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1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 
Międzyleski Szpital Specjalistyczny 
ul. Bursztynowa 2 
04-749 Warszawa 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

Ze szczególnym uwzględnieniem: 
1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 

2. analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ 
(wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 

3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz 
na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla 
specyfiki podmiotu leczniczego; 

4. przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: 
informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, 
poszanowania intymności i godności osobistej, dostępu do 
dokumentacji medycznej, przechowywania rzeczy 
wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, 
telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy 
też prawa do odmowy takiego kontaktu; 

5. przepisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem 
przestrzegania: 

• zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia 
ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, 

• obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów 
zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby 
zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku 
cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, 

• obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych 
w  drodze konkursu, 

• zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących 
zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów 
trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej; 

6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup 
zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 

7. realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w  podmiotach leczniczych. 

I półrocze 
2022 r. 

2. 

Szpital Dziecięcy 
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza 
ul. Niekłańska 4/24 
03-924 Warszawa 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

Ze szczególnym uwzględnieniem: 
1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 

2. analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ 
(wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 

I półrocze 
2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz 
na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla 
specyfiki podmiotu leczniczego; 

4. przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: 
informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, 
poszanowania intymności i godności osobistej, dostępu do 
dokumentacji medycznej, przechowywania rzeczy 
wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, 
telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy 
też prawa do odmowy takiego kontaktu; 

5. przepisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem 
przestrzegania: 

• zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia 
ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, 

• obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów 
zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby 
zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku 
cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, 

• obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych 
w  drodze konkursu, 

• zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących 
zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów 
trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej; 

6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup 
zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 

7. realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w  podmiotach leczniczych. 

3. 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy 
w Dziekanowie Leśnym 
ul. Konopnickiej 65 
05-092 Łomianki 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

Ze szczególnym uwzględnieniem: 
1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 

2. analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ 
(wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 

3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz 
na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla 
specyfiki podmiotu leczniczego; 

4. przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: 
informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, 
poszanowania intymności i godności osobistej, dostępu do 
dokumentacji medycznej, przechowywania rzeczy 
wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, 

I półrocze 
2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy 
też prawa do odmowy takiego kontaktu; 

5. przepisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem 
przestrzegania: 

• zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia 
ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, 

• obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów 
zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby 
zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku 
cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, 

• obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych 
w  drodze konkursu, 

• zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących 
zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów 
trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej; 

6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup 
zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 

7. realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w  podmiotach leczniczych. 

4. 

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. 
Eugeniusza Wilczkowskiego 
ul. Zalesie 1 
09-500 Gostynin 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli  

Ze szczególnym uwzględnieniem: 
1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 
2. analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ 

(wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 
3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz 

na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla 
specyfiki podmiotu leczniczego; 

4. przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: 
informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, 
poszanowania intymności i godności osobistej, dostępu do 
dokumentacji medycznej, przechowywania rzeczy 
wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, 
telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy 
też prawa do odmowy takiego kontaktu; 

5. przepisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem 
przestrzegania: 

• zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia 
ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, 

• obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów 
zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby 

I półrocze 
2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku 
cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, 

• obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych 
w  drodze konkursu, 

• zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących 
zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów 
trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej; 

6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup 
zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 

7. realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w  podmiotach leczniczych. 

8. funkcjonowania zakładu opiekuńczo - leczniczego, w tym:  

• przestrzegania praw pacjenta, w szczególności realizacji 

prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych 

w  depozycie, 

• sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym oraz pobierania opłat za czas 

przepustki. 

5. 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia 
im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza 
ul. Partyzantów 2/4 
05-802 Pruszków 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli  

Ze szczególnym uwzględnieniem: 
1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 
2. analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ 

(wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 
3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz 

na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla 
specyfiki podmiotu leczniczego; 

4. przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: 
informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, 
poszanowania intymności i godności osobistej, dostępu do 
dokumentacji medycznej, przechowywania rzeczy 
wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, 
telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy 
też prawa do odmowy takiego kontaktu; 

5. przepisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem 
przestrzegania: 

• zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia 
ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, 

I półrocze 
2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

• obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów 
zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby 
zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku 
cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, 

• obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych 
w  drodze konkursu, 

• zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących 
zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów 
trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej; 

6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup 
zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 

7. realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w  podmiotach leczniczych. 

8. funkcjonowania zakładu opiekuńczo - leczniczego, w tym:  

• przestrzegania praw pacjenta, w szczególności realizacji 

prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych 

w  depozycie, 

• sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym oraz pobierania opłat za czas 

przepustki. 

9. realizacji zadania z zakresu kształcenia i podnoszenia 

kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w ramach 

środków przekazanych przez Województwo Mazowieckie. 

6. 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia 
im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza 
ul. Partyzantów 2/4 
05-802 Pruszków 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Realizacja zadania pn.: „Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb 
Oddziału Dziennego”  

I kwartał  
2022 r.  

7. 

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji  
STOCER Sp. z o.o. 
ul. Wierzejewskiego 12 
05-510 Konstancin-Jeziorna 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Realizacja zadania pn.: ,,Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 
diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem 
wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12  
w Konstancinie-Jeziornie'' 

I lub II 
kwartał 
2022 r. 

8. 

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie  
Sp. z o.o. 
ul. Kondratowicza 8  
03-242 Warszawa 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Realizacja zadania pn.: „Adaptacja IV piętra budynku „C” dla 
potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 
i  Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem 
pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego 
w  Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o." 

I kwartał 
2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

9. 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki  
w Ciechanowie 
ul. Powstańców Wielkopolskich 2 
06-400 Ciechanów 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Realizacja zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń 
Budynku Zakaźnego" 

I lub III 
kwartał 
2022 r. 

10. 

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc 
i  Gruźlicy w Otwocku  
ul. Reymonta 83/91 
05-400 Otwock 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Realizacja zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy 
ul. Reymonta 83/91 w Otwocku" 

IV kwartał 
2022 r. 

11. 
Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. 
Aleja Legionów 11 
08-400 Garwolin 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Realizacja zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych 
w  budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego 
w  Garwolinie Sp. z o.o." 

I kwartał 
2022 r. 

12. 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku 
ul. Medyczna 19 
09-400 Płock 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku 

IV kwartał 
2022 r. 
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13. 

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 
Im. dr. Barbary Borzym 
ul. Krychnowicka 1 
26-600 Radom 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli  

Ze szczególnym uwzględnieniem: 
1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 

2. analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ 

(wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 

3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz  

na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla 

specyfiki podmiotu leczniczego; 

4. przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: 

informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, 

dostępu do dokumentacji medycznej, poszanowania 

intymności i godności osobistej, przechowywania rzeczy 

wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, 

telefonicznego lub korespondencyjnego  

z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 

5. zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem 

przestrzegania: 

• zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia 

ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, 

• obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów 

zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby 

zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku 

cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, 

• obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych 

w  drodze konkursu, 

• zasad określonych przez podmiot tworzący, dotyczących 

zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej; 

6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup 

zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 

7. realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w  podmiotach leczniczych; 

8. funkcjonowania zakładu opiekuńczo - leczniczego, w tym:  

• przestrzegania praw pacjenta w szczególności realizacja 

prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych 

w  depozycie, 

• sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym oraz pobierania opłat za czas 

przepustki. 

I półrocze 
2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

14. 

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 
ul. Nowowiejska 27 
00-665 Warszawa 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli  

Ze szczególnym uwzględnieniem: 
1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 

2. analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ 

(wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 

3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz  

na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla 

specyfiki podmiotu leczniczego; 

4. przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: 

informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, 

dostępu do dokumentacji medycznej, poszanowania 

intymności i godności osobistej, przechowywania rzeczy 

wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, 

telefonicznego lub korespondencyjnego z  innymi osobami, czy 

też prawa do odmowy takiego kontaktu; 

5. zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem 

przestrzegania: 

• zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia 

ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, 

• obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów 

zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby 

zatrudnione  

w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, 

którego przedsiębiorstwem jest szpital, 

• obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych 

w  drodze konkursu, 

• zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących 

zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej; 

6. niedoboru kadry medycznej wg. poszczególnych grup 

zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 

7. realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych; 

8. funkcjonowania zakładu opiekuńczo - leczniczego, w tym: 

• przestrzegania praw pacjenta w szczególności realizacja 

prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych 

w  depozycie, 

II półrocze 
2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

• sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym oraz pobierania opłat za czas 

przepustki. 

15. 

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 
ul. Gwardii Ludowej 5 
09-400 Płock 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli  

Ze szczególnym uwzględnieniem: 
1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 

2. analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ 

(wykorzystanie kadry); 

3. przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: 

informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, 

dostępu do dokumentacji medycznej, poszanowania 

intymności i godności osobistej, 

4. zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem 

przestrzegania: 

• zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia  

ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, 

• obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych 

w  drodze konkursu, 

• zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących 

zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej; 

5. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup 

zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 

6. realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w  podmiotach leczniczych. 

II półrocze 
2022 r. 

16. 

SP ZOZ Meditrans Ostrołęka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
w Ostrołęce 
ul. Kościuszki 49 
07-410 Ostrołęka 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli  

Ze szczególnym uwzględnieniem: 
1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 

2. analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ 

(wykorzystanie kadry); 

3. przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: 

informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, 

dostępu do dokumentacji medycznej, poszanowania 

intymności i godności osobistej, 

4. zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem 

przestrzegania: 

II półrocze 
2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

• zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia 

ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, 

• obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych 

w  drodze konkursu, 

• zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących 

zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej; 

5. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup 

zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 

6. realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w  podmiotach leczniczych. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

17. 

SP ZOZ RM-Meditrans Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
w  Siedlcach 
ul. Świrskiego 38 
08-110 Siedlce 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli  

Ze szczególnym uwzględnieniem: 
1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 

2. analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ 

(wykorzystanie kadry); 

3. przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: 

informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, 

dostępu do dokumentacji medycznej, poszanowania 

intymności i godności osobistej, 

4. zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem 

przestrzegania: 

• zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia 

ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, 

• obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych 

w  drodze konkursu, 

• zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących 

zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej; 

5. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup 

zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 

6. realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w  podmiotach leczniczych; 

7. realizacji zadania z zakresu kształcenia i podnoszenia 

kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w ramach 

środków przekazanych przez Województwo Mazowieckie. 

II półrocze 
2022 r. 

18. 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów 
ul. Madalińskiego 13 
Warszawa 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

Prawidłowość wywiązywania się ze zobowiązań wynikających 
z  umowy na realizację „Programu polityki zdrowotnej szczepień 
przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z 
województwa mazowieckiego”, w tym m.in.: 

− posiadanie aktualnego wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą; 

− posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

III półrocze 
2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

− posiadanie odpowiedniego personelu uprawnionego do 

udzielania świadczeń, wskazanego w treści programu polityki 

zdrowotnej i/lub w formularzu ofertowym; 

− rzetelność danych przedstawionych w sprawozdaniach 

i  terminowość ich przekazywania do Urzędu; 

− informowanie, że program jest finansowany przez Województwo 

Mazowieckie oraz poprawność stosowania logo i/lub herbu 

Województwa Mazowieckiego zgodnie z wytycznymi do 

stosowania herbu województwa mazowieckiego lub logotypu 

marki Mazowsze. 

19. 
Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. 
ul. Puławska 49  
Warszawa 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

Prawidłowość wywiązywania się ze zobowiązań wynikających 
z  umowy na realizację „Programu polityki zdrowotnej szczepień 
przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 
z  województwa mazowieckiego”, w tym m.in.: 

− posiadanie aktualnego wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą; 

− posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

− posiadanie odpowiedniego personelu uprawnionego do 

udzielania świadczeń, wskazanego w treści programu polityki 

zdrowotnej i/lub w formularzu ofertowym; 

− rzetelność danych przedstawionych w sprawozdaniach 

i  terminowość ich przekazywania do Urzędu; 

− informowanie, że program jest finansowany przez Województwo 

Mazowieckie oraz poprawność stosowania logo i/lub herbu 

Województwa Mazowieckiego zgodnie z wytycznymi do 

stosowania herbu województwa mazowieckiego lub logotypu 

marki Mazowsze. 

III półrocze 
2022 r. 

20. 

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii  
Sp. z o.o.  
Zagórze k/Warszawy 
05-462 Wiązowna 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

Prawidłowość wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z 
umowy na realizację „Programu w zakresie wsparcia oraz 
wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami 
psychicznymi  i uzależnionej od substancji psychoaktywnych”, 
w  tym m.in.: 

− posiadanie aktualnego wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących; działalność leczniczą; 

III/IV 
kwartał 
2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

− posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

− posiadanie odpowiedniego personelu uprawnionego do 

udzielania świadczeń, wskazanego w treści programu i/lub 

w  formularzu ofertowym; 

− opisywania dokumentacji finansowo-księgowej związanej 

z  realizacją programu, dotyczącej środków przekazanych na 

realizację programu, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

− posiadanie zawartej umowy z NFZ na realizację świadczeń 

rehabilitacji dla uzależnionych od środków psychoaktywnych  

ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi głównie 

psychotycznymi (podwójna diagnoza); 

− informowanie, że program jest finansowany przez Województwo 

Mazowieckie oraz poprawność stosowania logo i/lub herbu 

Województwa Mazowieckiego zgodnie z wytycznymi do 

stosowania herbu województwa mazowieckiego lub logotypu 

marki Mazowsze. 

21. 

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii  
Sp. z o.o.,  
Zagórze k/Warszawy  
05-462 Wiązowna 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

Realizacja zadania zwiększenia dostępności i poprawy jakości 
leczenia osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową NR 
W/UMWM-UU/UM/ZD/3552/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., w tym 
wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych 
w ramach dotacji celowej na ww. zadanie. 

II kwartał 
2022 r. 

22. 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa -Targówek 
ul. Tykocińska 34 
03-545 Warszawa 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

Prawidłowość wywiązywania się ze zobowiązań wynikających 
z  umowy na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie 
profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy wykrywania typu 2”, 
w tym m.in.: 

− posiadanie aktualnego wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą; 

− posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

− posiadanie odpowiedniego personelu uprawnionego do 

udzielania świadczeń, wskazanego w treści programu polityki 

zdrowotnej i/lub w formularzu ofertowym; 

− obowiązku prowadzenia rejestru osób aplikujących do programu; 

I/II kwartał 
2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

− rzetelność danych przedstawionych w sprawozdaniach 

i  terminowość ich przekazywania do Urzędu; 

− zgodnego z przepisami prawa zbierania i przetwarzania danych 

osobowych uczestników i osób aplikujących do programu; 

− informowanie, że program jest finansowany przez Województwo 

Mazowieckie oraz poprawność stosowania logo i/lub herbu 

Województwa Mazowieckiego zgodnie z wytycznymi do 

stosowania herbu województwa mazowieckiego lub logotypu 

marki Mazowsze. 

23. 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie 
ul. Sitarskich 3  
05-830 Nadarzyn 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

Prawidłowość wywiązywania się ze zobowiązań wynikających 
z  umowy na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie 
profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy wykrywania typu 2”, 
w tym m.in.: 

− posiadanie aktualnego wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą; 

− posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

− posiadanie odpowiedniego personelu uprawnionego do 

udzielania świadczeń, wskazanego w treści programu polityki 

zdrowotnej i/lub w formularzu ofertowym; 

− obowiązku prowadzenia rejestru osób aplikujących do programu; 

− rzetelność danych przedstawionych w sprawozdaniach 

i  terminowość ich przekazywania do Urzędu; 

− zgodnego z przepisami prawa zbierania i przetwarzania danych 

osobowych uczestników i osób aplikujących do programu; 

− informowanie, że program jest finansowany przez Województwo 

Mazowieckie oraz poprawność stosowania logo i/lub herbu 

Województwa Mazowieckiego zgodnie z wytycznymi do 

stosowania herbu województwa mazowieckiego lub logotypu 

marki Mazowsze. 

