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insp. mgr Waldemar Regulski 
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SS  PP  RR  AA  WW  OO  ZZ  DD  AA  NN  II  EE  
  

ZZ    DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII    KKOONNTTRROOLLNNEEJJ    
WWYYDDZZIIAAŁŁUU  KKOONNTTRROOLLII  KKOOMMEENNDDYY  WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKIIEEJJ  PPOOLLIICCJJII    

WW  GGOORRZZOOWWIIEE  WWLLKKPP..  

  WW    22001122    RROOKKUU  

 

 

 

11..  PPRRZZEEPPIISSYY  RREEGGUULLUUJJĄĄCCEE  ZZAASSAADDYY  II  TTRRYYBB  PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZAANNIIAA  KKOONNTTRROOLLII..  

 

Problematyka kontrolna realizowana była przez Wydział Kontroli Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. – zwany dalej „Wydziałem” – w oparciu o treść: 

 

 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej; 

 Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie 

wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania 

kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych; 

 Standardów kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r., 

zatwierdzonych przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

 

      Pokreślić należy, iż do czasu wejścia w życie wymienionych regulacji prawnych, 

czynności kontrolne prowadzono na podstawie: 

 

 Zarządzenia nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 

2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne 

podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                 

(z późn. zm.); 

 Wytycznych w sprawie kontroli w administracji rządowej Szefa Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 roku. 
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Działalność Wydziału koncentrowała się przede wszystkim na wykonaniu „Planu 

kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na 2012 rok.”  

(l. dz. T–I–1107/2011), zatwierdzonego w dniu 1 grudnia 2011 roku, przez Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. NADINSP. LESZKA MARCA, zawierającego                           

30 kontroli.  

Ze względu na całkowite odstąpienie od przeprowadzenia kontroli w zakresie                             

3  tematów (7 podmiotów), w dniu 13 listopada 2012 roku Komendant Wojewódzki Policji                     

w Gorzowie Wlkp. – INSP. RYSZARD WIŚNIEWSKI zatwierdził zmiany do przedmiotowego 

dokumentu (l. dz. T–I–1107/11/1122/12). W skorygowanej wersji wskazywał on na realizację                                 

23 planowych zadań kontrolnych. 

Ponadto, poza realizacją zadań ujętych w przywołanych dokumentach planistycznych, 

zrealizowano także 3 kontrole w trybie uproszczonym oraz 10 czynności wyjaśniających,                                  

o których mowa w art. 134i ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (z późn. zm.). 

 

22..  OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  WWYYDDZZIIAAŁŁUU  KKOONNTTRROOLLII  KKWWPP  GGOORRZZÓÓWW  WWLLKKPP..                                              

OORRAAZZ  WWPPRROOWWAADDZZOONNEE  WW  NNIIMM  ZZMMIIAANNYY  WW  22001122  RROOKKUU..    

  

 W minionym roku struktura organizacyjna oraz etatowa Wydziału, uległa kilku 

zmianom . Wraz z nimi, na bieżąco dokonywano również stosownej korekty „Szczegółowego 

zakresu zadań Wydziału Kontroli KWP Gorzów Wlkp.” oraz „Kart opisu stanowiska pracy”. 

 Na dzień 1 stycznia 2012 roku, zorganizowanie komórki właściwej w sprawach 

kontroli, przedstawiało się następująco:  

 

KKIIEERROOWWNNIICCTTWWOO  

 

1. Naczelnik Wydziału Kontroli   – 1 etat, 

2. Starszy referent     – 1 etat (korpus służby cywilnej), 

 

 

ZZEESSPPÓÓŁŁ  KKOONNTTRROOLLII  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLIICCYYJJNNEEJJ  II  FFIINNAANNSSOOWWOO--GGOOSSPPOODDAARRCCZZEEJJ  

  

3. Ekspert       – 6 etatów, 

 

ZZEESSPPÓÓŁŁ  SSKKAARRGG  II  WWNNIIOOSSKKÓÓWW  

 

4. Ekspert      – 3 etaty, 

 

 

JJEEDDNNOOOOSSOOBBOOWWEE  SSTTAANNOOWWIISSKKOO  DDSS..  AAUUDDYYTTUU  II  AANNAALLIIZZ  

 

5. Ekspert       – 1 etat, 

 

           

      RRAAZZEEMM:: – 12 etatów, 

          w tym: – 11 etatów policyjnych, 

        –   1 etat pracowniczy. 
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W ciągu minionego roku w Wydziale Kontroli, nastąpiło szereg zmian 

organizacyjnych. Pierwsza została wprowadzona Rozkazem Organizacyjnym Nr 5/12 z dnia 

29 marca 2012 r., w wyniku którego obniżono rangę 3 stanowisk policyjnych w korpusie 

oficerów do korpusu asystentów (2-Zespół Skarg i Wniosków, 1-Zespół Kontroli 

Ogólnopolicyjnej i Gospodarczo-Finansowej). Powyższe działanie miało na celu zmniejszenie 

funkcjonujących w garnizonie lubuskim przeszacowań w korpusie oficerów w stosunku do 

udziałów określonych w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego 

Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu 

działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.                                               

Kolejne dotyczyły wyłączenia stanowiska eksperta Jednoosobowego Stanowiska do spraw 

Audytu i Analiz i włączenia w to miejsce stanowiska radcy oraz wyłączenia jednego etatu 

asystenta ze struktur Wydziału do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.  

Wprowadzone zmiany dotyczyły również przesunięć osobowych wewnątrz komórki 

kontrolnej, spowodowanych mianowaniem dotychczasowego radcy Jednoosobowego 

Stanowiska do spraw Audytu i Analiz Wydziału Kontroli na stanowisko Naczelnika Wydziału 

Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.                            

W wyniku powyższego, eksperta Zespołu Skarg i Wniosków mianowano na ww. wakujące 

stanowisko. Natomiast, na stanowisko eksperta ww. Zespołu mianowano jednego                                     

z asystentów tego Zespołu. Zauważyć przy tym należy, iż od 10 września  do końca 2012 

roku Zespół Skarg i Wniosków pracował w osłabionym, dwuosobowym składzie. Ponadto, 

asystenta Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej i Gospodarczo-Finansowej (któremu wcześniej 

obniżono rangę stanowiska) mianowano ponownie na stanowisko eksperta tego Zespołu.  

W rezultacie, nowa struktura organizacyjna i etatowa komórki kontroli KWP Gorzów 

Wlkp., przedstawia się następująco: 

KKIIEERROOWWNNIICCTTWWOO  

 

1. Naczelnik Wydziału Kontroli   – 1 etat, 

2. Starszy referent     – 1 etat (korpus służby cywilnej), 

 

 

ZZEESSPPÓÓŁŁ  KKOONNTTRROOLLII  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLIICCYYJJNNEEJJ  II  FFIINNAANNSSOOWWOO--GGOOSSPPOODDAARRCCZZEEJJ  

 

3. Ekspert       – 5 etatów, 

 

ZZEESSPPÓÓŁŁ  SSKKAARRGG  II  WWNNIIOOSSKKÓÓWW  

 

4. Ekspert      – 1 etat, 

5. Asystent                                                              – 2 etaty, w tym 1 wakat 

 

JJEEDDNNOOOOSSOOBBOOWWEE  SSTTAANNOOWWIISSKKOO  DDSS..  AAUUDDYYTTUU  II  AANNAALLIIZZ  

 

6. Radca          – 1 etat, 

 

           

      RRAAZZEEMM::  – 11 etatów, 

 

          w tym: – 10 etatów policyjnych,  

                                                                                         (w tym 1 wakat) 

        –   1 etat pracowniczy. 
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Opisane powyżej zmiany miały również wpływ na odstąpienie od przeprowadzenia 

kontroli trzech zagadnień, zaplanowanych na 2012 rok.  

 

* * * 

 

W 2012 roku, 10 funkcjonariuszy Wydziału (wyłączenie 1 etatu nastąpiło dopiero od                                                    

1 listopada 2012 r.)  przeprowadziło łącznie 26 kontroli, (w analogicznym okresie 2011 roku                      

– 30 kontroli), obejmując czynnościami kontrolnymi 26 podmiotów, w 9 obszarach 

tematycznych (w 2011 roku – 14 zagadnień), w tym: 

 

 23 kontrole w trybie zwykłym (planowe) (w 2011 roku – 25 kontroli); 

 3 kontrole w trybie uproszczonym (doraźne) (w 2011 roku – 5 kontroli). 

 

Jak wynika z dokonanych obliczeń, na przedmiotowe przedsięwzięcia kontrolerzy 

poświęcili łącznie 1289 dni roboczych, co dało średni czas trwania czynności kontrolnych 

rzędu 50 dni roboczych, przy czym licząc: 

 

 od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę, do dnia przekazania 

projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej – 976 dni (średni czas 

trwania kontroli w dniach roboczych – ok. 38); 

 od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do 

dnia przekazania jednostce kontrolowanej dokumentu kończącego kontrolę – 313 dni 

(średni czas trwania kontroli w dniach roboczych – ok. 17). 

* * * 

 

Jednocześnie wskazać należy, że w okresie sprawozdawczym, funkcjonariusze 

Wydziału dodatkowo przeprowadzili 7 czynności wyjaśniających, w trybie art. 134i ust. 4 cyt. 

ustawy, które w większości przypadków były czasochłonne, zaś ich realizacja bardzo często 

wymagała przerywania prowadzonych w tym czasie czynności kontrolnych. Ponadto,  

funkcjonariusze Wydziału, będący rzecznikami dyscyplinarnymi Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., prowadzili również 3 postępowania  

dyscyplinarne.  

 

33..  LLIICCZZBBAA  OOSSÓÓBB  WW  WWYYDDZZIIAALLEE  KKOONNTTRROOLLII,,  KKTTÓÓRREE  PPOOSSIIAADDAAJJĄĄ  SSTTAAŻŻ  PPRRAACCYY::                                                    

OOGGÓÓŁŁEEMM  OORRAAZZ  WW  KKOONNTTRROOLLII  II//LLUUBB  AAUUDDYYCCIIEE  WWEEWWNNĘĘTTRRZZNNYYMM..  

  

 Liczba osób posiadających 

ogólny staż pracy 

Liczba osób posiadających staż 

pracy w kontroli i/lub audycie 

....do 2 lat - 2 

….od 2 do 5 lat - 3 

….od 5 do 10 lat - 5 

….powyżej 10 lat 10 - 
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44..  OOGGÓÓLLNNEE  KKOOSSZZTTYY  PPLLAANNOOWWAANNEE  II  OOSSTTAATTEECCZZNNIIEE  PPOONNIIEESSIIOONNEE  NNAA  KKOONNTTRROOLLEE..  

  

Analiza podstawowych kosztów planowanych i ostatecznie poniesionych na realizację 

wszystkich kontroli w roku sprawozdawczym  (bez wydatków na uposażenia/wynagrodzenia, 

utrzymanie komórki organizacyjnej itp.), wykazała następujące wielkości: 

 

KONTROLE PLANOWE 

 

Nazwa wydziału 

realizującego czynności 

kontrolne – 

Wydział Kontroli KWP 

Gorzów Wlkp. 

Nazwa wydziału 

realizującego pozostałe 

czynności – 

brak 

Razem 

Liczba 

kontroli, która 

generowała 

koszty 

21 - 21 

KOSZTY 

Koszty Planowane Poniesione Planowane Poniesione Poniesione 

Delegacje: 46 zł 46 zł - - 46 zł 

Opinie 

biegłych: 
- - - - - 

Inne 

(użycie pojazdów 

służbowych, 

wykorzystanie 

bazy noclegowej): 

8450 km 

 

 

8166 km 

 

 

- - 
8166 km 

 

 

Razem: 46 zł 46 zł - - 46 zł 

 

 

KONTROLE POZAPLANOWE (DORAŹNE ORAZ W TRYBIE UPROSZCZONYM) 

 

Nazwa wydziału 

realizującego czynności 

kontrolne – 

Wydział Kontroli KWP 

Gorzów Wlkp. 

Nazwa wydziału 

realizującego pozostałe 

czynności – 

brak 

Razem 

Liczba 

kontroli, która 

generowała 

koszty 

2 - 2 

KOSZTY 

Koszty Planowane Poniesione Planowane Poniesione Poniesione 

Delegacje: - 46 zł - - 46 zł 
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Opinie 

biegłych: 
- - - - - 

Inne 

(użycie pojazdów 

służbowych): 

- 

1 nocleg 

1620 km 

1 nocleg 
- - 

1620 km 

1 nocleg 

Razem: - 46 zł - - 46 zł 

 

Należy uściślić, iż mając na uwadze ekonomikę czynności kontrolnych oraz potrzebę 

szukania szeroko rozumianych oszczędności, wielokrotnie łączono wyjazdy kontrolerów                  

i kierowano do wytypowanej jednostki organizacyjnej Policji w jednym czasie, wspólnym 

środkiem transportu w postaci pojazdu służbowego, dwa zespoły kontrolne. 

Ponadto, w jednym przypadku wykorzystano bazę noclegową Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., znajdującą się w Laboratorium Językowym 

Wydziału Kadr i Szkolenia KWP Gorzów Wlkp., usytuowanym w Zielonej Górze 

(południowa część woj. lubuskiego).  

  

55..  SSPPOOSSÓÓBB  PPLLAANNOOWWAANNIIAA  KKOONNTTRROOLLII..  

  

W aktualnym stanie prawnym, wynikającym z § 9 Wytycznych w zakresie zasad                              

i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach 

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych                                  

w związku z § 10 ust. 2; przy opracowywaniu rocznego planu kontroli, uwzględnia się                        

w szczególności: 

 

1) wyniki wcześniejszych kontroli i audytów wewnętrznych;  

2) wyniki badań i analiz określonych problemów oraz skarg i wniosków;  

3) czynniki ryzyka mające wpływ na działalność podmiotu kontrolowanego;  

4) informacje dotyczące działalności podmiotu kontrolowanego, a w szczególności 

informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych oraz organizacji              

pozarządowych oraz ze środków masowego przekazu.  

 

Natomiast, w myśl § 10 ust. 4 cyt. wyżej Wytycznych, zarządzający kontrole                 

może wziąć pod uwagę propozycje tematów kontrolnych wniesionych przez członków 

kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  

Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, iż w toku opracowywania „Planu 

kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na 2012 rok”  

(l. dz. T–I–1107/2011), wzięto pod uwagę: 

1) wyniki wcześniejszych kontroli, przeprowadzonych w poprzednich latach, zarówno 

przez komórkę kontroli KWP Gorzów Wlkp., jak i podmioty zewnętrzne, a także 

audytów wewnętrznych, dokonanych przez Audytora Wewnętrznego KWP                                         

Gorzów Wlkp.;  
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2) wnioski końcowe z badań i analiz określonych obszarów działalności Policji, 

przeprowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału oraz postępowań 

wyjaśniających w sprawach skarg przyjętych, rozpatrzonych i załatwionych przez 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie, jak również nadzorowanych przez 

niego kierowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubuskiego;  

3) propozycje tematów kontrolnych wniesionych przez kierowników jednostek 

organizacyjnych Policji woj. lubuskiego oraz kierowników komórek organizacyjnych 

KWP Gorzów Wlkp. 

 

           Zauważyć należy, iż w procesie planowania czynności kontrolnych nie są 

wykorzystywane analizy ryzyka. 

 

66..  LLIICCZZBBAA  KKOONNTTRROOLLII  PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZOONNYYCCHH  WW  RROOKKUU  SSPPRRAAWWOOZZDDAAWWCCZZYYMM,,  

PPRRZZEEZZ  WWYYDDZZIIAAŁŁ  KKOONNTTRROOLLII  KKWWPP  GGOORRZZÓÓWW  WWLLKKPP..  

 

Jak już wspomniano w pkt 2 niniejszego sprawozdania, w 2012 roku, funkcjonariusze 

Wydziału Kontroli KWP Gorzów Wlkp. przeprowadzili łącznie 26 kontroli, w 9 obszarach 

tematycznych, w tym: 

 

 23 kontrole problemowe – wszystkie przeprowadzone w trybie zwykłym; 

 3 kontrole doraźne - wszystkie przeprowadzone w trybie uproszczonym. 

 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano kontroli w trybie koordynowanym. 

 

 

* * * 

 

         Na podkreślenie, w tym miejscu zasługuje fakt, iż poza ww. kontrolami, w I kwartale 

2012 roku w dalszym ciągu kontynuowane były czynności kontrolne, których rozpoczęcie 

nastąpiło pod koniec 2011 roku. Uwaga ta dotyczy 5 kontroli, w tym: 

 

 Realizacja procedury „Niebieskie Karty” – 2 kontrole problemowe; 

 

 Zasadność wszczęć postępowań przygotowawczych, poprzedzonych 

postępowaniami sprawdzającymi, umorzonych ostatecznie wobec braku znamion 

przestępstwa czy też braku dostatecznych danych uzasadniających podejrzenie ich 

popełnienia – 2 kontrole problemowe; 

 

 

 Prawidłowość prowadzenia postępowań w przypadku szkód wyrządzonych przez 

funkcjonariuszy lub pracowników Policji w mieniu Skarbu Państwa, będącym                     

w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. – 1 kontrola 

problemowa. 
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* * * 
 

Szczegółowa analiza czasookresów objętych poszczególnymi kontrolami wykazała,                   

iż łącznie badaniu poddano czas równy 302 miesiącom, co po podzieleniu przez liczbę 

zrealizowanych zadań kontrolnych, daje przeciętny okres objęty jedną kontrolą rzędu 11,6  

miesiąca. Należy jednocześnie dodać, iż na 26 kontroli: 

 

 ok. 19 % kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym objęło swoim 

zakresem wyłącznie zadania realizowane w 2012 roku; 

 ok. 81 % zadań kontrolnych przeprowadzonych w 2012 roku objęło swoim zakresem 

lata 2011 – 2012. 

 

KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE 

 

 

 

                      Rodzaj kontroli 

 

 

 

 

 

              Liczba 

Wydział Kontroli  

KWP Gorzów Wlkp. 

Wydział Kontroli  

KWP Gorzów Wlkp. 

O
g
ó
łe

m
  

Planowe Doraźne 
Tryb 

zwykły 

Tryb 

uproszczony 

P
ro

b
le

m
o
w

a
 

S
p

ra
w

d
za

ją
ca

 

K
o
m

p
le

k
so

w
a

 

P
ro

b
le

m
o
w

a
 

S
p

ra
w

d
za

ją
ca

 

K
o
m

p
le

k
so

w
a

 

P
ro

b
le

m
o
w

a
 

S
p

ra
w

d
za

ją
ca

 

K
o
m

p
le

k
so

w
a

 

Przeprowadzonych kontroli 1 - - 1 - - 1 - - 1 2 

Skontrolowanych podmiotów 1 - - 1 - - 1 - - 1 2 

W
 w

y
n
ik

u
 k

o
n
tr

o
li

 

Wniosków o wszczęcie 

postępowań dyscyplinarnych 
- - - 2 - - - - - 2 2 

Wniosków skierowanych do 

prokuratury w celu wszczęcia 

postępowania 

przygotowawczego 

- - -  - - - - -  - 

Skierowanych zawiadomień 

o naruszeniu dyscypliny 

finansów publicznych 

- - -  - - - - -   

Kontroli rozpoczętych,                      

a niezakończonych w okresie 

sprawozdawczym (są to kontrole, 

w których na dzień 31.12.2012r. 

czynności kontrolne były w trakcie 

realizacji, lub brak było 

podpisanego protokołu przez 

kontrolera) 

2 - - - - - 2 - - - 2 

Niezrealizowanych kontroli - - - - - - - - - - - 
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zaplanowanych na 2012 r. 

