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S P R A W O Z D A N I E 
  

ZZ      DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII    KKOONNTTRROOLLNNEEJJ    
WWYYDDZZIIAAŁŁUU  KKOONNTTRROOLLII  KKOOMMEENNDDYY  WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKIIEEJJ  PPOOLLIICCJJII    

WW  GGOORRZZOOWWIIEE  WWLLKKPP..  

ZZAA    22001166    RROOKK  

 

 

 

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

 

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji                               

w Gorzowie Wlkp. realizował kontrole według zasad określonych w: 

 Ustawie 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; 

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

zatwierdzonych przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Działalność Wydziału skupiała się przede wszystkim na wykonaniu „Planu kontroli 

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na 2016 rok.”  

(l. dz. T–I–1726/15), zatwierdzonego w dniu 2 grudnia 2015 roku, przez Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. – nadinsp. Ryszarda Wiśniewskiego, 

zawierającego 53 kontrole w 17 obszarach tematycznych.                              

Niemniej jednak, liczne pozaplanowe działania podejmowane przez Wydział Kontroli 

doprowadziły do wprowadzenia, w dniu 2 grudnia 2016 r., zmian w „Planie kontroli 

(…)”,zatwierdzonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.                           

- insp. Jarosława Janiak, polegających na odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli 6 

zagadnień, co łącznie dało 18 kontroli. Ponadto, zrezygnowano z kontroli w 4 podmiotach, 

przy czym czynności te miały dotyczyć 3 kolejnych obszarów tematycznych. Wprowadzone 

zmiany wyniknęły z dużego zaangażowania funkcjonariuszy Zespołu Kontroli 

Ogólnopolicyjnej i Finansowo-Gospodarczej w realizację zadań doraźnych. Ponadto, dwóch                      

kontrolerów przebywało na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, z czego jeden nadal 

przebywa.     
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             W uaktualnionej wersji „Plan (…)” wskazywał na realizację 11 obszarów 

wymagających badania, obejmujących 31 kontroli. 

Ponadto, poza wykonaniem zadań ujętych w przywołanych dokumentach 

planistycznych, realizowano także 28 kontroli w trybie uproszczonym, które dotyczyły                       

16 zagadnień.   

Dodatkowo wykonywano czynności w 17 kontrolach, obejmujących 5 obszarów 

tematycznych, które zostały rozpoczęte w 2015 r. i kontynuowane w 2016 r.. 

Jednocześnie wskazać należy, że w okresie sprawozdawczym, funkcjonariusze 

Wydziału zaangażowani byli, jako rzecznicy dyscyplinarni Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Gorzowie Wlkp., w prowadzenie czynności wyjaśniających, w trybie art. 134i ust. 4 

cyt. ustawy. Ponadto, na polecenie kierownictwa tut. Komendy, dokonywano szeregu pilnych 

sprawdzeń i ustaleń, które w większości przypadków były czasochłonne, zaś ich realizacja 

bardzo często wymagała przerywania prowadzonych  w tym czasie czynności kontrolnych.  

Powyższa sytuacja przyczyniła się do tego, że dzień 31 grudnia 2016 r. nie zostały 

zakończone czynności w 13 kontrolach obejmujących 8 obszarów.  

  

22..  OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  WWYYDDZZIIAAŁŁUU  KKOONNTTRROOLLII  KKWWPP  GGOORRZZÓÓWW  WWLLKKPP..                                              

OORRAAZZ  WWPPRROOWWAADDZZOONNEE  WW  NNIIMM  ZZMMIIAANNYY  WW  22001166  RROOKKUU..    

  

 Na dzień 1 stycznia 2016 roku, zorganizowanie komórki właściwej w sprawach 

kontroli KWP w Gorzowie Wlkp., przedstawiało się następująco:  

 

KKIIEERROOWWNNIICCTTWWOO  

 

1. Naczelnik Wydziału Kontroli   – 1 etat, 

 

OOBBSSŁŁUUGGAA  SSEEKKRREETTAARRIIAATTUU    

  

2. Sekretarka                    – 1 etat (etat pracowniczy), 

 

ZZEESSPPÓÓŁŁ  KKOONNTTRROOLLII  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLIICCYYJJNNEEJJ  II  FFIINNAANNSSOOWWOO--GGOOSSPPOODDAARRCCZZEEJJ  

 

3. Ekspert       – 6  etatów,  

  

ZZEESSPPÓÓŁŁ  SSKKAARRGG  II  WWNNIIOOSSKKÓÓWW  

 

4. Ekspert                 – 2 etaty,  

 

5. Specjalista                                                                 – 1 etat, 

 

ZZEESSPPÓÓŁŁ  DDSS..  AAUUDDYYTTUU  II  AANNAALLIIZZ  

 

6. Radca          – 1 etat, 

7. Asystent                                                                     – 1 etat, 
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      RRAAZZEEMM::  – 13 etatów, 

 

          w tym: – 12 etatów policyjnych,  

                                                                                          –   1 etat pracowniczy. 

 

              W minionym roku, pomimo dokonywanych zmian kadrowych i organizacyjno-

etatowych w Wydziale Kontroli, struktura organizacyjna komórki kontroli KWP                                        

w Gorzowie Wlkp., na dzień 31 grudnia 2016 r. nie uległa zmianie w porównaniu                                             

z początkiem roku.  

 

 

Jednostka 
Stan  

etatowy 

Stan 

zatrudnienia 

Liczba osób realizujących 

czynności kontrolne  
Wakaty 

KWP Gorzów Wlkp. 13 13 11 0 

 

 

 

33..  LLIICCZZBBAA  KKOONNTTRROOLLII  PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZOONNYYCCHH¹¹  WW  RROOKKUU  SSPPRRAAWWOOZZDDAAWWCCZZYYMM,,  

PPRRZZEEZZ  WWYYDDZZIIAAŁŁ  KKOONNTTRROOLLII  KKWWPP  GGOORRZZÓÓWW  WWLLKKPP..  OORRAAZZ  LLIICCZZBBAA  

SSKKIIEERROOWWAANNYYCCHH  ZZAAWWIIAADDOOMMIIEEŃŃ      

 

 

 

 
Kontrole 

 

             Liczba  

Kontrole 

 

O
g
ó
łe

m
  

Tryb zwykły  

 

Tryb 

uproszczony  

 

 

 

Planowe 
Poza 

planem 

 

 

 przeprowadzonych kontroli 32 31 27 36 63 

Skontrolowanych podmiotów 12 15 12 15 27 

S
k
ie

ro
w

an
y
ch

 w
 w

y
n
ik

u
 k

o
n
tr

o
li

 Wniosków do prokuratury 

w celu wszczęcia 

postępowania 

przygotowawczego  

 

1 

 

 

0 

 

1 0 1  

Wniosków o wszczęcie 

postępowań 

dyscyplinarnych 

0 1 0 1 1 

Zawiadomień o naruszeniu 

dyscypliny finansów 

publicznych 

0 0 0 0 0 

Innych zawiadomień (np. 

do CBA) 
0 0 0 0 0 



5 

 

Kontroli rozpoczętych,                      

a niezakończonych w okresie 

sprawozdawczym  

4 9 4 9 13 

Niezrealizowanych kontroli 

zaplanowanych na 2016r. 
0 0 0 0 0 

Średniego czasu trwania 

kontroli w dniach roboczych  
44,3 71,5 43,3 68,5 57,7 

 

 

             W 2016 roku 11 funkcjonariuszy Wydziału Kontroli prowadziło, zgodnie                                  

z  uaktualnioną wersją „Planu (…)”, czynności w 31 kontrolach (w 2015 r. – 25), 

obejmujących 11 obszarów tematycznych (w 2015 r. – 9), tj.: 

 Ocena realizacji procedury Niebieskie Karty (2 kontrole), 

  

 Prawidłowość prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach                                  

o wykroczenia w kontekście skuteczności ścigania ich sprawców w świetle zmian 

prawnych wprowadzonych w 2015 roku (3 kontrole),  

 

 Rzetelność i terminowość rejestracji danych przekazywanych do bazy KSIP w związku 

z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi zgodnie z przepisami 

określonymi w Decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia                                     

2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji                      

(1 kontrola), 

 

 Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji (5 kontroli),  

 

 Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg  

i wniosków dotyczących policjantów i pracowników Policji (4 kontrole),  

 

 Kontrola terminowości i prawidłowości postępowania przy opiniowaniu policjantów 

przez właściwych przełożonych (3 kontrole),   

 

 Prowadzenie naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej (3 kontrole),  

 

 Prawidłowość prowadzenia gospodarki transportowej (2 kontrole),  

 

 Naliczanie dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin (3 kontrole),  

 

 Sposób prowadzenia postępowań w razie zaistnienia wypadków pozostających                             

w związku z pełnieniem służby w Policji (3 kontrole),  

 

 Przygotowanie jednostek organizacyjnych Policji do działania w ramach zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (2 kontrole). 

