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„ZATWIERDZAM”                                                               Kraków, dnia  14  stycznia 2022 roku 

 

AZ.033.5.2021 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

 

 

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Krakowie za 2021 rok. 

 

 

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Krakowie realizował kontrole zgodnie  

z Planem kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na rok 2021, 

znak sprawy AZ.033.2.2020. Dodatkowo, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zarządził 

przeprowadzenie jednej kontroli nieprzewidzianej rocznym planem kontroli.  

W 2021 roku tut. Wydział prowadził działalność kontrolną w oparciu o przepisy ustawy  

z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej / t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224/ oraz 

decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. 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 /Dz. Urz. MSW poz. 43 z późn. zm./. W toku działalności 

kontrolnej stosowano Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 31 sierpnia 2017 r.  

 

 

1. Organizacja Wydziału Kontroli (stan etatowy, fluktuacja kadry). 

 

 

Rozkazem Organizacyjnym nr 1/21 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia 

31 marca 2021 roku dokonano z dniem 1 maja 2021 roku zmian w strukturze organizacyjno  

- etatowej Wydziału Kontroli KWP w Krakowie polegających na wyłączeniu ze struktury 

etatowej stanowiska policyjnego specjalisty i włączeniu stanowiska pracowniczego (st. technik), 

a także likwidacji komórek niższego rzędu, tj.: Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej, Zespołu 

Audytu  

i Analiz oraz Zespołu Kontroli Finansowo - Gospodarczej oraz włączeniu stanowisk dotychczas  

w nich funkcjonujących do grupy stanowisk bezpośrednio podległych Naczelnikowi Wydziału.   

W konsekwencji zmian Wydział Kontroli KWP w Krakowie liczy 29 etatów, w tym 25 

policyjnych i 4 pracownicze, z czego 2 w korpusie służby cywilnej:  

 starszy inspektor, 
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 starszy specjalista - mianowany urzędnikiem służby cywilnej,  

oraz 2 stanowiska pracownicze nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania: 

 sekretarka 

 starszy technik. 

 

W Wydziale Kontroli KWP w Krakowie czynności kontrolne w roku 2021 realizowało 

osiemnastu policjantów w tym dwóch z Zespołu Skarg i Wniosków oraz pracownik Policji (ksc).  

 

W roku 2021 fluktuacja w Wydziale Kontroli KWP w Krakowie przebiegała w następujący 

sposób. Dwóch policjantów rozpoczęło służbę we wskazanym wydziale. Następnie na skutek 

zmiany organizacyjno - etatowej w Wydziale Kontroli KWP w Krakowie zlikwidowano 

stanowisko policyjne specjalisty w wyniku czego jeden funkcjonariusz został przeniesiony  

do innego wydziału Komendy, a w jego miejsce włączono stanowisko pracownicze starszego 

technika. Osobę tę zatrudniono na podstawie umowy o pracę na okres próbny, której rozwiązanie 

nastąpiło z  upływem okresu na który była zawarta. Następnie na wymienione wyżej stanowisko 

starszego technika zatrudniono kolejną osobę również na podstawie umowy o pracę na okres 

próbny.  

 

 

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2021 roku przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie. 

 

 

                    Kontrole 

Liczba 

Kontrole 

O
gó

łe
m

  

Tryb zwykły Tryb  

uproszczony 
Planowe Poza planem  

przeprowadzonych kontroli 40 1 40 1 41 

skontrolowanych podmiotów 40 1 40 1 41 

Sk
ie

ro
w

an
yc

h
 w

 w
yn

ik
u

 k
o

n
tr

o
li:

 wniosków do prokuratury w celu wszczęcia 

postępowania przygotowawczego 

0 0 0 0 0 

wniosków o wszczęcie postępowań 

dyscyplinarnych 

0 8 0 8 8 

zawiadomień o naruszeniu dyscypliny 

finansów publicznych 

0 0 0 0 0 

innych zawiadomień (np. do CBA) 
0 0 0 0 0 

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie 

sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 

31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie 

realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez 

kontrolera) 

2 0 2 0 2 

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r. 0 0 0 0 0 

średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych 42 30 42 30  
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3.  W wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2021 roku przeprowadzono 

postanowienia dyscyplinarne (wykazane w pkt. 3).  

