 

P  brak 

160. 

Wrocławskie 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci 

Niewidomych  

we Wrocławiu 

Spełnianie warunków ustawowych 

określonych dla organizatorów  

turnusów rehabilitacyjnych 

problemowa czerwiec 
od 01/07/2022  

do dnia kontroli 
P  brak 

161. 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej  

w Oławie - Szpital 

Powiatowy 

Spełnianie warunków i wymagań 

odbywania stażu podyplomowego  

lekarza 

problemowa czerwiec 
od 01/10/2022  

do dnia kontroli 
ZPSM  brak 

162. 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

OSTEON s. c.  

Świdnica, ul. Lipowa 

19 

Zgodność wykonywania działalności 

leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi 

problemowa czerwiec 
od 01/01/2022  

do dnia kontroli 
ZPSM  brak 
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163. 
Urząd Gminy 

Wisznia Mała 

Prawidłowość wykorzystania środków 

finansowych z dotacji udzielonej gminie 

na realizację zadania w ramach Programu 

"Korpus Wsparcia Seniorów" 2022 - 

Moduł II 

problemowa czerwiec 
od 01/01/2022  

do 31/12/2022 
ZS  brak 

164. 
Urząd Miejski 

Wrocławia 

Prawidłowość wykorzystania środków 

finansowych z dotacji udzielonej gminie 

na realizację zadania w ramach  

art. 21 ustawy o repatriacji 

problemowa czerwiec 
od 01/01/2021  

do 31/12/2021 
ZS  brak 

 