 

Ponadto, poza wykonywaniem zadań ujętych w przywołanych dokumentach 

planistycznych, realizowano także 28 kontroli w trybie uproszczonym (w 2015 r. – 12), które 

dotyczyły 16 zagadnień, tj.:  
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 Sposób realizacji zadań z zakresu zwalczania przestępstw o charakterze korupcyjnym 

oraz prawidłowość sprawowanego w tym zakresie nadzoru (5 kontroli), 

 Prawidłowość nadzoru nad kończeniem postępowań przygotowawczych oraz 

sprawami organizacyjnymi, kadrowo-socjalnymi, sprawowanego przez Komendanta 

Komisariatu Policji w Iłowej (1 kontrola), 

 Nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi oraz prawidłowość rozliczania czasu 

służby funkcjonariuszy Referatu Dochodzeniowo – Śledczego Komisariatu Policji I                   

w Zielonej Górze” (1 kontrola), 

 Zabezpieczenie akcji policyjnej krypt. „Derby” pomiędzy drużynami „Stal” Gorzów 

Wlkp. i „Ekantor.pl Falubaz” Zielona Góra w dniu 15 sierpnia 2016 r. przez 

Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. (1 kontrola),  

 Obieg, rozliczenie oraz nadzór nad dokumentacją służbową będącą w dyspozycji                    

sierż. szt. Kamila Dworak zabezpieczoną w toku czynności procesowych 

wykonywanych w dniach 26-29 kwietnia 2016 r. (1 kontrola), 

 

 Obieg, rozliczenie oraz nadzór nad dokumentacją służbową będącą w dyspozycji 

Dawida Ignaczaka zabezpieczoną w toku czynności procesowych w dniu 06 listopada 

2016 r. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wiedeńskiej (1 kontrola),  

 

 Nadzór nad prowadzeniem postępowań przygotowawczych w Komendzie Powiatowej 

Policji w Żarach (1 kontrola),  

 

 Obieg, rozliczenie oraz nadzór nad dokumentacją służbową będącą w dyspozycji sierż. 

szt. Kamila Dworak zabezpieczoną w toku czynności procesowych wykonywanych                   

w dniach 26-29 kwietnia 2016 r. oraz w dniu 24 maja 2016 r. podczas komisyjnego 

otwarcia użytkowanej przez niego szafy metalowej (1 kontrola),    

 

 Zabezpieczenie pojazdów do celów procesowych (9 kontroli),  

 

 Prawidłowość prowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale do Walki                   

z Przestępczością Narkotykową KMP w Gorzowie Wlkp. (1 kontrola), 

 

 Prawidłowość reakcji przełożonych sierż. Dawida Żołądkowskiego na zgłaszane 

problemy, w jego raporcie z dnia 25 maja 2016 r. (1 kontrola), 

 

 Prawidłowość zabezpieczenia akcji policyjnej krypt. „Stilon I” pomiędzy drużynami 

„Korona” Kożuchów i „Stilon” Gorzów Wlkp., w dniu 1 października  2016 r. przez 

Komendę Powiatową Policji w Nowej Soli (1 kontrola),  

 Funkcjonowanie pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim (1 kontrola),  

 

 Prawidłowość pełnienia służby w Komisariacie Policji Skwierzyna w dniu                                

18.11.2016 roku (1 kontrola), 

 

 Sposób zarządzania zasobami ludzkimi oraz transportowymi w Komendzie 

Powiatowej Policji w Żaganiu (1 kontrola),  
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 Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawie kradzieży  

dowodów osobistych z Urzędu Stanu Cywilnego w Świebodzinie (1 kontrola).  

 

Natomiast, na dzień 31 grudnia 2016 r. nie zostały zakończone czynności                                                 

w  13 kontrolach (w 2015 r. – 17), w 8 obszarach tematycznych, w  tj.:   

 

 Nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi oraz prawidłowość rozliczania czasu 

służby funkcjonariuszy Referatu Dochodzeniowo – Śledczego Komisariatu Policji I                   

w Zielonej Górze” (1 kontrola), 

 Przygotowanie jednostek organizacyjnych Policji do działania w ramach zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (2 kontrole), 

 

 Prawidłowość pełnienia służby w Komisariacie Policji Skwierzyna w dniu 18.11.2016 

roku (1 kontrola), 

 

 Sposób zarządzania zasobami ludzkimi oraz transportowymi w Komendzie 

Powiatowej Policji w Żaganiu (1 kontrola),  

 

 Prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawie kradzieży  

dowodów osobistych z Urzędu Stanu Cywilnego w Świebodzinie (1 kontrola) 

 

  Prawidłowość prowadzenia gospodarki transportowej (1 kontrole),  

 

 Zabezpieczenie pojazdów do celów procesowych (5 kontroli).  

 

 Rzetelność i terminowość rejestracji danych przekazywanych do bazy KSIP w związku 

z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi zgodnie z przepisami 

określonymi w Decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia                                     

2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji                      

(1 kontrola). 

 

 

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

2016 roku w dalszym ciągu kontynuowane były czynności kontrolne, których rozpoczęcie 

nastąpiło pod koniec 2015 roku. Dotyczyło to 5 obszarów tematycznych, w tym 17 kontroli, 

tj.: 

 Funkcjonowanie pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych                                  

w celu wytrzeźwienia (12 kontroli); 

 

 Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji (1 kontrola); 

 

 Prawidłowość zabezpieczenia pojazdów do celów procesowych  (2 kontrole); 

 

 Przygotowanie jednostek organizacyjnych Policji do działania w warunkach 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (1 kontrola);   

 Prawidłowość prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się oraz zaginionych                         
(1 kontrola). 
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Z powyższych informacji wynika, że w 2016 r. funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP 

w Gorzowie Wlkp. realizowali czynności w 76 przedsięwzięciach kontrolnych, z czego: 

 17 przeszło z 2015 r. i zostało zakończonych w 2016 r.,  

 

 59 rozpoczęto nowych kontroli, w tym 31 zgodnie z planem - wszystkie w trybie 

zwykłym  i 28 poza planem – wszystkie w trybie uproszczonym), 

przy czym, spośród  59 rozpoczętych, na dzień 31 grudnia 2016 r. nie zostało zakończonych 

13 kontroli. 

        Natomiast jeżeli chodzi o jednostki Policji i komórki organizacyjne KWP                                                   

w Gorzowie Wlkp. wobec których podjęto czynności kontrolne, to kontrole prowadzone były:  

 w KWP w Gorzowie Wlkp. – w  3 komórkach organizacyjnych: Wydział 

Kryminalny – 2 kontrole, Wydział Techniki Operacyjnej, Wydział Wywiadu 

Kryminalnego  – po 1 kontroli (ogółem 4 kontrole), 

 w 14 innych jednostkach Policji : KMP w Gorzowie Wlkp. – 11 kontroli,                             

w KPP w Żarach – 7 kontroli, w KMP w Zielonej Górze i w KPP w Krośnie Odrz. – 

po 6 kontroli, w KPP w Słubicach i w KPP we Wschowie – po 5 kontroli, w KPP w 

Świebodzinie i w KPP w Nowej Soli – po 4 kontrole, w KPP w Sulęcinie i w  KPP  

Międzyrzeczu – po 3 kontrole, w KPP w Żaganiu – 2 kontrole, w KPP w Strzelcach 

Kraj., w KP w Iłowej i w KP I KMP w Gorzowie Wlkp. – po 1 kontroli (ogółem 59 

kontroli).   

                                                     *** 

 

              Jak wynika z dokonanych obliczeń, na 63 zakończone (w 2015 r. – 20) kontrole, 

kontrolerzy poświęcili łącznie 3637 dni roboczych (w 2015 r. – 913), co dało średni czas 

trwania czynności kontrolnych rzędu  57,7 dni roboczych (w 2015 r. – 46).  