I/II kwartał 
2022 r. 

24. 

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
im. prof. E. Wilczkowskiego 
ul. Zalesie 1 
09-500 Gostynin 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

Realizacja zadania zwiększenia dostępności i poprawy jakości 
leczenia osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową NR 
W/UMWM-UU/UM/ZD/3509/2021 z dnia 19 lipca 2021 r., w tym 
wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych 
w ramach dotacji celowej na ww. zadanie. 

II kwartał 
2022 r. 

*zgodnie z:  

1. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) 
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Kontrola i ocena, obejmują: 

• realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

• prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; 

• gospodarkę finansową. 

2. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.) 

3. Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

(Dz.  U.  z  2021 r. poz. 1801) 

Dodatkowo, przy każdej kontroli kompleksowej należy zweryfikować prawidłowość: 

− realizacji urlopów wypoczynkowych, wyjazdów służbowych krajowych lub zagranicznych oraz udziału w konferencjach i szkoleniach kierowników wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych na podstawie wytycznych przekazanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

− obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównej księgowej w oparciu o zasady przekazane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/Marszałka 

Województwa Mazowieckiego. 

2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe 
 

Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Centrum Medyczne Solec 
Sp. z.o.o. 
ul. Solec 93 
00-382 Warszawa 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności 
stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia. 

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie 
z  indywidualnym harmonogramem stażu. 

3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym 
prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 

4. Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy 
odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka. 

5. Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których 

Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. 

I kwartał 
2022 r. 
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Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

2. 

Samodzielny Publiczny 
Zespół ZOZ 
ul. Sienkiewicza 7 
00-100 Płońsk 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności 
stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia. 

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie 
z  indywidualnym harmonogramem stażu. 

3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym 
prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 

4. Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy 
odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka. 

5. Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których 
Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. 

I kwartał 
2022 r. 

3. 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

ul. Dubois 68 
07-300 Ostrów Mazowiecka 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności 
stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia. 

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z 
indywidualnym harmonogramem stażu. 

3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym 
prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 

4. Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy 
odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka. 

5. Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których 
Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. 

I kwartał 
2022 r. 

4. 

Mazowieckie Centrum 
Rehabilitacji „STOCER” 
Sp. z o.o. 
ul. Wierzejewskiego 12 
05-510 Konstancin-Jeziorna 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności 
stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia. 

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie 
z  indywidualnym harmonogramem stażu. 

3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym 
prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 

4. Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy 
odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka. 

5. Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których 
Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. 

II kwartał 
2022 r. 
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Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

5. 

Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki im. Św. Jana 

Pawła II 

ul. Poniatowskiego 26 
08-110 Siedlce 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności 
stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia. 

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie 
z  indywidualnym harmonogramem stażu. 

3. Wykorzystanie środków finansowych  przeznaczonych na realizację staży, w tym 
prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 

4. Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy 
odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka. 

5. Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których 
Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. 

II kwartał 
2022 r. 

6. 

Mazowiecki Szpital 

Bródnowski Sp. z o.o. 

ul. Kondratowicza 8a 

03-242 Warszawa 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności 
stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia. 

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie 
z  indywidualnym harmonogramem stażu. 

3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym 
prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 

4. Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy 
odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka. 

5. Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których 
Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. 

II kwartał 
2022 r. 

7. 

NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna Kaniut 

Smulewicz 

ul. Sienkiewicza 20 

96-320 Mszczonów 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności 
stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia. 

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie 
z  indywidualnym harmonogramem stażu. 

3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym 
prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 

4. Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy 
odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka. 

5. Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których 
Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. 

III kwartał 
2022 r. 

8. 

Przychodnia  
Stomatologiczna 
 A.S.–MED 
 ul. Majowa 45 
 05-402 Otwock 

 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do 
wypłaconego wynagrodzenia. 

2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym 
prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 

III kwartał 
2022 r. 
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Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

9. 

NZOZ Orthovision 

Skwer Ks. Kard. 

Wyszyńskiego 5 

01-015 Warszawa 

problemowa 
Departament 
Kontroli  

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do 
wypłaconego wynagrodzenia. 

2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym 
prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 

IV kwartał 
2022 r. 

10. 

Szpital dla Powiatu 
Legionowskiego Sp. z o. o. 
ul. Belgradzka 4/U10 
02-793 Warszawa 

problemowa 
Departament 
Kontroli 
 

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do 
wypłaconego wynagrodzenia. 

2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym 
prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 

IV kwartał 
2022 r. 
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3. Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r.  
o kierujących pojazdami 

L.p. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Wawrzyniec Żmudzki 
Numer wpisu do ewidencji: 
EL.1553/2018 
Centermed Warszawa 
Sp.  z o. o. 
ul. Waryńskiego 
10A,00- 630 Warszawa 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

I kwartał 
2022 r. 

2. 

Paweł Czekaj 
Numer wpisu do ewidencji: 
EL.1510/2015 
Centrum Medyczne 
POLMED S.A., ul. Targowa 
24, 03-733 Warszawa 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

I kwartał 
2022 r. 

3. 

Wiesław Kamiński  
Numer wpisu do ewidencji: 
1274/2002 
Gabinet Lekarski  
Wiesław Kamiński  
ul. Partyzantów 8,05-860 
Płochocin 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

I kwartał 
2022 r. 

4. 

Tomasz Wlaszczyk 
Numer wpisu do ewidencji: 
EL.1532/2016 
Grażyna Wlaszczyk 
Przychodnia GRAMED 
ul. J. Wybickiego 14, 05-
100 Nowy Dwór Mazowiecki 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

I kwartał 
2022 r. 
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L.p. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

5. 

Renata Kasprzycka 
Numer wpisu do ewidencji: 
El.1557/2018 
Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego 
Warszawa Bemowo-
Włochy 
ul. Czumy 1, 01-355 
Warszawa 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

II kwartał 
2022 r. 

6. 

Grzegorz Pietrak 
Numer wpisu do ewidencji: 
1290/2002 
Praktyka Lekarska 
Grzegorz Pietrak 
ul. Kossutha 4/1,01-315 
Warszawa 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

II kwartał 
2022 r. 

7. 

Tomasz Wernik 
Numer wpisu do ewidencji: 
1460/09 
BETA-MED. Sp. z o. o. 
ul. Ks. Skorupki 71, 05-091 
Ząbki 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

II kwartał 
2022 r. 

8. 

Urszula Gołaszewska 
Numer wpisu do ewidencji: 
1423/07 
Gabinet Lekarski Urszula 
Gołaszewska 
ul. Bohaterów Warszawy 4, 
05-800 Pruszków 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

II kwartał 
2022 r. 

9. 

Witold Bednarski 
Numer wpisu do ewidencji: 
EL.1569/2019 
Centrum Psychologiczno-
Medyczne AMYGDALA  
Michał Dolistowski 
ul. Indiry Gandhi 27A  
02-766 Warszawa 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

III kwartał 
2022 r. 
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L.p. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

10. 

Paweł Kotarski 
Numer wpisu do ewidencji: 
1482/2012 
Centrum Medyczne 
Kobiałka 
ul. Kobiałka 30A, 03-044 
Warszawa 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

III kwartał 
2022 r. 

11. 

Beata Pięta-Puchała 
Numer wpisu do ewidencji: 
1321/2003 
PRO-HEALTH s.c.  
Beata Pięta-Puchała, 
Robert Puchała  
ul. Nałkowskiego 19, 
05- 230 Kobyłka 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

III kwartał 
2022 r. 

12. 

Paweł Domański 

Numer wpisu do ewidencji: 
1243/2001 
Paweł Domański 
Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska  
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 
05-126 Nieporęt  

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

III kwartał 
2022 r. 

13. 

Tomasz Nowak 
Numer wpisu do ewidencji: 
1485/2001 
Medicover Centrum 
Medyczne Wołowska 
ul. Wołowska 22, 02-675 
Warszawa 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

IV kwartał 
2022 r. 
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L.p. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

14. 

Janusz Świerczek 
Numer wpisu do ewidencji: 
1424/07 
JBM Grupa Medyczna Sp. 
z o. o. 
ul. Sarmacka 10C  
lok. B, 
02-972 Warszawa 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

IV kwartał 
2022 r. 

15. 

Anna Warowna  
Numer wpisu do ewidencji: 
EL.1521/2015 
Centrum Medyczne im. 
Bitwy Warszawskiej 1920 
r. w Radzyminie  
ul. Konstytucji 3-go Maja 17  
05-250 Radzymin 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

IV kwartał 
2022 r. 

16. 

Katarzyna Budziło 

Numer wpisu do ewidencji: 

787/2000 

NZOZ "Ośrodek Zdrowia 

w Brwinowie" 

ul. Peronowa 4B, 05-840 

Brwinów 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia 
i Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: 

• kontrola wykonywania badań lekarskich,  

• dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, 

• wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. 

IV kwartał 
2022 r. 

17. 

ARTU Artur Zięć 
ul. Ligustrowa 25B, 03-995 
Warszawa 
Pracownia 
Psychologiczna 
ul. Trocka 10a, 03-563 
Warszawa 
Numer wpisu do rejestru: 
RP.305/1 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych,  o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

I kwartał 

2022 r. 
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L.p. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

18. 

ADR-HELP KALINA 
PIORUN 
ul. Charżewskiego 1/15, 
05- 240 Tłuszcz 
Pracownia 
Psychologiczna 
ul. Charżewskiego 1/15, 
05- 240 Tłuszcz 
Numer wpisu do rejestru: 
RP.275/17 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych,  o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

I kwartał 

2022 r. 

19. 

AUTO-SZKOŁA Aneta 
Jaszczura 
ul. Staszica 32B, 26-400 
Przysucha 
Pracownia 
Psychologiczna 
ul. Staszica 32B, 26-400 
Przysucha 
Numer wpisu do rejestru: 

NI.I.II.RP.043/09 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych,  o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

I kwartał 

2022 r. 

20. 

561 EXPERT RAFAŁ 

TRZEBIENIAK 

ul. Wał Miedzeszyński 646 

III/E lok. 3, 03-994 

Warszawa 

Pracownia 

Psychologiczna 

ul. Wał Miedzeszyński 646 

III/E lok. 3, 03-994 

Warszawa 

Numer wpisu do rejestru: 

RP.312/19 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych,  o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

II kwartał 

2022 r. 
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L.p. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

21. 

ATAP Usługi Szkoleniowe 

Piotr Tulwin 

ul. Sienkiewicza 16, 07-100 

Węgrów 

Pracownia 

Psychologiczna 

ul. Kościuszki 25/9, 05-300 

Mińsk Maz. 

Numer wpisu do rejestru: 

SZ.Z.I.RP.174/13 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych,  o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

II kwartał 

2022 r. 

22. 

ABRIL Beata 

Świątkowska 

ul. Ogrodowa 15A/2, 05-509 

Józefosław 

Pracownia 

Psychologiczna 

ul. P.O.W. 14, 05-600 

Grójec 

Numer wpisu do rejestru: 

NI.I.II.RP.040/08 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych,  o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

II kwartał 

2022 r. 

23. 

Poradnia Zdrowia 
Psychicznego  
EDUCATIO Sp. z o.o. 
ul. Tęczowa 5A, 05-123 
Chotomów 
Pracownia 
Psychologiczna 
ul. Bohaterów Modlina 48 
lok. 12, 05-100 Nowy Dwór 
Mazowiecki 
Numer wpisu do rejestru: 
RP.235/15 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych,  o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

II kwartał 

2022 r. 
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L.p. 
Nazwa jednostki 
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Rodzaj kontroli 
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24. 

Centrum Psychologiczno-
Terapeutyczne 
Wspierania Rodziny Anna 
Jakubowska 
ul. Sprawiedliwości 4 lok. 1, 
05-800 Pruszków 
Pracownia 
Psychologiczna 
ul. Sprawiedliwości 4 lok. 1, 
05-800 Pruszków 
Numer wpisu do rejestru: 
ZD.SPP.I.RP.105/12 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych,  o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

II kwartał 

2022 r. 

25. 

Pracownia Psychologii 
Agnieszka Nowakowska 
ul. Grzymalitów 7a/3, 
03- 141 Warszawa 
Pracownia 
Psychologiczna 
ul. Grzymalitów 7a/3, 
03- 141 Warszawa 
Numer wpisu do rejestru: 

SZ-Z-I.RP.185/14 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych,  o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

III kwartał 

2022 r. 
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26. 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

w Ostrowi Mazowieckiej 

ul. Duboisa 68, 07-300 

Ostrów Mazowiecka 

Pracownia 

Psychologiczna 

ul. Duboisa 68, 07-300 

Ostrów Mazowiecka 

Numer wpisu do rejestru: 

RP.233/15 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z 
dnia  5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola 
działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną 
oraz pracy psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

III kwartał 

2022 r. 

27. 

Ostrołęckie Centrum 

Kształcenia Kierowców 

Antoni Ścibek – 

Rejmontowski 

ul. Wincenta Witosa 10, 

07- 410 Ostrołęka 

Pracownia 

Psychologiczna 

ul. Wincenta Witosa 10, 

07- 410 Ostrołęka 

Numer wpisu do rejestru: 

ZD.SPP.III.RP.066/10 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

III kwartał 

2022 r. 

28. 

Centrum Diagnozy i 

Pomocy Psychologicznej 

SYNTONIA Ewa Wagner 

ul. Kraszewskiego 52, 

05- 402 Otwock 

Pracownia 

Psychologiczna 

ul. Kraszewskiego 52, 

05- 402 Otwock 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

IV kwartał 

2022 r. 
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Numer wpisu do rejestru: 

RP.276/17 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

29. 

Centrum VIA VITA 

Justyna Lewandowska 

ul. 11 Listopada 57, 05-091 

Ząbki 

Pracownia 

Psychologiczna 

ul. 11 Listopada 57, 05-091 

Ząbki 

Numer wpisu do rejestru: 

RP.244/16 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

IV kwartał 

2022 r. 

30. 

Ośrodek Szkolenia 

Kierowców Henryk 

Nasternak 

ul. Żwirki i Wigury 6, 05-825 

Grodzisk Mazowiecki 

Pracownia 

Psychologiczna 

ul. Żwirki i Wigury 6, 05-825 

Grodzisk Mazowiecki 

MCZP/RJP/1/024/03 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

IV kwartał 

2022 r. 
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L.p. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

31. 

Pracownia 

Psychologiczna 

Bartłomiej Bednarczyk 

Al. Krakowska 89, 05-090 

Raszyn 

Pracownia 

Psychologiczna 

Al. Krakowska 89, 05-090 

Raszyn 

Numer wpisu do rejestru: 

RP.239/15 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

IV kwartał 

2022 r. 

32. 

LECZNICA URSUS 

PRZYCHODNIE 

Sp. z o. o. 

ul. Posag 7 Panien 12 lok. 

U6, 02-495 Warszawa 

Pracownia 

Psychologiczna 

ul. Plutonu Torpedy 47, 02-

495 Warszawa 

Numer wpisu do rejestru: 

RP.200/14 

kompleksowa 

Departament 
Zdrowia i 
Polityki 
Społecznej 

Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych,  o których mowa w ustawie z dnia 
5  stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) tj.: kontrola działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy 
psychologa transportu w zakresie: 

• trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, 

• prowadzonej dokumentacji, 

• wydawanych orzeczeń psychologicznych, 

• warunków lokalowych, 

• spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 
87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. 

