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SPRAWOZDANIE

Kraków. dnia)'Zstycznia 2018 r.

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Krakowie za 2017 r.

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Krakowie realizował kontrole zgodnie
z Planem kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na rok 2017.
l.dz. AZ.033.2.20l6. Dodatkowo, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zarLądzil
prLeprowadzenie dwóch kontroli nieprzewidzianych rocznym planem kontroli.

W 2017 roku tul. Wydział prowadził działalność kontrolną w oparciu o przepisy Ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o koll/roli w administracji rządowej IDz.U.Nr 185 poz. 1092/ oraz Decyzji
nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprmvie wprowadzenia
do slOsowania 11)'tycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach
obslugujących organy lub II' jednostkach organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez
Minislra Spraw Wewnętrznych /Dz. Urz. MSW poz. 43 z późno zm..l. W toku działalności
kontrolnej stosowano również Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012
r. oraz zmicniające je standardy z dnia 31 sierpnia 2017 r.• opublikowane na stronie Internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prczesa Rady Ministrów.

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

W Wydziale Kontroli KWP w Krakowie liczba osób realizujących czynnoscl kontrolne
w roku 2017 w poszczególnych. wyodrębnionych organizacyjnie zespołach wynosiła
odpowiednio:

- Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej
- Zespół Audytu i Analiz
- Zespół Skarg i Wniosków
- Zespół Kontroli Finansowo - Gospodarczej

10 policjantów + (I wakat).
3 policjantów + pracownik policji (ksc).
2 policjantów,
2 policjantów +2 pracowników policji (ksc).

Ogólna liczba osób bezpośrednio realizujących czynności kontrolne w Wydziale Kontroli
KWP w Krakowie wyniosła 20. Wydział Kontroli KWP w Krakowie liczy 28 etatów. w tym 24
policyjne i 4 cywilne. z czego 3 urzędnicze (korpus służby cywilnej) oraz
1 stanowisko pracownicze. nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania (sekretarka).

W roku 2017 dwóch policjantów oraz jeden pracownik Policji odeszli z Wydziału Kontroli.
Jedna policjantka przez cały rok korzystała z urlopu macierzyńskiego a jeden policjant przebywal
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na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Z kolei trzej policjanei dwaj pracownicy Policji (ksc)
rozpoczełi pracę w Wydziale Kontroli.

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2017 r. przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie.

przeprowadzonych kontroli 36 2 36 2 38

skontrolowanych podmiotów 36 2 36 2 38

g wniosków do prokuratury w celu wszCl~cia O O O O O
postępowania przygotowawczego

o.s
wniosków o wszczęcie postępowań O 3 O 3 3

dyscyplinarnych

zaWladomień o naruszeniu dyscy~llny O O O O O
finansów publicznych

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

kontroli rozpoczętych a niezakońaonych w okresie
sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień

31.12.2017 r. czynności kontrolne były.w trakcie O O O O O

realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez
kontrolera)

nił~uealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r. O O O O O

trf!dniego tlasu trwanra kontroli w dniach roboctych 41 12 41 12

3. Postanowienia dyscyplinarne (wykazane w pkt. 3) wszczęte w 2017 r. w wyniku
przeprowadzonych i zakończonych kontroli.

Ijj.

1.
1

2.
\\ niosek
() ",szczęcie
postępowania
dysq-plinamcgo

3.
W:I.1lkrcsie
nieprawidłowo{ci
w postępowaniu
7.a<:'It;pcy
Komendanta
Powiatowego
Polic"j

~.
4.04.
2011

5.
Pm:winicnia
dyscyplinarnego
polegającego na
przy7wolcniu
w)'korl.)'stnnia
.'\amochodu
slu)bowe 'o do

6.
Komendant KWP
w Krakowie

7.
Zastępca Komendanta
Powiatowego
w Wadowicach

Uznano
winn}'m
i odstąpiono
od ukarania
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w Wadowicach. celu nic
dot. I.wiąJanego ze
przestr7egania slu'bą.
7A"ad elyki a t)m Sllm)m
7.3wodowej prL)'czynienia
Policjanta oraz się do
W)'korzystania TOllui:nienia
samochodu dyscypliny
słu'łxlY. ego do slu'bowej
celów w podległej
prywatnych. jednostce

organil.aC)jncj
Policii.