              Analizując powyższe dane dotyczące średniego czasu trwania kontroli w dniach 

roboczych należy podkreślić, że na ich wynik wpływ miał przede wszystkim fakt,                          

iż pod koniec 2015 r. rozpoczęto, poza planem, czynności kontrolne we wszystkich 

komendach miejskich i powiatowych Policji woj. lubuskiego, w zakresie szerokorozumianego 

funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Czynności te były spowodowane 

pismem Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji  z dnia 

29.09.2015 r. l.dz. EK-6271/15, dotyczącym podjęcia działań ukierunkowanych na eliminację 

liczby wydarzeń nadzwyczajnych, do których dochodzi podczas pełnienia służby                                 

w policyjnych miejscach prawnej izolacji. Ponadto, jeden z kontrolerów wyznaczony do 

realizacji przedmiotowych kontroli przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. 

Powyższa sytuacja spowodowała zdecydowane wydłużenie czasu trwania ww. czynności oraz 

konieczność ich kontynuowania w I kwartale 2016 r.     

 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano kontroli w trybie koordynowanym. 
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44..    ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIAA  ((WWYYKKAAZZAANNEE  WW  PPKKTT..  33))  SSKKIIEERROOWWAANNEE  WW  22001166  RR..  WW  WWYYNNIIKKUU  

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZOONNYYCCHH  II  ZZAAKKOOŃŃCCZZOONNYYCCHH  WW  22001166  RROOKKUU  KKOONNTTRROOLLII    

  
 

 
Lp Rodzaj 

zawiadomienia 

Temat kontroli Data 

zawiado

mienia 

W 

 Sprawie 

Podmiot, do 

którego 

skierowano 

zawiadomienie 

Podmiot 

/osoba, 

którego 

dotyczy 

zawiadomien

ie (tylko 

funkcja, 

stanowisko-

bez danych 

osobowych) 

Informacja o 

rozstrzygnięciu 

lub stanie 

sprawy 

Dodatkowe 

informacje (np. 

ewentualne 

wniesione 

środki 

zaskarżenia) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Zawiadomienie 

o możliwości 

popełnienia 

przestępstwa 

Naliczanie 

dopłat do 

wypoczynku dla 

funkcjonariuszy 

Policji i ich 

rodzin 

14. 

06. 

2016r 

Poświadczenia 

nieprawdy co do 

okoliczności 

mającej 

znaczenie 

prawne na 

karcie opisu 

stanowiska 

pracy f-sza 

Policji, przez 

osobę 

uprawniona do 

zatwierdzenia 

tego 

dokumentu,tj. o 

przestępstwo z 

art. 271 § 1 k.k. 

Prokuratura 

Rejonowa  w 

Świebodzinie, 

która 

następnie 

przekazała 

sprawę do 

Prokuratury 

Rejonowejw 

Zielonej 

Górze 

Naczelnik 

wydziału 

W dniu 

25.08.2016 r. 

dochodzenie 

zostało 

umorzone,  

wobec 

stwierdzenia, 

iż czyn nie 

zawiera  

znamion 

czynu 

zabronionego, 

tj. na 

podstawie art. 

17 § 1 –pkt 2 

k.p.k. 

Postanowienie 

prawomocne 

– nie 

wnoszono 

środków 

zaskarżenia 

 

 

  

55..    WWYYNNIIKKII  KKOONNTTRROOLLII  ZZAAKKOOŃŃCCZZOONNYYCCHH  WW  22001166  RROOKKUU    

  

  
 

Wyniki kontroli Liczba zakończonych kontroli 

Pozytywna 12 

Pozytywna z uchybieniami 3 

Pozytywna z nieprawidłowościami  26 

Negatywna 8 

 

 

Przy ocenie podmiotu kontrolowanego, funkcjonariusze tut. Wydziału Kontroli                       

w zasadzie stosują czterostopniową skalę: ocena pozytywna, pozytywna pomimo 

stwierdzonych uchybień, pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz 

negatywna, przy czym w 14 przypadkach, ze względu na uproszczony tryb kontroli oraz brak 

mierników w poszczególnych zakresach kontroli, nie zastosowano z góry przyjętej skali ocen. 
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66..    IISSTTOOTTNNEE  NNIIEEPPRRAAWWIIDDŁŁOOWWOOŚŚCCII,,  KKTTÓÓRREE  SSKKUUTTKKOOWWAAŁŁYY  SSFFOORRMMUUŁŁOOWWAANNIIEEMM  ZZNNAACCZZĄĄCCYYCCHH  ZZAALLEECCEEŃŃ  PPOOKKOONNTTRROOLLNNYYCCHH,,  

WWRRAAZZ  ZZEE  SSTTAANNEEMM  IICCHH  RREEAALLIIZZAACCJJII..  
 

 

 

Obszar kontroli 

 

Istotna nieprawidłowość 

 

Treść zalecenia znaczącego 

Status zalecenia 

(zrealizowane                     

/realizowane 

niezrealizowane/ 

niemonitorowane) 

A 

Finanse publiczne 

przypadki: 

- przyjęcia, naliczenia i przekazania do realizacji  

dwóch wniosków o dopłatę do wypoczynku od 

jednego funkcjonariusza, na podstawie których 

dwukrotnie wypłacono kwotę dopłaty, 

 

- potwierdzenia danych dotyczących planowanego                                

i wykorzystanego urlopu przez osobę do tego 

nieuprawnioną 

- zobowiązać osoby odpowiedzialne za 

przyjmowanie  wniosków o dopłatę do 

wypoczynku, do zachowania szczególnej uwagi 

podczas rejestracji wniosków w karcie ewidencji 

dopłat do wypoczynku oraz prawidłowej 

weryfikacji złożonych wniosków  

z zapisami w przedmiotowej ewidencji, 

 

- zobowiązać do potwierdzania danych zawartych 

we wnioskach o dopłatę do wypoczynku przez 

osoby uprawnione,  

zrealizowane 

B 

Gospodarowanie 

majątkiem 

publicznym 

przypadki: 

- niewpisania do ,,książki dyspozytora”, wyjazdów 

pojazdem służbowym odnotowanych w ,,książkach 

kontroli pracy pojazdu’’, 

 

- niewpisywania do ,,książek kontroli pracy pojazdu” 

trasy jazdy oraz ilości przewożonych osób,  

 

- przekroczenia przebiegu międzyobsługowego do 

przeprowadzenia obsługi okresowej OT – 2, 

 

- niezachowania terminu przeprowadzenia rejestracji 

pojazdu, 

- zobowiązać kierownika jednostki kontrolowanej 

do: zapoznania podległych  funkcjonariuszy oraz 

pracowników cywilnych z Decyzją nr  286/2016               

z dnia 17 listopada 2016 roku Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w sprawie zasad 

dysponowania i użytkowania służbowego sprzętu 

transportowego (…) oraz zobligowania ich do 

rzetelnego i bieżącego wypełniania ,,książek 

kontroli pracy pojazdu” oraz przestrzegania 

przebiegów międzyobsługowych do 

przeprowadzenia obsługi okresowej OT, 

realizowane 
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prowadzenia nadzoru nad prawidłowością 

dokonywanych wpisów do ,,książek kontroli pracy 

pojazdów”; 

 

C 

Wykonywanie  

zadań 

merytorycznych 

przypadki:  

- niesporządzenia formularza „Niebieska Karta – A”, w 

związku z przyjmowaniem ustnych zawiadomień o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 k.k.  