 

Lp. Rodzaj 

zawiadomie

nia 

Temat kontroli  

 

Data 

zawia

domi

enia 

W sprawie Podmiot, do 

którego 

skierowano 

zawiadomien

ie 

Podmiot/oso

ba, którego 

dotyczy 

zawiadomien

ie  

(tylko 

funkcja, 

stanowisko – 

bez danych 

osobowych) 

Informacja o 

rozstrzygnięciu 

lub stanie 

sprawy 

Dodatkow

e 

informacje  

(np. 

ewentualn

e 

wniesione 

środki 

zaskarżeni

a) 

1
. 

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

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszczęto 

postępowanie 
dyscyplinarne 

Prawidłowość 

podejmowanych 
działań przez 

funkcjonariuszy 

KPP w Miechowie 
w sprawie przemocy  

w rodzinie (…). 

13.05.

2021 

Przewinienia 

dyscyplinarnego  
z art. 132 ust. 3 pkt 

4 ustawy o Policji  

w zw. z § 7 pkt 2 
zarządzenia nr 30 

Komendanta 

Głównego Policji  
z dnia 16 grudnia 

2013 r. w sprawie 

funkcjonowania 
organizacji 

hierarchicznej  

w Policji. 

Komendant 

Wojewódzki 
Policji  

w Krakowie 

Komendant 

Powiatowy 
Policji  

w Miechowie 

Uznano 

winnym 

przewinienia 

dyscyplinarneg

o i odstąpiono  

od wymierzenia 

kary 

dyscyplinarnej. 

 

2 Wszczęto 

postępowanie 

dyscyplinarne 

Prawidłowość 

podejmowanych 

działań przez 
funkcjonariuszy 

KPP w Miechowie 

w sprawie przemocy  
w rodzinie (…). 

13.05.

2021 

Przewinienia 

dyscyplinarnego  

z art. 132 ust. 3 pkt 
4 ustawy o Policji  

w zw. z § 6 pkt 1 

zarządzenia nr 30 
Komendanta 

Głównego Policji  

z dnia 16 grudnia 
2013 r. w sprawie 

funkcjonowania 

organizacji 
hierarchicznej  

w Policji.  

Komendant 

Wojewódzki 

Policji  
w Krakowie 

I Zastępca 

Komendanta 

Powiatowego 
Policji  

w Miechowie 

Uznano 

winnym 

przewinienia 

dyscyplinarneg

o i odstąpiono  

od wymierzenia 

kary 

dyscyplinarnej. 

 

3 Wszczęto 
postępowanie 

dyscyplinarne 

Prawidłowość 
podejmowanych 

działań przez 

funkcjonariuszy 
KPP w Miechowie 

w sprawie przemocy  

w rodzinie (…). 

13.05.
2021 

Przewinienia 
dyscyplinarnego  

z art. 132 ust. 3 pkt 

4 ustawy o Policji  
w zw. z § 6 pkt 1 

zarządzenia nr 30 

Komendanta 
Głównego Policji  

z dnia 16 grudnia 

2013 r. w sprawie 

funkcjonowania 

organizacji 

hierarchicznej  
w Policji w zw. z § 

92 ust. 1 pkt 1 

wytycznych  nr 3 
Komendanta 

Głównego Policji  

z dnia 30 sierpnia 
2017 r. w sprawie 

w wykonywania 

niektórych czynności 
dochodzeniowo -

śledczych przez 

policjantów. 

Komendant 
Wojewódzki 

Policji  

w Krakowie 

Naczelnik 
Wydziału 

Kryminalneg

o Komendy 
Powiatowej 

Policji  

w Miechowie 

Uznano 

winnym 

popełnienia 

zarzucanych 

czynów i 

wymierzono 

karę 

dyscyplinarną  

w formie 

upomnienia.  