IV kwartał 

2022 r. 
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4. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki 
 

Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Warszawska Opera 
Kameralna 
ul. Obrońców 31, 
03-933 Warszawa 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

Kontrola w zakresie: 
1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 
2) realizacji zadań statutowych; 
3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji 

kultury; 
4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, 

gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami 
otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej 
instytucji kultury. 

I kwartał 
2022 r. 

2. 

Muzeum Regionalne w 
Siedlcach 
ul. Piłsudskiego 1, 
08-110 Siedlce 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

Kontrola w zakresie: 
1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 
2) realizacji zadań statutowych; 
3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji 

kultury; 
4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, 

gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami 
otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej 
instytucji kultury. 

I kwartał 
2020 r. 

3. 

Teatr Polski im. Arnolda 
Szyfmana w Warszawie 
ul. Karasia 2, 
00-327 Warszawa 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

Kontrola w zakresie: 
1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 
2) realizacji zadań statutowych; 
3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji 

kultury; 
4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, 

gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami 
otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej 
instytucji kultury. 

II kwartał 
2022 r. 

4. 

Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu 
Rynek 11, 
26-600 Radom  

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Ocena realizacji zadania pn.: Realizacja wystawy i albumu do wystawy pt. „Ostra 
sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej”  określonego w umowie nr W/UMWM-
UU/UM/KP/6444/2021 ze szczególnym uwzględnieniem osiągniecia celów 
określonych w umowie o dotację, prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków 
publicznych, realizacji zapisów umowy i prawidłowości stosowania przepisów ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

do II kwartału 
2022 r.  
ze względu na 
zakończenie 
terminu 
realizacji 
umowy  
z dniem 

30.06.2022 r. 
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Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

5. 

Mazowiecki Instytut 
Kultury 
ul. Elektoralna 12, 
00-139 Warszawa  

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

Kontrola w zakresie: 
1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 
2) realizacji zadań statutowych; 
3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji 

kultury; 
4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, 

gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami 
otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej 
instytucji kultury. 

II kwartał 
2022 r. 

6. 

Państwowe Muzeum 
Etnograficzne w 
Warszawie 
ul. Kredytowa 1,  
00-056 Warszawa 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

Kontrola w zakresie: 
1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 
2) realizacji zadań statutowych; 
3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji 

kultury; 
4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, 

gospodarowania   przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami 
otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej 
instytucji kultury; 

5) realizacja zaleceń pokontrolnych. 

III kwartał 
2022 r. 

7. 
Muzeum Sportu i Turystyki 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 
01-531 Warszawa 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

Kontrola w zakresie: 
1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 
2) realizacji zadań statutowych; 
3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji 

kultury; 
4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, 

gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami 
otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej 
instytucji kultury; 

5) realizacja zaleceń pokontrolnych. 

III kwartał 
2022 r. 

8. 

Europejskie Centrum 
Artystyczne im. Fryderyka 
Chopina w Sannikach 
ul. Warszawska 142, 
09-540 Sanniki 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

Kontrola w zakresie: 
1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 
2) realizacji zadań statutowych; 
3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji 

kultury; 
4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, 

gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami 
otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej 
instytucji kultury. 

 
III kwartał 
2022 r. 
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Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

9. 
Muzeum Azji i Pacyfiku im. 
Andrzeja Wawrzyniaka w 
Warszawie 
ul. Solec 24, 
00-403 Warszawa 

kompleksowa* 

Departament 
Kontroli 

Kontrola w zakresie: 
1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 
2) realizacji zadań statutowych; 
3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji 

kultury; 
4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, 

gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami 
otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej 
instytucji kultury. 

IV kwartał 
2022 r. 

10. problemowa 
Realizacja zadania pn.: „Podróż na Wschód  -  nowa oferta kulturalna Muzeum Azji 
i Pacyfiku”  

I kwartał 
2022  r. 

11. 

Muzeum Mazowieckie w 
Płocku 
ul. Tumska 8, 
09-402 Płock  

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

Kontrola w zakresie: 
1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 
2) realizacji zadań statutowych; 
3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji 

kultury; 
4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, 

gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami 
otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej 
instytucji kultury. 

IV kwartał 
2022 r. 

12. 

Muzeum Zbrojownia na 
Zamku w Liwie 
ul. Stefana Batorego 2, 
07-100 Liw  

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Realizacja zadania pn.: "Budowa budynku administracyjno-biurowego" 
III kwartał 
2022 r. 

 

* Dodatkowo przy każdej kontroli kompleksowej lub dotyczącej spraw kadrowych jednostki należy zweryfikować: 

− czy urlopy wypoczynkowe, wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne oraz udział w konferencjach i szkoleniach kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych, są realizowane zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

− czy stanowiska kierownicze oraz stanowisko głównego księgowego obsadzono zgodnie z zasadami przekazanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/Marszałka 

Województwa Mazowieckiego; 

− prawidłowość realizacji zapisu § 8 ust. 2 Zasad wynagradzania oraz trybu postępowania w sprawach uzyskania zgody na podjęcie zatrudnienia lub zajęć przez kierowników 

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, stanowiących załącznik do uchwały nr 137/21/19 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2019 r. tj. w przypadku wykonania dodatkowych zajęć oraz prób poprzedzających te zajęcia w godzinach pracy, za czas wykonywania 

tych zajęć dyrektorowi instytucji artystycznej nie przysługuje wynagrodzenie ze stosunku pracy. 
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5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej  
 

Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Brata 
Zenona Żebrowskiego w 
Czarni 
Czarnia 36,  
07-431 Czarnia  

kompleksowa* 

Departament 
Kontroli 

- sprawozdawczość finansowa, 
- planowanie i realizacja budżetu, 
- regulamin wynagradzania pracowników; 

I kwartał 
2022 r. 

2. problemowa 
Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość 
sporządzania sprawozdań budżetowych. 

marzec 
2022 r. 

3. 

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana 
Kochanowskiego w 
Wyszkowie 
ul. Jana Matejki 9, 
07-200 Wyszków 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

- sprawozdawczość finansowa, 
- planowanie i realizacja budżetu, 
- regulamin wynagradzania pracowników 
- zarządzanie finansami, 
- stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, 
- terminowość składanych sprawozdań, informacji, 
- sprawdzenie regulaminów i zarządzeń dyrektora; 

II kwartał 
2022 r. 

4. 

Zespół Szkół Drzewnych i 
Leśnych im. Jana 
Kochanowskiego w 
Garbatce - Letnisku 
ul. Hanki Lewandowicz 4, 
26-930 Garbatka - Letnisko 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

- sprawozdawczość finansowa, 
- planowanie i realizacja budżetu, 
- regulamin wynagradzania pracowników; 

I kwartał 
2022 r. 

5. Zespół Szkół Specjalnych  
w Uzdrowisku Konstancin-
Zdrój S.A. w Konstancinie- 
Jeziornie 
ul. Sue Ryder 1, 
05-510 Konstancin - Jeziorna 

kompleksowa* 

Departament 
Kontroli 

- sprawozdawczość finansowa,- planowanie i realizacja budżetu, 
- regulamin wynagradzania pracowników 
- zarządzanie finansami, 
- stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, 
- terminowość składanych sprawozdań, informacji, 
- sprawdzenie regulaminów i zarządzeń dyrektora; 

I kwartał 
2022 r. 

6. problemowa 
Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość 
sporządzania sprawozdań budżetowych. 

kwiecień 
2022 r. 

7. 

Medyczna Szkoła Policealna 
Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina 
w Warszawie 
ul. Brzeska 12, 
03-737 Warszawa 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

- sprawozdawczość finansowa, 
- planowanie i realizacja budżetu, 
- regulamin wynagradzania pracowników; 

II kwartał 
2022 r. 
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Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

8. 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w Ostrołęce 
ul. Parkowa 6, 
07-410 Ostrołęka  

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

- zarządzanie finansami, 
- stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, 
- terminowość składanych sprawozdań, informacji, 
- sprawdzenie regulaminów i zarządzeń dyrektora; 

III kwartał 
2022 r. 

9. 

Medyczna Szkoła Policealna 
w Ciechanowie 
ul. Sienkiewicza 33, 
06-400 Ciechanów 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

- zarządzanie finansami, 
- stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, 
- terminowość składanych sprawozdań, informacji, 
- sprawdzenie regulaminów i zarządzeń dyrektora; 

IV kwartał 
2022 r. 

10. 

Biblioteka Pedagogiczna w 
Radomiu 
ul. Kościuszki 5a,  
26-600 Radom 

kompleksowa* 
Departament 
Kontroli 

- zarządzanie finansami, 
- stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, 
- terminowość składanych sprawozdań, informacji, 
- sprawdzenie regulaminów i zarządzeń dyrektora. 

III kwartał 
2022 r. 

11. 

Biblioteka Pedagogiczna  
w Siedlcach im. Heleny 
Radlińskiej  
ul. Asłanowicza 2, 
08-110 Siedlce 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość 
sporządzania sprawozdań budżetowych. 

luty 
2022r. 

12. 

Medyczna Szkoła Policealna 
w Otwocku 
ul. Andriollego 90, 
05-400 Otwock 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość 
sporządzania sprawozdań budżetowych. 

czerwiec 
2022 r. 

 

 

*Dodatkowo przy każdej kontroli kompleksowej lub dotyczącej spraw kadrowych jednostki należy zweryfikować: 

− czy urlopy wypoczynkowe, wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne oraz udział w konferencjach i szkoleniach kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych, są realizowane zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

− prawidłowość obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego zgodnie z zasadami przekazanymi przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego/Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
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6. Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek kapitałowych, w których Samorząd 
Województwa Mazowieckiego posiada udziały 

 

Lp. 
Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Rodzaj 

kontroli 

Komórka 

organizacyjna 

Urzędu 

realizująca 

kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

„Koleje Mazowieckie – KM” 
Sp. z o.o., 
ul. Lubelska 26, 03-802 
Warszawa 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Kontrola prawidłowości realizacji postanowień umowy rocznej o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 
obszarze województwa mazowieckiego zawartej na rok 2021 (w 
szczególności: prawidłowość wykorzystywania i rozliczania otrzymywanej 
rekompensaty, rozpatrywanie skarg i reklamacji, wypełnianie zobowiązań 
określonych umową roczną, działanie zgodne z przepisami Ustawy o 
publicznym transporcie zbiorowym – w szczególności na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 54 ust. 1 ww. ustawy, Rozporządzenia nr 
1370/2007) 

min. jedna kontrola 
w 2022 roku 

2. 

„Koleje Mazowieckie – KM” 
Sp. z o.o., 
ul. Lubelska 26, 03-802 
Warszawa 

problemowa 
Departament 
Nieruchomości i 
Infrastruktury 

Kontrola prawidłowości realizacji postanowień umowy rocznej o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze 
województwa mazowieckiego zawartej na rok 2022 (w szczególności: 
prawidłowego oznakowania tablic czołowych, czystości w pociągach, 
zgodności zestawienia pociągów z zestawieniem zamieszczonym w 
obowiązujących obiegach płaskich taboru, punktualności przyjazdów i 
odjazdów). 

Od 1 do 3 kontroli 
w  miesiącu, łącznie 
w 2022 roku od 12 
do 36 kontroli. 

3. 

Warszawska Kolej 
Dojazdowa Sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 23, 
05- 825 Grodzisk Mazowiecki 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Kontrola prawidłowości realizacji postanowień umowy rocznej o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 
obszarze województwa mazowieckiego zawartej na rok 2021 (w 
szczególności: prawidłowość wykorzystywania i rozliczania otrzymywanej 
rekompensaty, rozpatrywanie skarg i reklamacji, wypełnianie zobowiązań 
określonych umową roczną, działanie zgodne z przepisami Ustawy o 
publicznym transporcie zbiorowym – w szczególności na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 54 ust. 1 ww. ustawy, Rozporządzenia nr 
1370/2007) 

min. jedna kontrola 
w 2022 roku 

4. 

Warszawska Kolej 
Dojazdowa Sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 23, 
05- 825 Grodzisk Mazowiecki 

problemowa 
Departament 
Nieruchomości i 
Infrastruktury 

Kontrola prawidłowości realizacji postanowień umowy rocznej o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze 
województwa mazowieckiego zawartej na rok 2022 (w szczególności: 
prawidłowego oznakowania tablic czołowych, czystości w pociągach, 
zgodności zestawienia pociągów z zestawieniem zamieszczonym w 
obowiązujących obiegach płaskich taboru, punktualności przyjazdów i 
odjazdów). 

Od 1 do 3 kontroli  
w miesiącu, łącznie 
w 2022 roku od 12 
do 36 kontroli. 



 

 37 

Lp. 
Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Rodzaj 

kontroli 

Komórka 

organizacyjna 

Urzędu 

realizująca 

kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

5. 

Zakład Usług Wodnych w 
Mławie 
ul. Stefana Roweckiego-Grota 
4, 06-500 Mława 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

Kontrola w zakresie: 
1) przestrzegania przepisów prawa pracy związanych z zatrudnianiem 

pracowników,  
2) stosowania wytycznych Zarządu Województwa Mazowieckiego 

dotyczących obsadzania stanowisk kierowniczych i stanowiska 
głównego księgowego, 

3) stosowania wytycznych w zakresie udzielania urlopu 
wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach 
i konferencjach z uwzględnieniem użytkowania samochodu 
służbowego, 

4) realizacji zadań statutowych, 
5) dysponowania mieniem, 
6) prowadzenia gospodarki finansowej. 

2022 r. 

6. 

Mazowieckie Biuro Geodezji 
i Urządzeń Rolnych w 
Ostrołęce 
ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 38, 07-410 
Ostrołęka 

problemowa 

Departament 
Cyfryzacji, 
Geodezji i 
Kartografii  

Zbadanie prawidłowości funkcjonowania wojewódzkiej samorządowej 
jednostki organizacyjnej, w tym m.in.: wywiązywanie się pracowników  
z podstawowych obowiązków pracowniczych, racjonalność wykorzystania 
potencjału wykonawczego MBGiUR, zasady kalkulacji kosztów prac 
geodezyjno-kartograficznych, przestrzeganie przepisów dotyczących 
użytkowania BSP, legalność użytkowanego oprogramowania oraz sprzętu 
geodezyjnego. 

II połowa 2022 roku 

7. 

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie 
ul. Mazowiecka 14,  
00-048 Warszawa 

problemowa 
Delegatura w 
Ciechanowie 

Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania  
i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji 
świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, umieszczonych na drogach wojewódzkich w zakresie 
zgodności wprowadzenia organizacji ruchu w terenie z organizacją ruchu 
zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

 

(Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U.2017.784 t.j.) powinna być wykonywana raz na 6 miesięcy.) 

W 2022 roku 
planowana jest 
kontrola 13 odcinków 
dróg wojewódzkich 
na podstawie 
zatwierdzonego 
przez Departament 
Nieruchomości i 
Infrastruktury 
Programu Kontroli na 
I oraz II półrocze 
2022 roku. 

8. 

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie 
ul. Mazowiecka 14,  
00-048 Warszawa 

problemowa 
Delegatura w 
Wołominie 

Kontrola prawidłowości funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, 
urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na drogach 
wojewódzkich w zakresie zgodności wprowadzenia organizacji ruchu  
w terenie z organizacją ruchu zatwierdzoną przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. 

I i II półrocze 
2022 roku 
 
Przeprowadzenie 
kontroli będzie 
możliwe po 
aktualizacji Uchwały 
Zarządu 
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Lp. 
Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Rodzaj 

kontroli 

Komórka 

organizacyjna 

Urzędu 

realizująca 

kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

Województwa z 
dnia 6 maja 2014 r. 
nr  651/346/14 w 
sprawie wykazu 
dróg i odcinków 
dróg wojewódzkich 
podlegających 
kontroli 
wykonywanych 
przez Departament 
Organizacji i 
Delegatury UMWM 
oraz wskazaniu 
dróg wojewódzkich 
podlegających 
kontroli 
wykonywanych 
przez Delegaturę w 
Wołominie. 
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7. Kontrole z zakresu transportu drogowego 
 

Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli 
Uwagi/ 
proponowany 
termin kontroli 

a. b. c. d. e. f. 