- niekompletnego wypełniania formularzy 

„Niebieska Karta – A”  w częściach II, IV, V, VII, 

VIII, XV, XVII, XIX, XX, XXI; 

- nieuzupełnienia w trakcie realizacji procedury przez 

dzielnicowych brakujących wpisów w częściach V, 

XV, XVII, XX i XXI formularza „Niebieska Karta – 

A”; 

- niezarejestrowania teczek zagadnieniowych „Przemoc w 

rodzinie” w rejestrze teczek, dokumentów, dzienników               

i książek ewidencyjnych;  

- nieprawidłowo sprawowanego lub 

dokumentowanego nadzoru nad prowadzonymi 

procedurami „Niebieskie Karty”  

w ramach teczek zagadnieniowych „Przemoc w 

rodzinie”, 

- zobowiązać policjantów do każdorazowego 

sporządzania formularzy „Niebieskich Kart”, jeśli 

zachodzą ku temu przesłanki, w tym podczas 

przyjmowania ustnych zawiadomień o przestępstwie 

kwalifikowanym z art. 207 k.k. oraz w miarę 

możliwości ich kompletne wypełnianie, w zakresie 

należącym do kompetencji Policji; 

- spowodować  wzmożenie nadzoru służbowego przez 

właściwych przełożonych, w tym koordynatorów 

procedury „Niebieskie Karty” nad prowadzonymi 

procedurami przez dzielnicowych i dokumentacją 

gromadzoną w teczkach zagadnieniowych „Przemoc                           

w rodzinie”, 

zrealizowane 

C 

Wykonywanie  

zadań 

merytorycznych 

- zbędne przechowywanie pojazdu zabezpieczonego do 

celów procesowych na parkingu strzeżonym                                  

i ponoszenie opłat za jego parkowanie na koszt Policji, 

pomimo przekazania sprawy do prokuratury,                                

- nie dopuszczać  do sytuacji bezpodstawnego 

ponoszenia kosztów przechowywania pojazdów lub 

ich części; 

realizowane 
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a następnie sądu,   

 - przypadki zbędnego przechowywania pojazdów oraz 

części samochodowych  zabezpieczonych do celów 

procesowych na terenie jednostki, pomimo 

przekazania spraw do prokuratury, a następnie do 

sądu;  

- nie dopuszczać do sytuacji zbędnego 

przechowywania pojazdów lub ich części oraz innych 

rzeczy zabezpieczonych do celów procesowych na 

terenie jednostki po przekazaniu sprawy do 

prokuratury, w tym angażowania sił policyjnych do 

realizacji orzeczeń sądu w zakresie dyspozycji co do 

postępowania z dowodami rzeczowymi; 

realizowane 

 
 

 - przypadki nieprawidłowego postępowanie z 

dowodami rzeczowymi w postaci części 

samochodowych, w związku z czym doszło do utraty 

dwóch elementów z tabliczkami znamionowymi;  

- wypracować zabezpieczania części samochodowych 

w sposób uniemożliwiający ich utratę; 

realizowane 

 
 

 - przypadki wystawienia dyspozycji usunięcia 

pojazdu według wzoru do nieobowiązującej umowy, 

w okresie nieobowiązywania żadnej umowy o 

świadczenie usług przewozu (holowania);  

 

- uregulować kwestie wystawiania dyspozycji 

holowania lub przechowywania pojazdów lub ich 

części do celów procesowych przedsiębiorcom 

realizującym tego typu usługi, także w okresach 

nieobowiązywania umów zawieranych o te usługi 

przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie 

Wlkp., a jednocześnie nie korzystania  

z dyspozycji holowania, jako zlecenia 

przechowywania; 

realizowane 

 
 

 - przypadki zlecenia przechowywania pojazdu do 

celów procesowych bez jakiegokolwiek pisemnego 

zlecenia (dyspozycji);  

 

- spowodować wystawianie dyspozycji holowania do 

każdego z holowań; 

 

realizowane 
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 - liczne przypadki braku w dokumentacji służbowej 

kopii dyspozycji usunięcia albo holowania pojazdu 

dla potrzeb procesowych, a także niekompletne lub 

nieprawidłowe ich wypełnianie,   

- zobowiązać uprawnione osób do wystawiania 

dyspozycji holowania, do ich zgodnego ze stanem 

faktycznym i kompletnego wypełniania, a także 

rejestrowania we właściwych urządzeniach 

ewidencyjnych; 

realizowane 

 
 

 - nieprowadzenie na bieżąco rejestru pojazdów 

zabezpieczonych na koszt Policji, w zakresie 

pojazdów wydanych albo przekazanych;  

- przypadki niezaewidencjonowania części 

samochodowych w rejestrze pojazdów zabezpieczonych 

na koszt Policji,   

- zobligować uprawnione osoby do rzetelnego 

prowadzenia i uzupełniania właściwych ewidencji 

pojazdów lub ich części zabezpieczonych do celów 

procesowych; 

realizowane 

 
 

 - przypadki niesporządzania w ogóle wykazów dowodów 

rzeczowych i śladów kryminalistycznych albo nieujęcia w 

sporządzonych wykazach dowodów rzeczowych w 

postaci części samochodowych, a także przypadki 

sporządzania tych wykazów z opóźnieniem;  

 

- zobligować prowadzących postępowania 

przygotowawcze do niezwłocznego sporządzania 

wykazów dowodów rzeczowych i śladów 

kryminalistycznych po uzyskaniu lub zabezpieczeniu 

tego rodzaju rzeczy (przedmiotów) do celów 

procesowych oraz ujmowania w nich pojazdów lub 

części zabezpieczonych do celów procesowych; 

realizowane 

 
 

 - nierejestrowanie w KSIP istotnych części 

samochodowych, posiadających cechy trwałe pozwalające 

na ich jednoznaczną identyfikację; 

- spowodować niezwłoczne i kompletne dokonywanie 

rejestracji w KSIP pojazdów zabezpieczonych do 

celów procesowych (w tym także za zobowiązaniem) 

oraz ich odwoływania, w tym modyfikowania ich w 

razie takiej potrzeby, a także stosowania właściwych 

podstaw ich zakończeń, charakterystycznych dla 

zabezpieczeń procesowych; 

realizowane 

 
 

 - brak nadzoru albo niewłaściwy nadzór nad 

problematyką zabezpieczania pojazdów lub ich 

- zobowiązać właściwych przełożonych do wzmożenia 

nadzoru służbowego nad całością problematyki 

zabezpieczania pojazdów lub ich części do celów 

realizowane 
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części do celów procesowych, procesowych,  

 - nieprawidłowe przeprowadzenie doraźnej 

inwentaryzacji pojazdów i ich części 

zabezpieczonych do celów procesowych bez 

powołania komisji, na podstawie dokonanego 

niekompletnego spisu z natury,  bez sporządzenia 

protokołu z inwentaryzacji;  

 

- wywoływać czynności inwentaryzacyjne  dotyczące  

dowodów rzeczowych (przedmiotów)  

zabezpieczonych do celów procesowych we właściwy 

sposób, w szczególności poprzez powoływanie komisji 

i odpowiednie ich udokumentowanie,  

realizowane 

C 

 Wykonywanie 

zadań 

merytorycznych 

- niezapewnienie monitorowania trasy S-3 pod kątem 

przejazdu kibiców z terenu innego województwa,  

zantagonizowanych z miejscowym klubem, a także 

ukierunkowania służb policyjnych na terenie miasta 

pod tym kątem, przez co doszło do przejazdu 

autokarem kibiców drużyny przeciwnej w rejon 

stadionu żużlowego bez jakiegokolwiek nadzoru,                        

a następnie przejścia pod stadion w nieustalony 

sposób, 

 

- monitorować wszystkie trasy dojazdu do miejsca 

imprezy kibiców ze zantagonizowanych drużyn, 

niezależnie od uzyskanych informacji                                     

o zorganizowanych wyjazdach na mecze żużlowe, 

 

zrealizowano 

 - nieprowadzenie w odpowiedni sposób 

korespondencji radiowej oraz telefonicznej, 

zapewniający właściwy i bieżący obieg informacji 

pomiędzy podmiotami biorącymi udział w 

zabezpieczeniu, a w szczególności z dowódcą patrolu 

zabezpieczającego, przez co brak było bieżących 

informacji o ewentualnych zagrożeniach oraz z 

Centrum Operacyjnym, przez co kierownik Centrum 

- prowadzić korespondencję radiową oraz telefoniczną 

w sposób zapewniający właściwy i bieżący obieg 

informacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w 

zabezpieczeniu, a w szczególności z kierownikiem 

oraz obsługą Centrum Operacyjnego, a także 

dowódcami patroli zabezpieczających przejazdy 

kibiców,   

 

zrealizowano 
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nie posiadał w ogóle odpowiednich informacji albo 

otrzymywał je ze znacznym opóźnieniem, 

uniemożliwiającym koordynację działań w ramach 

prowadzonej akcji, 

 - niezapewnienie wystarczającego udrożnienia trasy                            

w trakcie przejazdu kibiców w rejon imprezy, przez 

co dochodziło do zatrzymywania się kolumny, 

rozciągnięcia jej, a w rezultacie do możliwości 

opuszczenia autokarów przez kibiców przed 

miejscem docelowym, 

 