Wniosek o 
dobrowoln

e poddanie 

się karze 
dyscyplina

rnej 

4 Wszczęto 

postępowanie 

dyscyplinarne 

Prawidłowość 

podejmowanych 

działań przez 

funkcjonariuszy 

KPP w Miechowie 

13.05.

2021 

Przewinienia 

dyscyplinarnego  

z art. 132 ust. 3 pkt 

3 ustawy o Policji  

w zw. z pkt.8.5 

Komendant 

Wojewódzki 

Policji w 

Krakowie 

Dyżurny 

Zespołu 

Dyżurnych 

Wydziału 

Prewencji  

Uznano 

winnym 

przewinienia 

dyscyplinarneg
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w sprawie przemocy  

w rodzinie (…). 

Karty Opisu 

Stanowiska Pracy. 

i Ruchu 

Drogowego 
KPP w 

Miechowie 

o i odstąpiono  

od wymierzenia 

kary 

dyscyplinarnej 

5 Wszczęto 

postępowanie 

dyscyplinarne 

Prawidłowość 

podejmowanych 

działań przez 
funkcjonariuszy 

KPP w Miechowie 

w sprawie przemocy  
w rodzinie (…). 

13.05.

2021 

Przewinienia 

dyscyplinarnego  

z art. 132 ust. 3 pkt 
4 ustawy o Policji  

w zw. z § 9 ust. 1 

rozporządzenia 
Rady Ministrów  

z dnia 13 września 

2011 r.  
w sprawie 

procedury 
„Niebieskie Karty” 

oraz wzorów 

formularzy 
„Niebieska Karta”  

w zw. z § 4 ust. 2 i 3 

wytycznych nr 5 

Komendanta 

Głównego Policji  

z dnia 15 grudnia 
2020 r. w sprawie 

sposobu 

postępowania 
policjantów podczas 

realizacji procedury 

„Niebieskie Karty” 
oraz wydawania 

nakazu 

natychmiastowego 
opuszczenia 

wspólnie 

zajmowanego 
mieszkania i jego 

bezpośredniego 

otoczenia lub zakazu 
zbliżania się do 

mieszkania i jego 

bezpośredniego 
otoczenia. 

Komendant 

Wojewódzki 

Policji  
w Krakowie 

Dzielnicowy 

Zespołu  

do spraw 
Prewencji 

posterunku 

Policji  
w 

Racławicach 

Komendy 
Powiatowej 

Policji  
w Miechowie 

Uznano 

winnym 

przewinienia 

dyscyplinarneg

o i odstąpiono  

od wymierzenia 

kary 

dyscyplinarnej 

 

6 Wszczęto 

postępowanie 
dyscyplinarne 

Prawidłowość 

podejmowanych 
działań przez 

funkcjonariuszy 

KPP w Miechowie 
w sprawie przemocy  

w rodzinie (…). 

13.05.

2021 

Przewinienia 

dyscyplinarnego  
z art. 132 ust. 3 pkt 

4 ustawy o Policji  

w zw. z § 9 ust. 1 
rozporządzenia 

Rady Ministrów z 

dnia 13 września 
2011 r.  

w sprawie 

procedury 
„Niebieskie Karty” 

oraz wzorów 

formularzy 
„Niebieska Karta” 

w zw. z § 4 ust. 2 i 3 

wytycznych nr 5 
Komendanta 

Głównego Policji  

z dnia 15 grudnia 
2020 r. w sprawie 

sposobu 

postępowania 
policjantów podczas 

realizacji procedury 

„Niebieskie Karty” 
oraz wydawania 

nakazu 

natychmiastowego 
opuszczenia 

wspólnie 

zajmowanego 
mieszkania i jego 

bezpośredniego 

otoczenia lub zakazu 
zbliżania się do 

Komendant 

Wojewódzki 
Policji  

w Krakowie 

Dzielnicowy 

Zespołu  
do spraw 

Prewencji 

Posterunku 
Policji  

w 

Racławicach 
Komendy 

Powiatowej 

Policji  
w Miechowie 

Uznano 

winnym 

przewinienia 

dyscyplinarneg

o i odstąpiono  

od wymierzenia 

kary 

dyscyplinarnej 
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mieszkania i jego 

bezpośredniego 
otoczenia. 