Przeciętny okres objęty kontrolą            

(w miesiącach) 
6 - - 28 - - 6 - -  11,5 

 

 

KONTROLE OGÓLNOPOLICYJNE 

 

 

                      Rodzaj kontroli 

 

 

 

 

 

              Liczba 

Wydział Kontroli  

KWP Gorzów Wlkp. 

Wydział Kontroli  

KWP Gorzów Wlkp. 

O
g
ó
łe

m
  

Planowe Doraźne 
Tryb 

zwykły 

Tryb 

uproszczony 

P
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m
o
w

a
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w

d
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ją
ca

 

K
o
m

p
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k
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w
a

 

P
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b
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o
w

a
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w

d
za

ją
ca
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p
le

k
so

w
a

 

P
ro

b
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m
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w

a
 

S
p
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w
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ją
ca

 

K
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m
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le

k
so

w
a

 

Przeprowadzonych kontroli 13 - - 2 - - 13 - - 2 15 

Skontrolowanych podmiotów 13 - - 2 - - 13 - - 2 15 

W
 w

y
n
ik

u
 k

o
n
tr

o
li

 

Wniosków o wszczęcie 

postępowań dyscyplinarnych 
 - - 2 - -  - - 2 2 

Wniosków skierowanych do 

prokuratury w celu 

wszczęcia postępowania 

przygotowawczego 

- - - 1 - - - - - 1 1 

Skierowanych zawiadomień 

o naruszeniu dyscypliny 

finansów publicznych 

- - - - - - - - - - - 

Kontroli rozpoczętych,                      

a niezakończonych w okresie 

sprawozdawczym (są to kontrole, 

w których na dzień 31.12.2012r. 

czynności kontrolne były w 

trakcie realizacji, lub brak było 

podpisanego protokołu przez 

kontrolera) 

7 - - - - - 7 - - - 7 

Niezrealizowanych kontroli 

zaplanowanych na 2012 r. 
- - - - - - - - - - - 

Przeciętny okres objęty kontrolą             

(w miesiącach) 
9,7   25,5   9,7   25,5 11,2 

 

Powyższe zestawienia tabelaryczne prezentują szczegółowe dane, dot. wszystkich 

zadań kontrolnych, realizowanych na stan 31 grudnia 2012 roku, przez funkcjonariuszy 

Wydziału Kontroli KWP Gorzów Wlkp.  
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77..  KKRRYYTTEERRIIAA  KKOONNTTRROOLLII  NNAAJJCCZZĘĘŚŚCCIIEEJJ  WWYYKKOORRZZYYSSTTYYWWAANNEE  DDOO  OOCCEENNYY  

DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII  KKOONNTTRROOLLOOWWAANNEEGGOO  PPOODDMMIIOOTTUU..    

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapisami funkcjonariusze Wydziału Kontroli Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w 2012 roku poddali badaniu 9 niżej wymienionych 

obszarów działalności Policji woj. lubuskiego: 

 

I. Terminowość i prawidłowość rejestracji w systemie TEMIDA czynów karalnych 

nieletnich – 2 kontrole planowe, problemowe; 

 

II. Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym w 2011 roku przez 

dysponentów II stopnia województwa lubuskiego – 8 kontroli planowych, 

problemowych; 

 

III. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków na 

postępowanie funkcjonariuszy jednostek Policji garnizonu lubuskiego w okresie od            

1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku – 5 kontroli planowych, problemowych; 

 

IV. Ewidencja czasu służby policjantów – 2 kontrole planowe, problemowe; 

 

V. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” – 3 kontrole planowe, problemowe; 

 

VI. Prawidłowość przyznawania i naliczania równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego – 3 kontrole planowe, problemowe; 

 

VII.  Funkcjonowanie Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Gorzowie Wlkp. – kontrola doraźna, w trybie uproszczonym; 

 

VIII. Wydatki rzeczowe pokrywane ze środków Miasta Zielona Góra, w okresie 

obowiązywania Porozumienia z dnia 23 grudnia 2009 roku, dot. pokrycia kosztów 

utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych w komisariatach 

Policji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, z mocą obowiązującą w okresie 

od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2014 roku – kontrola doraźna, w trybie 

uproszczonym; 

 

IX. Realizacja zadań na wybranych stanowiskach pracy w Wydziale Ochrony Informacji 

Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. – kontrola doraźna,  

w trybie uproszczonym. 
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Kontrolowany  

obszar  

tematyczny 

 

 

 

 

Komórka 

KRYTERIA 

Liczba 

kontroli 

L
eg

a
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ść
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el

o
w

o
ść

 

R
ze

te
ln

o
ść

 

O
sz

cz
ęd

n
o
ść

 /
 

g
o
sp

o
d

a
rn

o
ść

 

E
fe

k
ty

w
n

o
ść

 

In
n

e 

(t
er

m
in

o
w

o
ść

) 

W
y
d

zi
a
ł 

K
o
n

tr
o
li

  

K
W

P
 G

o
rz

ó
w

 W
lk

p
. Kontrole finansowo-gospodarcze 

(VI, VIII) 
4 4 4 4   4 

Polityka kadrowa - - - - - - - 

Realizacja zadań 

regulaminowych/ustawowych 

(I, II, III, IV, V, VII, IX) 

22 22 17 11   22 

Inne - - - - - - - 

Razem 26 26 21 15   26 

 

 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia, w toku wszystkich kontroli, realizowanych                

w roku sprawozdawczym, oprócz podstawowego kryterium jakim jest „legalność”, 

każdorazowo uwzględniano także kryterium „rzetelności”. Tym samym, nie odnotowano 

przypadku postępowania kontrolnego z zastosowaniem tylko jednego z kryteriów. 

 

 

88..  OOCCEENNYY  SSFFOORRMMUUŁŁOOWWAANNEE  NNAA  PPOODDSSTTAAWWIIEE  UUSSTTAALLEEŃŃ  ZZ  KKOONNTTRROOLLII,,                                    

ZZGGOODDNNIIEE  ZZEE  SSTTOOSSOOWWAANNĄĄ  SSKKAALLĄĄ  OOCCEENN..  

 

 

Przy ocenie podmiotu kontrolowanego, funkcjonariusze Wydziału w zasadzie stosują                               

czterostopniową skalę: ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna                                   

z nieprawidłowościami oraz negatywna, przy czym od stycznia 2013 wszystkie kontrole będą 

oceniane wyłącznie z zastosowaniem powyższej skali.  
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Kontrolowany  

obszar  

tematyczny 

 

 

 

 

 

 

Komórka 
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K
W
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w

 W
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p
. Kontrole finansowo-gospodarcze 

(IV, VIII) 
- 1 1 - 

Polityka kadrowa - - - - 

Realizacja zadań 

regulaminowych/ustawowych 

(I, II, III, V, VI, VII, IX)  

2 5 5 3 

Inne - - - - 

Razem 2 6 6 3 

 

 

Powyższe zestawienie nie zawiera ocen – sformułowanych na podstawie ustaleń                                       

z niezakończonych kontroli: 

 

 

II. Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym w 2011 roku przez 

dysponentów II stopnia województwa lubuskiego – 2 kontrole planowe, 

problemowe; 

 

III. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków na 

postępowanie funkcjonariuszy jednostek Policji garnizonu lubuskiego w okresie od            

1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku – 3 kontrole planowe, problemowe; 

 

IV. Prawidłowość przyznawania i naliczania równoważnika pieniężnego za brak 

lokalu mieszkalnego – 2 kontrole planowe, problemowe; 

 

V.  Realizacja procedury „Niebieskie Karty” – 1 kontrola planowa, problemowa; 

 

VI. Ewidencja czasu służby policjantów – 1 kontrola planowa, problemowa; 
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Niemniej jednak, z powyższych danych wyraźnie wynika, iż w wystąpieniach 

pokontrolnych kończących postępowania kontrolne przeprowadzone w roku 

sprawozdawczym na równi plasowały się oceny pozytywne z uchybieniami i pozytywne                           

z nieprawidłowościami (po 35,3 %).  

 

 

99..    NNIIEEPPRRAAWWIIDDŁŁOOWWOOŚŚCCII  SSTTWWIIEERRDDZZOONNEE  WW  WWYYNNIIKKUU  KKOONNTTRROOLLII,,                                                                        

AA  TTAAKKŻŻEE  PPRRZZYYCCZZYYNNYY  IICCHH  PPOOWWSSTTAANNIIAA  OORRAAZZ  OOSSOOBBYY  ZZAA  TTOO  OODDPPOOWWIIEEDDZZIIAALLNNEE..  

 

KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE 

 

 

VI. Prawidłowość przyznawania i naliczania równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego. 

 

Kontrola przeprowadzona została w III i IV kwartale roku sprawozdawczego, zgodnie                

z „Planem  kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na 

2012 rok.” (l. dz. T–I–1107/2011).  

Czynnościami kontrolnymi objęto Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.           

(l. dz. T–II–212/12), Komendę Powiatową Policji w Nowej Soli (l. dz. T–II–840/12) oraz 

Komendę Powiatową Policji w Sulęcinie (l. dz. T–II–1121/12). Ich celem było sprawdzenie 

przestrzegania zasad przyznawania i naliczania równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego funkcjonariuszom Policji, za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku. Należy 

zaznaczyć, iż w dwóch ostatnich przypadkach postępowanie kontrolne nie zostało zakończone 

w roku sprawozdawczym, stąd brak informacji o ujawnionych nieprawidłowościach.                

 

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli, były następujące zagadnienia: 

 

 zasadność składania oraz poprawność sporządzania przez funkcjonariuszy 

kontrolowanej jednostki, oświadczeń mieszkaniowych do ustalenia uprawnień  

do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości; 

 ocena zgodności danych, zawartych w oświadczeniach mieszkaniowych 

funkcjonariuszy do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego oraz jego wysokości, ze stanem faktycznym;  

 prawidłowość przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania oraz naliczania 

równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, a także wydawania decyzji 

administracyjnej w przedmiotowej sprawie. 

 

Nieprawidłowości: 

 

 u  21 funkcjonariuszy, spośród 109 poddanych kontroli, stwierdzono na decyzjach 

znajdujących się w kartotekach mieszkaniowych, brak podpisów oraz dat odbioru 
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przedmiotowych decyzji przyznających im równoważnik pieniężny za brak lokalu 

mieszkalnego. Osoba odpowiedzialna za przedmiotowe zagadnienie, nie pamięta 

czym mógł być spowodowany brak pokwitowania odbioru tych decyzji. Wskazuje 

jednakże, iż mogły one zostać wysłane drogą pocztową, w związku z czym brak jest 

potwierdzenia ich odbioru; 

 w 1 przypadku stwierdzono, iż funkcjonariusz nie przedłożył niezwłocznie nowego 

oświadczenia mieszkaniowego informującego o zakupie przez jego żonę (w dniu 

30.09.2010 r.) mieszkania w miejscu pełnienia służby, czym naruszył on § 5 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 

r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, 

cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego, zgodnie z którym policjant jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić, 

składając nowe oświadczenie mieszkaniowe, o każdej zmianie mającej wpływ na 

uprawnienia do otrzymania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego 

albo na jego wysokość. Przedmiotowe oświadczenie złożył dopiero w dniu 19.07.2011 

r. (po prawie roku od zaistnienia powyższego faktu, mającego wpływ na przyznany 

mu i wypłacany równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego).                          

W konsekwencji powyższego decyzją właściwego przełożonego w sprawach 

osobowych, z dnia 17 sierpnia 2011 r., funkcjonariuszowi cofnięto z dniem 

29.09.2010 r. uprawnienie do dotychczas otrzymywanego równoważnika pieniężnego 

za brak lokalu mieszkalnego przysługującego policjantowi z rodziną. Zobowiązano go 

również do zwrotu niesłusznie pobranej kwoty 694,40 zł. Na uwagę zasługuje fakt, iż 

niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zakupie przez żonę funkcjonariusza 

mieszkania (tj. w listopadzie 2010 r.), chcąc uniknąć znacznej nadpłaty równoważnika 

pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, osoba odpowiedzialna za przedmiotową 

problematykę, wstrzymała wypłatę równoważnika, oczekując na złożenie przez 

zainteresowanego stosownego oświadczenia mieszkaniowego, informującego                      

o powyższym fakcie. Z tego też powodu, funkcjonariusz ten miał do zwrotu tylko 

kwotę 694,40 zł (równowartość równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego za miesiące październik i listopad 2010 r.). 

 

* * * 

 

VIII. Wydatki rzeczowe pokrywane ze środków Miasta Zielona Góra, w okresie 

obowiązywania Porozumienia z dnia 23 grudnia 2009 roku, dot. pokrycia kosztów 

utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych w komisariatach 

Policji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, z mocą obowiązującą w okresie 

od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

 

Kontrola przeprowadzona została w II i III  kwartale roku sprawozdawczego,   

zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego, 

zawartego we wnioskach pokontrolnych z przeprowadzonej przez kontrolerów Biura Kontroli 

Komendy Głównej Policji kontroli w zakresie „Prawidłowości i wykorzystania w latach 

2010-2012 środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na pokrycie kosztów 

utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych w Komisariatach Policji I, II i III 

KMP w Zielonej Górze” i obejmowała realizację wydatków rzeczowych, pokrywanych ze 

środków miasta Zielona Góra, w okresie obowiązywania Porozumienia z dnia 23 grudnia 
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2009 r., dot. pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach 

dzielnicowych w Komisariatach Policji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r. (l. dz. T–II–441/12). 

 

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli, były następujące zagadnienia: 

 

 prawidłowość dokonywania wydatków rzeczowych, pokrywanych ze środków miasta 

Zielona Góra, w okresie obowiązywania porozumienia z dnia 23 grudnia 2009 r.; 

 sposób dokumentowania dokonywanych wydatków rzeczowych, wynikających  

z realizacji porozumienia z dnia 23 grudnia 2009 r. 

 

 

Nieprawidłowości: 

 

1) dokonano wydatków niezgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2009 

r., dot. pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach 

dzielnicowych w Komisariatach Policji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, 

na kwotę 31 323,64 zł (co daje 6,88% ogólnej kwoty wydatków rzeczowych),                      

z łącznej kwoty 455 579,77 zł, stanowiącej wydatki rzeczowe na utrzymanie 15 

etatów dzielnicowych, dokonane w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 

r., ze środków miasta Zielona Góra. Ponadto, stwierdzono dokonanie wydatków 

przekraczających bieżące zapotrzebowanie dzielnicowych, co narusza zasady 

wydatkowania środków publicznych, określone w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ujawniono również przypadki naruszające 

zasadę gospodarności, tj. racjonalne gospodarowanie środkami. Zakupywano 

materiały/sprzęt, który następnie nie był wydawany do użytkowania dla tzw. 

„dzielnicowych z porozumienia”, tylko znajdował się (lub nadal się znajduje)                    

w magazynach Wydziału Wspomagającego KMP w Zielonej Górze (np. 2 krzesła 

obrotowe, drukarka, materiały służące do regeneracji drukarek). Wykorzystanie 

otrzymanych z budżetu miasta Zielona Góra środków finansowych na inne cele niż 

związane z wyposażeniem 15 dodatkowych dzielnicowych, stanowiło naruszenie               

§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

4 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem 

powiatu lub gminy a komendantem wojewódzkim Policji w zakresie pokrywania 

kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych                            

i w posterunkach Policji  oraz naruszenie § 1 ust.1, § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 5 

Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2009 r., dot. pokrycia kosztów utrzymania 

dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych w Komisariatach Policji 

Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, zawartego pomiędzy Prezydentem 

Miasta Zielona Góra, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp. Za 

dokonywanie wydatków przekraczających bieżące zapotrzebowanie dzielnicowych, 

naruszając tym samym zasady wydatkowania środków publicznych określonych           

w cyt. ustawie o finansach publicznych, odpowiedzialni byli składający 

zapotrzebowanie – zaciągający zobowiązanie ze środków miasta Zielona Góra oraz 

sprawujący bezpośredni nadzór, którzy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 

2011 r., pełnili funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze i do których 
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to obowiązków, zgodnie z obowiązującymi w tym okresie Regulaminami KMP                     

w Zielonej Górze, należał bezpośredni nadzór nad Wydziałem Administracyjno – 

Gospodarczym, Wydziałem Łączności i Informatyki, a od 01.01.2011 r. – Wydziałem 

Wspomagającym KMP w Zielonej Górze. Również w pewnym zakresie, 

odpowiedzialni byli naczelnicy ww. komórek organizacyjnych Policji, ale także 

Naczelnik Wydziału GMT KWP Gorzów Wlkp., jego były zastępca oraz ówczesny         

p. o. Zastępcy Naczelnika Wydziału GMT KWP Gorzów Wlkp. Ponadto, Główny 

Księgowy KWP w Gorzowie Wlkp. oraz Naczelnik Wydziału Finansów KWP                   

w Gorzowie Wlkp.; 

2) w przypadku zakupu części i zespołów ze środków pochodzących z porozumienia, 

które to zostały wykorzystane do naprawy pojazdów służbowych innych niż opisane 

na rewersach faktur VAT, ale będących na stanie KMP w Zielonej Górze, świadczy              

o nierzetelności ze strony osoby dokonującej uformienia tychże faktur, tj. Naczelnika 

Wydziału Administracyjno – Gospodarczego KMP w Zielonej Górze, na którym to, na 

podstawie § 5 ust. 3 Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów finansowo – 

księgowych, gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w KWP w Gorzowie 

Wlkp., stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2007 Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie 

wprowadzenia w życie Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów finansowo – 

księgowych, gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w KWP w Gorzowie 

Wlkp., spoczywał obowiązek kontroli przedmiotowych dowodów księgowych pod 

względem merytorycznym. Niezależnie od powyższego, w omawianych przypadkach 

wykorzystanie środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta Zielona Góra na 

zakup części i zespołów, które zostały wykorzystane do naprawy pojazdów 

służbowych innych niż opisane na rewersach faktur VAT, ale będących na stanie 

KMP w Zielonej Górze, pozostawało w zgodzie z celami wskazanymi § 3 ust. 1 pkt 4 

porozumienia, gdyż samochody te były użytkowane przez tzw. „dzielnicowych                    

z porozumienia”; 

3) w przypadku 2 faktur na kwotę 885,11 zł, dot. zakupu materiałów eksploatacyjnych 