- zapewnić odpowiednie udrożnienie tras 

dojazdowych do miejsca imprezy, a w 

szczególności aby nie dochodziło do 

nieuzasadnionego zatrzymywania się kolumn z 

kibicami i rozciągania się ich, a przede wszystkim 

do opuszczania autokarów przez kibiców przed 

zaplanowanym miejscem docelowym, 

zrealizowano 

 - niezapewnienie wystarczającego monitorowania 

wizyjnego trasy przejazdu kibiców, przez co brak jest 

nagrań wideo uwidaczniających moment wysiadania tych 

kibiców z autokarów i ich zachowań, a także dalszego ich 

przemieszczania się, 

 

- zapewnienie odpowiedniego monitorowania 

wizyjnego zorganizowanych przejazdów kibiców 

zantagonizowanych drużyn, w kompleksowy 

sposób umożliwiający rejestrowanie wszystkich 

ich negatywnych zachowań,  

zrealizowano 

 - pomimo uwzględnienia w planie dowódcy akcji 

oraz załącznikach do niego sporządzenia 

dokumentów końcowych z przebiegu zabezpieczenia 

akcji (sprawozdań, raportów) przedstawiono je w 

szczątkowy sposób, nieodzwierciedlający w pełni 

zaistniałych wydarzeń związanych z przedmiotową 

akcją;   

 

 

- sporządzanie dokumentacji planistycznej w sposób 

zapewniający realizację przyjętych założeń, a w 

szczególności sporządzanie wskazanych w niej 

dokumentów końcowych z przebiegu zabezpieczenia 

(analiz, sprawozdań, raportów), odzwierciedlających  

w pełni wystąpienie wszystkich wydarzeń podczas 

tego zabezpieczenia,  

 

zrealizowano  
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C  

wykonywanie  

zadań 

merytorycznych 

- na podstawie planu działania dowódcy akcji 

policyjnej, na funkcję zastępcy dowódcy do spraw 

taktyki działań, wyznaczono osobę, która nie zajmuje 

stanowiska służbowego dowódcy oddziału prewencji 

Policji, samodzielnego pododdziału prewencji 

Policji, kompanii prewencji Policji, nieetatowego 

oddziału, pododdziału prewencji Policji lub ich 

zastępcy, 

- w raporcie z przebiegu zabezpieczenia akcji 

policyjnej, błędnie ujęto dane niezgodne z 

rzeczywistością, dotyczące zatrzymania sprawcy 

wykroczenia z art. 51 § 1 kw, jednocześnie zupełnie 

pomijając ten fakt w pkt IV raportu „Efekty służby”,  

- w toku prowadzenia korespondencji przy 

wykorzystaniu łączności radiowej oraz telefonicznej, 

a także w ramach bezpośredniego kontaktu, 

pomiędzy dowódcą akcji policyjnej, a jego zastępcą 

do spraw taktyki działań oraz dowódcą jednego                     

z odcinków, nie przekazano informacji                                     

o chuligańskim ekscesie uczestników imprezy 

sportowej, który miał miejsce po meczu piłki nożnej, 

związanej z tym interwencji policjantów SPPP 

Gorzów Wlkp. oraz indywidualnym użyciu przez 

nich środków przymusu bezpośredniego,  

-  brak poinformowania przez funkcjonariuszy 

właściwych przełożonych, o indywidualnym użyciu 

środka przymusu bezpośredniego w trybie 

przewidzianym w art. 43 ust. 3 ustawy o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej, a następnie 

wykazanie tego faktu w stosownej dokumentacji 

służbowej, w zależności od skutku użycia środka 

- nasilić w kierowanej przez siebie jednostce 

organizacyjnej Policji, nadzór nad obszarem 

objętym niniejszą kontrolą; 

- zobowiązać właściwych przełożonych 

funkcjonariuszy Policji, do sprawowania 

skutecznego nadzoru nad podległymi im 

policjantami, realizującymi poszczególne zadania 

służbowe, a także do każdorazowego 

dokumentowania pełnionego przez siebie nadzoru; 

- polecić podległym sobie funkcjonariuszom 

Policji, stosowanie istniejących w badanym 

zakresie powszechnie obowiązujących oraz 

resortowych przepisów prawa; 

- nakazać systematyczne podnoszenie poziomu 

wiedzy zawodowej przez funkcjonariuszy Policji, 

w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, 

w szczególności z zakresu problematyki objętej 

niniejszą kontrolą; 

- polecić omówienie w ramach lokalnego 

doskonalenia zawodowego, stwierdzonych              

w toku niniejszej kontroli nieprawidłowości i 

uchybień. 

 

realizowane 
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przymusu bezpośredniego;   

 - brak udokumentowania przez funkcjonariuszy                 

w notatniku służbowym lub w notatce służbowej, 

faktu legitymowania osób w celu ustalenia ich 

tożsamości,  

- brak sprawdzenia przez funkcjonariuszy, czy 

legitymowane osoby są zarejestrowane w KSIP oraz 

nie uzyskanie o nich informacji ze zbiorów danych 

KSIP, z ewidencji kierowców naruszających przepisy 

ruchu drogowego oraz ze zbiorów określonych w § 6 

ust. 1 pkt 1-5, 7-9 oraz pkt 13 i 14 decyzji nr 125 

Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 

2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego 

Systemu Informacyjnego Policji, przy wykorzystaniu 

Ekranu Dyżurnego, aplikacji Patrol lub aplikacji 

Klient Mobilny SWD lub poprzez Punkt Sprawdzeń 

w SWD,  

C 

wykonywanie 

 zadań 

merytorycznych 

- użytkowanie niektórych pokoi dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, jako pokoje sanitarne służące do 

utrzymania higieny osobistej, niespełniające 

warunków higieniczno-sanitarnych, w zamian za 

bezzasadnie wyłączony z użytku pokój sanitarny 

służący do utrzymania higieny osobistej,                      

z wydzieloną częścią na umywalnię, natrysk i toaletę, 

 - brak stalowej kraty lub niespełnianie jej części 

minimalnych wymogów konstrukcyjnych,  

zamontowanej w PDOZ, 

- brak lub niewłaściwe rozmieszczenie 

obligatoryjnych punktów alarmowych (tzw. 

- nasilić w kierowanej przez siebie jednostce 

organizacyjnej Policji, nadzór nad obszarem 

objętym niniejszą kontrolą,   

- zobowiązać właściwych przełożonych 

funkcjonariuszy Policji, do sprawowania 

skutecznego nadzoru nad podległymi im 

policjantami, realizującymi zadania  służbowe w 

PDOZ, a także do każdorazowego  

dokumentowania pełnionego przez siebie nadzoru; 

- nakazać podległym sobie funkcjonariuszom oraz 

pracownikom Policji, stosowanie istniejących w 

badanym zakresie powszechnie obowiązujących 

oraz resortowych przepisów prawa, w 

zrealizowano,  

przy czym, w 

dalszym ciągu  

trwają   działania 

zmierzające do 

usunięcia 

nieprawidłowości                 

i uchybień, 

stwierdzonych                      

w obszarze 

kompletności 

warunków 

technicznych, 

jakim powinno 
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„napadówek”), na ścianach korytarza PDOZ,                                   

w magazynie do przechowywania rzeczy 

przekazanych do depozytu oraz w obu magazynach 

bielizny pościelowej (czystej i brudnej),  

- zastosowanie systemu telewizji przemysłowej 

(monitoringu wizyjnego), składającego się z 

urządzeń o bardzo niskich parametrach technicznych 

i małej, 

- uszkodzenie posadzki w pokoju dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, 

- niespełnianie przez okna wymogu w zakresie 

powierzchni nie mniejszej niż 1:8 w stosunku do 

powierzchni podłogi,  

- niespełnianie części minimalnych wymogów 

konstrukcyjnych dot. wewnętrznych stalowych siatek 

oraz zewnętrznych stalowych krat, zamontowanych 

w oknach znajdujących się w PDOZ,  

- uszkodzenie materacy pokrytych zmywalną tkaniną 

oraz użytkowanie poduszek wypełnionych pierzem,  

- brak wyodrębnienia części przeznaczonych do 

przechowywania rzeczy osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, odrębnie 

zdrowych oraz chorych zakaźnie,  

- brak przesłony zapewniającej zasłonięcie 

intymnych części ciała osoby kąpiącej się pod 

natryskiem, w pokojach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 

użytkowanych jako pokoje sanitarne, służące do 

szczególności w zakresie wprowadzenia w 

PDOZdo użytku służbowego stosownych ewidencji; 