7 Wszczęto 

postępowanie 

dyscyplinarne 

Prawidłowość 

podejmowanych 

działań przez 
funkcjonariuszy 

KPP w Miechowie 

w sprawie przemocy  
w rodzinie (…). 

13.05.

2021 

Przewinienia 

dyscyplinarnego  

z art. 132 ust. 3 pkt 
4 ustawy o Policji  

w zw. z § 9 ust. 1 

rozporządzenia 
Rady Ministrów z 

dnia 13 września 

2011 r.  
w sprawie 

procedury 
„Niebieskie Karty” 

oraz wzorów 

formularzy 
„Niebieska Karta” 

w zw. z § 4 ust. 2 i 3 

wytycznych nr 5 
Komendanta 

Głównego Policji  

z dnia 15 grudnia 

2020 r. w sprawie 

sposobu 

postępowania 
policjantów podczas 

realizacji procedury 

„Niebieskie Karty” 
oraz wydawania 

nakazu 

natychmiastowego 
opuszczenia 

wspólnie 

zajmowanego 
mieszkania i jego 

bezpośredniego 

otoczenia lub zakazu 
zbliżania się do 

mieszkania i jego 

bezpośredniego 
otoczenia. 

Komendant 

Wojewódzki 

Policji  
w Krakowie 

Detektyw 

Zespołu 

Operacyjno -
Rozpoznawcz

ego Wydziału 

Kryminalneg
o Komendy 

Powiatowej 

Policji  
w Miechowie 

Uznano 

winnym 

przewinienia 

dyscyplinarneg

o i odstąpiono  

od wymierzenia 

kary 

dyscyplinarnej 

 

8 Wszczęto 

postępowanie 
dyscyplinarne 

Prawidłowość 

podejmowanych 
działań przez 

funkcjonariuszy 

KPP w Miechowie 
w sprawie przemocy  

w rodzinie (…). 

13.05.

2021 

Przewinienia 

dyscyplinarnego  
z art. 132 ust. 3 pkt 

4 ustawy o Policji  

w zw. z § 9 ust. 1 
rozporządzenia 

Rady Ministrów z 

dnia 13 września 
2011 r.  

w sprawie 

procedury 
„Niebieskie Karty” 

oraz wzorów 

formularzy 
„Niebieska Karta” 

w zw. z § 4 ust. 2 i 3 

wytycznych nr 5 
Komendanta 

Głównego Policji  

z dnia 15 grudnia 
2020 r. w sprawie 

sposobu 

postępowania 
policjantów podczas 

realizacji procedury 

„Niebieskie Karty” 
oraz wydawania 

nakazu 

natychmiastowego 
opuszczenia 

wspólnie 

zajmowanego 
mieszkania i jego 

bezpośredniego 

otoczenia lub zakazu 
zbliżania się do 

mieszkania i jego 

bezpośredniego 

Komendant 

Wojewódzki 
Policji  

w Krakowie 

Referent 

Referatu 
Dochodzenio

wo -

Śledczego 
Wydziału 

Kryminalneg

o Komendy 
Powiatowej 

Policji  

w Miechowie 

Uznano 

winnym 

przewinienia 

dyscyplinarneg

o i odstąpiono  

od wymierzenia 

kary 

dyscyplinarnej 
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otoczenia. 

 

 

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 roku.  

 
Wyniki oceny kontroli Liczba zakończonych kontroli 

Pozytywne 14 

Pozytywne z uchybieniami 5 

Pozytywne z nieprawidłowościami 19 

Negatywne 1 

 

5. Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących
1 

 lub 

kluczowych
2
  zaleceń pokontrolnych. 