(płyn do spryskiwaczy i szampon do mycia samochodów), kontrolujący nie mogli 

dokonać kontroli rozchodu ww. materiałów eksploatacyjnych, gdyż KMP w Zielonej 

Górze nie prowadziła żadnej dokumentacji w zakresie przychodu i rozchodu tego typu 

materiałów eksploatacyjnych. Z uzyskanych informacji  wynika, iż ww. materiały 

eksploatacyjne były wydawane sukcesywnie, w miarę potrzeb, policjantom – 

kierowcom pojazdów służbowych, przez dyspozytora KMP Zielona Góra. Biorąc pod 

uwagę powyższe ustalenia stwierdzić należy, iż w omawianych przypadkach 

wykorzystanie środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta Zielona Góra na 

zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych będących na stanie 

KMP w Zielonej Górze, pozostawało w zgodzie z celami wskazanymi § 3 ust. 1 pkt 4 

porozumienia, gdyż samochody te były użytkowane przez tzw. „dzielnicowych  

z porozumienia”; 

4) w 1 przypadku kontrolującym nie udało się zweryfikować rozchodu 2 sztuk 

akumulatorów, na kwotę 268,40 zł. Na rewersie ww. dokumentu znajdowała się 

adnotacja Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego KMP w Zielonej 

Górze, o zakupie tych akumulatorów do pojazdów służbowych, użytkowanych przez 

funkcjonariuszy KMP oraz dzielnicowych. Prowadzona przez Stację Obsługi 

Technicznej w Zielonej Górze Wydziału GMT KWP w Gorzowie Wlkp. ewidencja, 

nie pozwalała na wskazanie rozchodu konkretnej części lub zespołu do naprawy 

pojazdu, w przypadku gdy na stanie magazynowym znajdowało się więcej niż jedna 
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część lub zespół tego samego typu. Jak ustalono we wskazanym okresie na stanie 

magazynowym Stacji Obsługi Technicznej w Zielonej Górze Wydziału GMT KWP            

w Gorzowie Wlkp. znajdowało się od 2 do 5 akumulatorów jednocześnie. Należy 

podkreślić, iż sfinansowanie zakupu akumulatorów ze środków pochodzących                     

z porozumienia, które nie zostały wykorzystane do naprawy pojazdów służbowych 

innych niż opisane na rewersach faktur VAT, ale będących na stanie KMP w Zielonej 

Górze, świadczy o nierzetelności ze strony osoby dokonującej uformienia tych faktur, 

tj. Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego KMP w Zielonej Górze, 

na którym to, na podstawie § 5 ust. 3 cyt. wyżej Instrukcji w sprawie obiegu 

dokumentów finansowo – księgowych (…), spoczywał obowiązek kontroli 

przedmiotowych dowodów księgowych pod względem merytorycznym; 

5) w przypadku dokonanych wydatków rzeczowych, dot. zakupu papieru ksero należy 

zaznaczyć, iż zakup materiałów każdorazowo realizowany był na wniosek Naczelnika 

Wydziału Administracyjno – Gospodarczego KMP w Zielonej Górze, a później 

Wydziału Wspomagającego tej jednostki organizacyjnej Policji, bądź Komendanta 

Miejskiego Policji w Zielonej Górze, który jako przełożony miał obowiązek zapewnić 

odpowiednie warunki służby tzw. „dzielnicowych z porozumienia”. W świetle 

zebranego w danej sprawie materiału, niemożliwe było szczegółowe ustalenie ilości 

papieru jaki wydano na stanowiska etatowe tzw. „dzielnicowych z porozumienia”. 

Biorąc pod uwagę przesłanki w postaci: wielkości potrzeb uzależnionych od specyfiki 

służby, poziomu i częstotliwości wykorzystania, konieczności zapewnienia zapasów 

materiałów  w ilościach zapewniających stałą gotowość do służby, należy zauważyć,  

iż zapotrzebowanie i zakup łącznie 2 994 ryz papieru (co dało 58,78% całego 

przychodu dla KMP Zielona Góra papieru) na przestrzeni 2 lat, z przeznaczeniem dla 

15 policjantów tzw. „dzielnicowych z porozumienia”, przekraczało nie tylko 

szacowane, bieżące potrzeby tej grupy funkcjonariuszy, ale i zdecydowanie 

przewyższało poziom niezbędnego zapasu. Tym samym zatem, przy zakupie ww. 

materiałów biurowych naruszone zostały zasady wydatkowania środków publicznych 

określone w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, który to przepis stanowi, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane 

w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów oraz zasady optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów. W kontekście omawianego przypadku 

szczególnego podkreślenia wymaga aspekt celowości dokonanego zakupu. Wydatki ze 

środków publicznych uznaje się za celowe wówczas, gdy były zaplanowane, 

wykonane zgodnie z planem oraz były niezbędne. W świetle poczynionych ustaleń 

dot. poziomu potrzeb i rozdysponowania materiału biurowego w postaci papieru, 

należy jednoznacznie stwierdzić, iż zasada celowości została w tym przypadku 

naruszona. Za powyższe naruszenie zasad wydatkowania środków publicznych 

odpowiedzialni są składający zapotrzebowanie, którzy dopuścili się naruszenia             

ww. zasady celowości, tj. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,                

a następnie Wydziału Wspomagającego KMP w Zielonej Górze oraz Komendant 

Miejski Policji w Zielonej Górze; 

6) w zakresie dokonanych wydatków rzeczowych, dot. zakupu materiałów 

konserwacyjnych służących do odświeżenia pomieszczeń służbowych funkcjonariuszy 

stwierdzono, iż w 5 przypadkach zakupione materiały zostały wykorzystane 

niezgodnie z zawartym porozumieniem na kwotę 1 771,12 zł, z łącznej kwoty 

7 665,11 zł (co stanowi 23,11%). Jak ustalono, materiały te zostały wykorzystane do 

odświeżenia pomieszczeń służbowych Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału 
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dw. z Przestępczością Nieletnich i Przeciwko Mieniu KMP w Zielonej Górze.                  

W świetle zebranego materiału dowodowego należy uznać, iż przy zakupie ww. 

materiałów konserwacyjnych naruszone zostały zasady wydatkowania środków 

publicznych określone w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                     

o finansach publicznych. Za powyższe odpowiedzialny był Naczelnik Wydziału 

Wspomagającego KMP w Zielonej Górze (wcześniej Naczelnik Wydziału 

Administracyjno-Gospodarczego KMP w Zielonej Górze); 

7) w zakresie dokonanych wydatków dot. konserwacji kserokopiarek, niszczarek 

stwierdzono, iż w 3 przypadkach dokonano wydatku ze środków Urzędu Miasta 

Zielona Góra niezgodnie z zawartym porozumieniem, na kwotę 1 639,22 zł, z łącznej 

kwoty 4 478,48 zł (co stanowi 36,60%). Należy podkreślić, iż sfinansowanie 

naprawy/konserwacji kserokopiarek ze środków pochodzących z porozumienia, które 

zostały wykorzystane do naprawy sprzętu nie użytkowanego przez dzielnicowych 

świadczy o nierzetelności ze strony osoby dokonującej uformienia tych faktur, tj. 

Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego KMP w Zielonej Górze 

(następnie eksperta Wydziału Wspomagającego KMP w Zielonej Górze), na którym 

to, na podstawie § 5 ust. 3 cyt. wyżej Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów 

finansowo – księgowych (…), spoczywał obowiązek kontroli przedmiotowych 

dowodów księgowych pod względem merytorycznym. Jak ustalono ze środków 

Urzędu Miasta Zielona Góra dokonano naprawy/konserwacji kserokopiarek 

znajdujących się na stanie Powielarni KMP w Zielonej Górze, Sekretariatu 

Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze oraz Wydziału Ruchu Drogowego 

KMP w Zielonej Górze. Z uzyskanych informacji wynika, iż zgodę na 

naprawę/konserwację ww. sprzętu każdorazowo wyrażał Naczelnik Wydziału 

Wspomagającego KMP w Zielonej Górze; 

8) w zakresie dokonanych wydatków rzeczowych, dot. podatku od nieruchomości 

stwierdzono, iż w 2011 r. dokonano wydatku z przekroczeniem kwoty (przyjętej                

w kalkulacji kosztów utrzymania 15 dzielnicowych) w wysokości 3 315,11 zł. Jak 

ustalono, powstałe rozbieżności wynikły z braku przepływu informacji pomiędzy 

pracownikami Wydziału Finansów KWP Gorzów Wlkp. i Wydziału Gospodarki 

Materiałowo – Technicznej KWP Gorzów Wlkp. Pracownik Wydziału Finansów 

KWP Gorzów Wlkp. wystąpił o podanie wysokości podatku od nieruchomości dla 

etatów sponsorowanych w rozbiciu na poszczególne Komisariaty KMP Zielona Góra, 

natomiast informacja sporządzona przez pracownika wydziału merytorycznego 

zawierała tylko wysokości podatku od nieruchomości w rozbiciu na poszczególne 

Komisariaty KMP Zielona Góra, lecz bez wyszczególniania etatów sponsorowanych. 

Obciążanie ww. pozycji wynikało z przekonania o prawidłowości przedstawionych 

danych. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia stwierdzić należy, iż w omawianych 

przypadkach dokonywano wydatków ze środków budżetu miasta Zielona Góra                

w kwotach wyższych, niż faktycznie winne były być obciążone, na łączną kwotę 

3 315,11 zł. Oceniając całość zebranego materiału dowodowego należy uznać, iż za 

powyższe naruszenie zasad wydatkowania środków publicznych odpowiedzialni są 

odpowiednio: Naczelnik Wydziału GMT KWP Gorzów Wlkp., były jego zastępca 

oraz ówczesny p. o. Zastępcy Naczelnika Wydziału GMT KWP Gorzów Wlkp.             

Na ww., jako wydających dyspozycje dokonania wydatku, spoczywały obowiązki            

w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem środkami publicznymi, w tym                           

w szczególności zapewnieniem przestrzegania procedur dokonywanych wydatków 

oraz sprawdzenie celowości i zgodności wydatków z kierunkami działań jednostki 

oraz zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Przedmiotowe 



 20 

obowiązki i zasady ich realizacji, określone zostały w § 3 decyzji nr 9/2009 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 stycznia 2009 r.               

w sprawie realizacji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. niektórych 

zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki oraz          

§ 3 decyzji nr 205/2011 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 

31 sierpnia 2011 r. w sprawie realizacji w Komendzie Wojewódzkiej Policji                   

w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą 

gospodarki finansowej jednostki. Ponadto, za powyższe odpowiedzialny jest również 

Główny Księgowy KWP w Gorzowie Wlkp. oraz Naczelnik Wydziału Finansów 

KWP w Gorzowie Wlkp., którzy zgodnie z § 5 cyt. wyżej decyzji, mieli powierzone 

obowiązki w zakresie dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji 

gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywania wstępnej 

kontroli rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  

i finansowych. Reasumując należy stwierdzić, iż dokonano wydatku ze środków 

budżetu miasta Zielona Góra z tytułu opłaty podatku od nieruchomości (§ 4480),              

w kwotach wyższych niż faktycznie winne były być obciążone, w wysokości 3 315,11 

zł; 

9) w przypadku 27 faktur stwierdzono, iż dokonano zakupu i rozchodu materiału/sprzętu 

zakupionego ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra niezgodnie z zawartym 

porozumieniem. Jak ustalono, z łącznej kwoty 47 816,82 zł (100%): 

 na komisariaty trafiły zakupione materiały/sprzęt (lub na dzień 31.12.2011 r. 

znajdowały się w magazynach KMP Zielona Góra), na kwotę 16 045 zł (33,56%); 

 na podstawie zebranych dokumentów lub w związku z brakiem cech 

identyfikacyjnych zakupionych materiałów nie udało się zweryfikować rozchodu 

zakupionego materiału/sprzętu, na kwotę 3 414,99 zł (7,14%); 

 natomiast z analizy dokumentów i książek/rejestrów prowadzonych w KMP 

Zielona Góra stwierdzono, iż zakupione ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra 

materiały/sprzęt, nie trafiły do funkcjonariuszy na Komisariaty Policji I, II i III 

KMP w Zielonej Górze, w kwocie 28 356,83 zł (59,30%); 

10) w przypadku 4 faktur, kontrolującym nie udało się zweryfikować rozchodu 

zakupionych ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra materiałów, w kwocie 2 714,39 

zł (z łącznej kwoty 14 597 zł). Jak ustalono, z kwoty 14 597 zł (100%): 

 na komisariaty trafiły zakupione materiały/sprzęt (lub na dzień 31.12.2011 r. 

znajdowały się w magazynach KMP Zielona Góra), na kwotę 11 882,61 zł 

(81,40%); 

 na podstawie zebranych dokumentów lub w związku z brakiem cech 

identyfikacyjnych zakupionych materiałów nie udało się zweryfikować rozchodu 

zakupionego ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra materiału/sprzętu, na kwotę 

2 714,39 zł (18,60%); 

11) w przypadku 23 faktur, na łączną kwotę 21 521,42 zł, dot. dokonanych wydatków 

rzeczowych ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra w okresie obowiązywania 

porozumienia, rozchód zakupionych materiałów został zweryfikowany w formie 

tabelarycznej. Z powyższego wynika, iż z kwoty 21 521,42 zł (100%): 

 na komisariaty trafiły zakupione materiały/sprzęt (lub na dzień 31.12.2011 r. 

znajdowały się w magazynach KMP Zielona Góra), na kwotę 1 006,10 zł 

(4,67%); 
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 zakupione materiały w wysokości 47,45 zł (0,22%), nie trafiły  

do komisariatów z przeznaczeniem dla tzw. „dzielnicowych z porozumienia”; 

 na podstawie zebranych dokumentów lub w związku z brakiem cech 

identyfikacyjnych zakupionych materiałów, rozchód pozostałych materiałów 

przedstawiono w formie tabelarycznej, na kwotę 20 467,87 zł (95,10%). Jak 

wynika z przeprowadzonej analizy, z zakupionych ze środków Urzędu Miasta 

Zielona Góra materiałów, nie wydano na Komisariaty Policji I, II i III KMP                  

w Zielonej Górze materiału na kwotę 6 061,53 zł (29,61%); 

12) w przypadku 1 faktury stwierdzono, iż dokonano podwójnej refundacji F-ry VAT nr 

64/01/2011 z dnia 19.01.2011 r. CITY BIURO Witnica, na kwotę 1 744,50 zł. 

Natomiast, w miesiącu maju 2011 r. dokonano korekty nadpłaconej ww. faktury. 

 

* * * 

 

REALIZACJA ZADAŃ REGULAMINOWYCH / USTAWOWYCH 

 

I. Terminowość i prawidłowość rejestracji w systemie TEMIDA czynów karalnych 

nieletnich. 

 

Kontrola przeprowadzona została w III i IV kwartale roku sprawozdawczego, zgodnie                

z „Planem  kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na 

2012 rok.” (l. dz. T–I–1107/2011).  

Czynnościami kontrolnymi objęto Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze           

(l. dz. T–II–250/12) oraz Komendę Powiatową Policji w Słubicach (l. dz. T–II–285/12). Ich 

celem było ustalenie prawidłowości rejestracji w systemie TEMIDA czynów karalnych 

nieletnich w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach poprzez właściwe określanie ilości 

czynów popełnionych przez nieletnich oraz sporządzania druków statystycznych STP-2                

i STP-3, według przyjętych kryteriów i założonych mierników.                

 

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli, były następujące zagadnienia: 

 

 prawidłowość określania ilości czynów popełnionych przez nieletnich, w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 2011 r.; 

 poprawność sporządzania druków statystycznych STP-2 i STP-3, w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 2011 r.;   

 terminowość i prawidłowość rejestracji w systemie TEMIDA czynów karanych 

nieletnich, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 
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Nieprawidłowości: 

 

1) na podstawie dokonanej analizy materiałów KMP Zielona Góra, w tym informacji                

i dokumentów udostępnionych przez Sądy Rejonowe w Zielonej Górze, Krośnie 

Odrzańskim i Świebodzinie, kontrolujący zakwestionowali 102 czyny, spośród łącznej 

liczby 391 czynów poddanych badaniu, co stanowi 26,1 % ogółu wykazanych 

czynów, w 10 na 30 spraw wytypowanych do kontroli. Jako główne przyczyny 

powstania przedmiotowych nieprawidłowości uznano to, iż: 

 funkcjonariusze prowadzący czynności przedstawiali nieletnim sprawcom 

czynów karalnych zarzuty bez zastosowania art. 12 k.k., mimo iż okoliczności 

spraw wskazywały na działanie w takich warunkach; powyższą nieprawidłowość 

stwierdzono w 23,3 % przypadków, tj. 7 na 30 skontrolowanych spraw; 

 funkcjonariusz prowadzący czynności przyjął błędną kwalifikację prawną poprzez 

przypisanie po jednym czynie każdemu z nieletnich pomimo, iż ich zachowanie 

stanowiło jeden czyn; powyższą nieprawidłowość stwierdzono w 3,3 % 

przypadków, tj. 1 na 30 skontrolowanych spraw; 

 funkcjonariusz prowadzący czynności wykazał czyny karalne ścigane                   

z oskarżenia prywatnego, pomimo nie wszczęcia przez sędziego rodzinnego 

postępowania wyjaśniającego odnośnie przedmiotowych czynów; powyższą 

nieprawidłowość stwierdzono w 3,3 % przypadków, tj. 1 na 30 skontrolowanych 

spraw; 

 funkcjonariusz prowadzący czynności przyjął błędną kwalifikację prawną 

odnośnie 1 czynu; powyższą nieprawidłowość stwierdzono w 3,3 % przypadków, 

tj. 1 na 30 skontrolowanych spraw. 

Biorąc pod uwagę skutki powstałych nieprawidłowości należy stwierdzić, iż nie miały 

one znacznego wpływu na statystykę przestępczości. Komenda Miejska Policji                 

w Zielonej Górze, w 2011 roku wykryła 7 029 przestępstw, gdzie 102 nieprawidłowo 

zakwalifikowane czyny nieletnich miały wpływ na ogólną liczbę wykrytych 

przestępstw na poziomie 1,45%. Jeżeli chodzi o wpływ na statystykę całego 

garnizonu, to ujawnione nieprawidłowości spowodowały wzrost wykrywalności 

ogólnej o 0,3%. Tym samym, uwzględniając § 38 ust. 1 zarządzenia nr 350 

Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, 

gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości 

oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia,  należy stwierdzić, iż ujawnione 

nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na wojewódzkie wynikowe informacje 

statystyczne o przestępczości; 

2) spośród 30 formularzy STP – 2 KMP Zielona Góra, 13 z nich zostało sporządzonych 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowi 43,33 % ogółu skontrolowanych 

formularzy. Stwierdzono następujące uchybienia związane z prawidłowym 

wypełnieniem formularzy statystycznych STP – 2: 

 7 przypadków błędnie wypełnionej pozycji nr VIII – czas trwania postępowania; 

 6 przypadków błędnie wpisanej daty wszczęcia postępowania; 

 2 przypadki błędnie wypełnionej pozycji nr V – podstawa wszczęcia; 

 2 przypadki błędnie wypełnionej pozycji nr II – podstawa rejestracji; 
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 2 przypadki błędnie wypełnionej pozycji nr IV – rodzaj postępowania; 

 1 przypadek błędnie wpisanej daty zakończenia postępowania. 

