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1. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji umów na zakup sprzętu                               

i materiałów łączności i informatyki zawartych w 2011 roku, przeprowadzona                                             

w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Krakowie.  

2. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji umów zawartych                                          

z podmiotami zewnętrznymi, przeprowadzona w Wydziale Gospodarki Materiałowo-

Technicznej KWP w Krakowie.  

3. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań finansowo-

gospodarczych, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie. 

4. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań finansowo-

gospodarczych, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce. 

 

5. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzonych postępowań 

administracyjnych w sprawach przyznawania i cofania świadczeń mieszkaniowych dla 

policjantów, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie.  

 

6. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzonych postępowań 

administracyjnych w zakresie przyznawania i cofania świadczeń mieszkaniowych dla 

policjantów, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.  

 

7. Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystywania sprzętu transportowego                

i jego dokumentowania oraz zwrotu kosztów dojazdu do służby, przeprowadzona                       

w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej.  

 

8. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowość przebiegu opiniowania służbowego 

policjantów, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej  Policji w Proszowicach.  

9. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowość przebiegu opiniowania służbowego 

policjantów, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu.  

 

10. Kontrole problemowe w zakresie oceny prawidłowości gospodarowania funduszem 

operacyjnym Policji za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., ze szczególnym 

uwzględnieniem celowości wydatków poniesionych na osobowe środki pracy operacyjnej              

i czynności operacyjne oraz zakup rzeczowych środków pracy operacyjnej, przeprowadzone 

w KMP w Nowym Sączu, KMP w Tarnowie, Wydziale Wywiadu Kryminalnego, Wydziale 

Kryminalnym, Wydziale dw. z PG, Wydziale dw. z Przestępczością Samochodową, Wydziale 

ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców, Wydziale Korupcji.  

 

11. Kontrola sprawdzająca w zakresie oceny prawidłowości gospodarowania funduszem 

operacyjnym Policji za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., ze szczególnym 

uwzględnieniem celowości wydatków poniesionych na osobowe środki pracy operacyjnej              

i czynności operacyjne oraz zakup rzeczowych środków pracy operacyjnej, przeprowadzona 

w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie. 

 

12. Kontrola problemowa w zakresie efektywności polityki szkoleniowej, przeprowadzona w 

Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej.  
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13. Kontrola problemowa w zakresie efektywności polityki szkoleniowej, przeprowadzona w 

Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku.   

 

14. Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji czynności na miejscach zdarzeń 
i we wstępnej fazie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach przestępstw 
kryminalnych, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem.  
 

15. Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji czynności na miejscach zdarzeń 
i we wstępnej fazie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach przestępstw 
kryminalnych, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach.  
 

16. Kontrole problemowe w zakresie efektywności współpracy pomiędzy służbą patrolowo – 
interwencyjną, a kryminalną, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji                            
w Zakopanem i Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie.  
 

17. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań 
przygotowawczych pozostających na biegu powyżej 3 miesięcy w aspekcie zasady 
ekonomiki i koncentracji czynności, przeprowadzona w Wydziale dw. z Przestępczością 
Gospodarczą KMP w Krakowie.  
 
18. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań 
przygotowawczych pozostających na biegu powyżej 3 miesięcy w aspekcie zasady 
ekonomiki i koncentracji czynności, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w 
Tarnowie.  
 

19. Kontrola problemowa w zakresie gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-

bojowym oraz prawidłowości przechowywania broni służbowej, przeprowadzona w KPP w 

Dąbrowie Tarnowskiej, KPP w Bochni i KPP w Gorlicach.  

20. Kontrola problemowa w zakresie ewidencjonowania i przechowywania dowodów 

rzeczowych, mienia tymczasowo zajętego i innych rzeczy zgodnie z działem 15 Zarządzenia 

nr 1426 KGP z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności 

dochodzeniowo – śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw   

i ścigania ich sprawców, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu.  

21. Kontrola problemowa w zakresie ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów 

rzeczowych, mienia tymczasowo zajętego i innych rzeczy zgodnie z działem 15 Zarządzenia 

nr 1426 KGP z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności 

dochodzeniowo – śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw    

i ścigania ich sprawców, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu.  

22. Kontrola problemowa w zakresie oceny nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w 

trybie rejestrowym, w aspekcie przestrzegania procedury karnej, przeprowadzona                       

w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu.  

23. Kontrola problemowa w zakresie oceny nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w 

trybie rejestrowym, w aspekcie przestrzegania procedury karnej, przeprowadzona                        

w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach.  
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24. Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji zadań komisji bhp w zakresie stanu 

prawnego wynikającego z art. 237 Kodeksu Pracy – Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku z 

późniejszymi zmianami; przeprowadzonych przez komisje powypadkowe/zespoły 

powypadkowe postępowań powypadkowych z udziałem policjantów i pracowników Policji; 

realizacji zadań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad policjantami i pracownikami 

Policji, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.  

25. Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji zadań komisji bhp w zakresie stanu 

prawnego wynikającego z art. 237 Kodeksu Pracy – Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku z 

późniejszymi zmianami; przeprowadzonych przez komisje powypadkowe/zespoły 

powypadkowe postępowań powypadkowych z udziałem policjantów i pracowników Policji; 

realizacji zadań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad policjantami i pracownikami 

Policji, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie.   

26. Kontrola problemowa w zakresie oceny prowadzonych przez komisje/zespoły 

powypadkowe postępowań powypadkowych z udziałem policjantów i pracowników Policji; 

ocena realizacji zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami                      

i pracownikami Policji, przeprowadzona w KPP w Gorlicach i Myślenicach 

27. Kontrola problemowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawania zagrożeń, 

ustalania potrzeb i realizacji przedsięwzięć profilaktycznych, przeprowadzona w KMP                    

w Krakowie, KPP w Wadowicach, KPP w Brzesku i KPP w Krakowie.  

28. Kontrola problemowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawania zagrożeń, 

ustalania potrzeb i realizacji przedsięwzięć profilaktycznych, przeprowadzona                                            

w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie.  

29. Kontrola problemowa w zakresie zatrzymywania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – 

podstawy, ewidencjonowanie i zwracanie, przeprowadzona w Komisariacie Autostradowym 

w Krakowie.  

30. Kontrola problemowa w zakresie terminowości rejestracji informacji o kierujących 

naruszających przepisy ruchu drogowego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, 

przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni.  

31. Kontrola problemowa w zakresie terminowości rejestracji informacji o kierujących 

naruszających przepisy ruchu drogowego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, 

przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem.  

32. Kontrola problemowa w zakresie efektywności metod pracy operacyjnej w sprawach 

poszukiwawczych, przeprowadzona w KPP w Brzesku. 

33. Kontrola doraźna w trybie uproszczonym w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej oraz 

o charakterze operacyjnym, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji                                      

w Zakopanem.  

34. Kontrola problemowa w zakresie efektywności metod pracy operacyjnej                                             

w sprawach poszukiwawczych, przeprowadzona w KPP w Oświęcimiu. 
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35. Kontrola problemowa w zakresie zatrzymywania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – 

podstawy, ewidencjonowanie i zwracanie, przeprowadzona  w Komendzie Powiatowe Policji 

w Krakowie. 

36. Kontrole problemowe w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania                                          

i załatwiania skarg i wniosków składanych bezpośrednio przez obywateli lub wpływających z 

instytucji pozapolicyjnych, przeprowadzona w KPP w Wadowicach, KPP w Zakopanem, KPP 

w Nowym Targu, KMP w Nowym Sączu i KPP w Suchej Beskidzkiej. 

 

 