 
Obszar kontroli Nieprawidłowość Przyczyny powstania nieprawidłowości 

Ocena podejmowanych 

działań przez 

funkcjonariuszy KPP  

w Miechowie w sprawie 

przemocy w rodzinie (…). 

a) brak sporządzenia kwestionariusza szacowania 

ryzyka przez funkcjonariuszy wykonujących 

czynności ze sprawcą i w sprawie, 

b) brak wydania wobec zatrzymanego nakazu 

natychmiastowego opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia lub/i zakazu zbliżania się do mieszkania  

i jego bezpośredniego otoczenia, 

c) niesporządzenie formularza „Niebieskie Karty" 

przez funkcjonariuszy wykonujących czynności, 

d) niezwrócenie uwagi na fakt niesporządzenia 

przekazanej przez interweniujących policjantów  

dokumentacji w postaci kwestionariusza 

szacowania ryzyka, formularza „Niebieskie Karty”, 

nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia lub/i zakazu zbliżania się do mieszkania  

i jego bezpośredniego otoczenia oraz brak decyzji  

w zakresie uzupełnienia brakującej dokumentacji, 

e) niezrealizowanie zaleceń Wydziału Prewencji 

KWP w Krakowie zawartych w notatce służbowej  

z dnia 10 czerwca 2020 r., 

f) nieskierowanie wniosku do Prokuratury 

Rejonowej w Miechowie o zastosowanie środków 

zapobiegawczych (w postaci nakazu opuszczenia 

lokalu mieszkalnego lub tymczasowego 

aresztowania), 

g) niewłaściwa realizacja zadań na stanowisku 

kierowania oraz nadzoru nad tym zagadnieniem, 

a)  brak znajomości obowiązujących przepisów w zakresie 

procedury antyprzemocowej i brak pewności 

funkcjonariuszy, co do właściwego algorytmu 

postępowania, 

b) niewystarczające sprawowanie nadzoru przez 

kierownictwo w zakresie procedury   antyprzemocowej, 

realizowanych zadań przez służbę dyżurną  

i funkcjonariuszy przeprowadzających interwencję oraz 

prowadzących postepowanie przygotowawcze, 

 

Ocena organizacji 

przyjmowania, 

rozpatrywania 

i załatwiania skarg  

i wniosków. 

 

 

a) niezałatwienie kontrolowanych spraw  

w ustawowym terminie, 

b) załatwienie spraw w sposób naruszający przepis 

art. 238 k.p.a., 

c) nieprawidłowe formułowanie wniosków, 

 

a) niewystarczające sprawowanie nadzoru przez 

kierownictwo KPP w Zakopanem i koordynatora 

skargowego, 

b) obieg dokumentacji w jednostce uniemożliwiający 

ustalenie osób odpowiedzialnych za przeterminowanie 

ekspedycji spraw, 

                                                           
1 Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania 

działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne 

lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego 

celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej. 
2
 Kluczowe(krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej 

nieprawidłowości, która zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego 

celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnych zmian systemowych. 
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c) długotrwała nieobecność koordynatora skargowego i 

brak wskazania kompetentnej osoby do jego zastąpienia, 

Ochrona 

przeciwpożarowa, 

rozpoznawanie zagrożeń, 

ustalenie potrzeb  

i realizacji przedsięwzięć 

profilaktycznych 

w KPP w Proszowicach. 

a) niezapoznanie wybranych funkcjonariuszy  

i pracowników z przepisami wewn. ppoż. 

b) braki w szkoleniach okresowych ppoż., 

 

a) długotrwała absencja f-y/pracowników, 

b) trudności wz. z sytuacją epidemiologiczną, 

b) nierzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej 

zapoznanie z przepisami, 

 

Ocena prawidłowości 

prowadzenia postępowań 

dyscyplinarnych w KMP 

w Krakowie. 

a) nieprzestrzeganie wymogu formalnego 

określonego w art. 135e ust. 9 ustawy o Policji, 

a) przyjęcie nieprawidłowej praktyki w prowadzeniu 

korespondencji zewnętrznej, 

Ocena dokumentowania  

i naliczania należności  

z tytułu dojazdów  

do służby funkcjonariuszy 

Policji KPP  

w Oświęcimiu. 