1.  

Firma Jokier 
Marzena Ciemerych 
ul. Młodzieżowa 46 
07-200 Wyszków 

problemowa Departament Kontroli 

• spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na 
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym, 

• prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu 
stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów 
autobusowych osób uprawnionych. 

I kwartał  
2022 r. 

2.  
P.W. "ALLPOL" Sp. z o.o. 
ul. Niepodległości 56 
09-450 Wyszogród 

problemowa  Departament Kontroli  

• spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na 
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym, 

• prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu 
stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów 
autobusowych osób uprawnionych. 

II kwartał  
2022 r. 

3.  

Przewóz Osób 
Adam Klimkiewicz 
ul. Św. M. Kolbe 13/34 
09-100 Płońsk 

problemowa  Departament Kontroli 

• spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na 
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym, 

• prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu 
stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów 
autobusowych osób uprawnionych. 

III kwartał  

2022 r. 

4.  

Przewóz Osób  
Katarzyna Wilkop 
Zieluń,  
ul. Zygmuntowska 40A 
09-304 Lubowidz 

problemowa  Departament Kontroli 

• spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na 
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym, 

• prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu 
stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów 
autobusowych osób uprawnionych. 

IV kwartał  
2022 r. 

5.  

P.T.H.U. DAR-BUS 
Dariusz Denis 
ul. Szkolna 15 
07-130 Łochów 

problemowa  Departament Kontroli 

• spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na 
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym, 

• prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu 
stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów 
autobusowych osób uprawnionych. 

IV kwartał  
2022 r. 

6.  
Przedsiębiorcy wykonujący 
krajowy przewóz osób 
autobusem 

problemowa 
Departament 
Nieruchomości 
i  Infrastruktury 

 

Kontrola dokumentów na warunkach i w trybie określonych w ustawie  

o transporcie drogowym przez upoważnionych pracowników organu 

wydającego zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne. 
* w sytuacji wpłynięcia do Urzędu informacji o nieprawidłowościach 

2022 r. 
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Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli 
Uwagi/ 
proponowany 
termin kontroli 

7.  

Wsparcie finansowe dla 
przewoźnika wykonującego 
regularne przewozy osób 
określonego w art. 15zzzzI5 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

problemowa Departament Kontroli Kontrola beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach programu 
pomocowego SA.62603-COVID-19 Support to bus operators.  

2022 r. 

8.  
Podmioty wykonujące 
krajowy przewóz drogowy 
osób autobusami 

problemowa 
Delegatura 
w  Wołominie 

Kontrola podmiotów wykonujących przewóz drogowy osób na zasadach oraz  
w  trybie określonych w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 
2001 r.(Dz.U z 2019 r. poz. 2140) przez pracowników organu wydającego 
zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne w krajowym 
transporcie drogowym. 

I oraz II 
półrocze 
2022 r. 

 

8. Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne 

 

Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

„OLMAR” 
Janusz Olszewski  
Spółka jawna 
Cekanowo, ul. Płocka 3 
09-472 Słupno 

problemowa 
Departament 
Kontroli 

• spełnianie ustawowych wymagań przez przedsiębiorcę produkującego 
tablice rejestracyjne, 

• zgodność produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych z obowiązującymi 

przepisami. 

IV kwartał 
2022 r. 
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9. Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego 

 

Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Ostrołęce 
ul. Rolna 30, 

07-412 Ostrołęka 

problemowa 

Wydział ds. 

Kandydatów i 

Kierujących 

Pojazdami 

Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych. 

I półrocze 

2022 r. 

2. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Płocku 

ul. Otolińska 25, 

09-407 Płock 

problemowa 

Wydział ds. 

Kandydatów i 

Kierujących 

Pojazdami 

Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych. 

I półrocze 

2022 r. 

3. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Ciechanowie 
ul. Mleczarska 27, 

06-400 Ciechanów 

problemowa 

Wydział ds. 

Kandydatów i 

Kierujących 

Pojazdami 

Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych. 

I półrocze 

2022 r. 

4. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Siedlcach 
ul. Składowa 46, 

08-110 Siedlce 

problemowa 

Wydział ds. 

Kandydatów i 

Kierujących 

Pojazdami 

Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych. 

I półrocze  

2022 r. 

5. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Radomiu 
ul. Sucha 13, 

26-600 Radom 

problemowa 

Wydział ds. 

Kandydatów i 

Kierujących 

Pojazdami 

Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych. 

I półrocze 

2022 r. 

6. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Warszawie 
ul. Odlewnicza 8, 

03-231 Warszawa 

problemowa 

Wydział ds. 

Kandydatów i 

Kierujących 

Pojazdami 

Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych. 

I półrocze 

2022 r. 

7. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Ostrołęce 
ul. Rolna 30, 

07-412 Ostrołęka 

problemowa 

Wydział ds. 

Kandydatów i 

Kierujących 

Pojazdami 

Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych. 

II półrocze 

2022 r. 
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Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

8. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Płocku 
ul. Otolińska 25, 

09-407 Płock 

problemowa 

Wydział ds. 

Kandydatów i 

Kierujących 

Pojazdami 

Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych. 

II półrocze 

2022 r. 

9. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Ciechanowie 
ul. Mleczarska 27, 

06-400 Ciechanów 

problemowa 

Wydział ds. 

Kandydatów i 

Kierujących 

Pojazdami 

Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych. 

II półrocze 

2022 r. 

10. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Siedlcach 
ul. Składowa 46, 

08-110 Siedlce 

problemowa 

Wydział ds. 

Kandydatów i 

Kierujących 

Pojazdami 

Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych. 

II półrocze 

2022 r. 

11. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Radomiu 
ul. Sucha 13, 

26-600 Radom 

problemowa 

Wydział ds. 

Kandydatów i 

Kierujących 

Pojazdami 

Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych. 

II półrocze 

2022 r. 

12. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Warszawie 

ul. Odlewnicza 8, 

03-231 Warszawa 

problemowa 

Wydział ds. 

Kandydatów i 

Kierujących 

Pojazdami 

Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów 

państwowych. 

II półrocze 

2022 r. 
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10. Kontrole obiektów hotelarskich 
 

L.p. Nazwa komórki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli 

Uwagi/termin 
kontroli 
(graniczny 
termin kontroli) 

a. b. c. d. e. f. 

1.  

Hotel 3* 
Reytan 
02-516 Warszawa,  
ul. Rejtana 6 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia 
2022  r. 

2.  

Hotel 1* 
Eden 
05-079 Okuniew 
ul. Warszawska 53B 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

3.  

Kemping 4* 
 WOK 
04-867 Warszawa  
ul. Odrębna 16 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

4.  

Hotel 4* 
Jan III Sobieski 
02-025 Warszawa  
Pl. Artura Zawiszy 1 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

5.  

Hotel 3* 
Partner 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3 Maja 7  

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

6.  

Hotel 5* 
Hotel Bristol Warsaw The 
Luxury Collection 
00-325 Warszawa 
ul. Krakowskie Przedmieście 
42/44 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia 
2022 r. 
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7.  

Hotel 1* 
Mazowiecki 
00-048 Warszawa 
ul. Mazowiecka 10 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

8.  

Hotel 2* 
Poświętne 
09-100 Płońsk 
ul. Sienkiewicza 11 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

9.  

Hotel 2* 
Baltazar 
06-100 Pułtusk 
ul. Baltazara 39/41 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

10.  

Pensjonat 2* 
PENSJONAT KCRiS 
26-900 Kozienice 
ul. Bohaterów Studzianek 30 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

11.  

Hotel 3* 
Gromada 
26-600 Radom 
ul. Narutowicza 9 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

12.  

Hotel 2* 
Glass  
26-600 Radom 
ul. Prażmowskiego 17 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 



 

 45 

L.p. Nazwa komórki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli 

Uwagi/termin 
kontroli 
(graniczny 
termin kontroli) 

13.  

Hotel 2* 
Hotel Ibis Warszawa Centrum 
00-876 Warszawa 
Al. Solidarności 165 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

14.  

Hotel 4* 
Mercure Warszawa Centrum 
00-120 Warszawa 
ul. Złota 48/54 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia 2022 
r. 

15.  

Hotel 3* 
Janusz 
08-110 Siedlce 
ul. Pusta 15 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

16.  

Hotel 1* 
Mława 
06-500 Mława 
ul. Kopernika 38 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

17.  

Hotel 5* 
Radisson Collection Hotel 
Warsaw 
00-132 Warszawa 
ul. Grzybowska 24 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

18.  

Hotel 2* 
Hotel Gordon 
02-180 Warszawa 
Al. Krakowska 157a 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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19.  

Hotel 1* 
Premiere Classe 
00-811 Warszawa 
ul. Towarowa 2 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

20.  

Hotel 1* 
Salvador 
05-261 Marki 
Al. J. Piłsudskiego 237 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

21.  

Hotel 2* 
Hotel Tirest 
05-300 Grębiszew 
ul. Kołbielska 32 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

22.  

Hotel 3* 
Wiktoriański 
05-600 Grójec 
ul. ks. Piotra Skargi 39 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

23.  

Hotel 4* 
Pałac Mała Wieś 
05-622 Mała Wieś 
Mała Wieś 40 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia 
 2022 r. 

24.  

Hotel 3* 
Kamiza 
07-221 Turzyn 
Turzyn 192 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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25.  

Schronisko młodzieżowe I 
Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe 
27-320 Solec n. Wisłą 
ul. Łoteckiego 24 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

26.  

Hotel 3* 
Hotel Groman 
05-090 Sękocin Stary 
Al. Krakowska 76 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

27.  

Hotel 2* 
Zajazd Jagielloński 
26-800 Białobrzegi – Sucha 
ul. Radomska 1 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

28.  

Hotel 3* 
Hotel Colibra Grażyna 
Braksator-Mielcarz  
01-258 Warszawa 
ul. Wolska 191 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

29.  

Hotel 2* 
Stanica Wodna 
06-100 Pułtusk 
ul. Podzamcze 39 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

30.  

Hotel 2* 
Maxima 
26-625 Wolanów 
ul. Opoczyńska 34 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

31.  

Hotel 3* 
Baśniowa  
07-200 Wyszków - Rybienko 
Leśne  
ul. Wołowskiego 9 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

32.  

Hotel 3* 
Pan Tadeusz 
05-140 Serock 
ul. Czesława Miłosza 20 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

33.  

Hotel 1* 
Hotel Ibis Budget Warszawa 
Centrum 
00-441 Warszawa 
ul. Zagórna 1 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

34.  

Hotel 3* 
Everest 
07-100 Węgrów 
ul. Żeromskiego 21 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

35.  

Hotel 2* 
Pod Sosnami 
08-445 Osieck 
ul. Warszawska 68 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

36.  

Hotel 4* 
Holiday Inn Warszawa 
Józefów 
05-420 Józefów 
ul. Telimeny 1 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

37.  

Hotel 3* 
Dwór Chotynia 
08-460 Sobolew 
Chotynia 96 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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38.  

Hotel 3* 
Holiday Inn Express Warsaw 
Airport 
02-822 Warszawa 
ul. Poleczki 31 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

39.  

Hotel 2* 
Hotel Chynów 
05-650 Chynów  
ul. Główna 74 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

40.  

Hotel 4* 
Hotel Sielanka nad Pilicą  
05-660 Warka 
ul. Łąkowa 1 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia 
2022 r. 

41.  

Hotel 3* 
Hotel Poleczki 
02-822 Warszawa 
ul. Poleczki 40A 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

42.  

Hotel 3* 
Milord Hotel - Restauracja 
(stara część) 
06-100 Pułtusk 
Kleszewo 43 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

43.  

Hotel 3* 
Hotel - Restauracja MILORD 
(nowa część) 
06-100 Pułtusk 
Kleszewo 43 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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44.  

Hotel 3* 
Mercure Warszawa Aiport  
02-210 Warszawa 
Al. Krakowska 266 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

45.  

Hotel 3* 
Lisia Polana 
05-180 Pomiechówek 
ul. Pomocna 9 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

46.  

Hotel 3* 
Iskra 
26-600 Radom 
ul. Planty 4 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

47.  

Hotel 3* 
Restauracja - Hotel Leśny 
Dwór 
26-640 Skaryszew 
ul. Słowackiego 84 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

48.  

Hotel 3* 
T i M 
09-472 Słupno, Cekanowo 
ul. Polna 2 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

49.  

Hotel 3* 
Lamberton 
05-850 Ożarów Mazowiecki 
ul. Poznańska 492 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

50.  

Hotel 4* 
Hilton Warsaw HOTEL & 
Convention Centre 
00-844 Warszawa 
ul. Grzybowska 63 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

51.  

Hotel 3* 
U Witaszka 
05-152 Czosnów 
ul. Wł. Lercha 5 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

52.  

Hotel 2* 
Restauracja i Hotel „Nad 
Narwią” Grażyna 
Macierakowska 
07-410 Ostrołęka 
ul. Wioślarska 2 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

53.  

Hotel 2* 
Mario 
05-130 Zegrze Południowe 
ul. Warszawska 32 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

54.  

Hotel 3* 
Złote Dęby 
03-256 Warszawa 
ul. Brzeziny 7 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

55.  

Hotel 2* 
Partner 
08-221 Hołowczyce 
Serpelice 122 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

56.  

Hotel 3* 
 Hotel Villa Park 
08-110 Siedlce 
ul. Nauczycielska 12 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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57.  

Hotel 2* 
Lokum 
02-507 Warszawa 
ul. Wołoska 137, bud. "O" 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

58.  

Hotel 2* 
Złoty Karpik 
26-624 Kowala 
Kosów 74 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

59.  

Hotel 3* 
Wiktoria 
05-462 Wiązowna 
ul. Chabrowa 6/8/10 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

60.  

Hotel 3* 
Hotel Mela Verde 
05-077 Zakręt 
ul. Cisowa 1 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

61.  

Hotel 3* 
Artis Loft Hotel 
96-325 Radziejowice Parcel 
ul. Boczna 18 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

62.  

Hotel 3* 
Hotel & Restauracja „SULBIN” 
08-400 Garwolin, Sulbiny 
ul. Bitumiczna 2 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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63.  

Hotel 2* 
Hotel Ewita 
05-090 Raszyn, Jaworowa 
ul. Sienkiewicza 7 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

64.  

Hotel 2* 
Casablanca 
06-450 Glinojeck 
ul. Płocka 18 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

65.  

Hotel 3* 
Hotel Sokołowska 
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki 
ul. Generała Thommee 15 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

66.  

Hotel 3* 
Willa Adriana 
09-400 Płock  
ul. Kazimierza Wielkiego 13 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

67.  

Hotel 4* 
Hotel Bonifacio Spa & Sport 
Resort 
09-110 Sochocin 
Kępa 84 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

68.  

Hotel 4* 
Mercure Wiązowna Brant 
05-462 Majdan 
ul. Równa 20 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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69.  

Pensjonat 3* 
Krzysin 
05-807 Podkowa Leśna 
ul. Sienkiewicza 7 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

70.  

Hotel 3* 
Hotel „Ajax” Restauracja 
„Ajax” 
05-090 Janki  
Al. Krakowska 63 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

71.  

Hotel 3* 
Willa Czarnieckiego 
05-660 Warka 
ul. Niemojewska 2 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

72.  

Hotel 2* 
Zajazd Podkowa 
08-103 Nowe Opole 
ul. Warszawska 5 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

73.  

Hotel 1* 
Hotel Otoliński 
09-407 Płock,  
ul. Otolińska 29b 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

74.  