2 \\ niosek o 28.03. Nieprawidlowo~ Komendant KPP Detektyw Referatu U7.nano
wszclI;cie 2017 ci pełnienia w Wadowicach Opcr.w RO/IXlznawc7.cgo winnym
JXlStępowania służby oraz Wydzialu Kryminalnego i odstąpiono
d"se\nlinamcpo niewla.(eiwego KPP w Wadowicach od ukarania

3 \\-niosek o 2803. dokumentowani Komendant KPP Specjalista Referatu l17J1ano
w~lczęcic 2017 a ••••).kort)'stania w Wadowicach Oper. Rozpoznawczego winnym
JXlstl;powania samochodu Wydzialu K1)111inalncgo i odstąpiono
d\'5cvolinamc2o służbowego. KPP w Wadowicach od ukarania

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2017 r.

WYoiki Imntroli 1~'Ż!1W6qogycb IiligtrOll,'.
POZ}l)"WM 10

Pozytywna z uchybit:niami 8
Pozytywna z nieprawidłowościami 16

Ne~yv.na 4

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały
pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

sformułowaniem znaczących zaleceńl

l

Organizacja
przyjmowania.
rozpatrywania
izałatwiania skarg
i wniosków.

a) brak zawarcia
w odpowiedziach
merytorycznego wyjasnienia
rozstrzygnięcia sprawy
umożliwiającej jej zrozumienie.

bl brak formułowania wniosków
dyscyplinujących i naprawczych,

cI przyjmowanie zawiadomień
o skardze w sposób
nieprawidłowy.

al przyjmowanie skarg w formach
określonych w przepisach,

b) wzmożenie nadzoru nad
prawidłowością sporządzanych
do skarżących odpowiedzi.

cI formułowanie wniosków
dyscyplinujących Inaprawczych,
prowadzenie szkoleń,

d) przekazywanie na bieżąco informacji
dotyczących nieprawidłowosci i uchybień
ujawnionych w potwierdzonych oraz
nierozstrzygniętych skargach na
odprawach kadry kierowniczej jednostek
i komórek organizacyjnych oraz
wykorzystywanie w prowadzonych
szkoleniach lokalnych.

e) właściwe dokumentowanie

zrealizowane

I 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/wnio~k/rekomendacjE:. którego
celf'm nie jest usunięcie nieprawidłowoSci, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.
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zrealizowanych wniosków.

Ocena postępowań a) brak terminowego przesłania a} zobligowanie osób użytkujących zrealizowane

wyjasniających informacji o uszkodzeniu pojazdu pojazdy służbowe do większej dbałosci

w przypadkach służbowego. o powierzony im sprzęt transportowy.

ujawnienia b) nieterminowe inieprawidłowe b) zobowiązanie osób odpowiedzialnych
uszkodzeń przeprowadzanie postępowań

za poszczególne zagadnienia do
w pojazdach

wyjaśniających.
rzetelności i przestrzegania przepisów

służbowych. c) niezakończenie postępowania
podczas wykonywania obowiązków

w wymaganym 30 dniowym
terminie i brak powiadomienia służbowych.

o tym fakcie merytorycznego
wydziału KWP.

d)nieprzesyłanie sprawozdań
do Wydziału Finansów KWP
w Krakowie,

OCenawspółpracy a) brak spotkań zespołu ds. a)reaJizowanie zadań przewidzianych dla realizowane

Policjant6w służby koordynacji działań Powiatowego Koordynatora Działań

prewencyjnej zewnętrznych. Zewnętrznych w oparciu o przepisy

z podmiotami b) brak w analizach stanu zarządzenia nr 768 Komendanta
pozapolicyjnymi bezpieczeństwa l porządku Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r.

w zakresie publicznego na potrzeby w sprawie form i metod wykonywania

zapewnienia dyslokacji służby informacji zadań przez policjant6w pełniących służbę

porządku o rozmieszczeniu sił i środków w patrolową oraz koordynacji działań

I bezpieczeństwa ramach współpracy z instytucjami o charakterze prewencyjnym.

publicznego. pozapolicyjnymi. b) umieszczanie w sporządzanych
analizach stanu bezpieczeństwa
i porządku na potrzeby dyslokacji służby
patrolowej rzetelnych i merytorycznych
informacji dotyczących rozmieszczenia sił
i środków w ramach współpracy
z instytUCjami pozapolicyjnymi
oraz ich efektywności,

c) wprowadzanie zasady obligatoryjnego
zatwierdzania analiz stanu bezpieczeństwa
i porządku na potrzeby dyslokacji służby
patrolowej przez Komendanta
Powiatowego Policji lub jego zastępcę,

Rzetelność danych a) niezgodność zapisów ewidencji a) zobligowanie służb dyżurnych zrealizowane
wprowadzanych udzielonych upoważnień do poprawnego kwalifikowania zdarzeń
do Systemu do dostępu do Systemu w kategoriach ",pilne"'. ",zwykłe"
Wspomagania Wspomagania Dowodzenia w odniesieniu do kryterium
Dowodzenia. z wydanymi upoważnieniami natychmiastowej reakcji Policji.