 

a) błędne naliczenie należności, 

b) niewłaściwy sposób naliczania należności  

z tytułu dojazdów do służby w przypadkach, gdy 

funkcjonariusze korzystają z więcej niż jednego 

środka transportu, 

c) brak aktualnych raportów, na podstawie których 

funkcjonariusze otrzymują należności do służby, 

a) omyłki popełniane przy sporządzaniu wykazów przez 

osoby  

z poszczególnych jednostek  komórek organizacyjnych 

b) nieuaktualnianie raportów przez funkcjonariuszy, którzy 

otrzymują zwrot za dojazdy do służby, 

Ocena sposobu 

wykonywania czynności 

służbowych w zakresie 

konwojowania  

i doprowadzania osób  

w KPP w Miechowie. 

a) realizacja doprowadzenia do AŚ w Krakowie 

przez funkcjonariuszy KPP w Miechowie, 

niezgodnie z § 35 ust. 1-2 zarządzenia nr 360 KGP, 

b) nieudokumentowanie odprawy  

do doprowadzenia w notatniku służbowym oraz 

niesprawdzenie tego obowiązku przez 

odprawiającego, 

a) nieznajomość obowiązujących przepisów w zakresie 

realizacji konwojów i doprowadzeń osób, 

b) nieprawidłowe udokumentowanie realizacji czynności  

w zakresie konwojów i doprowadzeni, 

 

Ocena sposobu 

wykonywania czynności 

służbowych w zakresie 

konwojowania  

i doprowadzania osób  

w KPP w Oświęcimiu. 

a) nieprzeprowadzenie odprawy  

do doprowadzenia oraz brak odnotowania 

przeprowadzenia odprawy do doprowadzenia  

w notatnikach służbowych policjantów, 

b) niewskazanie w protokole doprowadzenia  

w celu wytrzeźwienia informacji dot. miejsca, 

okoliczności oraz opisu interwencji, a także 

zachowania osoby w czasie interwencji  

i doprowadzenia, 

a) nieznajomość obowiązujących przepisów w zakresie 

realizacji doprowadzeń osób w celu wytrzeźwienia, 

b) nieprawidłowe udokumentowanie realizacji czynności  

w zakresie konwojów i doprowadzeni, 

 

Ocena postępowań 

sprawdzających pod kątem 

zasadności ich 

prowadzenia, 

terminowości wykonania 

czynności oraz 

merytorycznego 

zakończenia, w kontekście 

postępowań 

kontynuowanych w trybie 

zwykłym, zakończonych 

umorzeniem wobec braku 

znamion przestępstwa  

w KPP w Nowym Targu. 

a) przypadki postępowań sprawdzających 

prowadzonych wbrew dyspozycji art. 307 § 1 k.p.k. 

b) postępowania sprawdzające prowadzone  

z naruszeniem terminu określonego przepisem art. 

307 § 1 k.p.k., 

a) nieznajomość przepisów w zakresie prowadzenia 

postępowań sprawdzających zgodnie z obowiązującymi 

procedurami, 

b) niewystarczający bieżący nadzór ze strony kierownictwa 

szczebla średniego nad realizacją zadań przez 

funkcjonariuszy pionu kryminalnego KPP oraz podległych 

jednostek organizacyjnych, 

Ocena prawidłowości 

prowadzenia czynności  

w  sprawach  

o wykroczenia w KPP  

w Wadowicach. 