Hotel 4* 
Novotel Warszawa Airport 
02-134 Warszawa,  
ul. 1 Sierpnia 1 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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75.  

Hotel 4* 
Puro Warszawa Centrum 
00-023 Warszawa 
ul. Widok 9 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

76.  

Hotel 3* 
Hotel Klondaik Corner 
05-660 Warka 
ul. Armii Krajowej 8/2 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

77.  

Hotel 2* 
Hotel Energetyk 
26-900 Kozienice,  
ul. Warszawska 20 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

78.  

Hotel 3* 
Vanilla House 
26-700 Zwoleń,  
Al. Jana Pawła II 30 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

79.  

Hotel 3* 
Hotel Podkowa 
09-400 Maszewo Duże  
ul. Wesoła 14 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

80.  

Hotel 3* 
Hotel Ibis Warszawa Stare 
Miasto segment A-A6  
00-209 Warszawa,  
ul. Muranowska 2 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

81.  

Hotel 2* 
Hotel Ibis Warszawa Stare 
Miasto segment B-B6 
00-209 Warszawa,  

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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ul. Muranowska 2 innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

82.  

Hotel 1* 
Karo 
26-652 Mleczków 
Al. Jana Pawła II 2 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

83.  

Hotel 3* 
Villa Szamocin 
03-002 Warszawa,  
Szamocin 28 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

84.  

Hotel 5* 
Hotel Warszawa 
00-039 Warszawa 
pl. Powstańców Warszawy 9 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

85.  

Hotel 4* 
Vienna House Mokotów 
Warsaw 
02-676 Warszawa 
ul. Postępu 4 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia 
2022 r. 

86.  

Hotel 3* 
Baśniowa (nowa część) 
07-200 Wyszków 
ul. Wołoskiego 9 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

87.  

Hotel 4* 
Hotel-Restaucja „Nihil Novi” 
26-600 Radom,  
ul. Rynek 3 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 



 

 57 

L.p. Nazwa komórki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli 

Uwagi/termin 
kontroli 
(graniczny 
termin kontroli) 

88.  

Hotel 3* 
Mansor 
05-091 Ząbki 
ul. Ks. Ignacego Skorupki 5 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

89.  

Hotel 3* 
Hotel Elba 
07-410 Ostrołęka 
al. Wojska Polskiego 30 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia 
 2022 r. 

90.  

Hotel 3* 
Hotel Arkadia Royal 
04-555 Warszawa 
ul. Bronisława Czecha 10 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

91.  

Hotel 5* 
Renaissance Warsaw Airport 
Hotel 
00-906 Warszawa 
ul. Żwirki i Wigury 1H 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

92.  

Hotel 3* 
Koszary Arche Hotel 
05-530 Góra Kalwaria 
ul. Dominikańska 11 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

93.  

Hotel 3* 
Arche Hotel Krakowska 
02-180 Warszawa 
al. Krakowska 237 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

94.  

Hotel 3* 
Sala Weselna Jurkowscy 
08-330 Kosów Lacki 
ul. Polna 53 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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L.p. Nazwa komórki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
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95.  

Hotel 3* 
Platinum Hotel & Residece 
Wilanów 
02-972 Warszawa 
ul. Ledóchowskiej 12 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

96.  

Hotel 3* 
Hotel Lord  
26-600 Radom 
ul. Poranna 6 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 

97.  

Hotel 3* 
Arche Hotel Poloneza 
02-826 Warszawa 
ul. Poloneza 87 

Kontrola 
okresowa 
trzyletnia 

Departament 
Kontroli 

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2166). 

Graniczny 
termin kontroli: 
31 grudnia  
2022 r. 
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11. Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 

 

L.p. 
Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Rodzaj 

kontroli 

Komórka 

organizacyjna 

Urzędu realizująca 

kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 
STENA RECYCLING SP Z O.O. 
ul. Grójecka 208 
02-390 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2019. 

I kw. 
2022 r. 

2. 

EKO-PUNKT Organizacja 
Odzysku Opakowań S.A. 
ul. Zawodzie 18 
02-981 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2019. 

I kw. 
2022 r. 

3. 

RECAN ORGANIZACJA 
ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. 
ul. Mariensztat 8 
00-302 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2019. 

I kw. 
2022 r. 

4. 

BYŚ 
WOJCIECH BYŚKINIEWICZ 
ul. Arkuszowa 43 
01-934 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2019. 

I kw. 
2022 r. 

5. 
REMONDIS SP. Z O. O. 
ul. Zawodzie 18 
02-981 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2018. 

I kw. 
2022 r. 

6. 

ARCELORMITTAL 
WARSZAWA SP Z O.O. 
ul. Kasprowicza 132 
01-949 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2019. 

II kw. 
2022 r. 

7. 
TSC SP. Z O.O. 
ul. Puławska 303 
02-785 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2019. 

II kw. 
2022 r. 

8. 
YUMMY THI THUY HA HO 
ul. Grochowska 278 lok. 6 
03-841 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie 
opłaty produktowej za 2020 r. 

II kw. 
2022 r. 

9. 

CATALINA INVESTMENT 
SP. Z O.O. 
ul. Aleja Wyścigowa 6 
02-681 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2019 r. 

II kw. 
2022 r. 



 

 60 

L.p. 
Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Rodzaj 

kontroli 

Komórka 

organizacyjna 

Urzędu realizująca 

kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

10. 

DEVELEY POLSKA 
SP. Z O.O. 
ul. Batalionu Platerówek 3 
03-308 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2020 r. 

II kw. 
2022 r. 

11. 

WPT POLSKA SP. Z O.O. 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
ul. Sienna 73 
00-833 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2019. 

III kw. 
2022 r. 

12. 
ELHURT SP. Z O.O. 
ul. Perkuna 72A/52 
04-124 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie 
opłaty produktowej za opakowania oraz opłaty produktowej za sprzęt 
elektryczny i elektroniczny za rok 2019. 

III kw. 
2022 r. 

13. 
DING HAO SP. Z O.O. 
ul. Grójecka 208/2piętro 
02-390 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie 
opłaty produktowej za opakowania oraz opłaty produktowej za sprzęt 
elektryczny i elektroniczny za rok 2020. 

III kw. 
2022 r. 

14. 
SOLAR-ENERGY S.A. 
ul. Pańska 73 
00-832 Warszawa 

 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie 
opłaty produktowej za opakowania oraz opłaty produktowej za sprzęt 
elektryczny i elektroniczny za rok 2020. 

III kw. 
2022 r. 

15. 

DANTEX SP. Z O.O. 
WILCZA SP.K 
ul. Płocka 9/11 
01-231 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2020 r. 

III kw. 
2022 r. 

16. 

PREZERO WARSZAWA 
SP. Z O. O. 
ul. Zawodzie 5 
02 – 981 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2019. 

IV kw. 
2022 r. 

17. 
ROLAND PLASTIC SP. Z O. O. 
Aleje Jerozolimskie 85/21 
02-001 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2019. 

IV kw. 
2022 r. 

18. 
BIOPELLETS SP. Z O.O. 
ul. Ostrobramska 101 
04-041 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2020 r. 

IV kw. 
2022 r. 

19. 
DISTRIBEV SP. Z O.O. 
ul. Ludna 2 
00-406 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2020 r. 

IV kw. 
2022 r. 
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Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Rodzaj 

kontroli 

Komórka 

organizacyjna 
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kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

20. 

HAVI LOGISTICS 
SP. Z O. O. 
ul. Daniszewska 25 
03-230 Warszawa 

problemowa 

Departament Opłat 
Środowiskowych, 
Wydział Kontroli i 
Stosowania Ulg 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2020 r. 

IV kw. 
2022 r. 

21. 

VENTUS SP. Z O.O. – 
ZAKŁAD W CIECHANOWIE 
ul. Fabryczna 19 
06-400 Ciechanów 

problemowa 
Delegatura w 
Ciechanowie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2019. 

I-IV kw. 
2022 r. 

22. 

REGFOL GRZEGORZ 
GADOMSKI 
Stara Otocznia 53 
06-521 Wiśniewo 

problemowa 
Delegatura w 
Ciechanowie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2019. 

I-IV kw. 
2022 r. 

23. 
SYLWIA RETKOWSKA ASR 
ul. Przemysłowa 4/8/A 
09-300 Żuromin 

problemowa 
Delegatura w 
Ciechanowie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie 
opłaty produktowej za 2020 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 

24. 

NORCOSPECTRA 
INDUSTRIES SP. Z O.O. 
ul. Ciechanowska 30 A 
06 – 430 Sońsk 

problemowa 
Delegatura w 
Ciechanowie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku 
z  wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2020 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 

25. 

ELANDERS POLSKA 
SP. Z O.O. 
ul. Mazowiecka 2 
09 - 100Płońsk 

problemowa 
Delegatura w 
Ciechanowie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku 
z  wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2019 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 

26. 

PPH HEN-STOL HANNA 
PIÓRKOWSKA SP.J. 
Żebry Chudek 29A 
07-416 Nowa Wieś 

problemowa 
Delegatura w 
Ostrołęce 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

27. 

KRYNICKI RECYKLING S. A. – 
ZAKŁAD W WYSZKOWIE 
ul. Zakolejowa 23 
07 - 200 Wyszków 

problemowa 
Delegatura w 
Ostrołęce 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

28. 

SILVA SP. Z O. O. 
– ZAKŁAD W DALEKIEM 
ul. Puszczy Białej 17 
07 - 221 Dalekie 

problemowa 
Delegatura w 
Ostrołęce 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 
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29. 

FIRMA HANDLOWO-
USŁUGOWA METRO 
WŁADYSŁAW MIERZEJEWSKI 
ul. Wodna 5 
07-300 Ostrów Mazowiecka 

problemowa 
Delegatura w 
Ostrołęce 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

30. 
STORA ENSO POLAND S.A. 
ul. I Armi Wojska Polskiego 21 
07-401 Ostrołęka 

problemowa 
Delegatura w 
Ostrołęce 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

31. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI W PŁOCKU 
SP. Z O.O. 
ul. Przemysłowa 17 
09-400 Płock 

problemowa 
Delegatura w 
Płocku 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

32. 

ERGIS-RECYCLING 
SP. Z O. O. ODDZIAŁ 
W NOWEJ BIAŁEJ 
Nowa Biała 39 
09-411 Biała 

problemowa 
Delegatura w 
Płocku 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

33. 

LEVI STRAUSS POLAND 
SP. Z O.O. 
ul. Otolińska 8 
09-407 Płock 

problemowa 
Delegatura w 
Płocku 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2019 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 

34. 

USŁUGI TRANSPORTOWE 
HENRYK MARGOL 
ul. Płocka 19 
09-533 Słubice 

problemowa 
Delegatura w 
Płocku 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2018 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 

35. 
CARBON-ŁĘG SP. Z O.O. 
Łęg Kościelny 19 A 
09-209 Łęg Kościelny 

problemowa 
Delegatura w 
Płocku 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2019 r. i  2020 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 

36. 

FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK" 
- RADOM SP. Z O O. 
ul. Grobickiego 23 
26-617 Radom 

problemowa 
Delegatura w 
Radomiu 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2019 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 
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L.p. 
Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Rodzaj 

kontroli 

Komórka 

organizacyjna 

Urzędu realizująca 

kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

37. 
EP SERWIS S.A. 
Łuczynów 98A 
26-900 Kozienice 

problemowa 
Delegatura  w 
Radomiu 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

38. 
PIEKARNIA WRZESIEŃ JAN 
ul. Ogrodowa 5, Janików 
26-400 Przysucha 

problemowa 
Delegatura w 
Radomiu 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie 
opłaty produktowej za 2019 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 

39. 

WODOCIĄGI MIEJSKIE W 
RADOMIU SP. Z O.O. 
ul. Filtrowa 4 
26-600 Radom 

problemowa 
Delegatura w 
Radomiu 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2020 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 

40. 
ZTE RADOM SP. Z O.O. 
ul. Toruńska 7 
26-600 Radom 

problemowa 
Delegatura w 
Radomiu 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2020 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 

41. 

EKOLIDER 
JAROSŁAW WYGLĄDAŁA 
Lucin 4 
08-400 Garwolin 

problemowa 
Delegatura w 
Siedlcach 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2016. 

I-IV kw. 
2022 r. 

42. 
KGPLAST SP. Z O. O. 
ul. Narutowicza 68A 
08-200 Łosice 

problemowa 
Delegatura w 
Siedlcach 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

43. 

FOL-PLAST ZAWADKA 
SP. Z O.O. SP. K. 
Aleja Wyzwolenia 2A 
08-440 Pilawa 

problemowa 
Delegatura w 
Siedlcach 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2019. 

I-IV kw. 
2022 r. 
 

44. 

HUTA SZKŁA 
KAZIMIERZ DZIUBAK 
ul. Żeromskiego 33 
08-400 Garwolin 

problemowa 
Delegatura w 
Siedlcach 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 
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L.p. 
Nazwa jednostki 
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Rodzaj 
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organizacyjna 

Urzędu realizująca 

kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

45. 

ZIGNAGO VETRO 
POLSKA S.A. 
Trąbki, ul. Osadnicza 8 
08-440 Pilawa 

problemowa 
Delegatura w 
Siedlcach 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

46. 

MEDIEN PARTNER 
RECYKLING 
DARIUSZ BOGDAŃSKI 
Łazy 73 
05-085 Kampinos 

problemowa 
Delegatura w 
Piasecznie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2018. 

I-IV kw. 
2022 r. 

47. 

OGÓLNOKRAJOWE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLU I USŁUG BBG-
RECYKLING SP. Z O.O.  
ul. Przemysłowa 12 
05-532 Baniocha 

problemowa 
Delegatura  
w Piasecznie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  
za rok 2017. 

I-IV kw. 
2022 r. 

48. 

ANDA MARZENA JAWORSKA 
Duchnice, 
ul. Ożarowska 79A lok. 75 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

problemowa 
Delegatura  
w Piasecznie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  
za rok 2016. 

I-IV kw. 
2022 r. 

49. 

WZPHU FOTEK 
KAZIMIERZ FOTEK 
Henrysin 3 
05-170 Zakroczym 

problemowa 
Delegatura w 
Piasecznie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  
za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

50. 

STOŁECZNE CENTRUM 
RECYKLINGU SP. Z O.O. 
ul. Fiołkowa 34 
05-850 Konotopa 

problemowa 
Delegatura w 
Piasecznie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  
za rok 2018. 

I-IV kw. 
2022 r. 

51. 
AGD PASTERSKI SP.K. 
ul. Nadmeńska 4 
05-230 Kobyłka 

problemowa 
Delegatura w 
Wołominie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  
za rok 2019. 

I-IV kw.  
2022 r. 

52. 
KORAD KORNACKI SP.J. 
ul. Zwycięska 23 
05-250 Radzymin 

problemowa 
Delegatura w 
Wołominie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  
za rok 2018. 

I-IV kw. 
2022 r. 
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53. 

P.H.U. FRANTEX MARTA 
NOSEWICZ-OSTROWSKA 
Nieporęt,  ul. Szkolna 42 
05-126 Wólka Radzymińska 

problemowa 
Delegatura w 
Wołominie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  
za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

54. 
DESCH SP. Z O.O. 
ul. Zegrzyńska 44 
05-119 Legionowo 

problemowa 
Delegatura w 
Wołominie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  
za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

55. 

P.P.H.U. ”ANNA” 
BOGUCKI WOJCIECH 
Jatne 54A 
05-430 Celestynów 

problemowa 
Delegatura w 
Wołominie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  
za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

56. 

DEPLAST PRZETWÓRSTWO 
TWORZYW SZTUCZNYCH 
DUPLICKI SEBASTIAN 
Juliopol 71 
96-512 Młodzieszyn 

problemowa 
Delegatura w 
Żyrardowie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym 
procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów 
opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  
za rok 2020. 

I-IV kw. 
2022 r. 

