
 

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej 

DZD-ZD.8044.6.2022.KG 

Opole, dnia 24 listopada 2022 r. 

Informacja o przebiegu kontroli – Pracownia Psychologii Pracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 

Charakterystyka kontroli i jej przebieg 

Rodzaj kontroli: 

Termin przeprowadzenia: 20.07.2022 r. 

data rozpoczęcia: 20.07.2022 r. 

data zakończenia: 20.07.2022 r. 

Kontrolowany okres działalności: 2021 rok. 

Dokumentacja: 

Upoważnienie do kontroli nr  121/2022 z dnia 12.07.2022 r. 

Program kontroli z dnia 12.07.2022 r. 

Protokół z kontroli  podpisany dnia 20.07.2022 r. 

Wystąpienie pokontrolne: brak. 

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy. 

Inne dokumenty: zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 07.07.2022 r. 

Nota służbowa z dnia: nie dotyczy. 

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki 

1. Tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych, 

2. Prowadzona dokumentacja, 

3. Wydawanie orzeczenia, 

4. Warunki lokalowe, 

5. Spełnianie przez uprawnionego warunków, o których mowa w art. 87 ust.2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z 

dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz.1212 z póź. zm.). 

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: nie dotyczy. 

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł/: nie dotyczy. 

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy. 

Czynności pokontrolne 

Ilość poleceń pokontrolnych: brak. 

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych / z dnia/: nie dotyczy. 

Zawiadomienie innych organów lub instytucji /z dnia/: nie dotyczy. 

Imię i nazwisko 

Karolina Gumienna  starszy inspektor 

(sporządził) 

Dyrektor Departamentu Zdrowia 

i Polityki Społecznej 

Izabela Damboń - Kandziora 

(zatwierdził)  



 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 

ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902) 

prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu 

na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. 


	(sporządził)
	(zatwierdził)