Powyższe błędy w wypełnianiu formularzy statystycznych nie spowodowały 

negatywnego wpływu na wojewódzkie wynikowe informacje statystyczne                         

o przestępczości. Naruszały natomiast § 4 ust. 2 pkt 1 zarządzenia nr 350 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, 

przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz 

zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia; 

3) spośród 391 formularzy STP – 3 KMP Zielona Góra, 119 z nich zostało 

sporządzonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowi 30,4 % ogółu 

przesłanych formularzy. Stwierdzono następujące uchybienia związane                              

z prawidłowym wypełnieniem formularzy statystycznych STP – 3: 

 4 przypadki błędnie wypełnionej pozycji nr VII – sprawca czynu; 

 2 przypadki błędnie wypełnionej pozycji nr VI – podstawa wszczęcia;  

 2 przypadki braku zatwierdzenia przez przełożonego formularzy statystycznych; 

 1 przypadek błędnie wypełnionej pozycji nr XXVII – karalność sądowa; 

 1 przypadek błędnie wypełnionej pozycji nr XXVIII – stan świadomości; 

 1 przypadek błędnie wypełnionej pozycji nr V – klasa miejscowości.  

Powyższe błędy w wypełnianiu formularzy statystycznych nie spowodowały 

negatywnego wpływu na wojewódzkie wynikowe informacje statystyczne                         

o przestępczości. Naruszały natomiast § 4 ust. 2 pkt 1 zarządzenia nr 350 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, 

przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz 

zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia; 

4) rejestracja formularzy statystycznych STP – 2  i 3 KMP Zielona Góra, dot. czynów 

karalnych ściganych z oskarżenia prywatnego przed wszczęciem postępowania przez 

sędziego rodzinnego, co jest niezgodne § 15 ust. 1 pkt 1 w zw. KGP z § 15 ust. 2 pkt 2 

oraz § 16 ust. 3 Zarządzenia nr 350 KGP z dnia 1 lipca 2003 roku, przy czym: 

 powyższą nieprawidłowość ujawniono w przypadku 9 na 30 spraw, co stanowi 

30% wszystkich skontrolowanych postępowań;  

 średnia ilość dni tego typu przedwczesnej rejestracji formularzy statystycznych  

w PSSP TEMIDA wynosiła 56;  

 ilość przedterminowo zarejestrowanych formularzy STP – 2 wniosła 9, 

co stanowiło 30% wszystkich skontrolowanych druków statystycznych; 

 ilość przedterminowo skontrolowanych formularzy STP – 3 wniosła 79, 

co stanowiło 20,2% wszystkich skontrolowanych druków statystycznych. 

Przyczyną przedmiotowych nieprawidłowości było: 

 w 8 przypadkach nierzetelne potwierdzanie przez funkcjonariuszy prowadzących 

postępowanie, faktu wydania przez sędziego rodzinnego postanowienia                      

o wszczęciu postępowania wyjaśniającego odnośnie czynów karalnych ściganych 

z oskarżenia prywatnego; 
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 w 1 przypadku niedostateczna wiedza funkcjonariusza dot. zapisów zarządzenia 

nr 350 KGP. 

Powyższych 9 przypadków przedwczesnej rejestracji formularzy statystycznych              

STP – 2 i 3 w PSSP TEMIDA nie spowodowało negatywnego wpływu  na wojewódzkie 

wynikowe informacje statystyczne o przestępczości. 

5) rejestracja formularzy statystycznych STP – 2  i 3 KMP Zielona Góra, przed 

przekazaniem materiałów sprawy sędziemu rodzinnemu, co jest niezgodne z § 9 ust. 1 

pkt 1 lit. b) oraz § 16 ust. 3 Zarządzenia nr 350 KGP, przy czym: 

 powyższą nieprawidłowość ujawniono w przypadku 5 na 30 spraw, co stanowi 

16,7% wszystkich skontrolowanych postępowań; 

 średnia ilość dni tego typu przedwczesnej rejestracji formularzy statystycznych  

w PSSP TEMIDA wynosiła 5;  

 ilość przedterminowo zarejestrowanych formularzy STP – 2 wniosła 5, co 

stanowiło 16,7% wszystkich skontrolowanych druków statystycznych; 

  ilość przedterminowo zarejestrowanych formularzy STP – 3 wniosła 109, co 

stanowiło 27,9% wszystkich skontrolowanych druków statystycznych. 

Przyczyną przedmiotowych nieprawidłowości było: 

 w 3 przypadkach był obieg dokumentacji pomiędzy funkcjonariuszem 

prowadzącym postępowanie, a Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego KMP             

w Zielonej Górze zatwierdzającym formularz STP – 2; 

 w 2 przypadkach była niedostateczna wiedza funkcjonariusza dot. zapisów 

Zarządzenia nr 350 KGP. 

Powyższych 5 przypadków przedwczesnej rejestracji formularzy statystycznych               

STP – 2 i 3 w PSSP TEMIDA nie spowodowało negatywnego wpływu  na wojewódzkie 

wynikowe informacje statystyczne o przestępczości. 

6) opóźnienie w rejestracji formularzy statystycznych STP – 2  i 3 KMP Zielona Góra, co 

jest niezgodne § 28 ust. 1 Zarządzenia nr 350 KGP, przy czym: 

 powyższą nieprawidłowość ujawniono w przypadku 2 na 30 spraw, co stanowi 

6,7% wszystkich skontrolowanych postępowań;  

 średnia ilość dni opóźnienia w rejestracji formularzy statystycznych w PSSP 

TEMIDA wynosiła 58; 

 ilość formularzy STP – 2, które zostały zarejestrowane z opóźnieniem wniosła 2, 

co stanowiło 6,7% wszystkich skontrolowanych druków statystycznych; 

 ilość formularzy STP – 3, które zostały zarejestrowane z opóźnieniem wniosła 29, 

co stanowiło 26,6% wszystkich skontrolowanych druków statystycznych. 

Przyczyną przedmiotowych nieprawidłowości było: 

 w 1 przypadku (dot. powstania 114 – dniowego opóźniania w rejestracji 

formularzy STP – 2 i 3) niedostateczna wiedza funkcjonariusza dot. zapisów 

Zarządzenia nr 350 KGP; 

 w 1 przypadku (dot. powstania 3 – dniowego opóźniania w rejestracji formularzy 

STP – 2 i 3) niewystarczający nadzór przełożonych nad systematycznością 
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(płynnością) w przekazywaniu formularza do komórek wprowadzających dane do 

PSSP TEMIDA, w tym wypadku WWK KWP w Gorzowie Wlkp. 

Powyższe 2 przypadki opóźnienia w rejestracji druków STP – 2 i 3 w PSSP TEMIDA 

nie spowodowały negatywnego wpływu  na wojewódzkie wynikowe informacje 

statystyczne o przestępczości. 

7) na podstawie dokonanej analizy materiałów KPP Słubice, w tym informacji                           

i dokumentów udostępnionych przez Sądy Rejonowe w Słubicach, Sulęcinie, Krośnie 

Odrzańskim, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, kontrolujący stwierdzili aż 226 

przypadków (na 354 skontrolowane, tj. 63,84 % ogółu), w 19 sprawach (na 30 

skontrolowanych, tj. 63,33 % ogółu) bezpodstawnego przekazania do zarejestrowania 

czynów karalnych w systemie TEMIDA,  co jest niezgodne z § 2 pkt 2 zarządzenia nr 

350 KGP, głównie poprzez niestosowanie art. 12 k.k., w tym z innych przyczyn: 29 

przypadków (na 210 skontrolowanych, tj. 13,81 % ogółu), w 3 sprawach (na 27 

skontrolowanych, tj. 11,11 % ogółu), bezpodstawnego zarejestrowania czynów 

karalnych ściganych z oskarżenia prywatnego, pomimo że sędzia rodzinny nie wydał 

postanowień o wszczęciu postępowań na podstawie przekazanych materiałów, 

zgromadzonych w trybie art. 37 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 

w sprawach nieletnich – zwanej dalej „u.p.n.”, co jest sprzeczne z § 9 ust. 1 pkt 5             

w zw. z § 15 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr 350 KGP oraz 4 

przypadki (na 354 skontrolowane, tj. 1,13 % ogółu), w 1 sprawie (na 30 

skontrolowanych, tj. 3,33 % ogółu), bezpodstawnego zarejestrowania czynów 

karalnych, w związku z dokonaniem 1 czynu przez 5 nieletnich; przyczyną takiej 

sytuacji była przede wszystkim nieprawidłowa (dowolna) interpretacja przepisów 

prawa zarówno przez policjantów wykonujących czynności oraz przez osoby 

sprawujące nadzór nad tą problematyką, a także w jednej sprawie przeoczenie 

Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Słubicach; skutkiem takich działań było 

zniekształcenie danych statystycznych dotyczących czynów karalnych nieletnich 

wykazanych w systemie TEMIDA; 

8) 181 przypadków (na 210 skontrolowanych, tj. 86,19 % ogółu) w 24 sprawach (na 27 

skontrolowanych, tj. 88,89 % ogółu), przedwczesnego sporządzanie formularzy STP 

w zakresie czynów karalnych nieletnich ściganych z oskarżenia prywatnego, bez 

potwierdzania faktu wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez sędziego 

rodzinnego (terminy przedwczesnych rejestracji wynosiły od 4 do 82 dni – średnio 

15,4 dnia), co jest niezgodne § 9 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 15 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 

pkt 2 zarządzenia nr 350 KGP; za przyczynę takich działań uznano nieprawidłową 

interpretację przepisów prawa zarówno przez policjantów sporządzających formularze 

STP, jak i osoby je zatwierdzające; skutkiem tego rodzaju działań było przedwczesne 

rejestrowanie czynów karalnych nieletnich w systemie TEMIDA; 

9) 318 przypadków (na 354 skontrolowane) nieprawidłowego sporządzenia formularzy 

STP-3 przez policjantów prowadzących sprawy, co jest niezgodne z § 4 ust. 2 pkt 1 lit. 

a i § 5 ust. 1 zarządzenia nr 350 KGP, czym naruszyli § 5 ust. 3 zarządzenia nr 350 

KGP; przyczyną tej sytuacji było pobieżne wypełnianie formularzy bez zwracania 

uwagi na wszystkie niezbędne elementy do wypełnienia; w tym przypadku nie 

stwierdzono istotnych skutków tego zaniechania; 

10) 318 przypadków (na 354 skontrolowane) zatwierdzenia nieprawidłowo sporządzonych 

formularzy STP-3 przez właściwych przełożonych, co jest niezgodne z § 27 ust. 1 

zdanie pierwsze zarządzenia nr 350 KGP, czym naruszyli § 5 ust. 3 zarządzenia nr 
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350 KGP; za przyczynę tego stanu rzeczy uznano niewystarczający nadzór w tym 

zakresie; nie stwierdzono negatywnych skutków tego zaniechania; 

11) 7 przypadków (na 30 skontrolowanych) nieprawidłowego sporządzenia formularzy 

STP-2 przez policjantów prowadzących sprawy, co jest niezgodne z § 4 ust. 2 pkt 1 lit. 

a § 5 ust. 1 zarządzenia nr 350 KGP, czym naruszyli § 5 ust. 3 zarządzenia nr 350 

KGP; za przyczynę uznano nieznajomość obowiązujących przepisów prawa lub 

nieuważne wypełnianie formularzy; nie stwierdzono negatywnych skutków takiego 

działania; 

12) 7 przypadków (na 30 skontrolowanych) zatwierdzenia nieprawidłowo sporządzonych 

formularzy STP-2 przez właściwych przełożonych, co jest niezgodne z § 27 ust. 1 

zdanie pierwsze zarządzenia nr 350 KGP, czym naruszyli § 5 ust. 3 zarządzenia nr 

350 KGP; za przyczynę tego stanu rzeczy uznano niewystarczający nadzór w tym 

zakresie; nie stwierdzono negatywnych skutków tego zaniechania; 

13) 60 przypadków (na 354 skontrolowane) nieterminowego przesyłania formularzy STP-

3 przez pracowników Wydziału Kryminalnego KPP w Słubicach do Wydziału 

Wywiadu Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp., co jest sprzeczne z § 11 zdanie 

pierwsze w zw. z § 16 ust. 3 zarządzenia nr 350 KGP; jako przyczynę uznano 

wydłużony obieg dokumentacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi KPP  

w Słubicach; nie stwierdzono negatywnych skutków takiego działania; 

14) 6 przypadków (na 30 skontrolowanych) nieterminowego przesyłania formularzy  

STP-2 przez pracowników Wydziału Kryminalnego KPP w Słubicach do Wydziału 

Wywiadu Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp., co jest sprzeczne z § 11 zdanie 

pierwsze zarządzenia nr 350 KGP; jako przyczynę uznano wydłużony obieg 

dokumentacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi KPP w Słubicach; nie 

stwierdzono negatywnych skutków takiego działania; 

15) w 27 sprawach (na 27 skontrolowanych) bezpodstawne zarejestrowanie w KSIP 

informacji o nieletnich (danych osobowych i czynach karalnych), którzy dopuścili się 

czynów zabronionych przez ustawę, jako przestępstwo ścigane z oskarżenia 

prywatnego, co jest niezgodne z art. 20 ust. 2a ustawy o Policji oraz § 1 ust. 1 pkt 2 lit. 

b decyzji nr 167 KGP; za przyczynę uznano nieprawidłową interpretację przepisów 

prawa przez policjantów wypełniających formularze KSIP, policjantów je 

zatwierdzających oraz operatorów; skutkiem było umieszczenie w KSIP informacji            

o nieletnich, które nie powinny się tam znaleźć (obecnie takie dane nie są 

wprowadzane go KSIP); 

16) 12 przypadków (na 30 skontrolowanych) błędnych wpisów dat, w RSD prowadzonym 

w formie elektronicznej, dotyczących przesłania formularzy STP-2, co jest niezgodne 

z § 27 ust. 7 zarządzenia nr 350 KGP i stanowi naruszenie § 5 ust. 1 zdanie drugie 

decyzji nr 69/05 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 

marca 2005 r. w sprawie prowadzenia Rejestru śledztw i dochodzeń w jednostkach 

województwa lubuskiego; za przyczynę uznano wpisywanie dat dokonywania wpisów 

w RSD przez operatorów, a nie dat rzeczywistego przesyłania formularzy; nie 

stwierdzono negatywnych skutków takich działań; 

17) 10 przypadków (na 30 skontrolowanych) błędnych wpisów dat, w RSD prowadzonym 

w formie elektronicznej, dotyczących przesłania formularzy STP-3, co jest niezgodne 

z § 27 ust. 7 zarządzenia nr 350 KGP i stanowi naruszenie § 5 ust. 1 zdanie drugie cyt. 

wyżej decyzji; za przyczynę uznano wpisywanie dat dokonywania wpisów w RSD 
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przez operatorów, a nie dat rzeczywistego przesyłania formularzy; nie stwierdzono 

negatywnych skutków takich działań; 

18) 12 przypadków (na 30 skontrolowanych) braku wpisów dat, w RSD prowadzonym            

w formie elektronicznej, dotyczących przesłania formularzy STP-3, co jest niezgodne 

z § 27 ust. 7 zarządzenia nr 350 KGP i § 5 ust. 1 zdanie pierwsze cyt. wyżej decyzji; 

przyczyną tej sytuacji było przeoczenie operatorów oraz nieweryfikowanie przez nich 

dokonywanych wpisów; nie stwierdzono negatywnych skutków takich zaniechań; 

19) 15 przypadków (na 15 skontrolowanych) rejestrowania w RSD spraw zamiast 

materiałów zgromadzonych w trybie art. 37 u.p.n., przez co na materiałach 

przesyłanych do sądów nie było w ogóle sygnatur RSD (sygnatury wpisywane tylko 

na formularzach STP i KSIP), w tym w jednym przypadku doszło do rejestracji             

w innym roku kalendarzowym, co jest niezgodne z § 194 ust. 1 pkt 10 zarządzenia nr 

1426 KGP; przyczyna takiego stanu rzeczy było wypracowanie nieprawidłowej 

praktyki nienadawania sygnatur RSD na tego rodzaju materiały; skutkiem takich 

zaniechań było niekompletne oznakowanie materiałów i w związku z tym, brak 

informacji w sądach o takich sygnaturach; 

20) ponad 400 przypadków (wszystkie skontrolowane formularze, gdzie w kilkunastu 

przypadkach złożono podpisy oraz wpisano identyfikatory kadrowe) niewpisywania 

dat wprowadzenia, nieskładania podpisów oraz niewpisywania identyfikatorów 

kadrowych przez wprowadzających dane z formularzy KSIP 12, 2A, 2C, 2H, Z1 

pracowników Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Słubicach, który to wymóg 

wynika z wzorów formularzy; przyczyną takiej sytuacji było zbagatelizowanie tego 

obowiązku przez operatorów; nie stwierdzono negatywnych skutków tego rodzaju 

zaniechań; 

21) 13 przypadków (na 30 skontrolowanych) braku kopii pism przesyłających materiały 

do sądu rodzinnego w aktach kontrolnych, co było niezgodne z nieobowiązującym 

obecnie § 210 ust. 4 pkt 11 zarządzenia nr 1426 KGP; nie ustalono przyczyny takiego 

stanu rzeczy; nie stwierdzono negatywnych skutków takich zaniechań; 

22) 1 przypadek (na 30 skontrolowanych) zbędnego sporządzenia formularza STP-1 

(materiały w sprawie zostały wyłączone z innego postępowania przygotowawczego 

wobec nieletnich), co jest niezgodne z § 7 zarządzenia nr 350 KGP; za przyczynę 

uznano nieznajomość obowiązujących przepisów prawa przez policjanta 

gromadzącego materiały w trybie art. 37 u.p.n. oraz niewystarczający nadzór 

właściwego przełożonego; skutkiem takiego działania było zarejestrowanie tych 

materiałów w systemie TEMIDA, jako postępowania przygotowawczego; 

23) 1 przypadek (na 30 skontrolowanych) przyjęcia błędnej kwalifikacji prawnej  

 w sprawie RSD-933/11 z art. 217 § 1 k.k. zamiast art. 157 § 2 k.k.; za przyczynę 

uznano niewystarczające doświadczenie zawodowe policjanta prowadzącego 

czynności oraz nieodpowiedni nadzór właściwego przełożonego; skutkiem takiego 

działania było wykazanie w systemie TEMIDA czynu o nieprawidłowej kwalifikacji 

prawnej;  

24) 1 przypadek (na jeden stwierdzony) niezarejestrowania wykazu dowodów rzeczowych 

w sprawie RSD-850/11, brak opisanego dowodu rzeczowego oraz wskazania miejsca 

jego przechowywania, co jest niezgodne z § 187 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 1426 KGP 

oraz wzorem formularza Ms-51; nie ustalono przyczyny takiego zaniechania; nie 

stwierdzono negatywnych skutków tego rodzaju zaniechania; 
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25) brak w ogóle formularzy KSIP 2C i Z1 oraz oryginałów formularzy 2A i 2H  

(w aktach kontrolnych znajdują się wydrukowane jednostronnie tylko pierwsze strony 

druków) w sprawie RSD-933/11, co było niezgodne z nieobowiązującym obecnie § 

210 ust. 4 pkt 2 zarządzenia nr 1426 KGP; nie ustalono przyczyny takiego stanu 

rzeczy; nie stwierdzono negatywnych skutków takiego zaniechania. 