- podjąć działania zmierzające do usunięcia 

nieprawidłowości i uchybień, stwierdzonych w 

obszarze kompletności warunków technicznych, 

jakim powinno odpowiadać PDOZ KMP Gorzów 

Wlkp. oraz PDOZ KP Kostrzyn nad Odrą, w 

szczególności w zakresie: 

 

odpowiadać PDOZ 
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utrzymania higieny osobistej, a także umożliwienie w 

nich regulacji temperatury i strumienia wody z 

poziomu baterii oraz zamontowanie w nich drzwi o 

wzmocnionej konstrukcji bez szyby,  

- brak drzwi do wyłączonego z użytku pokoju 

sanitarnego, służącego do utrzymania higieny 

osobistej, z wydzieloną częścią na umywalnię, 

natrysk  i toaletę,  

- brak poszczególnych ewidencji:  nakazów 

przyjęcia, przekazania i zwolnienia osób 

zatrzymanych, nakazów wydania osób 

zatrzymanych,  kopii protokołów zatrzymania osoby, 

kopii protokołów doprowadzenia osoby w celu 

wytrzeźwienia, wraz z wynikiem badania zawartości 

alkoholu w organizmie wskazującym na stan 

nietrzeźwości osoby, kopii wniosków prokuratora o 

zastosowanie tymczasowego aresztowania osoby 

zatrzymanej, zaświadczeń lekarskich wymaganych 

przy przyjęciu osoby doprowadzonej w celu 

wytrzeźwienia do pomieszczenia, dokumentacji 

medycznej osoby przyjętej do pomieszczenia,  
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C 

wykonywanie  

zadań 

merytorycznych 

przypadki: 

- odstąpienia przez policjantów interweniujących 

wobec sprawcy wykroczenia od dokładnego ustalenia 

jego stanu trzeźwości przy użyciu urządzenia ALCO-

SENSOR, po uprzednim sprawdzeniu stanu 

trzeźwości przy wykorzystaniu urządzenia ALCO-

BLOW i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania,  

- odstąpienia przez policjantów interweniujących 

wobec sprawcy wykroczenia od przeprowadzenia 

badania jego krwi, wobec wcześniejszej odmowy 

poddania się badaniu wydychanego powietrza przy 

wykorzystaniu urządzenia elektronicznego,  

- zastosowania postępowania mandatowego przez 

policjanta w toku czynności wyjaśniających w 

sprawie o wykroczenie, poprzez nałożenie grzywny               

w niewłaściwej wysokości (odpowiednio za niska 

bądź za wysoka kwota), w drodze mandatu karnego 

kredytowanego,  

- braku niezwłocznej rejestracji w zbiorach KSIP 

przez policjanta wykonującego operację 

przetwarzania informacji w KSIP, informacji o 

tablicach rejestracyjnych, utraconych w wyniku 

wykroczenia, a także po odwołaniu poszukiwania 

tablic rejestracyjnych,    

- błędnego użycie przez policjanta wykonującego 

operację przetwarzania informacji w KSIP 

formularza KSIP R1 – rejestracja rzeczy, zamiast 

druku KSIP ST1 - rejestracja pojazdu oraz tablicy 

rejestracyjnej,  

- nieprawidłowej kwalifikacji prawnej czynu 

- nasilić w kierowanej przez siebie jednostce 

organizacyjnej Policji, w tym także  w podległym 

komisariacie Policji, nadzór nad obszarami 

objętymi niniejszą kontrolą; 

- zobowiązać właściwych przełożonych 

funkcjonariuszy i pracowników Policji, do 

sprawowania skutecznego nadzoru w kierowanych 

przez nich komórkach organizacyjnych Policji, w 

szczególności nad starannością oraz 

zaangażowaniem w realizowane czynności 

służbowe, będące przedmiotem niniejszych 

czynności kontrolnych; 

- zweryfikować rozwiązania organizacyjne, 

funkcjonujące w jednostce, w obszarze realizacji 

zadań służbowych, związanych z prawidłowym 

prowadzeniem czynności wyjaśniających w 

sprawach o wykroczenia, w kontekście 

skuteczności ścigania ich sprawców, w 

szczególności w świetle zmian prawnych, 

wprowadzonych w 2015 roku; 

- nakazać dokonanie niezwłocznej rejestracji w 

zbiorach KSIP przez policjanta wykonującego 

operacje przetwarzania informacji w KSIP, 

informacji o odwołaniu poszukiwania tablic 

rejestracyjnych, utraconych w wyniku 

wykroczenia, w związku   z uzyskaniem 

potwierdzonej informacji uzasadniającej 

odwołanie poszukiwania,  w ramach czynności 

wyjaśniających prowadzonych przez jednostkę,  

- nakazać podległym sobie funkcjonariuszom i 

pracownikom Policji, przestrzeganie 

realizowane 



21 

 

sprawcy,  przyjętej w czynnościach wyjaśniających 

w sprawie o wykroczenie,  

- podjęcia przez policjanta realizującego czynności 

wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, samodzielnej 

decyzji o zastosowaniu wobec sprawcy wykroczenia 

środka oddziaływania wychowawczego w postaci 

„pouczenia”, bez uprzedniego sporządzenia 

stosownego wniosku do właściwego przełożonego i 

uzyskania w tym zakresie wymaganej jego zgody,  

- niesporządzenia Protokołu przyjęcia ustnego 

zawiadomienia  o wykroczeniu (Mp-17) przez 

policjanta, który powziął wiadomość o popełnieniu 

przez sprawcę/ów czynu zabronionego,  

 - błędnego wskazania przez policjanta prowadzącego 

czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, w 

druku Wniosku o odstąpienie od kierowania wniosku 

o ukaranie do Sądu Rejonowego po przeprowadzeniu 

czynności wyjaśniających (Mp-59), przyczyny 

odstąpienia od skierowania sprawy do sądu 

rejonowego,  

- w każdym przypadku błędne wskazanie przez 

policjanta prowadzącego czynności wyjaśniające w 

sprawie o wykroczenie, w pkt I.1 druku Wniosku o 

odstąpienie od kierowania wniosku o ukaranie do 

Sądu Rejonowego po przeprowadzeniu czynności 

wyjaśniających (Mp-59), podstawy prawnej dla 

okoliczności zakończenia prowadzenia czynności 

wyjaśniających w sprawie o wykroczenie „czynu nie 

popełniono”,  

obowiązujących w badanym zakresie powszechnie 

obowiązujących oraz resortowych przepisów 

prawa, ale także procedur oraz algorytmów 

postępowania, określających metodykę 

wykonywania przez Policję czynności 

administracyjno-porządkowych, w zakresie 

wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich 

sprawców; 

- spowodować omówienie w ramach doskonalenia 

zawodowego, stwierdzonych w toku niniejszej 

kontroli nieprawidłowości i uchybień. 
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C 

wykonywanie 

zadań 

merytorycznych 

- niezachowanie terminu rejestracji osoby 

poszukiwanej w systemie KSIP, 

 

- niezachowanie terminu rejestracji odwołania 

poszukiwań. 

- nieumieszczenie w aktach poszukiwań wydruku 

potwierdzającego rejestrację poszukiwań osoby                                 

i odwołanie poszukiwań w systemie KSIP, 

 

- nieumieszczenie w aktach poszukiwań dokumentu 

stanowiącego podstawę prawną poszukiwań. 

 

- niedokonanie, po 30 dniach, zmiany kategorii 

poszukiwań osoby zaginionej z III na II 

- zobowiązać kadrę kierowniczą Wydziału 

Kryminalnego kontrolowanej jednostki do: 

 

- prowadzenia skuteczniejszego nadzoru nad 

policjantami realizującymi zadania ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na terminowe 

rejestrowanie podstaw poszukiwań oraz 

odwołanie poszukiwań w systemach KSIP, a także 

prawidłową dokumentację czynności 

poszukiwawczych, 

 
- zlecania rejestracji podstawy poszukiwania w 

systemie KSIP policjantom nie będącym na urlopie, 

mającym wolne lub pracującym w nocy w dniu 

dekretacji 

 

- zobowiązać kadrę kierowniczą Referatu  

Prewencji  podległego KP do:  
- prowadzenia skuteczniejszego nadzoru nad 

policjantami realizującymi zadania poszukiwań osób 

zaginionych kategorii III, ze szczególnym 

uwzględnieniem zmiany kategorii poszukiwań po 

upływie 30 dni od dnia wszczęcia poszukiwań, 

 

 - zorganizować i przeprowadzić w ramach 

lokalnego doskonalenia zawodowego szkolenie, w 

ramach którego policjanci zajmujący się 

problematyką poszukiwań osób ukrywających się 

i zaginionych ponownie zapoznają się z decyzją nr 

125/2013 z 5 kwietnia 2013 r. ,,w sprawie 

funkcjonowania Krajowego Systemu 

Informacyjnego Policji” oraz zarządzeniem pf – 

670 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 

zrealizowano 
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czerwca    2011r. ,,w sprawie prowadzenia przez 

policję poszukiwań osób ukrywających się przed 

organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości”. 
 