57. 
CHARTER SP. Z O.O. 
ul. Guzowska 35 
96-315 Wiskitki 

problemowa 
Delegatura w 
Żyrardowie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2020 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 

58. 
STABAR SP. Z O.O. 
ul. Jaktorowska 21 
96-300 Żyrardów 

problemowa 
Delegatura w 
Żyrardowie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2020 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 

59. 
FM POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Tarczyńska 111 A 
96-320 Mszczonów 

problemowa 
Delegatura w 
Żyrardowie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2020 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 

60. 

SŁAWOMIR KOZIEŁ 
SK-MOBIL 
ul. Strażacka 36 
96-323 Osuchów 

problemowa 
Delegatura w 
Żyrardowie 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z 
wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za 2019 r. 

I-IV kw. 
2022 r. 
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12. Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż 

Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego oraz nazwa złoża 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka 
organizacyjna 
Urzędu 
realizująca 
kontrolę 

Zakres 
tematyczny 

Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Janusz Karkowski Pułtusk 

sprawdzająca 

Departament 
Polityki 
Ekologicznej, 
Geologii 
i  Łowiectwa 
Wydział Geologii 

zgodność 
wykonywanej 
przez 
przedsiębiorcę 
działalności 
z  posiadaną 
koncesją oraz 
z przepisami 
ustawy Prawo 
geologiczne 
i  górnicze 

I 
półrocze 
2022 r. 

2. Zakład Mięsny LENARCIK Sławomir Lenarcik Kanigówek 2 

3. Usługi Transportowe, Handel, Budowa, Remonty Janusz Szlachetka Jednorożec 1 

4. STAWBUD s.c. Eugeniusz Stawiski, Wioletta Stawiska  Nidzgora I 

5. Zakład Usługowy Grzegorz Dul Ostrowy V 

6. BUMAP sp. z o.o. Przytoka IX 

7. 
Usługi Transportowe, Roboty Ziemne i Kanalizacyjne, Wydobywanie Piasku i Żwiru 
Zbigniew Chodkiewicz 

Przytoka VIII 

8. SERWAL sp. z o.o. Skarboszewo VI 

9. GRAVBUD sp. z o.o.  Dalanówek XV 

10. PPHU Eurokrusz sp. z o.o. Dąbrowa I 

11. ONYX s.c. Paweł Sułecki, Gabriel Sułecki Dąbrówka Podłężna II 

12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DARIMEX Dariusz Pająk Karolinowo 

13. BETON STAL Kopalnia Kruszywa Ostrołęka Sp. z o.o. Prosienica III 

14. AGRO-KRUSZ sp. z o.o. Rostki-Borowce-Stylągi 

15. Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Hanna Jarczewska Rudno Jeziorowe III 

16. JOR-KOP s.c. Bogdan Janowski, Iwona Olszewska, Mateusz Radziwonka Rudno Jeziorowe VIII 

II 
półrocze 
2022 r. 

17. Budokrusz S.A. Zbiroża II 

18. GEOMAX Mariusz Gajewski Józefów 

19. Xella Radom sp. z o.o. Lesiów Wincentów 

20. Sławomir Sulkowski, Sylwester Sulkowski "TRANSKOP" s.c. Biała Nowa IX 

21. IRBUD Sławomir Garlej Dąbrusk IV 

22. A.T. Development Sp. z o.o. Augustowo 

23. STRABAG sp. z o.o. Kondrajec Szlachecki 

24. STRABAG sp. z o.o. Michalinek XIV 

25. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KRUSZNAT Andrzej Kołakowski Kałęczyn I 

26. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe MELBART Sylwester Wójcicki Ługowice 

27. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Robert Marchliński Mchowo 1 

28. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe BUD-ROL Marian Majkowski Rzechowo Gać II 

29. F.H.U. MAGNUM Jan Chromiński 
Wola Suchożebrska 
XIII 

30. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DANOR s.c. Daniel Jasiński, 
Jadwiga Jasińska 

Malczew 1 
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13. Przestrzegania warunków decyzji i stosowania przepisów o ochronie środowiska w tym instalacji komunalnych 
 

Lp. Nazwa komórki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Eko Eko-Max Recykling sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Modlińskiej 129 lok. U7, 03-186 Warszawa 
prowadzącej działalność w zakresie zbierania, 
wytwarzania  i przetwarzania odpadów terenie 
nieruchomości położonej przy ul. Zarzecze 5 w 
Warszawie. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

I kwartał 
2022 r. 

2. 

DONA FINE CHEMICALS Domaradzki, Wolff  
Spółka Jawna,  
ul. Szkolna 10, 05-119 Józefów, gm. Nieporęt 
- instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu 
procesów chemicznych, podstawowych produktów 
lub półproduktów chemii organicznej, 
zlokalizowana na terenie ww. zakładu. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

I kwartał 
2022 r. 

3. 

ALU-KOLOR sp. z o.o., 
ul. Płocka 37, 09-500 Gostynin (REGON: 
611417810, NIP: 971-06-49-625) 
- instalacja do powierzchniowej obróbki metali z 
zastosowaniem procesów elektrolitycznych i 
chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien 
procesowych wynosi 192,5 m3, zlokalizowana na 
terenie ww. zakładu w Gostyninie. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

I kwartał 
2022 r. 

4. 

Lidia Zenobia Malec 
ul. Mikołajczyka 11 m. 14, 
03-984 Warszawa (REGON: 011679517, NIP: 
1130182827) 
- instalacja - Ferma odchowu reprodukcyjnych kur 
mięsnych o liczbie stanowisk 174 000 sztuk, 
zlokalizowana w miejscowości Dębówka 1A, 
gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

I kwartał 
2022 r. 

5. 

Hodowca sp. z o.o. w Łomii, Łomia, 06-500 
Mława, (REGON: 130411917, NIP:569-16-04-127) 
- instalacja do ściółkowego chowu drobiu – 
brojlerów o łącznej liczbie stanowisk 202 500 
sztuk, zlokalizowana w miejscowości Staw. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

I kwartał 
2022 r. 

6. 
EKO-SAM BIS sp. z o.o., 
ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów 
- zbieranie i przetwarzanie odpadów. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

I kwartał 
2022 r. 
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Lp. Nazwa komórki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

7. 
Konrad Szymański, ZUZA Konrad Szymański, 
Lipiny 10, 26-704 Przyłęk, 
- zbieranie odpadów. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

I kwartał 
2022 r. 

8. 

BUMAR AMUNICJA S.A., 
ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna 
(przekształcona w Spółkę MESKO S.A., 
ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna; 
REGON 290539889, NIP 663-000-20-96 
- instalacja w przemyśle chemicznym do produkcji 
nitrogliceryny, zlokalizowana w Pionkach. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

II kwartał 
2022 r. 

9. 

Bogumił Księżakowski, prowadzący 
działalność pod nazwą „STALMECH” Bogumił 
Księżakowski, Nowa Biała 33, 09-411 Biała 
(REGON: 004746713, NIP: 774-100-42-88) 
- instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub 
materiałów z tworzyw sztucznych z 
wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub 
chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien 
procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowana w 
miejscowości Nowa Biała 33, gmina Stara Biała, 
powiat płocki. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

II kwartał 
2022 r. 

10. 

Grzegorz Mikucki, PHU Eco Sort skup i zbiórka 
surowców wtórnych Grzegorz Mikucki, 
ul. Młyńska 9 Borkowo Kościelne, 09-200 Sierpc, 
zbieranie odpadów. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

II kwartał 
2022 r. 

11. 

Usługi Transportowo-Sprzętowe „IURANT” 
Jerzy Bogucki w Kobiernikach 30a, 09-413 
Sikórz (NIP: 7740017107), wyrobisko 
poeksploatacyjne. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

II kwartał 
2022 r. 

12. 

Józef Giera „ŻWIR – BUD” Józef Giera 
Sprzedaż Żwiru i Piasku, z siedzibą w m. 
Michalinek 23, 
09-142 Załuski (NIP: 5671008480), 
wyrobisko poeksploatacyjne. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

II kwartał 
2022 r. 

13. 
PreZero Service Centrum sp. z o.o., 
z siedzibą w Kutnie, Oddział w Otwocku, 
ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

II kwartał 
2022 r. 
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Lp. Nazwa komórki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

14. 

KEMIRA CELL sp. z o.o., 
Al. Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka 
(NIP: 7581005852, REGON:550410781)- 
instalacja w przemyśle chemicznym do 
wytwarzania pochodnych węglowodorów 
zawierających tlen – oleju talowego, 
zlokalizowana na terenie ww. Zakładu w 
Ostrołęce, na działce o nr ewid. 30024/24. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

III kwartał 
2022 r. 

15. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  
w m. st. Warszawie sp. z o. o., 
ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa (REGON: 
015314451, NIP: 527-23-91-342) - instalacja do 
termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych, zlokalizowana przy 
ul. Zabranieckiej 2, 03-872 Warszawa. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

III kwartał 
2022 r. 

16. 
ARTIMEX S.A.  
ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława, 
wyrobisko poeksploatacyjne. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

III kwartał 
2022 r. 

17. 
Przedsiębiorstwo Budowlane Elżbieta Czumaj, 
ul. Sienkiewicza 9, 05-307 Dobre, 
wyrobisko poeksploatacyjne. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

III kwartał 
2022 r. 

18. 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
PIOSUR Piotr Surowiec, ul. Zamojska 17, 
05-310 Kałuszyn, wyrobisko poeksploatacyjne. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

III kwartał 
2022 r. 

19. 
WIS-GROUP sp. z o.o., 
ul. Piotrkowska 54, 26-300 Opoczno, wyrobisko. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

III kwartał 
2022 r. 
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Lp. Nazwa komórki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 
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Urzędu realizująca 
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Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

20. 

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.,  
ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce (REGON: 711 633 
545, NIP: 821-20-90-331) 
- instalacja do  kombinacji odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów o zdolności 
przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z 
wykorzystaniem obróbki biologicznej, 
zlokalizowana w  miejscowości Suchożebry przy 
ul. Sokołowskiej 2. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

IV kwartał 
2022 r. 

21. 

NOVAGO sp. z o. o., 
ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława (REGON: 
130020016; NIP: 569-00-01-697) 
- instalacja do mechanicznego przetwarzania 
odpadów, zlokalizowana na działce o nr ewid. 
71/11 w m. Kosiny Bartosowe, gmina Wiśniewo, 
powiat mławski. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

IV kwartał 
2022 r. 

22. 

Gmina Mogielnica, 
ul. Rynek 1, 
05-640 Mogielnica, 
składowisko. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

IV kwartał 
2022 r. 

23. 

Gmina Brok, 
Plac Kościelny 6, 
07-306 Brok, 
składowisko. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

IV kwartał 
2022 r. 
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24. 

SEGROMET” sp. z o.o., 
ul. Węgrowska 2, 08-300 Sokołów Podlaski. 
(zbieranie i przetwarzanie odpadów przy 
ul. Księcia Ziemowita 2 w Warszawie). 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

IV kwartał 
2022 r. 

25. 

Mennica – Metale sp. z o.o.,  
ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin  
(NIP 6772325194, REGON 120886901), 
instalacje do: 1. produkcji metali nieżelaznych z 
rud metali, koncentratów lub produktów z odzysku 
w wyniku procesów metalurgicznych, 
chemicznych lub elektrolitycznych oraz do 
wytwarzania, przy zastosowaniu procesów 
chemicznych, podstawowych produktów lub 
półproduktów chemii nieorganicznej, 
2. produkcji farb, past i lustrów z metali 
szlachetnych oraz do wytwarzania, przy 
zastosowaniu procesów chemicznych, 
podstawowych produktów lub półproduktów 
chemii organicznej, eksploatowane przy ul. 
Weteranów 157 w Radzyminie. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 
Wydział Kontroli 
Środowiskowych 

Zgodność z warunkami decyzji Marszałka 
Województwa Mazowieckiego bądź z obowiązującymi 
przepisami prawa będącymi w jego kompetencji. 

IV kwartał 
2022 r. 

 

 

14. Kontrole z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 

 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 
Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica 
Białołęka 
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa 

problemowa 

Departament Polityki 
Ekologicznej, Geologii 
i  Łowiectwa 
Wydział Monitorowania 
i  Kontroli Decyzji 

Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

I kwartał 
2022 r., 
kontrola 
4 decyzji 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

2. 

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica 
Ursynów 
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61, 
02-777 Warszawa 

problemowa 

Departament Polityki 
Ekologicznej, Geologii 
i  Łowiectwa 
Wydział Monitorowania 
i  Kontroli Decyzji 

Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

I kwartał  
2022 r., 
kontrola 
6 decyzji 

3. 
Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica 
Bielany 
ul. Stefana Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa 

problemowa 

Departament Polityki 
Ekologicznej, Geologii 
i  Łowiectwa 
Wydział Monitorowania 
i  Kontroli Decyzji 

Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

II kwartał 
2022 r., 
kontrola 
6 decyzji 

4. 
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 
ul. Białobrzeska 11, 00-001 Warszawa 

problemowa 

Departament Polityki 
Ekologicznej, Geologii 
i  Łowiectwa 
Wydział Monitorowania 
i  Kontroli Decyzji 

Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

II kwartał 
2022 r., 
kontrola 
8 decyzji 

5. 
Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica 
Mokotów 
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa 

problemowa 

Departament Polityki 
Ekologicznej, Geologii 
i  Łowiectwa 
Wydział Monitorowania 
i  Kontroli Decyzji 

Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

II kwartał 
2022 r., 
kontrola 
5 decyzji 

6. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa BRÓDNO,  
ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa 

problemowa 

Departament Polityki 
Ekologicznej, Geologii 
i  Łowiectwa 
Wydział Monitorowania 
i  Kontroli Decyzji 

Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

II kwartał 
2022 r., 
kontrola 
2 decyzji 

7. 
Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Wola 

Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa 
problemowa 

Departament Polityki 
Ekologicznej, Geologii 
i  Łowiectwa 
Wydział Monitorowania 
i  Kontroli Decyzji 

Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

III kwartał 
2022 r., 
kontrola 
6 decyzji 

8. 
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 
ul. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa 

problemowa 

Departament Polityki 
Ekologicznej, Geologii 
i  Łowiectwa 
Wydział Monitorowania 
i  Kontroli Decyzji 

Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

III kwartał 
2022 r., 
kontrola 
6 decyzji 

9. 
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa 

problemowa 

Departament Polityki 
Ekologicznej, Geologii 
i  Łowiectwa 
Wydział Monitorowania 
i  Kontroli Decyzji 

Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

III kwartał 
2022 r., 
kontrola 
10 decyzji 
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10. 
Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica 
Praga Południe 
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa 

problemowa 

Departament Polityki 
Ekologicznej, Geologii 
i  Łowiectwa 
Wydział Monitorowania 
i  Kontroli Decyzji 

Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

IV kwartał 
2022 r., 
kontrola 
4 decyzji 

11. 
Zarząd Terenów Publicznych 
ul. Podwale 23, 00-952 Warszawa 

problemowa 

Departament Polityki 
Ekologicznej, Geologii 
i  Łowiectwa 
Wydział Monitorowania 
i  Kontroli Decyzji 

Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

IV kwartał 
2022 r., 
kontrola 
5 decyzji 

12. 
Gmina Miasto Płock 
Plac Stary Rynek 1, Płock 

problemowa Delegatura w Płocku 
Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

II kwartał 
2022 r. 

13. 
Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS 
ul. Przemysłowa 33. Płock 

problemowa Delegatura w Płocku 
Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

III kwartał 
2022 r. 

14. 
Miejski Zarząd Dróg  
ul. Bielska 9/11, Płock 

problemowa Delegatura w Płocku 
Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

IV kwartał 
2022 r. 

15. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  
w Siedlcach 
ul. Generała Józefa Bema 4, 08-110 Siedlce 

problemowa Delegatura w Siedlcach 
Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

IV kwartał 
2022 r. 

16. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Siedlcach 
ul. Sekulska 10, 08-110 Siedlce 

problemowa Delegatura w Siedlcach 
Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

IV kwartał 
2022 r. 

17. 
Miasto Ostrołęka 
Plac gen. J. Bema 1 
07-400 Ostrołęka 

problemowa Delegatura w Ostrołęce 
Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

IV kwartał 
2022 r. 

18. 
Cmentarz Komunalny – Zakład Budżetowy 
ul. Ofiar Firleja 45 
26-600 Radom 

problemowa Delegatura w Radomiu 
Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

II kwartał 
2022 r. 
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15. Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników 
górskich 

 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 
RIVAL GROUP Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa 
(wpis 2069) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

I kw. 2022 r. 

2. 
Promosport Anna Bilska 
(wpis 1386) Piaseczno 

Planowa 
Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

I kw. 2022 r. 

3. 
SUKCES SZKOLENIA JĘZYKOWE 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(wpis 1999) Ząbki 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

I kw. 2022 r. 

4. 
MONOLIT BTL STARSCY Spółka jawna 
(wpis 1998) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

I kw. 2022 r. 

5. 
Agnieszka Michałowicz 
MARAGA TRAVEL & INCENTIVE 
(wpis 1124) Warszawa 

Planowa 
Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

I kw. 2022 r. 

6. 
MEETING PLANNER  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(wpis 2006) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

II kw. 2022 r. 

7. 
DG Monika Pieńkowska 
(wpis 1359) Mińsk Mazowiecki 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

II kw. 2022 r. 

8. 
MAX EVENT Joanna Matanowska 
(wpis 1338) Nieporęt 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

II kw. 2022 r. 

9. 
BOARD4ALL Anna Daab-Herra 
(wpis 1983) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

II kw. 2022 r. 

10. 
Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyk, 
Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (wpis 486) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

II kw. 2022 r. 

11. 
MAKIKO Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
(wpis 1796) Józefów 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

III kw. 2022 r. 

12. 
ORKA TRAVEL 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(wpis 702) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

III kw. 2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

13. 
MEA GROUP  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(wpis 2079) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

III kw. 2022 r. 

14. 
SPACE EVENTS 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(wpis 1989) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

III kw. 2022 r. 

15. 
BPE AKADEMOS 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(wpis 1097) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

III kw. 2022 r. 

16. 
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna 
GROMADA 
(wpis 3) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

III kw. 2022 r. 

17. 
ORIENTAL BUSINESS & TRAVEL 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(wpis 1947) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

III kw. 2022 r. 

18. 
TEAMBUS TRAVEL 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(wpis 1962) Myszyniec 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

IV kw. 2022 r. 

19. 
EXIM S.A. 
(wpis 1254) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

IV kw. 2022 r. 

20. 
BESPOKE Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa, 
(wpis 1803) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

IV kw. 2022 r. 

21. 
BLUE STYLE Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
(wpis 1839) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

IV kw. 2022 r. 

22. 
Biuro Usług Turystycznych BUT Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, spółka 
komandytowa (wpis 1173) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

IV kw. 2022 r. 

23. 
MALALAMA Katarzyna Bem 
(wpis 1478) Warszawa 

Planowa – 
przeniesiona z 
planu 2021 r. 

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

Spełnianie warunków wykonywania działalności  
określonych w ustawie o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.   

IV kw. 2022 r. 
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16. Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 

 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Warszawie Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego w Garwolinie 
ul. Kościuszki 6/408-400 Garwolin 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 

Jazdy Dla Korpusu 

Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

I półrocze 

2022 r. 

2. 

Prywatna Szkoła Nauki Jazdy 
Roman Garstka 
ul. Stodólna 14 
09-500 Gostynin 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 

Jazdy Dla Korpusu 

Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

I półrocze 

2022 r. 

3. 
DOR-EDU Paweł Rzewnicki 
ul. Daliowa 32, 07-410 Ostrołęka 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 

Jazdy Dla Korpusu 

Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

I półrocze 

2022 r. 

4. 
"BUCH-CAR" RAFAŁ BUCHCAR 
ul. Sochaczewska 38, 05-870 Błonie 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 

Jazdy Dla Korpusu 

Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

I półrocze 

2022 r. 

5. 

LIGA OBRONY KRAJU STOWARZYSZENIE 
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO ODDZIAŁ 
W WARSZAWIE  
Liga Obrony Kraju w Ciechanowie 
ul. Rzeczkowska 4, 06-400 Ciechanów 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 

Jazdy Dla Korpusu 

Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

I półrocze 

2022 r. 

6. 
CENTRUM "HORYZONT" 
JAN KOMOROWSKI  
ul. Lechicka 43, 26-600 Radom 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 

Jazdy Dla Korpusu 

Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

I półrocze 

2022 r. 

7. 
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia  
Jacek Pluta 
ul. Sowińskiego 21, 05-870 Błonie 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 

Jazdy Dla Korpusu 

Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

I półrocze 

2022 r. 

8. 
Smart ADR Marta Kos-Konopka  
ul. Górna 20A, 05-420 Józefów 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 

Jazdy Dla Korpusu 

Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

I półrocze 

2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

9. 
ADR-HELP Sp. z o.o. 
ul. Charżewskiego 1/15 
05-240 Tłuszcz 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 

Jazdy Dla Korpusu 

Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

I półrocze 

2022 r. 

10. 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EASY 
Tomasz Mucha 
ul. Jaśminowa 9, 08-110 Siedlce 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 

Jazdy Dla Korpusu 

Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

II półrocze 

2022 r. 

11. 

Doradztwo Oświata Usługi  
Zbigniew Wiśniewski 
Osiedle pod Brzozami 19 
09-530 Nowe Grabie 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 

Jazdy Dla Korpusu 

Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

II półrocze 

2022 r. 

12. 
P.H.U. TRAKER Piotrowski Dawid 
ul. Dobrzyńska 13 lok. 1, 09-400 Płock 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 

Jazdy Dla Korpusu 

Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

II półrocze 

2022 r. 

13. 
Lokalny Ośrodek Kształcenia Kierowców 
„LOKK” Andrzej Kobierecki 
Al. M.J. Piłsudskiego 28/5, 09-407 Płock 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 
Jazdy Dla Korpusu 
Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

II półrocze 

2022 r. 

14. 
Centrum Szkoleń Zawodowych Pracownia 
Psychologiczna Joanna Jasińska-Malinowska 
Henryków 38, 96-521 Brzozów 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 
Jazdy Dla Korpusu 
Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

II półrocze 

2022 r. 

15. 
TACH-MAR Mariusz Kozicki 
ul. Kameliowa 9, 07-410 Ostrołęka 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 
Jazdy Dla Korpusu 
Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

II półrocze 

2022 r. 

16. 
ATAP Usługi Szkoleniowe Piotr Tulwin 
ul. Rzemieślnicza 1, 07-100 Węgrów 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 
Jazdy Dla Korpusu 
Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych 

II półrocze 

2022 r. 

17. 
PRACOWNIA TEST Magdalena Lesiak 
ul. Tużycka 2, 03-683 Warszawa 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 
Jazdy Dla Korpusu 
Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

II półrocze 

2022 r. 
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18. 
Centrum Szkoleniowe LEKTOR Wioletta 
Stefankowska-Skórka 
ul. 1 Maja 7, 05-250 Radzymin 

problemowa 

Departament Organizacji 
Biuro ds. ADR i Praw 
Jazdy Dla Korpusu 
Dyplomatycznego 

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla 

kierowców przewożących towary niebezpieczne 

zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011  r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

II półrocze 

2022 r. 

17. Kontrole wykonywania zadań obronnych 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i 
Gruźlicy w Otwocku 
ul. Reymonta 83/91, 05-400 Otwock 

problemowa 
Biuro Spraw Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
Kontrola wykonywania zadań obronnych 

II kwartał 

2022 r. 

2. 

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-
Zalesiu 
Zalesie 1, 09-500 Gostynin 

problemowa 
Biuro Spraw Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
Kontrola wykonywania zadań obronnych 

II kwartał 

2022 r. 

3. 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w 
Ciechanowie 
ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów 

problemowa 
Biuro Spraw Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
Kontrola wykonywania zadań obronnych 

II kwartał 

2022 r. 

4. 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa 

problemowa 
Biuro Spraw Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
Kontrola wykonywania zadań obronnych 

II kwartał 

2022 r. 

5. 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra 

problemowa 
Biuro Spraw Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
Kontrola wykonywania zadań obronnych 

III kwartał 

2022 r. 

6. 
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych 
w Szydłowcu 
ul. Gen J, Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec 

problemowa 
Biuro Spraw Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
Kontrola wykonywania zadań obronnych 

III kwartał 

2022 r. 

7. 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w 
Warszawie 
Aleja Wilanowska 204, 02-730Warszawa 

problemowa 
Biuro Spraw Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
Kontrola wykonywania zadań obronnych 

III kwartał 

2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

8. 
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie 
ul. Stefana Batorego 2, 07-100 Liw 

problemowa 
Biuro Spraw Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
Kontrola wykonywania zadań obronnych 

III kwartał 

2022 r. 

9. 
Stacja Muzeum 
ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa 

problemowa 
Biuro Spraw Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
Kontrola wykonywania zadań obronnych 

IV kwartał 

2022 r. 

10. 

Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego 
Warszawy – Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 
ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa 

problemowa 
Biuro Spraw Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
Kontrola wykonywania zadań obronnych 

IV kwartał 

2022 r. 

11. 
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie 
Czarnolas 36, 26-720 Policzna 

problemowa 
Biuro Spraw Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
Kontrola wykonywania zadań obronnych 

IV kwartał 

2022 r. 

12. 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie 
Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa 

problemowa 
Biuro Spraw Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego 
Kontrola wykonywania zadań obronnych 

IV kwartał 

2022 r. 

 

18. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych 

 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 
Beneficjenci środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego realizujących zadania wynikające  
z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

problemowa 

Departament Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich/ 
Delegatury UMWM 
(właściwe miejscowo) 

Kontrola prawidłowości wykonania inwestycji oraz 
zgodności z umową o udzielenie dotacji ze środków 
budżetu Województwa Mazowieckiego. 

II półrocze 
2022 r.* 

 

*Zgodnie z „Zasadami i trybem postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”, 
stanowiącymi załącznik do uchwały nr 658/225/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2021 r., wnioski o dotację przyjmowane są od 1 do 30 grudnia 
poprzedzającego rok wykorzystania środków finansowych, następnie w miesiącach kwiecień – czerwiec Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą dokonuje rozdysponowania 
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, natomiast rozliczenia dokonuje się do 10 grudnia. W związku z powyższym dane dotyczące beneficjentów objętych kontrolą 
znane będą po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozdysponowania ww. środków. 
 
  



 

 80 

19. Kontrole archiwów w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie 
przechowywania 

 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 
TM BAC Sp. z o. o. 
Wpis w rejestrze Nr 70 

problemowa 
- pierwsza 

Departament Kontroli 
Działalność gospodarcza  w zakresie przechowywania 
dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 
o czasowym okresie przechowywania. 

I kwartał 
(przed 2 
kwietnia 
2022 r). 

2. 

HR Progress Sp. z o. o. 
Wpis w rejestrze Nr 65 
 
Ostatnia kontrola w 2020 r. 

problemowa Departament Kontroli 
Działalność gospodarcza  w zakresie przechowywania 
dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 
o czasowym okresie przechowywania. 

II kwartał 
2022 r. 
(sprawdzenie 
realizacji 
zaleceń 
pokontrolnych) 

3. 

GARDA Sp. z o. o. 
Wpis w rejestrze Nr 15 
 
Ostatnia kontrola w 2017 r. 

problemowa Departament Kontroli 
Działalność gospodarcza  w zakresie przechowywania 
dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 
o czasowym okresie przechowywania. 

II kwartał 
2022 r. 

4. 

Business Archiv Sp. z o. o. 
Wpis w Rejestrze Nr 2 
 
Ostatnia kontrola w 2017 r. 

problemowa Departament Kontroli 
Działalność gospodarcza  w zakresie przechowywania 
dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 
o czasowym okresie przechowywania. 

III kwartał 
2022 r. 

5. 

MUSI NOVUM Sp. z o. o. 
Wpis w Rejestrze Nr 41 
 
Ostatnia kontrola w 2017 r. 

problemowa Departament Kontroli 
Działalność gospodarcza  w zakresie przechowywania 
dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 
o czasowym okresie przechowywania. 

III kwartał 
2022 r. 

6. 

SKŁADNICA AKT Michalec 
Spółka Jawna 
Wpis w rejestrze Nr 54 
 
Ostatnia kontrola w 2017 r. 

problemowa Departament Kontroli 
Działalność gospodarcza  w zakresie przechowywania 
dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 
o czasowym okresie przechowywania. 

IV kwartał 
2022 r. 
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20. Kontrole systemowe i kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) oraz kontrole w ramach Strategii Wyjścia 

 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka organizacyjna 
realizująca kontrolę 
 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Getin Noble Bank S.A. − w ramach umowy z 

Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (działanie 4.2 

RPO WM 2014-2020) 

problemowa Departament Kontroli 

Kontrola prawidłowości realizacji Umowy zawartej 
przez Pośrednika Finansowego z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym (w ramach projektu nr 
RPMA.04.02.00-14-6195/16), w szczególności 
obejmująca obszary wskazane przez RF (pismo z 
dnia 22 kwietnia 2021 r., sygn. pisma  
RF-I-SE.44.11.2021.UM). 

I kwartał  

2022 r. 

2. 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych 

ul. Jagiellońska 74 

03-301 Warszawa 

problemowa 

(systemowa) 
Departament Kontroli 

Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na 
podstawie Porozumienia, w szczególności 
procesy dotyczące zagadnień horyzontalnych, 
związanych z funkcjonowaniem MJWPU oraz 
systemem zarządzania i kontroli. 

I/II kwartał 

2022 r. 

3. 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych 

ul. Jagiellońska 74 

03-301 Warszawa 

problemowa 

(systemowa) 
Departament Kontroli 

Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na 
podstawie Porozumienia, w szczególności 
procesy związane bezpośrednio z wdrażaniem lub 
kontrolą konkretnych projektów dofinansowanych 
z EFS i EFRR. 

I/II kwartał  

2022 r. 

4. 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych 

ul. Jagiellońska 74 

03-301 Warszawa 

problemowa Departament Kontroli 

Kontrola prawidłowości realizacji Planu Działań 
Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 
w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO 
WM 2014-2020 oraz w zakresie informacji i 
promocji RPO WM 2014-2020. 
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń 
pokontrolnych z poprzedniej kontroli PT RPO WM 
14-20/2020. 

II kwartał  

2022 r. 

5. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 

ul. Młynarska 16, 

01-205 Warszawa 

problemowa Departament Kontroli 

Kontrola prawidłowości realizacji Planu Działań 
Pomocy Technicznej WUP w Warszawie na lata 
2019-2023 w zakresie wsparcia procesów 
wdrażania RPO WM 2014-2020 oraz w zakresie 
informacji i promocji RPO WM 2014-2020. 
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń 
pokontrolnych z poprzedniej kontroli RPO WM 
14- 20/2020. 

II kwartał  

2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka organizacyjna 
realizująca kontrolę 
 

Zakres tematyczny Uwagi 

6. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego − 

Miasto Stołeczne Warszawa 

problemowa 

(systemowa) 
Departament Kontroli 

Kontrola systemowa zadań powierzonych IP w 
zakresie ZIT WOF na podstawie Porozumienia. 
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń 
pokontrolnych z poprzedniej kontroli RPO WM 
14- 20. 

III/IV kwartał 

2022 r. 

7. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 
problemowa 

(systemowa) 
Departament Kontroli 

Kontrola systemowa wybranych zagadnień 
zgodnie z metodyką zadań powierzonych IP na 
podstawie Porozumienia. 
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń 
pokontrolnych z poprzedniej kontroli RPO WM 

14- 20. 