 

* * * 

 

II. Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym w 2011 roku przez 

dysponentów II stopnia województwa lubuskiego. 

 

Kontrola przeprowadzona została w I, II, III i IV kwartale roku sprawozdawczego, 

zgodnie z „Planem  kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie 

Wlkp. na 2012 rok.” (l. dz. T–I–1107/2011).  

Czynnościami kontrolnymi objęto Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrz.           

(l. dz. T–II–405/12), Komendę Powiatową Policji w Nowej Soli (l. dz. T–II–1231/12), 

Komendę Powiatową Policji w Słubicach (l. dz. T–II–924/12), Komendę Powiatową 

Policji w Sulęcinie (l. dz. T–II–785/12) oraz Komendę Powiatową Policji w Żaganiu (l. dz. 

T–II–273/12). Ponadto, czynnościami tymi objęto komórki organizacyjne Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., tj.: Wydział Do Walki z Korupcją (l. dz. T–II–

585/12), Wydział Kryminalny (l. dz. T–II–1368/12) oraz Wydział Do Walki                                

z Przestępczością Gospodarczą  (l. dz. T–II–1019/12). Ich celem było zbadanie 

prawidłowości gospodarowania funduszem operacyjnym w całym 2011 roku, przez 

wybranych dysponentów II stopnia lubuskiego garnizonu Policji. Należy zaznaczyć,                    

iż w przypadku KPP Nowa Sól oraz Wydziału Kryminalnego KWP Gorzów Wlkp. 

postępowanie kontrolne nie zostało zakończone w roku sprawozdawczym, stąd brak 

informacji o ujawnionych nieprawidłowościach. 

 

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli, były następujące zagadnienia: 

 

 ocena kształtowania się wydatków operacyjnych w 2011 roku;  

 ustalenie struktury, wysokości i częstotliwości wynagradzania osobowych źródeł 

informacji; 

 ocena celowości i zasadności wydatków z funduszu operacyjnego, w tym dla 

osobowych źródeł informacji, w kontekście wartości uzyskanych informacji; 

 sprawdzenie rzetelności i prawidłowości dokumentowania ponoszonych wydatków 

oraz terminowości ich rozliczeń; 

 sprawdzenie aktualności upoważnień o odpowiedzialności materialnej, u osób 

prowadzących fundusz operacyjny oraz sposobu zabezpieczania gotówki                                 

i dokumentacji tegoż funduszu; 

 ocena nadzoru służbowego nad gospodarowaniem i dokumentowaniem wydatków                 

z funduszu operacyjnego. 
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UWAGA: informacje zawarte w protokołach kontroli, stanowią tajemnicę prawnie chronioną 

i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych, o klauzuli tajności „poufne”, 

określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

 

* * * 

 

III. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków na 

postępowanie funkcjonariuszy jednostek Policji garnizonu lubuskiego w okresie od            

1 stycznia do 31 grudnia do 31 grudnia 2011 roku. 

 

Kontrola przeprowadzona została w I, II i IV kwartale roku sprawozdawczego, 

zgodnie z „Planem  kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie 

Wlkp. na 2012 rok.” (l. dz. T–I–1107/2011).  

Czynnościami kontrolnymi objęto Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.           

(l. dz. T–II–543/12), Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze (l. dz. T–II–1366/12), 

Komendę Powiatową Policji w Międzyrzeczu (l. dz. T–II–335/12), Komendę Powiatową 

Policji w Słubicach (l. dz. T–II–1241/12) oraz Komendę Powiatową Policji w Strzelcach 

Kraj. (l. dz. T–II–1143/12). Ich celem było doskonalenie zasad prawidłowej obsługi 

obywateli wnoszących skargi i oczekujących pomocy ze strony Policji, a jednocześnie 

sprawdzenie przestrzegania obowiązujących przepisów, dotyczących procedury 

przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków, w wybranych jednostkach 

organizacyjnych lubuskiej Policji, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. 

 

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli, były następujące zagadnienia: 

 

 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków; 

 prawidłowość rejestracji skarg i wniosków oraz kwalifikowania zarzutów; 

 poprawność rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków; 

 zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi; 

 terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;  

 sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych; 

 nadzór przełożonych nad kontrolowaną problematyką.  

 

Nieprawidłowości: 

 

1) brak wyjaśniania w KPP Międzyrzecz wszystkich zarzutów stawianych przez 

skarżących; 

2) brak rejestracji w KPP Międzyrzecz skargi ponownej; 

3) przesłuchanie w KPP Międzyrzecz funkcjonariusza w charakterze świadka, w trybie 

przepisów k.p.w. i k.p.k.; 
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4) brak uzasadnienia prawnego w odpowiedziach kierowanych przez KPP Międzyrzecz 

do skarżących w 11 sprawach, co stanowi 25% ogółu spraw; 

5) brak pouczenia o treści art. 239 k.p.a. w zawiadomieniach KPP Międzyrzecz                      

o sposobie załatwienia sprawy w 6 przypadkach, co stanowi 13,6% ogółu badanych 

spraw; 

6) brak wskazywania podstawy prawnej przedłużenia przez KPP Międzyrzecz terminu 

załatwienia sprawy w przypadku 5 postępowań wyjaśniających; 

7) brak udokumentowania faktu przeprowadzenia w KPP Międzyrzecz szkoleń                          

z podległymi funkcjonariuszami. 

 

* * * 

 

IV. Ewidencja czasu służby policjantów. 

 

Kontrola przeprowadzona została w III i IV kwartale roku sprawozdawczego, zgodnie                

z „Planem  kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na 

2012 rok.” (l. dz. T–I–1107/2011).  

Czynnościami kontrolnymi objęto Komendę Powiatową Policji w Nowej Soli (l. dz. 

T–II–495/12) oraz Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Kraj. (l. dz. T–II–489/12). Ich 

celem było sprawdzenie prawidłowości planowania czasu służby policjantów, czasu pełnienia 

tejże służby, poprawności jej ewidencjonowania oraz terminowości rozliczania czasu służby, 

a także nadzoru właściwych przełożonych nad przedmiotowymi aspektami, według 

przyjętych kryteriów i założonych mierników. Należy zaznaczyć, iż w pierwszym przypadku 

postępowanie kontrolne nie zostało zakończone w roku sprawozdawczym, stąd brak 

informacji o ujawnionych nieprawidłowościach.                

 

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli były następujące zagadnienia: 

 

 prawidłowość planowania czasu służby; 

 prawidłowość czasu pełnienia służby;  

 poprawność ewidencjonowania czasu służby; 

 terminowość rozliczania czasu służby; 

 nadzór właściwych przełożonych nad planowaniem, pełnieniem, ewidencjonowaniem  

i rozliczaniem czasu służby. 

 

Nieprawidłowości: 

 

1) w okresie poddanym kontroli funkcjonariuszom planowano pełnienie całodobowych 

dyżurów domowych, w sobotę, niedzielę oraz święta, w godz. od 7.00 do 7.00 dnia 

następnego (bądź 7.30 – 7.30), a więc przez 24 godziny. Powyższe uchybienia 

stanowią naruszenie § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych               
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i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby 

policjantów; 

2) w badanym okresie stwierdzono 149 przypadki naruszenia obowiązku zaplanowania 

policjantowi po 8 godzinach służby co najmniej 10 godzin czasu wolnego. Powyższe 

nieprawidłowości stanowią naruszenie § 4 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia; 

3) w badanym okresie stwierdzono 150 przypadków naruszenia obowiązku udzielenia 

policjantowi po 8 godzinach służby co najmniej 10 godzin czasu wolnego. Powyższe 

nieprawidłowości stanowią naruszenie § 4 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia; 

4) w badanym okresie stwierdzono 111 przypadków naruszenia obowiązku zaplanowania 

policjantowi po 12 godzinach służby w porze dziennej 24 godzin czasu wolnego,            

a jeżeli pełniłby służbę w porze nocnej – 48 godzin czasu wolnego. Powyższe 

nieprawidłowości stanowią naruszenie § 4 ust. 5 rozporządzenia; 

5) w badanym okresie stwierdzono 136 przypadków naruszenia obowiązku udzielenia 

policjantowi po 12 godzinach służby w porze dziennej 24 godzin czasu wolnego,                  

a jeżeli pełnił służbę w porze nocnej – aż 48 godzin czasu wolnego. Powyższe 

nieprawidłowości stanowią naruszenie § 4 ust. 5 rozporządzenia; 

6) w okresie poddanym kontroli wytworzono trzy miesięczne „Grafiki służb na miesiąc 

… 2012 r.”, niezarejestrowane, niepodpisane przez autora dokumentu, jak również 

niezatwierdzone przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych, bądź osobę 

przez niego upoważnioną. Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie § 6 ust. 3 

zdanie pierwsze rozporządzenia; 

7) brak korekty zapisu w grafiku, pomimo zaistnienia zmiany w zakresie pełnienia 

służby (zmiana godzin służby, dodatkowa służba, dodatkowy dzień wolny), bardzo 

często skutkujący niewłaściwym naliczeniem czasu służby; 

8) dokonanie korekty zapisu w grafiku, w związku z zaistnieniem zmiany w zakresie 

pełnienia służby (zmiana godzin służby, dodatkowa służba, dodatkowy dzień wolny), 

a mimo to niewłaściwe naliczenie czasu służby; 

9) zastosowanie w grafiku zaokrąglenia w górę lub w dół czasu służby do pełnej 

wartości, skutkującego niewłaściwym naliczeniem czasu służby; 

10) mała czytelność zapisu w notatniku służbowym, jego znaczna lakoniczność, brak 

potwierdzenia odprawy do służby i rozliczenia z niej, brak opisu przebiegu służby,           

a także pominięcie naprzemiennie innych istotnych obowiązkowych elementów,           

o których mowa w § 4 wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia            

26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz 

przechowywania notatników służbowych (tj. rodzaj służby, rejon pełnienia służby, 

czas rozpoczęcia i zakończenia odprawy, stopień, imię i nazwisko oraz podpis osoby 

przeprowadzającej odprawę, wskazanie dowódcy patrolu, udział psa służbowego, czas 

i miejsce przerwy w służbie, znaczne przedziały czasowe bez udokumentowania 

realizacji jakichkolwiek czynności służbowych), skutkujące bardzo często brakiem 

możliwości odtworzenia przebiegu służby oraz ustalenia rzeczywistej godziny 

rozpoczęcia i zakończenia służby, a przez to wątpliwościami choćby co do liczby 

godzin służby; 

11) w zakresie terminowości rozliczania czasu służby stwierdzono, iż w 6 przypadkach 

funkcjonariusze zakończyli I kwartał 2012 roku niedogodzinami (od „-4” do „-57”), 

przy czym aż w 5 przypadkach, w okresie poddanym kontroli, wygenerowali oni 
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niedogodziny (od „-11,5” do „-41”), a tylko w 1 przypadku policjant wypracował 

nadgodziny („+16,5”); 

12) w zakresie terminowości rozliczania czasu służby stwierdzono, iż w 4 przypadkach 

funkcjonariusze zakończyli I kwartał 2012 roku nadgodzinami (od „+45” do „+398”), 

przy czym w 2 przypadkach, w okresie poddanym kontroli, wygenerowali oni 

niedogodziny („-119” i „-155,5”), oraz w 2 kolejnych przypadkach policjanci 

wypracowali nadgodziny („+18” do „+24”); 

13) w poddanych sprawdzeniu urządzeniach ewidencyjnych stwierdzono błędy 

matematyczne w obliczeniach czasu służby, ale również omyłki pisarskie, które 

wspólnie doprowadziły do wielu niezgodności w zakresie danych, dotyczących 

przepracowanych godzin służby przez wybranych funkcjonariuszy Policji, 

wymuszając w dalszej kolejności konieczność dokonania stosownych korekt za okres 

I kwartału 2012 roku; 

14) w toku czynności kontrolnych dodatkowo stwierdzono szereg nieprawidłowości                  

i uchybień w zakresie przestrzegania postanowień zarządzenia nr 1041 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad 

organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek 

organizacyjnych Policji, a także regulaminów organizacyjnych poszczególnych 

jednostek Policji, w części dotyczącej obowiązku sporządzania oraz aktualizacji Kart 

opisu stanowiska pracy funkcjonariusza Policji (brak karty opisu stanowiska, brak 

daty podpisania dokumentu przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, 

nieaktualizowanie zadań służbowych przez bezpośredniego przełożonego 

funkcjonariusza). 

 

* * * 

 

V. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” – 2 kontrole problemowe. 

 

Kontrola przeprowadzona została w III i IV kwartale roku sprawozdawczego, zgodnie                

z „Planem  kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na 

2012 rok.” (l. dz. T–I–1107/2011).  

Czynnościami kontrolnymi objęto Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.            

(l. dz. T–II–896/12), Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze (l. dz. T–II–630/12) oraz 

Komendę Powiatową Policji w Świebodzinie (l. dz. T–II–886/12), przy czym w pierwszym 

przypadku postępowanie kontrolne nie zostało zakończone w roku sprawozdawczym, stąd 

brak na chwilę obecną jakichkolwiek informacji o ujawnionych nieprawidłowościach.                

Ich celem jest sprawdzenie realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz prawidłowości 

prowadzonej dokumentacji dotyczącej tej problematyki, w wybranych jednostkach 

organizacyjnych lubuskiej Policji. 

 

Przedmiotem prowadzonej kontroli, są następujące zagadnienia: 

 

 prawidłowość wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie przez 

policjantów  formularzy „Niebieska Karta – A”; 
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 terminowość przesyłania formularzy „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego 

zespołu interdyscyplinarnego; 

 prawidłowość tworzenia i kompletownia dokumentacji w teczkach zagadnieniowych 

„Przemoc w rodzinie”; 

 dokumentowanie przez koordynatorów procedury „Niebieskie Karty” oraz 

dzielnicowych udziału w pracach zespołów interdyscyplinarnych / grup roboczych; 

 podejmowanie działań przez dzielnicowych lub policjantów realizujących zadania  

w zakresie profilaktyki, mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym 

występować w rodzinie; 

 nadzór nad realizacją procedury „Niebieskie Karty” pełniony przez osobę wyznaczoną 

przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji. 

 

Nieprawidłowości: 

 

1) w 2 przypadkach na 34 policjanci KPP Świebodzin przeprowadzający interwencję 

domową sporządzili dokumentację w postaci notatek urzędowych, zamiast 

wypełnienia formularzy „Niebieska Karta – A”. Powyższe działanie narusza zapisy             

§ 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie 

procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta; 

2) niekompletne wypełnienie formularzy „Niebieska Karta – A” – powyższą 

nieprawidłowość w KMP Zielona Góra stwierdzono w 32 przypadkach na 49, co 

stanowi  65,3 %  ogółu procedur poddanych badaniu. Uchybienie to stanowi 

naruszenie postanowień zawartych w § 2 ust. 1 rozporządzenia oraz  § 2 ust. 1 

wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie 

sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury Niebieskiej Karty; 

3) niekompletne wypełnienie formularzy „Niebieska Karta – A”, powyższą 

nieprawidłowość w KPP Świebodzin stwierdzono w 23 przypadkach na 34, co 

stanowi  67,6 %  ogółu procedur poddanych badaniu. Uchybienie to stanowi 

naruszenie postanowień zawartych w § 2 ust. 1 rozporządzenia oraz  § 2 ust. 1 

wytycznych; 

4) zbędne wypełnianie przez interweniujących policjantów KMP Zielona Góra pkt XVIII 

„informacje dot. stanu zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie” – 6 tego typu przypadków (12,2 % ogółu procedur 

poddanych badaniu). Podkreślić należy, że punkt ten wypełnia przedstawiciel 

podmiotu właściwego w zakresie ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka, położna, 

ratownik medyczny), do którego została przewieziona osoba co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Uchybienie to stanowi naruszenie 

postanowień zawartych w § 2 ust. 1 rozporządzenia oraz  § 2 ust. 1 wytycznych; 

5) zbędne wypełnianie przez interweniujących policjantów KPP Świebodzin pkt XVIII 

„informacje dot. stanu zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie” – 6 tego typu przypadków (17,6 % ogółu procedur 

poddanych badaniu). Uchybienie to stanowi naruszenie postanowień zawartych w § 2 

ust. 1 rozporządzenia oraz  § 2 ust. 1 wytycznych; 

6) brak pieczęci podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz „Niebieska Karta 
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– A” – 5 tego typu przypadków (10,2 % ogółu procedur poddanych badaniu). 

Podkreślić należy, że w przypadku formularzy „Niebieska Karta – A” sporządzanych 

przez policjantów, winna to być pieczęć nagłówkowa jednostki, w której pełni on 

służbę. Uchybienie to stanowi naruszenie postanowień zawartych w § 2 ust. 1 

rozporządzenia oraz  § 2 ust. 1 wytycznych; 

7) niepodpisanie formularza „Niebieska Karta – A” przez policjanta KMP Zielona Góra 

sporządzającego formularz –  4 tego typu przypadki (8,2 % ogółu procedur poddanych 

badaniu). Uchybienie to stanowi naruszenie postanowień zawartych w § 2 ust. 1 

rozporządzenia oraz  § 2 ust. 1 wytycznych; 

8) niepodpisanie formularza „Niebieska Karta – A” przez policjanta KPP Świebodzin 

sporządzającego formularz –  2 tego typu przypadki (5,9 % ogółu procedur poddanych 

badaniu). Uchybienie to stanowi naruszenie postanowień zawartych w § 2 ust. 1 

rozporządzenia oraz  § 2 ust. 1 wytycznych; 

9) w wyniku kontroli 49 teczek „Przemoc w rodzinie” stwierdzono 9 przypadków 

przekroczenia 7 dniowego terminu przesłania oryginałów wypełnionych formularzy 

„Niebieska Karta – A” do przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych, co 

stanowi 18,4 %  ogółu procedur poddanych badaniu. Liczba dni przekroczenia  

w przesłaniu wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” do przewodniczących 

zespołów interdyscyplinarnych wacha się od jednego do nawet 30 dni. Powyższe 

nieprawidłowości naruszały § 7 ust. 1 rozporządzenia; 

10) w KP I w Zielonej Górze stwierdzono 1 uchybienie dotyczące kompletności 

dokumentacji zgromadzonej w teczce zagadnieniowej „Przemoc w rodzinie”, 

polegające na braku kopii jednej strony formularza „Niebieska Karta – A” (strona nr 

5) zawierającej punkty od XVI do XVIII. Przedmiotowe uchybienie stanowi 

naruszenie postanowień zawartych § 5 ust. 1 wytycznych; 

11) w wyniku kontroli w KPP Świebodzin 34 teczek zagadnieniowych „Przemoc                     

w rodzinie”, w 3 przypadkach (tj. 8,8 % ogółu teczek poddanej ocenie) stwierdzono 

uchybienia dotyczące kompletności zgromadzonej w nich dokumentacji, polegające na 

braku dokumentów potwierdzających czynności podjęte przez Policję wobec 

przemocy w rodzinie, a także 1 przypadek braku kopii jednej strony formularza 

„Niebieska Karta – A” (strona nr 7) zawierającej punkty od XIX do XX. 