C 

wykonywanie 

zadań 

merytorycznych 

- niepowołanie w trybie niezwłocznym komisji 

powypadkowych; 

 

- brak wskazania, w aktach postępowań, przyczyn 

odstąpienia od przeprowadzenia oględzin,  

 

- w aktach postępowań wyjaśniających, zamiast 

oryginalnych egzemplarzy protokołów 

powypadkowych, znajdowały się potwierdzone za 

zgodność z oryginałem kopie 
 

- zobowiązać kierownika podmiotu 

kontrolowanego do powoływania komisji 

powypadkowych w trybie niezwłocznym po 

zdarzeniu, a także zobowiązać osoby prowadzące 

postępowania  wyjaśniające w sprawach 

odszkodowań do: wskazywania, w aktach 

postępowań wyjaśniających, przyczyn odstąpienia 

od przeprowadzenia oględzin, dołączania do akt 

postępowań wyjaśniających oryginalnych 

egzemplarzy protokołów powypadkowych; 

zrealizowano 

C 

wykonywanie 

zadań 

merytorycznych 

przypadki: 

- nieterminowego i przedwczesnego  rejestrowania 

danych na przekazywanych formularzach 

rejestracyjnych KSIP Z1 przez funkcjonariuszy 

prowadzących postępowania przygotowawcze,                         

 

- braku modyfikacji zakończenia w KSIP w zakresie 

daty kończącej postępowanie lub zwrotu akt do 

uzupełnienia po uwzględnieniu zażalenia, podstawy 

umorzenia z bddupcz na nn, 

 

- zobowiązać Komendanta Komisariatu Policji do 

wzmożenia nadzoru nad prowadzonymi 

postępowaniami przygotowawczymi wynikający  

z Rozdziału 4 Zarządzenia nr 25 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 r.  

w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji 

czynności dochodzeniowo – śledczych Policji oraz 

przechowywania przez Policję dowodów 

rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym, 

w szczególności w zakresie aprobowania przez 

przełożonego postanowień o umorzeniu 

realizowane 
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- mało skutecznego i niewystarczającego, do 

zapewnienia właściwej realizacji zadań, nadzoru ze 

strony kierownictwa Komisariatu Policji, w zakresie: 

 egzekwowania od podległych 

funkcjonariuszy przedkładania formularzy 

KSIP wraz z aktami postępowania lub 

materiałami będącymi podstawą sporządzenia 

formularzy KSIP, celem weryfikacji 

prawidłowości danych zawartych w drukach 

rejestracyjnych, w tym datach zakończenia 

postępowań,  

 braku aprobaty na postanowieniach o 

umorzeniu w sprawie, postanowieniach o 

umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru 

przestępstw (we wszystkich postępowaniach, 

w których takie postanowienia zostały 

wydane),  

 prowadzonych przez podległych 

funkcjonariuszy postępowań 

przygotowawczych,                                                                

 planowania służb w porze nocnej policjantom                    

w ilościach przekraczających obwiązującą 

normę, 

dochodzenia w sprawie oraz umorzeniu 

dochodzenia i wpisaniu do rejestru przestępstw, a 

także w zakresie wypełniania formularzy 

rejestracyjnych KSIP ,   

 

- ponownie zapoznać podległych funkcjonariuszy 

z przepisami regulującymi prowadzenie pracy 

procesowej i zobowiązać podległych 

funkcjonariuszy do ich przestrzegania.  

 

- podjąć działania zmierzające do przeszkolenia 

policjantów w ramach lokalnego doskonalenia 

zawodowego lub kursów specjalistycznych w 

zakresie pracy dochodzeniowo – śledczej. 

 

- dążyć do takiego zorganizowania służby w 

Komisariacie Policji, aby odciążyć 

funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego od zadań 

prewencyjnych, w szczególności w zakresie 

służby patrolowej,  

 

- planować funkcjonariuszom zadania służbowe 

zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 

kwietnia 1990 r. oraz przestrzegać zapisów § 4a 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 18 października 2001 r. w 

sprawie rozkładu czasu służby  
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C 

wykonywanie 

zadań 

merytorycznych 

przypadki: 

- braku dekretacji przełożonych, na pismach 

wpływających do akt sprawy, zwłaszcza na 

korespondencji z Prokuratury Rejonowej, w tym na 

pismach zawierających wytyczne oraz ponaglenia, 

dotyczące zarówno nadesłania akt sprawy, jak i 

wykonania czynności procesowych, a także 

wskazujące  na nieprawidłowości w prowadzeniu 

postępowań oraz zawierały prośby o podjęcie w 

związku z tym stosownych działań,.  

- braku aprobaty przełożonych na projekcie 

postanowienia o umorzeniu dochodzenia włączonym 

do akt kontrolnych,  

- nieuzasadnionej zwłoki w przekazaniu środków 

odurzających do wojewódzkiej składnicy środków 

odurzających i substancji psychotropowych,  

- wzmóc nadzór nad obiegiem dokumentacji w 

Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, zwłaszcza z 

Prokuratury Rejonowej oraz zobowiązać kierownictwo 

wydziału do dokumentowania czynności 

podejmowanych w ramach funkcyjnego nadzoru 

służbowego o charakterze szczególnym  

 
- zobowiązać  kierowników komórek organizacyjnych, 

w których prowadzone są postępowania 

przygotowawcze do wyrażania aprobaty na 

postanowieniu o odmowie wszczęcia dochodzenia, 

umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru 

przestępstw oraz o umorzeniu dochodzenia  

w sprawie,  do dążenia do przekazywania środków 

odurzających  do wojewódzkiej składnicy 

środków odurzających i substancji 

psychotropowych zgodnie z obwiązującymi 

regulacjami prawnymi w tym zakresie, 

 

zrealizowano 

C 

wykonywanie 

zadań 

merytorycznych 

- brak rozliczenia się z dokumentów będących w 

dyspozycji policjanta, który został przeniesiony do 

dalszego pełnienia służby w innej jednostce Policji,  

 

- niewłaściwy nadzór byłych przełożonych  nad 

rozliczeniem się z zadań i czynności służbowych 

przez  policjanta,  

 

- wzmóc nadzór  nad rozliczaniem się z obowiązków 

służbowych przez policjantów w związku z ich 

przeniesieniem do dalszego pełnienia służby w innej 

jednostce lub komórce organizacyjnej,                                      

 

- zobowiązać podległych funkcjonariuszy i 

pracowników do kompleksowej archiwizacji 

zaległości, a następnie do dokonywania bieżącej 

archiwizacji akt zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa,  

 

zrealizowano 
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D 

zarządzanie 

kadrami 

przypadki: 

- przekroczenia 14 dniowego terminu od daty 

przeprowadzenia rozmowy z opiniowanym do daty 

zapoznania funkcjonariusza z opinią, 

 

- braku daty i podpisu potwierdzającego pouczenie 

funkcjonariusza o możliwości odwołania się od 

opinii, 

- niesporządzenia lub nieterminowego sporządzenia 

opinii służbowej,  

 

- nieprawidłowego stosowania kryteriów i skali ocen 

opinii służbowej, 
 

- zobowiązać osoby realizujące zadania związane 

ze sporządzaniem opinii służbowych 

funkcjonariuszy do: 

 nasilenia nadzoru nad obszarem objętym 

kontrolą,  

 terminowego sporządzania opinii 

służbowych,    

 rzetelnego i kompletnego wypełniania 

formularzy opinii służbowych, 

 

zrealizowano 

D 

zarządzanie 

kadrami  

- dopuszczono do drugiego etapu postępowania 

kwalifikacyjnego kandydatów nie spełniających 

wymagań formalnych,  

 

- nie dopuszczono do drugiego etapu postępowania 

kwalifikacyjnego kandydata, z powodu braku 

dokumentu potwierdzającego wykształcenie mimo, 

że do oferty dołączono dyplom ukończenia uczelni 

wyższej 

- zobowiązać członków komisji powoływanych do 

przeprowadzania naborów na wolne stanowiska         

w służbie cywilnej do weryfikacji formalnej 

złożonych przez kandydatów dokumentów,                    

w sposób rzetelny i szczegółowy,    

 

- omówić, w trakcie odprawy służbowej z kadrą 

kierowniczą, treść decyzji określającej zasady 

przeprowadzania naboru na stanowiska pracy                        

w konkretnej jednostce Policji,  

 

zrealizowano 

I 

Działalność 

kontrolna oraz 

postępowanie                   

ze skargami 

- niezgodność rozpatrywania i załatwiania skarg                    

i wniosków z wymogami art. 231, 237  i  243 k.p.a., 

z racji niedotrzymania  terminów określonych w ww. 

art.  