IV kwartał 

2022  r. 

8. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. problemowa Departament Kontroli 

Zarządzanie środkami zwracanymi z IIF RPO WM 
2007-2013 (obowiązki wynikające z Umowy 
powierzenia zarządzania środkami finansowymi 
zwracanymi do instrumentów inżynierii 
finansowej), prawidłowość prowadzenia ksiąg 
rachunkowych i ewidencji księgowej, prowadzenie 
działań informacyjno-promocyjnych zgodnie ze 
Strategią Inwestycyjną. 

Okres 
kontrolowany – 
2021 rok, 
termin kontroli: 
II-III kwartał 
2022 r. 

9. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy  problemowa Departament Kontroli 

Kontrola systemowa w zakresie wdrożenia 
systemu potwierdzającego wykorzystanie kapitału 
zgodnie z art.78 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) 
1083/2006 oraz prawidłowość udzielania 
pożyczek – cele, odbiorcy pożyczek, zapisy w 
regulaminach – zgodność ze Strategią Wyjścia i 
Ofertą, pomoc publiczna, monitorowanie efektów 
wsparcia. 

Okres 
kontrolowany – 
2020-2021 rok, 
termin kontroli: 
II-III kwartał 
2022 r. 

10. 
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa 

problemowa Departament Kontroli 

Kontrola systemowa w zakresie wdrożenia 
systemu potwierdzającego wykorzystanie kapitału 
zgodnie z art.78 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) 
1083/2006 oraz prawidłowość udzielania 
pożyczek – cele, odbiorcy pożyczek, zapisy w 
regulaminach – zgodność ze Strategią Wyjścia i 
Ofertą, prawidłowość prowadzenia ewidencji 
księgowej (oddzielny monitoring umów pożyczek 
wynikających z umowy unijnej RPO i aneksów 
Strategii Wyjścia), monitorowanie efektów 
wsparcia. 

Okres 
kontrolowany – 
2020-2021 rok, 
termin kontroli: 
II-III kwartał 
2022 r. 
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21. Kontrole operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

 

Lp. 
 
Nazwa jednostki kontrolowanej 

 
Rodzaj 
kontroli 

 
Komórka organizacyjna 
realizująca kontrolę 

 
Zakres tematyczny 

 
Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. Lokalne Grupy Działania 

Kontrola na 
dokumentach 
lub 
w szczególnie 
uzasadnionych 
przypadkach 
kontrola na 
miejscu. 

Departament Rolnictwa 
i  Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
Wydział Leader 

Weryfikacja wykonania zobowiązań określonych                
w umowie o warunkach i sposobie realizacji 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. 
Kontrola przeprowadzana na podstawie art. 8 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2137) 

Sprawowanie 
nadzoru nad LGD  
w sposób ciągły. 

2. 
Beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

Wizyta/ 
wizytacja 
w  miejscu 
 
 
Kontrola na 
miejscu 

Departament Rolnictwa 
i  Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
Wydział Kontroli 
Administracyjnych 
 
Departament Kontroli 
Wydział Kontroli I 

Weryfikacja wykonania operacji realizowanych 
w  ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

Liczba kontroli  
i  terminy zależne 
od zlecenia. 
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22. Kontrole na miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)* 
*plan może ulegać zmianie w ciągu roku z uwagi na fakt, iż dla perspektywy 2014-2020 istnieje pojęcie roku obrachunkowego trwającego od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca 

 
 

23.Kontrole podmiotów realizujących zadania publiczne na podstawie umów zawartych z Województwem Mazowieckim z zakresu: 

a) nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, wychowania oraz kultury fizycznej 

W 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje ogłosić otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych w obszarach: „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie” oraz „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, a także  zlecanie zadań publicznych realizowanych w trybie art. 19a ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie, tzw. „małe granty”. Po podpisaniu umów na realizację, nastąpi typowanie podmiotów do kontroli, których przeprowadzenie przez Departament 

Edukacji Publicznej i Sportu/Delegatury UMWM (właściwe miejscowo) planowane jest na III i IV kwartał 2022 r. 

b) kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa 
Mazowieckiego przyznawanych organizacjom  
pozarządowym, o którym mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

problemowa 

Departament Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich/ 
Delegatury UMWM 
(właściwe miejscowo) 

Prawidłowość wykonania zadania 
publicznego:  
„Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Mazowsze oraz 
upowszechnienie produktów 
tradycyjnych, regionalnych  
i lokalnych”. 

Liczba kontroli: 3, 
termin przeprowadzenia 
kontroli: IV kwartał  2022 r.  
Departament merytoryczny 
poinformuje o 
wytypowanych 
beneficjentach w III 
kwartale 2022 r.1 

 
1 W przypadku złożenia większej liczby wniosków niż jest zakładana, zostanie proporcjonalnie zwiększona liczba zgłoszonych do kontroli wniosków. 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Rodzaj 
kontroli 

Komórka organizacyjna 
realizująca kontrolę 

Zakres tematyczny 
Uwagi/ 
proponowany 
termin kontroli 

a. b. c. d. e. f. 

1. 
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 413, 
05-119 Legionowo 

Kontrola na 
miejscu 

Departament Kontroli 
Wizyta/kontrola monitoringowa operacji w ramach 
PO RYBY 2014-2020 

I-II kwartał 
2022 r. 

2. 
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 413, 
05-119 Legionowo 

Kontrola na 
miejscu 

Departament Kontroli 
Wizyta/kontrola monitoringowa operacji w ramach 
PO RYBY 2014-2020 

II-IV kwartał 
2022 r. 
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c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa 
Mazowieckiego przyznawanych organizacjom 
pozarządowym, o którym mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

problemowa 

Departament Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich/ 
Delegatury UMWM 
(właściwe miejscowo) 

Prawidłowość wykonania zadania 
publicznego:  
„Wspieranie rozwoju gospodyń 
aktywnych społecznie”. 

Liczba kontroli:  60 
termin przeprowadzenia 
kontroli: IV kwartał 2022 r.  
Departament merytoryczny 
poinformuje  
o  wytypowanych 
beneficjentach w III 
kwartale 2022 r.2 

 

d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa 
Mazowieckiego przyznawanych organizacjom 
pozarządowym, o którym mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

problemowa 

Departament Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich/ 
Delegatury UMWM 
(właściwe miejscowo) 

Prawidłowość wykonania zadania 
publicznego:  
„Propagowanie rolnictwa ekologicznego 
oraz upowszechnienie roli pszczół 
w  środowisku naturalnym”. 

Liczba kontroli: 2, 
termin przeprowadzenia 
kontroli: IV kwartał 2022 r. 
Departament merytoryczny 
poinformuje o 
wytypowanych 
beneficjentach w III 
kwartale 2022 r.3 

 
2 W przypadku złożenia większej liczby wniosków niż jest zakładana, zostanie proporcjonalnie zwiększona liczba zgłoszonych do kontroli wniosków. 

3 W przypadku złożenia większej liczby wniosków niż jest zakładana, zostanie proporcjonalnie zwiększona liczba zgłoszonych do kontroli wniosków. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

2. 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A Wizja Aktywność 
Rozrywka Kultura Alternatywa 
ul. Warszawska 45 
05-660 Warka 

problemowa 

Departament Polityki 
Ekologicznej, Geologii i 
Łowiectwa/ 
Delegatura UMWM 
(właściwa miejscowo) 

Prawidłowość wykonania zadania 
publicznego: 
„Prowadzenie działań związanych z 
edukacją przyrodniczo-leśną ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zwiększenia świadomości 
społeczeństwa w zakresie potrzeb i 
właściwych metod ochrony przyrody” 
oraz 
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 
tym: zapobieganie bezdomności 
zwierząt i zapewnienie im opieki; 
zmniejszenie niekontrolowanego 
rozmnażania się zwierząt, w 
szczególności psów i kotów; edukacja 
mieszkańców w zakresie humanitarnego 
traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i 
właściwej opieki nad zwierzętami, 
konieczności ich sterylizacji lub kastracji 
oraz adopcji zwierząt bezdomnych, 
znakowania i rejestracji psów.” 

styczeń 2022 r. 

3. 
Fundacja dla Zwierząt „Argos” 
ul. Garncarska 37 A 
04-886 Warszawa 

 

e) wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej 

 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Fundacja Ari Ari, z siedzibą w Bydgoszczy, 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6, lok. 77, 85-858 
Bydgoszcz, KRS: 0000314197, REGON: 
100581940,  NIP: 7272733418. problemowa Departament Organizacji 

Realizacja umowy nr W/UMWM-
UU/UM/OR/3832/2021 o realizację zadania 
publicznego pod tytułem: „Kapitał kulturowy, 
zasób społeczny”. 

od 1 stycznia do 15 
lutego 2022 r. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

2. 

Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii 
Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim,   
z siedzibą w Makowie Mazowieckim, 
ul. Kopernika 2, 06-200 Maków Mazowiecki, 
KRS: 0000278531, REGON: 140965039, 
NIP: 7571437001. 

problemowa Departament Organizacji 
Realizacja umowy nr W/UMWM-
UU/UM/OR/4157/2021 o realizację zadania 
publicznego pod tytułem: „Młodzi działają!”. 

od 1 stycznia do 15 
lutego 2022 r. 

3. 

Federacją Mazowia, z siedzibą w Warszawie, 
ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 
Warszawa, KRS: 0000145690, REGON: 
015445012, NIP: 5213236580; 
 
Porozumienie Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Sochaczewskiego, z siedzibą 
w Sochaczewie, ul. Słowackiego 5/14, 96-500 
Sochaczew, KRS: 0000487697, REGON: 
147007376, NIP: 8371814959; 
 
Żyrardowska Federacja Organizacji 
Społecznych „Działaj.My” z siedzibą 
w Żyrardowie, ul. 1 Maja 60, 96 - 300 Żyrardów, 
KRS: 0000784581, REGON: 383255223, NIP: 
8381869100, 8371814959; 
 
Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność 
z siedzibą w Radomiu, ul. Mielczarskiego 3 lok. 
1, 26-600 Radom, KRS: 0000366822, REGON: 
142643914, NIP: 7962931426. 

problemowa Departament Organizacji 

Realizacja umowy nr W/UMWM-
UU/UM/OR/3624/2021 o realizację zadania 
publicznego pod tytułem: 
„#MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla 
lokalnie działających”. 

od 1 stycznia do 15 
lutego 2022 r. 

 

 

f) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 
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Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny kontroli Uwagi 

1. Sekwencja Sp. z o.o. planowana Departament Kontroli 

Poprawność przeprowadzonego wyboru 
wykonawców i kwalifikowalności wydatków w 
Projektach Grantobiorców wybranych do 
finansowania w ramach projektu 
pozakonkursowego „Modelowanie Systemu ofert 
Dla Innowacji”. 

I kwartał 2022 r. 

2. 
Youth Business Poland - Fundacja 
"Inkubator Technologiczny" 

planowana Departament Kontroli 

Zgodność zrealizowanych zadań z założeniami 
programu Mazovian Startup II; stanu realizacji 
zadania, efektywności, rzetelności i jakości 
wykonania zadania; prawidłowości 
wykorzystania środków przeznaczonych na 
realizację zadania; prowadzenia dokumentacji 
określonej w przepisach prawa i w 
postanowieniach umowy. 

I kwartał 2022 r. 

3. Wschodnia Izba Gospodarcza 

planowa - 
kontrola po 
zakończeniu 
realizacji zadania 

Departament Kontroli 

Kontrola efektywności, rzetelności i jakości 
wykonania zadania; prawidłowości 
wykorzystania środków przeznaczonych na 
realizację zadania oraz prowadzenia 
dokumentacji określonej w przepisach prawa i w 
postanowieniach umowy numer  
W/UMWM-UU/UM/RF/3092/2021. 

I kw. 2022 r. - koniec 
realizacji zadania 
przypada na 
31.12.2021 r. 

4. 
Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi 
Radomskiej 

planowa - 
kontrola po 
zakończeniu 
realizacji zadania 

Departament Kontroli 

Kontrola efektywności, rzetelności i jakości 
wykonania zadania; prawidłowości 
wykorzystania środków przeznaczonych na 
realizację zadania oraz prowadzenia 
dokumentacji określonej w przepisach prawa i w 
postanowieniach umowy nr  
W/UMWM-UU/UM//RF/3864/2021. 

I kw. 2022 r. - koniec 
realizacji zadania 
przypada na 
31.12.2021 r. 

5. Fundacja Akcelerator Innowacji planowana Departament Kontroli 

Poprawność przeprowadzonego wyboru 
wykonawców i kwalifikowalności wydatków w 
Projektach Grantobiorców wybranych do 
finansowania w ramach projektu 
pozakonkursowego „Modelowanie Systemu ofert 
Dla Innowacji”. 

II kwartał 2022 r. 
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g) porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności 

W 2022 r. planowane jest przeprowadzenie przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Departamentu Organizacji otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dwóch obszarach działania: porządek 

i  bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności. Dane i liczbę podmiotów podlegających kontroli przez Departament Organizacji/ Delegatury UMWM (właściwe 

miejscowo) wskaże komórka merytoryczna po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert. 

 

24. Kontrole gmin, które otrzymały dotacje w ramach programu „OSP Mazowieckie Strażnice 2022” oraz „OSP-2022” 

 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa 
Mazowieckiego przyznawanych gminom na 
zadania własne o charakterze bieżącym i/lub 
inwestycyjnym. 

problemowa 
Departament Organizacji/ 
Delegatury UMWM 
(właściwe miejscowo) 

Prawidłowość realizacji zadania publicznego. 2022 r.4 

25. Kontrole gmin, które otrzymały dotację w ramach programu: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa 
Mazowieckiego przyznawanych gminom na 
zadania własne o charakterze bieżącym i/lub 
inwestycyjnym. 

problemowa 

Departament Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich/ 
Delegatury UMWM 
(właściwe miejscowo) 

Prawidłowość wykonania zadań w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE” 

Liczba kontroli: 90, 
termin 
przeprowadzenia 
kontroli:  
IV kwartał 2022 r. 
Departament 
merytoryczny 
poinformuje 
o  wytypowanych 
beneficjentach w III 
kwartale 2022 r. 5 

 
4 W przypadku realizacji kolejnej edycji programów w 2022 r., plan kontroli może zostać zaktualizowany o podmioty wytypowane do kontroli po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań w ramach OSP Mazowieckie Strażnice 2022 i OSP-2022. 
5 W przypadku złożenia mniejszej liczby wniosków niż jest zakładana, zostanie proporcjonalnie zmniejszona liczba zgłoszonych do kontroli wniosków. 



 

 90 
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26. Kontrole gmin, które otrzymały dotację w ramach programu: „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2022” 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa 
Mazowieckiego przyznawanych gminom na 
zadania własne o charakterze bieżącym i/lub 
inwestycyjnym. 

problemowa 

Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i 
Pozwoleń 
Zintegrowanych/ 
Delegatury UMWM 
(właściwe miejscowo) 

Prawidłowość realizacji zadania publicznego 
przez Zleceniobiorcę zgodnie z zapisami umowy 
w  ramach programu MIWOP za rok 2022. 

III-IV kwartał 2022 r. 

27. Kontrole gmin, które otrzymały dotację w ramach programu: „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2022” 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli 
Komórka organizacyjna 
Urzędu realizująca 
kontrolę 

Zakres tematyczny Uwagi 

a. b. c. d. e. f. 

1. 

Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa 
Mazowieckiego przyznawanych gminom na 
zadania własne o charakterze bieżącym i/lub 
inwestycyjnym. 

problemowa 

Departament Edukacji 
Publicznej i Sportu/ 
Delegatury UMWM 
(właściwe miejscowo) 

Prawidłowość realizacji zadania publicznego przez 
Zleceniobiorcę zgodnie z zapisami umowy 
w  ramach programu MIWIS za rok 2022. 

2022 r. 
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