Przedmiotowe uchybienia stanowią naruszenie postanowień zawartych § 5 ust. 1 

wytycznych; 

12) stwierdzono całkowity brak wizyt dzielnicowych KMP Zielona Góra sprawdzających 

stan bezpieczeństwa w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”. Sytuacja 

taka miała miejsce w 16 przypadkach na 49 (32,7 % ogółu procedur poddanych 

kontroli). Stanowi to naruszenie postanowień § 13 pkt 6 rozporządzenia oraz § 6 ust. 2 

wytycznych; 

13) stwierdzono niesystematyczność wizyt dzielnicowych KPP Świebodzin 

sprawdzających stan bezpieczeństwa w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie 

Karty”. Sytuacja taka miała miejsce w 17 przypadkach na 34 (50 % ogółu procedur 

poddanych kontroli). Stanowi to naruszenie postanowień § 13 pkt 6 rozporządzenia 

oraz § 6 ust. 2 wytycznych; 

14) całkowity brak wpisów (poleceń, kontroli itp.) kierownika rewiru dzielnicowych KPP 

Świebodzin, powyższą nieprawidłowość stwierdzono aż w 27 przypadkach, co 

stanowi 79,4 %  ogółu procedur poddanych badaniu. Stanowi to naruszenie 

postanowień § 7 wytycznych oraz § 19 pkt 7 zarządzenia nr 528 Komendanta 
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Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie form i metod wykonywania 

zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych; 

15) brak kontroli realizacji poleceń przez kierownika rewiru dzielnicowych lub posterunku 

Policji, powyższą nieprawidłowość stwierdzono w KMP Zielona Góra aż w 36 

przypadkach na 49, co stanowi 73,5 % ogółu procedur poddanych badaniu. W kartach 

nadzoru teczek zagadnieniowych „Przemoc w rodzinie” znajdują się, w przeważającej 

części, jedynie pojedyncze wpisy, dokonywane z chwilą przekazania wypełnionych 

formularzy „Niebieska Karta – A” dzielnicowym, zawierające najczęściej polecenie 

ich przesłania do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego lub ogólnikowe 

polecenie realizacji procedury. We wszystkich opisywanych przypadkach kierownicy 

rewirów dzielnicowych bądź posterunków Policji, nie dokonują sprawdzenia, ani 

wydanego polecenia, ani też sposobu realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez 

podległych dzielnicowych. Stanowi to naruszenie postanowień § 7 wytycznych oraz           

§ 19 pkt 7 zarządzenia; 

16) brak kontroli realizacji poleceń przez kierownika rewiru dzielnicowych lub posterunku 

Policji, powyższą nieprawidłowość stwierdzono w KPP Świebodzin aż w 5 

przypadkach, co stanowi 14,7 %  ogółu procedur poddanych badaniu. Stanowi to 

naruszenie postanowień § 7 wytycznych oraz § 19 pkt 7 zarządzenia; 

17) brak potwierdzenia przez dzielnicowego przyjęcia poleceń do realizacji – 27 tego typu 

przypadków na 49 w KMP Zielona Góra (55,1 % ogółu procedur poddanych badaniu). 

Stanowi to naruszenie postanowień § 7 wytycznych oraz § 19 pkt 7 zarządzenia; 

18) brak daty przyjęcia sprawy przez dzielnicowego – 12 tego typu przypadków na 49           

w KMP Zielona Góra (24,5 % ogółu procedur poddanych badaniu). Stanowi to 

naruszenie postanowień § 7 wytycznych oraz § 19 pkt 7 zarządzenia. 

 

* * * 

 

VII. Funkcjonowanie Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji   

w Gorzowie Wlkp. 

 

 Kontrola przeprowadzona została w III i IV kwartale roku sprawozdawczego,                        

na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Ryszarda 

Wiśniewskiego (l. dz. T–II–950/12).  

 Czynnościami kontrolnymi objęto Laboratorium Kryminalistyczne KWP Gorzów 

Wlkp. Ich celem było zbadanie prawidłowości i efektywności wykonania zadań służbowych, 

realizowanych przez funkcjonariuszy tej komórki organizacyjnej Policji, w okresie od 1 

stycznia 2011 r. do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym. 

 

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli, były następujące zagadnienia: 

 

 stan zatrudnienia, posadowienie oraz realizacja powierzonych zadań (w tym 

świadczenia otrzymywanie w związku z miejscem pełnienia służby/pracy); 

 ewidencja czasu służby/pracy (w tym ewidencja urlopowa); 
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 przechowywanie broni służbowej; 

 wyposażenie w sprzęt transportowy; 

 wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie 

Wlkp. na siedzibę filii Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Zielonej Góry, 

I Komisariatu Policji, Laboratorium Kryminalistycznego oraz Archiwum Komendy 

Wojewódzkiej Policji”,   

 uzyskanie zgody przełożonego w sprawach osobowych na pełnienie funkcji biegłego 

sądowego. 

 

Nieprawidłowości: 

 

1) stwierdzono przypadki pełnienia służby funkcjonariuszy w innych miejscowościach 

niż określone w ich rozkazach personalnych (z pominięciem delegowań oraz realizacji 

zadań doraźnych w terenie); 

2) ujawniono przypadki podpisywania list obecności przez funkcjonariuszy w sytuacji 

ich nieobecności w siedzibie komórki organizacyjnej; 

3) odnotowano przypadki wpisywania w opiniach z przeprowadzonych ekspertyz 

błędnych miejscowości sporządzenia dokumentów, co nie odpowiadało stanowi 

faktycznemu; 

4) stwierdzono brak weryfikowania ilości pełnionych służb przez policjantów podczas 

potwierdzania tego faktu we wnioskach o zwrot kosztów dojazdu do służby, przez co 

dochodziło do potwierdzania innej ilości służb niż rzeczywista; 

5) ujawniono przypadki niepowiadomienia pisemnym raportem Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. o zmianie miejsca zamieszkania; 

6) odnotowano sytuacje standardowego wypracowywania godzin ponad określoną normę 

w ramach służby pełnionej poza podstawowym rozkładem czasu służby; 

7) stwierdzono nieprzestrzeganie zasad wykorzystywania zaległych urlopów przez 

podległych funkcjonariuszy i pracowników; 

8) ujawniono naruszenie regulacji prawnych w zakresie broni służbowej oraz związanej     

z tym dokumentacji; 

9) odnotowano fakt niepobierania na strzelania programowe broni służbowej wraz                   

z przydzieloną do niej amunicją, przez co nie zapewniono jej stałej wymiany na 

nowszą; 

10) stwierdzono przypadki użytkowania sprzętu zakupionego w ramach projektu 

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego przy ul. 

Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp. na siedzibę filii Samodzielnego Pododdziału 

Prewencji Policji z Zielonej Góry, I Komisariatu Policji, Laboratorium 

Kryminalistycznego oraz Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji” poza siedzibą 

Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Zygalskiego 2  

w Gorzowie Wlkp.; 

11) ujawniono przypadki przydzielenia sprzętu służbowego oraz nieprawidłowego 

udokumentowania tego faktu w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych; 
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12) odnotowano sytuacje podjęcia zajęcia zarobkowego poza służbą jako biegły sądowy, 

bez wystąpienia z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie 

Wlkp. o wyrażenie stosownej zgody. 

 

* * * 

 

IX. Realizacja zadań na wybranych stanowiskach pracy w Wydziale Ochrony Informacji 

Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

 

 Kontrola przeprowadzona została w II i III kwartale roku sprawozdawczego,                        

na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Ryszarda 

Wiśniewskiego (l. dz. T–II–659/12).  

 Czynnościami kontrolnymi objęto Wydział Ochrony Informacji Niejawnych KWP 

Gorzów Wlkp. Ich celem było sprawdzenie prawidłowości i efektywności wykonania zadań 

służbowych, realizowanych na wybranych stanowiskach pracy wymienionej komórki 

organizacyjnej Policji, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 19 czerwca 2012 r. 

 

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli, były następujące zagadnienia: 

 

 prawidłowość sporządzenia zestawienia prowadzonych postępowań sprawdzających, 

przekazanych na potrzeby audytu wewnętrznego;  

 zgodność wykonywanych zadań z opisem stanowiska pracy i zakresem obowiązków 

albo kartą opisu stanowiska pracy lub zadań wykraczających poza przypisane 

obowiązki;  

 poprawność prowadzenia wybranych postępowań sprawdzających. 

 

Nieprawidłowości: 

 

1) nierzetelne i niezgodne ze stanem faktycznym sporządzenie w kwietniu 2012 r. przez 

pracowników Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp. zestawień tabelarycznych, 

zawierających ilości wydanych poświadczeń bezpieczeństwa przez pracownice 

prowadzące postępowania sprawdzające, wykonanych na potrzeby audytu 

wewnętrznego, co mogło wynikać z polecenia Naczelnika Wydziału OIN KWP                  

w Gorzowie Wlkp. oraz przekazanie za jej akceptacją przedmiotowych zestawień 

tabelarycznych Audytorowi Wewnętrznemu KWP w Gorzowie Wlkp., co mogło 

skutkować przedstawieniem przez niego nierzetelnych informacji Komendantowi 

Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wlkp.; 

2) nierzetelne i niezgodne ze stanem faktycznym sporządzenie w czerwcu 2012 r. przez 

pracowników Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp. zestawień tabelarycznych 

zawierających ilości postępowań sprawdzających w rozbiciu na pracownice je 

prowadzące oraz klauzule tajności do jakich miały być wydane poświadczenia 

bezpieczeństwa, wykonanych na potrzeby audytu wewnętrznego, co wynikło                        
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z polecenia Naczelnika Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp. oraz przekazanie za 

jej akceptacją przedmiotowych zestawień tabelarycznych Audytorowi Wewnętrznemu 

KWP w Gorzowie Wlkp., co mogło skutkować przedstawieniem przez niego 

nierzetelnych informacji Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wlkp.; 

3) ujawniono okoliczności wskazujące na możliwość sugerowania przez Naczelnika 

Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp. podległym pracownikom Wydziału OIN 

KWP w Gorzowie Wlkp. nieudostępniania Audytorowi Wewnętrznemu KWP                     

w Gorzowie Wlkp. akt postępowań sprawdzających, prowadzonych w 2011 r., przez 

jednego z pracowników Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp., w zakresie 

dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzulach tajne i ściśle tajne oraz                    

o możliwości podjęcia działań w celu podmiany dokumentacji w aktach tych 

postępowań sprawdzających, w tym kart nadzoru, w przypadku zażądania ich do 

wglądu przez audytora, aby ukryć fakt prowadzenia tego rodzaju postępowań przez 

tegoż pracownika, a także poczynienia przygotowań w tym zakresie poprzez 

podpisanie przez Naczelnika Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp. 11 sztuk 

niewypełnionych kart nadzoru; 

4) kierowanie przez Naczelnika Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp. jednego                     

z podległych pracowników Zespołu Postępowań Sprawdzających i Kontroli, do 

wykonywania długoterminowo zadań w Kancelarii Tajnej, w ramach zastępstwa,          

w okresie od marca 2010 r. do początku czerwca 2012 r., za nieobecnych 

pracowników tej komórki organizacyjnej, w związku z czym nie prowadził on w ogóle 

postępowań sprawdzających; 

5) w okresie objętym kontrolą zlecanie jednemu z pracowników Wydziału OIN KWP w 

Gorzowie Wlkp. do samodzielnego prowadzenia 31 specjalnych lub poszerzonych 

postępowań sprawdzających, w tym przez: Naczelnika Wydziału OIN KWP                      

w Gorzowie Wlkp. (1 przypadek na 30 skontrolowanych, spośród prowadzonych 31 

postępowań), ówczesnych Kierowników Sekcji Postępowań Sprawdzających i 

Kontroli Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp. (25 przypadków na 30 

skontrolowanych, spośród prowadzonych 31 postępowań) i osobę zastępującą 

kierownika sekcji (4 przypadki na 30 skontrolowanych, spośród prowadzonych 31 

postępowań); 

6) uzyskanie informacji mogących świadczyć o zlecaniu przez Naczelnika Wydziału 

OIN KWP w Gorzowie Wlkp. podległym pracownikom wykonywania szeregu 

czynności niezwiązanych z zakresem ich zadań i obowiązków w ramach świadczonej 

przez nich pracy w celach prywatnych oraz o możliwości popełnienia przez nią 

przestępstwa poza służbą. 

 

* * * 

1100..  WWNNIIOOSSKKII  II  ZZAALLEECCEENNIIAA                                                                                                                                                                                

SSFFOORRMMUUŁŁOOWWAANNEE  WW  WWYYNNIIKKUU  PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZEENNIIAA  KKOONNTTRROOLLII,,                                                                              

WWRRAAZZ  ZZEE  SSTTAANNEEMM  IICCHH  RREEAALLIIZZAACCJJII..  

 

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz ich 

przyczyn i skutków, a także zapobieżenia powstawaniu analogicznych błędów                         

w przyszłości, zarządzający kontrolę polecił poszczególnym podmiotom kontroli: 
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KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE 

 

VI. Prawidłowość przyznawania i naliczania równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego. 

 

1. Przypomnieć funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

o obowiązkach, wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw  

i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów, a w szczególności o obowiązku 

wynikającego z § 13 pkt 6. 

2. Zobligować funkcjonariuszy KMP Gorzów Wlkp. do podawania aktualnych danych  

w przedkładanych Oświadczeniach mieszkaniowych do ustalenia uprawnień do 

równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości. 

3. Zobligować funkcjonariuszy KMP Gorzów Wlkp. do każdorazowego przedkładania 

nowych oświadczeń mieszkaniowych w przypadku zmian mających wpływ na 

uprawnienia do otrzymania  równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego 

– w myśl § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia               

28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, 

odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika 

pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. 

4. Zobligować funkcjonariuszy KMP Gorzów Wlkp. do każdorazowego kwitowania 

odbieranych decyzji  administracyjnych dot. przyznania im, bądź odmowy przyznania, 

cofania, czy to zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego – poprzez stawianie podpisu, a także daty jej odbioru. 

5. Spowodować zwiększenie sprawowanego przez właściwego pracownika KMP 

Gorzów Wlkp. nadzoru merytorycznego nad wydawanymi w przedmiotowej sprawie 

decyzjami administracyjnymi – poprzez dopilnowanie każdorazowego kwitowania 

przez funkcjonariuszy ich odbioru. 

 

* * * 

 

Jak wynika z pisemnej odpowiedzi, otrzymanej z KMP Gorzów Wlkp. – za wyjątkiem KPP 

Nowa Sól oraz KPP Sulęcin, gdzie nadal trwają czynności kontrolne – wszystkie wnioski 

końcowe zostały w całości zrealizowane. 

 

* * * 

 

VIII. Wydatki rzeczowe pokrywane ze środków Miasta Zielona Góra, w okresie 

obowiązywania Porozumienia z dnia 23 grudnia 2009 roku, dot. pokrycia kosztów 

utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych w komisariatach 

Policji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, z mocą obowiązującą w okresie 

od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2014 roku. 
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1. W związku z prowadzonym już postępowaniem dyscyplinarnym wobec byłego 

Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, w stosunku do ww. zasadnym było   

uzupełnienie zarzutów o kolejny czyn, który ujawniono w niniejszych czynnościach 

kontrolnych. 

2. Wyciągnąć odpowiedzialność dyscyplinarną wobec Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Materiałowo-Technicznej KWP Gorzów Wlkp. oraz funkcjonariusza pełniącego 

wówczas obowiązki jego zastępcy, na zasadach określonych w Rozdziale 10 – 

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji. Jednocześnie, uznać czyn ten jako naruszenie dyscypliny służbowej 

stanowiącej przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi. W związku z czym odstąpić 

od wszczęcia postępowania i przeprowadzić ze sprawcami przewinienia 

dyscyplinarnego udokumentowaną w formie notatki rozmowę dyscyplinującą – 

zgodnie z art. 132 ust. 4b cyt. wyżej ustawy. 

3. Z uwagi na zwolnienie ze służby części funkcjonariuszy Policji KWP Gorzów Wlkp. 

oraz KMP Zielona Góra, ponoszących odpowiedzialność za popełnione naruszenia 

przepisów prawa, odstąpić od wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych, na 

zasadach określonych w cyt. ustawie. 

4. Uznać czyn Głównego Księgowego KWP Gorzów Wlkp. oraz Naczelnika Wydziału 

Finansów KWP Gorzów Wlkp., jako naruszenie obowiązków członka korpusu służby 

cywilnej za mniejszej wagi. W związku z czym, ww. ukarać upomnieniem na piśmie – 

zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 

5. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wystąpić do 

Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z informacją o uzasadnionym 

podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego w stosunku do byłych 

policjantów garnizonu lubuskiego. 

6. Wyciągnąć odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Rozdziale 10 

– Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów ustawy z dnia 6 kwietnia                    

1990 r. o Policji, w stosunku do Eksperta Wydziału Wspomagającego KMP                                      

w Zielonej Górze (wcześniej Naczelnika Wydziału Administracyjno–Gospodarczego 

KMP w Zielonej Górze), odpowiedzialnego za wydatkowanie środków uzyskanych                                

z miasta Zielona Góra niezgodnie z zawartym porozumieniem. 

7. Zobowiązać Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze oraz Naczelników 

wydziałów KWP w Gorzowie Wlkp., upoważnionych do dysponowania środkami 

pieniężnymi pozostającymi w dyspozycji jednostki, do zwiększenia nadzoru nad 

gospodarowaniem tymi środkami, ze szczególnym uwzględnieniem zasad celowości            

i oszczędności, zgodnie z wytycznymi art. 44 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych. 

8. Wprowadzić w KMP Zielona Góra szczegółową ewidencję materiałów, zawierającą 

informację o rozdysponowaniu zakupionych środków. 

 

* * * 

 

Jak wynika z pisemnej odpowiedzi, otrzymanej od kierownika podmiotu poddanego kontroli, 

wszystkie wnioski końcowe zostały w całości zrealizowane, przy czym postępowania 
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dyscyplinarne prowadzone w stosunku do osób wymienionych w punkcie 1 i 6 zostały 

umorzone z uwagi na ich odejście emeryturę. 

 

* * * 

 

REALIZACJA ZADAŃ REGULAMINOWYCH / USTAWOWYCH 

 

I. Terminowość i prawidłowość rejestracji w systemie TEMIDA czynów karalnych 

nieletnich. 

 

1. Spowodowanie zorganizowania doskonalenia zawodowego dla wszystkich 

funkcjonariuszy KMP Zielona Góra, wykonujących czynności w sprawach nieletnich, 

obejmującego zagadnienia: 

 właściwego kwalifikowania czynów karalnych popełnionych przez nieletnich;  

 przypadków prawidłowego stosowania art. 12 k.k.; 

 właściwego wypełniania formularzy statystycznych STP, zgodnie z zapisami 

zarządzenia nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r.  

w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych 

statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach 

tonięcia. 