 

- niezasadność zastosowania instytucji przedłużenia 

- zobowiązać koordynatorów skargowych do 

prowadzenia skutecznego nadzoru nad 

postępowaniami skargowymi, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na ich terminowe załatwianie oraz 

stosowanie instytucji przedłużenia postępowania 

skargowego,  

zrealizowano 
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postępowania skargowego, na podstawie art. 237 § 4 

w zw. z 36 § 1 k.p.a., ponieważ materiał 

zgromadzony w aktach sprawy nie odzwierciedlał 

takiej potrzeby, 

 

- prowadzenie postępować skargowych, pomimo nie 

zwrócenia się do skarżących o dostarczenie zgody 

właściwych osób do ich reprezentowania,  

 

 

 

W powyższej tabeli nie zawarto informacji o nieprawidłowościach – z uwagi na ich niejawny charakter - stwierdzonych w wyniku 

kontroli obszarów pt.: 

 Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji, 

 Przygotowanie jednostek organizacyjnych Policji do działania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 
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77..    IISSTTOOTTNNEE  NNIIEEPPRRAAWWIIDDŁŁOOWWOOŚŚCCII,,  KKTTÓÓRREE  SSKKUUTTKKOOWWAAŁŁYY  SSFFOORRMMUUŁŁOOWWAANNIIEEMM  

KKLLUUCCZZOOWWYYCCHH  ((KKRRYYTTYYCCZZNNYYCCHH))  ZZAALLEECCEEŃŃ  PPOOKKOONNTTRROOLLNNYYCCHH,,  WWRRAAZZ  ZZEE  SSTTAANNEEMM  

IICCHH  RREEAALLIIZZAACCJJII..  
 

 

 W okresie sprawozdawczym, w wyniku przeprowadzonych kontroli, nie formułowano 

kluczowych (krytycznych) zaleceń, wniosków, rekomendacji pokontrolnych, których 

niewykonanie skutkowałoby utrzymaniem lub doprowadziłoby do powstania takiej 

nieprawidłowości, która poważnie zagrażałaby lub uniemożliwiałaby realizację zadań 

kontrolowanej jednostki lub takich zaleceń/wniosków/rekomendacji, których celem nie 

byłoby usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnych zmian systemowych.  

 

 

88..  UUZZYYSSKKAANNEE  EEFFEEKKTTYY  ZZ  KKOONNTTRROOLLII,,                                                                                                                        

ZZRREEAALLIIZZOOWWAANNYYCCHH  PPRRZZEEZZ  WWYYDDZZIIAAŁŁ  KKOONNTTRROOLLII  KKWWPP  GGOORRZZÓÓWW  WWLLKKPP..    

  

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz informacji o realizacji 

wniosków zawartych w poszczególnych wystąpieniach pokontrolnych, komórka kontroli 

KWP Gorzów Wlkp. dysponuje wiedzą o stopniu wykonania przekazanych zaleceń. 

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

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

mierze przyniosły następujące efekty: 

 poprawa efektywność funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, 

 usprawnienie wadliwych procedur i algorytmów postępowania, 

 poprawa jakości wykonywanych czynności służbowych, w tym ich terminowości, 

 zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi, 

 uzupełnienie informacji w zbiorach KSIP,  

 uporządkowanie obiegu dokumentacji w jednostkach Policji objętych kontrolą,   

 zobowiązanie właściwych przełożonych funkcjonariuszy i pracowników Policji, do 

sprawowania skutecznego nadzoru w kierowanych przez nich komórkach 

organizacyjnych Policji, w szczególności nad starannością oraz zaangażowaniem          

w realizowane czynności służbowe, będące przedmiotem czynności kontrolnych; 

 zorganizowanie szkoleń i instruktaży w obszarach wymagających działań 

naprawczych, 

 ponowne przypomnienie powszechnie obowiązujących uregulowań prawnych oraz 

resortowych przepisów prawa, ale także procedur oraz algorytmów postępowania, 

stanowiących  podstawę realizowanych działań przez Policję,  

 nasilenie w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych Policji, nadzoru nad 

obszarami objętymi kontrolą; 

 zweryfikowanie rozwiązań organizacyjnych, funkcjonujących w obszarach realizacji 

zadań służbowych, związanych z prawidłowym prowadzeniem czynności 
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wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w szczególności w świetle zmian 

prawnych, wprowadzonych w 2015 roku. 

  

99..  WWNNIIOOSSKKII  II  UUWWAAGGII,,                                                                                                                                                                                                          

DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  CCZZYYNNNNOOŚŚCCII  KKOONNTTRROOLLNNYYCCHH  II  SSPPRRAAWWOOZZDDAAWWCCZZOOŚŚCCII  

OORRAAZZ  PPRRZZYYKKŁŁAADDYY  DDOOBBRRYYCCHH  PPRRAAKKTTYYKK  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  KKOONNTTRROOLLNNYYMM..  

 

 

W zakresie organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości, zasadnym wydaje 

się uwzględnienie, w ewentualnych pracach nad zmianą obowiązujących w tym zakresie 

uregulowań prawnych, następujących uwag i propozycji:   

 

 ujednolicić stosowaną terminologię zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.                              

o kontroli w administracji rządowej, np. zespół kontrolny/ zespół kontrolerów, 

numerowanie akt kontroli: karty/strony (zmienić paginację na foliację),  

 rozważyć skreślenie zapisu § 12 ust. 4 pkt 11 decyzji (skoro jest już wyznaczony 

kierownik zespołu), 

 odstąpić od zasady pisemnego wskazywania osoby, o której mowa w § 20 ust. 3 

(skoro i tak z czynności pobrania dokumentu sporządza się, zgodnie z § 20 ust. 4, 

protokół), uwaga ta dotyczy również osoby w obecności której przeprowadza się 

oględziny (§ 21 ust. 2),   

  usunąć nieścisłości wynikające z zapisów § 24 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 (skoro wykaz 

zawartości akt kontroli wchodzi w akta kontroli i ma być na początku akt, to 

spełnienie warunków numeracji nie jest możliwe przed zakończeniem kontroli), 

 anonimizacja, o której mowa w § 40 ust. 3 powinna zostać rozszerzona na wszelkie 

informacje, a nawet całe dokumenty, jeśli mogłoby to przyczynić się do identyfikacji 

osoby, która zastrzegła anonimizację swoich danych, 

 nazewnictwo obszarów działalności kontrolnej (wskazane przez MSWiA) dostosować 

do terminologii obowiązującej w Policji, 

 wydłużyć termin przesyłania sprawozdania z działalności kontrolnej, do organów                     

i kierowników jednostek organizacyjnych wyższego szczebla, tj. do dnia 31 stycznia.   

 

W toku czynności kontrolnych niejednokrotnie napotykano przykłady prawidłowego  

realizowania zadań służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji. Nie spotkano 

się jednak z rozwiązaniem charakteryzującym się doskonałością, czy też nieszablonowością,  

zasługującym przez to na wyróżnienie lub szczególną pochwałę.  

Nie wprowadzono również nowatorskich rozwiązań w samym procesie kontrolnym, 

które zasługiwałyby na ewentualne naśladownictwo przez inne podmioty kontrolujące.  
 

 

 

 

 

 

Wykonano w 2 egz.: 

egz. nr 1 – Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji; 

egz. nr 2 – Wydział Kontroli KWP Gorzów Wlkp. 

Opr./Wyk. E.Jurgielewicz (79-114-83) 