a) przypadki postępowań w sprawach o 

wykroczenia podczas prowadzenia których 

naruszono dyspozycję § 11.2. Zarządzenia nr 21 

Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020  

r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji 

czynności wyjaśniających w sprawach  

o wykroczenia, 

b) wykonywanie czynności wyjaśniających  

w sprawie z częstotliwością większą niż okres 

dwóch tygodni, co w konsekwencji skutkowało 

zakończeniem postępowania z przekroczeniem 

terminu ustawowego, tj. niezgodnego z dyspozycją 

art. 54 § 1 k.p.o.w, 

a) nieznajomość przepisów w zakresie prowadzenia 

postępowań w sprawach o wykroczenia, 

b) niewystarczający bieżący nadzór ze strony kierownictwa 

szczebla średniego nad realizacją zadań przez 

funkcjonariuszy pionu kryminalnego KPP oraz podległych 

jednostek organizacyjnych, 

Ocena prawidłowości 

prowadzenia czynności  

w  sprawach  

a) przypadki bezczynności w sprawach w okresach 

dłuższych niż dwa tygodnie, co w konsekwencji 

skutkowało zakończeniem postępowania z 

a) nieznajomość przepisów w zakresie prowadzenia 

postępowań w sprawach o wykroczenia, 
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o wykroczenia w KPP  

w Bochni. 

przekroczeniem terminu ustawowego (art. 54 § 1 

k.p.o.w.) 

b) niedokonywanie sprawdzenia karalności sprawcy 

wykroczenia przed skierowaniem do sądu wniosku 

o ukaranie (art.54§10 k.p.o.w.) 

b) niewystarczający bieżący nadzór ze strony kierownictwa 

szczebla średniego nad realizacją zadań przez 

funkcjonariuszy pionu kryminalnego KPP oraz podległych 

jednostek organizacyjnych. 

 

6. Kontrolerzy Wydziału Kontroli KWP w Krakowie nie stwierdzili istotnych 

nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń 

pokontrolnych. 

7. Kontrole prowadzone przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie wpłynęły w głównej mierze  

na podniesienie poziomu wykonywanych zadań. W wyniku zrealizowanych przedsięwzięć 

najczęściej uzyskano następujące efekty:  

 wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości i uchybienia, 

 poprawiono komunikację wewnętrzną w kontrolowanych jednostkach, 

 poprawiono warunki służby i pracy, 

 poprawiono jakość wykonywanych czynności służbowych, 

 podjęto działania mające na celu dostosowanie obiektów do wymagań przepisów  

dot. ochrony ppoż., 

 poprawiono dyscyplinę służbową, 

 podniesiono poziom znajomości przepisów wśród funkcjonariuszy realizujących 

pracę operacyjną z wykorzystaniem funduszu operacyjnego, 

 podniesiono poziom znajomości przepisów wśród funkcjonariuszy realizujących 

czynności w zakresie procedury antyprzemocowej i Niebieskich Kart, 

 wzmocniono system kontroli zarządczej, 

 usprawniono proces zbierania i wymiany informacji, 

 podniesiono zadowolenie ze służby i pracy, 

 wzmożono nadzór nad kontrolowaną problematyką, 

 zweryfikowano i uzupełniono dane znajdujące się w bazach policyjnych, 

 poprawiono jakość wykonywanych czynności służbowych, 

 zapewniono zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi, 

 usprawniono obieg dokumentacji. 

 

8. Analogicznie do lat ubiegłych, komórki kontrolne Wydziału Kontroli w ramach prowadzonej 

działalności stosowały wypracowane algorytmy (dobre praktyki), tj.: 

 roczną ocenę działalności kontrolnej Wydziału, 

 samoocenę w ramach kontroli zarządczej, 

 obowiązek samodoskonalenia i jego ewidencji, 

 platformę e-learning funkcjonującą w ramach ogólnodostępnego folderu Wydziału, 

 analizę potrzeb szkoleniowych i tworzenie na jej podstawie rocznego planu szkoleń, 

 szkolenia z udziałem przedstawicieli podmiotów zewnętrznych oraz osób 

posiadających wiedzę specjalistyczną. 

Sporz.  2 egz. 

1 egz. - Biuro Kontroli KGP 

2 egz. - a/a 

Opracował  
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kom. Tomasz Feliks 

Tel. 83 54 849 