2. Przyjęcie prawidłowych rozwiązań organizacyjnych, dot. terminowości sporządzania  

i rejestracji formularzy statystycznych STP, poprzez: 

 uzyskiwanie z sądu ds. nieletnich rzetelnych informacji o wydaniu postanowienia 

przez sędziego rodzinnego, dot. wszczęcia postępowań wyjaśniających w sprawie 

czynów nieletnich ściganych z oskarżenia prywatnego; 

 usprawnienie obiegu dokumentacji pomiędzy funkcjonariuszami prowadzącymi 

postępowania w sprawach nieletnich, a Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego 

KMP w Zielonej Górze (w sytuacji, gdy liczba czynów w sprawie jest ≥ 5,                    

a osobą uprawnioną do zatwierdzenia formularzy statystycznych jest kierownik 

ww. komórki organizacyjnej). 

3. Rozważenie wyciągnięcia konsekwencji wobec Specjalisty Wydziału do Walki                

z Przestępczością Nieletnich i Przeciwko Mieniu KMP w Zielonej Górze, z uwagi                             

na 114 – dniowe opóźnienie w wypełnieniu i rejestracji formularzy statystycznych 

STP – 2 i STP – 3. 

4. Zobowiązanie w KPP Słubice właściwych przełożonych do zwiększenia nadzoru nad 

policjantami formułującymi zarzuty i wykonującymi czynności z nieletnimi 

sprawcami czynów karalnych oraz nad zasadnością sporządzania formularzy 

statystycznych STP w zakresie tych spraw, w celu prawidłowego określania czynów 

karalnych i właściwego ich zarejestrowania oraz przyjętej kwalifikacji prawnej. 

5. Spowodowanie, aby policjanci KPP Słubice sporządzali i przekazywali do rejestracji 

formularze statystyczne STP, dotyczące czynów karalnych ściganych z oskarżenia 

prywatnego popełnionych przez nieletnich sprawców, tylko w przypadku wydania 

postanowień o wszczęciu postępowań przez właściwych sędziów rodzinnych. 
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6. Zobligowanie policjantów KPP Słubice sporządzających formularze statystyczne STP 

do ich prawidłowego wypełniania, natomiast właściwych przełożonych tych 

funkcjonariuszy do ich szczegółowego sprawdzania, aby zawarte w nich informacje 

były zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami. 

7. Wprowadzenie w KPP Słubice właściwszego obiegu formularzy statystycznych STP, 

aby wszystkie były terminowo przekazywane do Wydziału Wywiadu Kryminalnego 

KWP w Gorzowie Wlkp. 

8. Zobowiązanie pracowników Zespołu Łączności i Informatyki KPP Słubice do 

rzetelniejszego prowadzenia RSD w formie elektronicznej, aby nie dochodziło do 

przypadków niewpisywania w ogóle lub błędnego wpisywania dat przesłania 

formularzy STP-2 i STP-3. 

9. Wprowadzenie w KPP Słubice odpowiedniego obiegu materiałów zgromadzonych              

w trybie art. 37 u.p.n., aby na sprawach przekazywanych do właściwych sądów 

rodzinnych były nadawane odpowiednie sygnatury RSD. 

10. Zobligowanie pracowników Zespołu Łączności i Informatyki KPP Słubice do 

każdorazowego podpisywania się oraz wpisywania dat i identyfikatorów kadrowych 

na formularzach KSIP 12, 2A, 2C, 2H i Z1, z których dane wprowadzali do KSIP. 

11. Ustalenie, czy doszło w KPP Słubice do utraty dokumentacji służbowej w postaci 13 

szt. pism przesyłających materiały do sądu rodzinnego, a jeśli tak, to podjęcia 

czynności zmierzających do ustalenia osób odpowiedzialnych za naruszenie art. 6 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

12. Spowodowanie, aby w przypadku materiałów zgromadzonych w trybie art. 37 u.p.n., 

w Komisariacie Policji w Rzepinie nie dochodziło do przypadków sporządzania 

formularzy STP-1. 

 

* * * 

 

Jak wynika z pisemnych odpowiedzi, otrzymanych od kierowników podmiotów poddanych 

kontroli, wszystkie wnioski końcowe zostały w całości zrealizowane, przy czym z osobą,                       

o której mowa w punkcie 3, przeprowadzono „rozmowę instruktażową”. Natomiast, nie 

ustalono osób odpowiedzialnych za naruszenie wymienione w punkcie 8. 

 

* * * 

 

II. Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym w 2011 roku przez 

dysponentów II stopnia województwa lubuskiego. 

 

UWAGA: informacje zawarte w wystąpieniach pokontrolnych, stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych, o klauzuli tajności 

„poufne”, określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 
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* * * 

 

Jak wynika z pisemnych odpowiedzi, otrzymanych od kierowników podmiotów poddanych 

kontroli – za wyjątkiem KPP Nowa Sól oraz Wydziału Kryminalnego KWP Gorzów Wlkp., 

gdzie nadal trwają czynności kontrolne – wszystkie wnioski końcowe zostały w całości 

zrealizowane. 

 

* * * 

 

III. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków na 

postępowanie funkcjonariuszy jednostek Policji garnizonu lubuskiego w okresie od            

1 stycznia do 31 grudnia do 31 grudnia 2011 roku. 

 

1. Zobowiązać koordynatora skargowego KPP Międzyrzecz do: 

 prowadzenia skutecznego nadzoru nad postępowaniami wyjaśniającymi                      

w sprawach skarg, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedkładane mu 

projekty odpowiedzi kierowane do skarżących (uzasadnienie prawne, pouczenie   

o treści art. 239 k.p.a.); 

 dokumentowania faktu prowadzenia szkoleń, wynikających z wniosków 

zawartych w treści sprawozdań z przeprowadzonych postępowań wyjaśniających 

w sprawach skarg; 

 przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich funkcjonariuszy zajmujących się 

prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawach skarg, z zakresu 

obowiązujących zasad oraz prawidłowości sporządzanej dokumentacji. 

2. Zobowiązać osobę odpowiedzialną za prowadzenie Rejestru skarg i wniosków KPP 

Międzyrzecz do właściwego rejestrowania skarg ponownych. 

3. Zobowiązać funkcjonariuszy KPP Międzyrzecz prowadzących postępowania 

wyjaśniające w sprawach skarg do: 

 bezwzględnego wyjaśniania wszystkich zarzutów stawianych przez skarżących 

oraz przesłuchiwania świadków w trybie przepisów k.p.a.; 

 wskazywania podstaw prawnych w zawiadomieniach dot. przedłużenia terminu 

załatwienia sprawy. 

 

* * * 

 

Jak wynika z pisemnej odpowiedzi, otrzymanej od kierownika podmiotu poddanego  kontroli 

– za wyjątkiem KMP Zielona Góra, KPP Słubice i KPP Strzelce Kraj., gdzie nadal trwają 

czynności kontrolne – wszystkie wnioski końcowe zostały w całości zrealizowane. 
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* * * 

 

IV. Ewidencja czasu służby policjantów. 

 

1. Nasilić w KPP Strzelce Kraj. oraz KP Drezdenko, nadzór nad planowaniem, 

pełnieniem, ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu służby policjantów,                         

w szczególności poprzez wypełnianie regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie 

rozkładu czasu służby policjantów oraz postanowień decyzji nr 44/2012 Komendanta 

Powiatowego Policji w Strzelcach Kraj. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia rozkładu czasu służby oraz ewidencji czasu służby policjantów 

Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. 

2. Zobligować bezpośrednich przełożonych funkcjonariuszy KPP Strzelce Kraj. oraz               

KP Drezdenko, do bieżącego i skutecznego przestrzegania procedur, regulujących 

przedmiotową problematykę, w szczególności w zakresie prawidłowości planowania 

czasu służby, rzeczywistego czasu jej pełnienia oraz sposobu pełnienia przez 

policjantów dyżurów domowych, zarówno w podstawowym, jak i zmianowym 

rozkładzie czasu służby, poprzez: 

 planowanie realizacji zadań służbowych w ramach 40-godzinnego tygodnia 

służby oraz z uwzględnieniem 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego; 

 udzielanie czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze, w zamian za czas 

służby przekraczający dopuszczalną prawem normę; 

 wyznaczanie do pełnienia dyżuru domowego, wyłącznie w sytuacjach, gdy 

wymagają tego potrzeby służby. 

3. Zobowiązać kierowników komórek organizacyjnych KPP Strzelce Kraj. oraz KP 

Drezdenko, wyznaczonych do prowadzenia stosownej ewidencji czasu służby 

policjantów, do poprawnego ewidencjonowania czasu służby zaplanowanej                         

i rzeczywiście zrealizowanej oraz prawidłowego zliczania wypracowanych godzin 

służby, w szczególności poprzez: 

 opracowywanie i tworzenie właściwych harmonogramów (grafików) służby, tj.: 

zarejestrowanych, podpisanych przez autora dokumentu i zatwierdzonych przez 

przełożonego właściwego w sprawach osobowych, bądź osobę przez niego 

upoważnioną; 

 bieżące aktualizowanie zapisów w harmonogramach (grafikach) służby; 

 staranne prowadzenie urządzeń ewidencyjnych; 

 dokonywanie właściwych naliczeń czasu służby oraz prawidłowe zaokrąglanie             

w górę lub w dół czasu służby do pełnej wartości; 

 terminowe rozliczanie czasu służby oraz niedopuszczanie do powstawania tzw. 

„niedogodzin”, czy też generowania „nadgodzin”. 

4. Nakazać funkcjonariuszom KPP Strzelce Kraj. oraz KP Drezdenko, właściwe 

dokumentowanie w indywidualnym notatniku służbowym odprawy do służby, 

przebiegu całej służby oraz rozliczenia z niej, w szczególności poprzez: 
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 dokonywanie czytelnych, krótkich i rzeczowych wpisów, zawierających dane 

niezbędne do opracowania innej dokumentacji; 

 ujmowanie wszystkich istotnych i obowiązkowych elementów, o których mowa           

w § 4 wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 r.   

w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania 

notatników służbowych, tj.: rodzaj służby, rejon pełnienia służby, czas rozpoczęcia                   

i zakończenia odprawy, stopień, imię i nazwisko oraz podpis osoby 

przeprowadzającej odprawę, wskazanie dowódcy patrolu, udział psa służbowego, 

czas i miejsce przerwy w służbie itp.; 

 potwierdzanie odpraw do służby oraz rozliczeń z niej; 

 unikanie znacznych przedziałów czasowych bez udokumentowania realizacji 

jakichkolwiek czynności służbowych. 

5. Dokonać stosownej korekty danych w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych,       

w zakresie przepracowanych godzin  służby przez wytypowanych do sprawdzenia 10 

funkcjonariuszy KPP Strzelce Kraj. oraz KP Drezdenko, w okresie I kwartału 2012 

roku, jak również usunięcie stwierdzonych w toku czynności kontrolnych               

błędów matematycznych w obliczeniach czasu służby oraz omyłek pisarskich                          

w dokumentacji; 

6. Zobowiązać odpowiednio pracowników komórki organizacyjnej KPP Strzelce Kraj. 

właściwej w sprawach kadrowych oraz bezpośrednich przełożonych funkcjonariuszy 

KPP Strzelce Kraj. oraz KP Drezdenko, do przestrzegania postanowień zarządzenia nr 

1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych 

jednostek organizacyjnych Policji, Regulaminu Komendy Powiatowej Policji                      

w Strzelcach Kraj. z dnia 19 maja 2011 roku oraz Regulaminu Komisariatu Policji                

w Drezdenku z dnia 29 listopada 2010 roku, w części dotyczącej obowiązku 

sporządzania oraz aktualizacji Kart opisu stanowiska pracy funkcjonariusza Policji; 

7. Spowodować wykorzystanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,             

wynikłych wskutek dotychczas stosowanych rozwiązań organizacyjnych,                    

w procesie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy KPP Strzelce Kraj. oraz KP 

Drezdenko. 

   

* * * 

 

Jak wynika z pisemnej odpowiedzi, otrzymanej z KPP Strzelce Kraj. – za wyjątkiem KPP 

Nowa Sól, gdzie nadal trwają czynności kontrolne – wszystkie wnioski końcowe zostały                

w całości zrealizowane. 
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* * * 

 

V. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”. 

 

1. Ponowne zapoznanie funkcjonariuszy KMP Zielona Góra i KPP Świebodzin 

(dzielnicowych, kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków 

policji i dyżurnych), z aktami prawnymi oraz wytycznymi, dotyczącymi realizacji 

procedury „Niebieskie Karty”, tj.: 

 ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.); 

 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie 

procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. 

U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1245); 

 wytycznymi nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r.  

w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury 

„Niebieskiej Karty”  (Dz. Urz. KGP z 2011 r. Nr 10, poz. 77); 

 stanowiskiem Biura Prewencji KGP odnośnie wątpliwości interpretacyjnych dot. 

wejścia w życie nowych przepisów dot. realizacji procedury Niebieskiej Karty  

(zawarte w piśmie Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. l.dz. 

E-II-4871/11 z 13.12.2011 r.); 

 algorytmem procedury NIEBIESKA KARTA KMP w Zielonej Górze (stanowiącym 

załącznik do Pisma Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze 

podinsp. Andrzeja Zieniewicza z dnia 12 czerwca 2012 r., ldz. G-546/12) – 

dotyczy wyłącznie KMP Zielona Góra.    

2. Spowodowanie zorganizowania doskonalenia zawodowego dla wszystkich 

funkcjonariuszy KMP Zielona Góra i KPP Świebodzin, partycypujących w procesie 

realizacji procedury „Niebieskie Karty”, obejmującego zagadnienia: 

 właściwego wypełniania formularzy „Niebieska Karta – A”;  

 terminowości przesyłania formularzy „Niebieska Karta – A” do 

przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych; 

 podejmowania działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym 

występować w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty, w tym 

sprawdzanie stanu bezpieczeństwa osób, co do których istnieje podejrzenie, że 

jest dotknięta przemocą w rodzinie, zgodnie z terminami określonymi przez 

zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 

3. Spowodowanie zwiększenia nadzoru, sprawowanego przez kierowników rewirów 

dzielnicowych i posterunków policji KMP Zielona Góra oraz KPP Świebodzin, nad 

zagadnieniem realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez dzielnicowych.  

4. Przeprowadzenie czynności wyjaśniających na zasadzie art. 134i ust. 4 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1996 r., zmierzających do ustalenia osób winnych naruszenia dyscypliny 

służbowej w KMP Zielona Góra, polegającej na opieszałości w podjęciu działań                  

i niewystarczającym ich zakresie, w ramach realizowanej procedury „Niebieskie 

Karty”, wszczętej na podstawie formularza „Niebieska Karta – A”. 
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5. Rozważenie wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec Kierownika Rewiru 

Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Świebodzinie, w związku z ujawnionymi 

nieprawidłowościami w zakresie nadzoru nad realizacją procedury „Niebieskie Karty”, 

które stanowią naruszenie postanowień § 7 wytycznych nr 2 Komendanta Głównego 

Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas 

realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz § 19 pkt 7 zarządzenia nr 528            

Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie form  

i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych. 

 

* * * 

 

Jak wynika z pisemnej odpowiedzi, otrzymanej z KMP Zielona Góra oraz KPP Świebodzin – 

za wyjątkiem KPP Nowa Sól, gdzie nadal trwają czynności kontrolne – wszystkie wnioski 

końcowe zostały w całości zrealizowane. W zakresie natomiast realizacji punktu 4 Wydział 

Kontroli monitoruje jego realizację. Z osobą, o której mowa w punkcie 5 przeprowadzono 

rozmowę instruktażową. 

* * * 

 

VII. Funkcjonowanie Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji       

w Gorzowie Wlkp. 

 

1. Niedopuszczanie do sytuacji pełnienia służby przez funkcjonariuszy Laboratorium 

Kryminalistycznego KWP Gorzów Wlkp., w innych miejscowościach niż określone  

w ich rozkazach personalnych (z pominięciem delegowań oraz realizacji zadań 

doraźnych w terenie). 

2. Niedopuszczanie do sytuacji podpisywania list obecności przez funkcjonariuszy 

Laboratorium Kryminalistycznego KWP Gorzów Wlkp. w przypadku ich 

nieobecności w siedzibie komórki organizacyjnej, poprzez zwiększenie nadzoru nad tą 

dokumentacją i okresowe zapoznawanie się z umieszczonymi w niej zapisami. 

3. Nasilenie nadzoru przez właściwych przełożonych Laboratorium Kryminalistycznego 

KWP Gorzów Wlkp., nad sporządzanymi opiniami z przeprowadzonych ekspertyz, 

aby wpisywane w nich miejscowości sporządzenia dokumentów odpowiadały stanowi 

faktycznemu. 

4. Precyzyjniejsze weryfikowanie ilości pełnionych służb przez policjantów 

Laboratorium Kryminalistycznego KWP Gorzów Wlkp., podczas potwierdzania tego 

faktu we wnioskach o zwrot kosztów dojazdu do służby, aby nie dochodziło do 

potwierdzania innej ilości służb niż rzeczywista. 

5. Zobowiązanie funkcjonariuszy Laboratorium Kryminalistycznego KWP Gorzów 

Wlkp. do powiadomienia pisemnym raportem Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w Gorzowie Wlkp. o zmianie miejsca zamieszkania oraz zobowiązanie pozostałych 

policjantów do zweryfikowania, czy dopełnili przedmiotowego obowiązku  

i w razie potrzeby jego wypełnienie. 

6. Niedopuszczanie do standardowego wypracowywania godzin ponad określoną normę 

w ramach służby pełnionej poza podstawowym rozkładem czasu służby. 
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7. Przestrzeganie zasad wykorzystywania zaległych urlopów przez funkcjonariuszy              

i pracowników Laboratorium Kryminalistycznego KWP Gorzów Wlkp. 

8. Zapewnienie policjantom Laboratorium Kryminalistycznego KWP Gorzów Wlkp. 

właściwego miejsca przechowywania broni służbowej. 

9. Sporządzenie jednego wykazu funkcjonariuszy Laboratorium Kryminalistycznego 

KWP w Gorzowie Wlkp. przechowujących broń w pomieszczeniach służbowych 

Policji. 

10. Sporządzanie wykazu funkcjonariuszy Laboratorium Kryminalistycznego KWP  

w Gorzowie Wlkp. przechowujących broń w pomieszczeniach służbowych Policji do 

15 stycznia każdego roku oraz aktualizowanie go na bieżąco w razie zachodzących 

zmian bez dokonywania odręcznych aktualizacji. 

11. Zobowiązanie policjantów Laboratorium Kryminalistycznego KWP Gorzów Wlkp. do 

pobierania na strzelania programowe broni służbowej wraz z amunicją, aby zapewnić 

jej stałą wymianę na nowszą. 

12. Uściślenie zapisów w książce kontroli broni Laboratorium Kryminalistycznego KWP 

Gorzów Wlkp., aby wynikało z nich jaka broń została skontrolowana i ile amunicji 

sprawdzono. 

13. Wycofanie z obiegu urządzeń ewidencyjnych Laboratorium Kryminalistycznego KWP 

Gorzów Wlkp. w postaci książki wydania broni i książki kontroli broni prowadzonych 

w Zielonej Górze oraz w przypadku niezorganizowania w Laboratorium 

Kryminalistycznym pomieszczenia przystosowanego do przechowywania broni palnej 

– książki wydania broni prowadzonej w Gorzowie Wlkp. 

14. Niedopuszczanie do sytuacji użytkowania w Laboratorium Kryminalistycznego KWP 

Gorzów Wlkp. sprzętu zakupionego w ramach projektu „Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie 

Wlkp. na siedzibę filii Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Zielonej Góry,  

I Komisariatu Policji, Laboratorium Kryminalistycznego oraz Archiwum Komendy 

Wojewódzkiej Policji” poza siedzibą Laboratorium Kryminalistycznego KWP                   

w Gorzowie Wlkp., przy ul. Zygalskiego 2 w Gorzowie Wlkp. 

15. Dokonywanie przydzielenia w Laboratorium Kryminalistycznego KWP Gorzów 

Wlkp. użytkowanego sprzętu bez zbędnej zwłoki oraz prawidłowe dokumentowanie 

tego faktu w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych. 

16. Wystąpienie z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. 

o wyrażenie zgody na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą jako biegły sądowy 

oraz spowodowanie wystąpienia funkcjonariuszy Laboratorium Kryminalistycznego 

KWP Gorzów Wlkp.  z takim wnioskiem, jeśli taką funkcję chcą sprawować. 

 

W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, iż osobą odpowiedzialną za stwierdzone 

nieprawidłowości jest w zdecydowanej większości Naczelnik Laboratorium 

Kryminalistycznego KWP Gorzów Wlkp., a także ekspert Sekcji do spraw Daktyloskopii. 

Mechanoskopii, Badań Dokumentów, Traseologii i Technik Audiowizualnych  
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* * * 

 

Jak wynika z pisemnej odpowiedzi, otrzymanej z Laboratorium Kryminalistycznego KWP 

Gorzów Wlkp., większość wniosków końcowych zostało zrealizowanych. W pozostałym zaś 

zakresie, Wydział Kontroli KWP Gorzów Wlkp. monitoruje ich wykonanie. 

 

* * * 

 

IX. Realizacja zadań na wybranych stanowiskach pracy w Wydziale Ochrony Informacji 

Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. – kontrola doraźna,  

w trybie uproszczonym. 

 

1. W przypadku otrzymania do wykonywania zadań związanych ze sporządzaniem 

zestawień, obliczeń, czy informacji związanych z funkcjonowaniem Wydziału OIN 

KWP w Gorzowie Wlkp., spowodowanie sporządzania ich rzetelnie i zgodnie  

ze stanem faktycznym. 

2. W przypadku podejmowania czynności służbowych przez Audytora Wewnętrznego 

KWP w Gorzowie Wlkp. w Wydziale OIN KWP w Gorzowie Wlkp., nieutrudnianie 

mu w jakikolwiek sposób tych czynności.  

3. Organizowanie zastępstw w Wydziale OIN KWP w Gorzowie Wlkp., w ten sposób 

aby wykonywanie ich nie kolidowało nadmiernie z podstawowymi zadaniami                   

i obowiązkami pracowników je wykonujących. 

4. Spowodowanie, aby Specjalista Zespołu Postępowań Sprawdzających i Kontroli 

Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp. wykonywał przede wszystkim podstawowe 

zadania służbowe, którymi jest prowadzenie postępowań sprawdzających. 

5. Wzmożenie nadzoru służbowego nad wykonywanymi czynnościami przez 

pracowników Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp., w tym kierowników komórek 

organizacyjnych, aby unikać sytuacji zlecania podległym pracownikom standardowo 

zadań niezgodnych z opisem stanowiska pracy. 

6. Tworzenie zakresów obowiązków pracowników Wydziału OIN KWP w Gorzowie 

Wlkp., w ten sposób aby były zgodne z ich opisami stanowisk pracy.  

 

* * * 

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, uznano za uprawdopodobnione 

naruszenie przez Naczelnika Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp. obowiązków członka 

korpusu służby cywilnej, określonych w art. 76 ust. 1 pkt 1, 3-4 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r.  o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) i w związku z tym, na 

podstawie art. 125 ust. 1 zdanie pierwsze cyt. wyżej ustawy, przekazano sprawę rzecznikowi 

dyscyplinarnemu, w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Przedmiotowe 

postępowanie zostało następnie umorzone z uwagi na rozwiązanie z ww. osobą stosunku 

pracy. 
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Jednocześnie, za pośrednictwem Wydziału w Gorzowie Wlkp. Zarządu I Biura Spraw 

Wewnętrznych Komendy Głównej Policji zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. W związku                        

z powyższym, Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich, w dniu 19 lipca 2012 r. 

wszczęła śledztwo sygn. Ds. 920/12. 

 

* * * 

 

Jak wynika z pisemnej odpowiedzi, otrzymanej z Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych 

KWP Gorzów Wlkp., wszystkie wnioski końcowe zostały w całości zrealizowane. 

 

* * * 

 

1111..  UUZZYYSSKKAANNEE  EEFFEEKKTTYY  ZZ  KKOONNTTRROOLLII,,                                                                                                                        

ZZRREEAALLIIZZOOWWAANNYYCCHH  PPRRZZEEZZ  WWYYDDZZIIAAŁŁ  KKOONNTTRROOLLII  KKWWPP  GGOORRZZÓÓWW  WWLLKKPP..  

 

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. nie prowadzi  

badań w zakresie: 

 

 poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, 

 oszczędności finansowych, 

 usprawnienia procedur, 

 postulatów dotyczących zmiany przepisów prawnych, 

 

na skutek przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz realizacji wynikających z nich 

wniosków pokontrolnych. Stąd też nie posiada miarodajnych informacji w tym zakresie. 

Niemniej jednak, komórka kontroli KWP Gorzów Wlkp. dysponuje ogólną wiedzą               

o stopniu wykonania przekazanych zaleceń, zawartych w poszczególnych wystąpieniach 

pokontrolnych, w oparciu o odpowiedzi otrzymane od kierowników podmiotów poddanych 

kontroli.  

Wynika z nich, iż wprowadzone w życie przez właściwych kierowników jednostek                

i komórek organizacyjnych Policji woj. lubuskiego działania naprawcze, w przeważającej 

mierze przyniosły: 

 

 widoczną poprawę efektywności funkcjonowania uprzednio skontrolowanego 

podmiotu, 

 usprawnienie wadliwych procedur i algorytmów postępowania. 
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1122..  PPRRZZYYKKŁŁAADDYY  RREEAALLIIZZAACCJJII  ZZAADDAAŃŃ  PPRRZZEEZZ  PPOODDMMIIOOTT  KKOONNTTRROOLLOOWWAANNYY,,                        

KKTTÓÓRREE  MMOOGGĄĄ  BBYYĆĆ  WWYYKKOORRZZYYSSTTAANNEE                                                                                                                                                                                                    

WW  CCEELLUU  UUSSPPRRAAWWNNIIEENNIIAA  NNAADDZZOORRUU  TTAAKKŻŻEE  WW  IINNNNYYCCHH  PPOODDMMIIOOTTAACCHH..  

  

 W toku czynności kontrolnych niejednokrotnie napotykano przykłady wzorowego 

realizowania zadań służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji. Jednakże,                   

w ocenie kontrolujących, tylko w jednym przypadku zasłużyły one na szczególne 

wyróżnienie i dały podstawę do wystąpienia z wnioskiem końcowym, o rozważenie formy 

wyróżnienia funkcjonariuszy zajmujących się kontrolowaną problematyką.  

 

W żadnym przypadku nie były to jednak rozwiązania charakteryzujące się 

doskonałością, nieszablonowością, czy też nowatorstwem, zasługujące przez to na 

wyróżnienie, szczególną pochwałę, bądź ewentualne naśladownictwo przez inne podmioty,            

w celu usprawnienia nadzoru. 

 

 

1133..  WWNNIIOOSSKKII  II  UUWWAAGGII,,                                                                                                                                                                                                          

DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  CCZZYYNNNNOOŚŚCCII  KKOONNTTRROOLLNNYYCCHH  II  SSPPRRAAWWOOZZDDAAWWCCZZOOŚŚCCII  

OORRAAZZ  PPRRZZYYKKŁŁAADDYY  DDOOBBRRYYCCHH  PPRRAAKKTTYYKK  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  KKOONNTTRROOLLNNYYMM..  

 

 

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. nie zgłasza 

żadnych wniosków ani też nie wnosi uwag, w zakresie organizacji czynności kontrolnych                 

i sprawozdawczości, o których mowa w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, 

regulujących problematykę kontrolną.  

 

            Natomiast, jako przykład dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym wskazać 

należy, sposób przeprowadzenia analizy przedkontrolnej zagadnienia Realizacja procedury 

Niebieskie Karty. Powyższy dokument w swojej treści zawierał m.in. status jednostki, zakres 

działania, obszar działania, strukturę organizacyjną w odniesieniu do tematyki kontroli, opis 

komórek organizacyjnych, w których zostanie przeprowadzona kontrola, analizę stanu 

prawnego oraz uregulowań wewnętrznych. Ponadto, szczegółowe określenie mierników,                                 

a także przygotowanie arkuszy badawczych, zawierających całokształt zagadnień, które 

zostaną poddane badaniu podczas kontroli, w znaczny sposób ułatwiło przeprowadzenie 

analizy zebranych informacji oraz sporządzenie wystąpienia pokontrolnego.      

 Nowatorstwo i ponadprzeciętne zaangażowanie funkcjonariuszy w realizację 

czynności kontrolnych w powyższym zakresie, zostało docenione przez Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., który wyróżnił policjantów nagrodą pieniężną.                                                       
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1144..  PPOOTTRRZZEEBBYY  SSZZKKOOLLEENNIIOOWWEE  KKAADDRRYY  KKOONNTTRROOLLEERRSSKKIIEEJJ,,                                                                                              

AA  TTAAKKŻŻEE  SSTTAANN  IICCHH  RREEAALLIIZZAACCJJII..  

 

Funkcjonariusze Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie 

Wlkp., biorący udział w realizacji czynności kontrolnych, w roku sprawozdawczym nie brali 

udziału w żadnym szkoleniu, dotyczącym przedmiotowego zagadnienia, zorganizowanym 

przez podmiot zewnętrzny (policyjny oraz pozapolicyjny).  

Niemniej jednak, zorganizowano dwa szkolenia dla całego stanu osobowego 

Wydziału, w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego. Ponadto, funkcjonariusze 

Wydziału biorą udział w szkoleniach organizowanych przez inne komórki organizacyjne 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., w zakresie doskonalenia wiedzy 

merytorycznej. Na bieżąco uzupełniano, także posiadaną już wiedzę w drodze 

samodoskonalenia się kontrolerów. 

Mając jednak na uwadze potrzebę permanentnego szkolenia umiejętności 

kontrolerskich, zasadne wydaje się odbycie przez kontrolerów stosownego przeszkolenia, 

pogłębiającego oraz systematyzującego posiadaną już wiedzę i doświadczenie zawodowe,                          

w ramach wewnętrznego szkolenia policyjnego np. w formie kursu specjalistycznego, 

zrealizowanego przez WSPol. z wykorzystaniem kadry własnej i pozapolicyjnej                               

(np. pracowników komórek kontroli NIK, KPRM, MSW itp.).  

 

 

1155..  PPRRAAKKTTYYKKII  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  UUPPUUBBLLIICCZZNNIIAANNIIAA  WWYYNNIIKKÓÓWW  KKOONNTTRROOLLII                                                              

WW  BBIIUULLEETTYYNNIIEE  IINNFFOORRMMAACCJJII  PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ..  

 

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., począwszy             

od 2008 roku, przyjął zasadę upubliczniania ustaleń z przeprowadzonych kontroli,             

poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KWP  

Gorzów Wlkp. (http://bip.gorzow.kwp.policja.gov.pl/), w zakładce menu porządkowego 

„Kontrole”, rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej. 

Identyczną praktykę przyjęto również w zakresie postępowań wyjaśniających                

(tzw. skargowych), gdzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KWP  

Gorzów Wlkp. (http://bip.gorzow.kwp.policja.gov.pl/), w zakładce menu porządkowego 

„Skargi i wnioski”, publikowane są roczne analizy przyjmowania, rozpatrywania oraz 

załatwiania skarg i wniosków, dotyczących funkcjonariuszy województwa lubuskiego. 

Dodatkowa informacja o powyższych działaniach, wraz ze stosownymi linkami                

do strony internetowej BIP KWP Gorzów Wlkp., znajduje się na ogólnodostępnej                   

stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

(http://www.lubuska.policja.gov.pl/), w zakładce menu porządkowego „Wydziały KWP                  

w Gorzowie Wlkp.”, a także na wewnętrznej stronie intranetowej Portalu Komunikacji 

Wewnętrznej Lubuskiej Policji (http://portal.kwp.pl/portal2/), w zakładce menu 

porządkowego „Wydział Kontroli”. 

 

 

http://www.lubuska.policja.gov.pl/struktura/wydzialy_kwp_w_gorzowie_wlkp
http://www.lubuska.policja.gov.pl/struktura/wydzialy_kwp_w_gorzowie_wlkp
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1166..  UUMMIIEEJJSSCCOOWWIIEENNIIEE  WW  SSTTRRUUKKTTUURRZZEE  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEEJJ  UURRZZĘĘDDUU,,                                  

KKOOMMÓÓRRKKII  OODDPPOOWWIIEEDDZZIIAALLNNEEJJ  ZZAA  KKOOOORRDDYYNNAACCJJĘĘ  ZZAADDAAŃŃ                                                                                              

ZZ  ZZAAKKRREESSUU  KKOONNTTRROOLLII  ZZAARRZZĄĄDDCCZZEEJJ..  

 

W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego funkcjonowania 

systemu kontroli zarządczej w KWP Gorzów Wlkp., Komendant Wojewódzki Policji                   

w Gorzowie Wlkp. powołał nieetatowy zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej, zwany 

dalej „Zespołem”. W tym celu wydał Decyzję nr 340/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

powołania zespołu i wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w jednostkach i komórkach 

organizacyjnych Policji województwa lubuskiego (PPW – 443/10, z późn. zm.). 

Przewodniczącym Zespołu został Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP 

Gorzów Wlkp., zaś jego zastępcą – Naczelnik Wydziału Kontroli KWP Gorzów Wlkp., który 

w czasie nieobecności tego pierwszego wykonuje jego zadania. Ponadto, w grupie tej pracują 

również trzej inni naczelnicy komórek organizacyjnych oraz Główny Księgowy KWP 

Gorzów Wlkp. Dodatkowo również, jako osoba sprawująca funkcję doradczą, w spotkaniach 

roboczych uczestniczyć może Audytor Wewnętrzny KWP Gorzów Wlkp. Przywołany na 

wstępie akt kierowania zakłada również możliwość zapraszania osób nie wchodzących                   

w skład Zespołu, w sytuacji gdy ich obecność będzie niezbędna. 

Jak wynika z treści cyt. decyzji, zarówno Zespół, jak i wszyscy kierownicy komórek 

organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. oraz Dowódca SPPP w Zielonej Górze, zostali 

zobowiązani do wdrożenia i stosowania procedur kontroli zarządczej, stanowiących załącznik 

do niniejszego aktu kierowania, z zastrzeżeniem, iż będą one podlegać okresowej aktualizacji.  

Ponadto, do zadań i obowiązków członków Zespołu (w tym Naczelnika Wydziału 

Kontroli KWP Gorzów Wlkp.), należy w szczególności: 

 

1) gromadzenie i analiza danych dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej  

w jednostce; 

2) przedkładanie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wlkp.  

niezbędnych informacji z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej; 

3) dokonywanie przeglądu istniejącego stanu udokumentowania różnych aspektów 

działalności KWP Gorzów Wlkp. pod kątem wymogów kontroli zarządczej; 

4) opracowywanie narzędzi wspomagających sprawowanie kontroli zarządczej. 

 

Również, kierownicy komórek organizacyjnych KWP Gorzów Wlkp. (w tym 

właściwej ds. kontroli), Dowódca SPPP w Zielonej Górze oraz kierownicy jednostek 

organizacyjnych Policji garnizonu lubuskiego, zobowiązani są do: 

 

1) monitorowania poprawności realizacji procesów kontroli zarządczej na poziomie 

komórki organizacyjnej w ramach przeprowadzanej kontroli funkcjonalnej; 

2) udzielania wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszą decyzją; 

3) przekazywania niezbędnych informacji i dokumentów w zakresie sprawowania 

kontroli zarządczej; 

4) umożliwienia podległym funkcjonariuszom i pracownikom do wzięcia udziału  

w spotkaniach Zespołu; 
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5) informowania Zespołu o zauważonych nieprawidłowościach i wadach przyjętych 

rozwiązań w zakresie realizacji procesów kontroli zarządczej, szczególnie w obszarze 

obiegu informacji. 

 

Natomiast, w myśl procedur kontroli zarządczej, Naczelnik Wydziału Kontroli KWP 

Gorzów Wlkp. zobowiązany został do: 

1) identyfikacji i oceny poszczególnych czynników ryzyka we własnej komórce 

organizacyjnej; 

2) koordynacji procesu zarządzania ryzykiem, przy współpracy z Naczelnikiem 

Wydziału Komunikacji Społecznej KWP Gorzów Wlkp.; 

3) dokonywania ocen poprawności zastosowanych w komórkach organizacyjnych metod 

ograniczania zidentyfikowanych ryzyk, w zakresie ryzyka działalności (kontroli 

wewnętrznej) oraz ryzyka dotyczącego zasobów ludzkich (bhp); 

4) dokonywania corocznie samooceny funkcjonowania kontroli wewnętrznej w podległej  

komórce organizacyjnej, za rok poprzedni; 

5) sporządzania corocznie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,             

w zakresie kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej; 

6) opracowywania corocznie, przy współpracy Wydziału Komunikacji Społecznej KWP 

Gorzów Wlkp., oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, 

obejmującego swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne KWP Gorzów 

Wlkp.;  

7) bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli 

zarządczej; 

8) przeprowadzania kontroli instytucjonalnej systemu kontroli zarządczej. 

 

* * * 

 

 Przedmiotowe sprawozdanie zostało sporządzone w całości zgodnie z wytycznymi, 

zawartymi w piśmie Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji DANUTY GŁOWACKIEJ – MAZUR, skierowanym do 

Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego (l. dz. DKSiW-O-0333-34-

1/2012, z dnia 20 listopada 2012 roku). 

 

 

     N A C Z E L N I K 

     Wydziału Kontroli 

    KWP Gorzów Wlkp. 

 

podinsp. Bogdan Spętany 

 

 

 

 

Wykonano w 2 egz.: 

egz. nr 1 – Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji; 

egz. nr 2 – Wydział Kontroli KWP Gorzów Wlkp. 
 

Opr./Wyk.: podinsp. Ewa Jurgielewicz i nadkom. Piotr Dowhan 