do dostępu do SWD, b) zobligowanie służb dyżurnych
b} pominięcie w opisach do rzetelnego wpisywania w zakładce
charakterystyk obszaru ••osoba'" danych zgłaszających i Innych
przetwarzania danych osobowych uczestników zdarzenia.
niektóryCh pomieszczeń c) zobligowanie bezpośrednich
w budynkach KPPw Nowym przełożonych policjantów do
Targu, KPw Czarnym Dunajcu, niezwłocznego sporządzania wniosków
KPw Jabłonce i KPw Rabce, o udzielenie, zmianę lub odwołanie

upoważnień do dostępu lub wglądu
do danych SWD i informowania lokalnego
administratora merytorycznego
o zmianach obszaru przetwarzania danych
osobowych,

Funkcjonowanie a) działania względem depozytów a) przeprowadzanie inwentaryzacji stanu zrealizowane
wojewódzkiego zdeponowanych w latach magazynu narkotyków (łącznie ze
magazynu ubiegłych podt"jmowano sporządzenit"m protokołu) w tt"rminie 45
narkotyków. w stopniu niewystarczającym dni od daty jej zarządzenia, w oparciu

i z małą skutt"cznością, o przepisy zarządzenia nr 25 KGPz dnia

b) przt"kroczenit" tt"rminu, w ciągu 23 lipca 2015 roku - w sprawit" niektórych

kt6rt"go - w myśl ~ 44 ust. l form organizacji i ewidencji czynności

Zarządzt"nia nr 25 KGPzdnia 23 dochodzeniowo - ślt"dczych Policji oraz

lipca 2015 roku - inwentaryzacja przechowywania przt"z Policję dowodów
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powinna zostać zakończona, rzeczowych uzyskanych w postępowaniu

c) praktyka przechowywania karnym,

depozytów na parapetach b) zintensyfikowanie działań w obszarze
pomieszczeń magazynowych, likwidacji depozyt6w z magazynu,

w szczeg61noki zdeponowanych
do spraw, gdzie ściganie uległo
przedawnieniu, poprzez wystąpienie do
instytucji, w dyspozycji kt6rych one
pozostają, o wydanie stosownej decyzji
co do dalszego postępowania z nimi,
a następnie poinformowanie Komendanta
Wojew6dzkiego Policji w Krakowie (za
pośrednictwem Wydziału KontroIii do
końca 2017 roku, o uzyskanych efektach,

ci egzekwowanie od jednostek
terenowych odpowiedzi na pisma
monitujące o uzyskanie decyzji
uprawnionych organ6w w przedmiocie
postępowania z dowodem rzeczowym,
a następnie w zależności od uzyskanych
informacji, podejmowanie dalszych
czynności,

Rejestracja al niedokonanie lub dokonanie a) omówienie na odprawach służbowych, zrealizowane
procesowa nieterminowej rejestracji przypadków wyszczególnionych w pkt. 3.1
podejrzanego. podejrzanego drukiem K$IP2H, i 3.2 wystąpienia pokontrolnego,

b) nieterminowe rejestracje bl wzmożenie nadzoru nad podległymi
formularzami KSIP2A funkcjonariuszami w zakresie terminowej
(przekroczenie terminu rejestracji procesowej podejrzanego
określonego przepisami decyzji w zbiorze danych KSIPOsoba
nr 12S KGP),

ci nieterminowe rejestracje
formularzami KSIP2(,

Ochrona al brak dostosowania al dostosowanie do obowiązujących realizowane
przeciwpożarowa, parametrów dr6g ewakuacyjnych przepisów techniczno - budowlanych
rozpoznawanie w KPPw Myślenicach (łączących budynek KPPw Myślenicach oraz podległy
zagrożeń, ustalanie 111piętro z parterem) na terenie budynek KPw Oobczycach.
potrzeb l realizacja obiektu biurowo. bl dokonanie aktualizacji instrukcji
przl~dsięwzięć administracyjnego do obecnie bezpieczeństwa pożarowego oraz
profilaktycznych. obowiązujących przepisów instrukcji postępowania na wypadek

techniczno budowlanych, poprzez pożaru, umieszczonych na ciągach
wydzielenie pożarowe głównej komunikacyjnych budynków (przy sprzęcie
klatki schodowej oraz gaśniczymi.
zamontowanie klap

ci skierowanie na szkolenia osobyoddymiających, powodujących
powstanie oddzielnych stref realizujące zadania inspektora ochrony

pożarowych zapewniających przeciwpożarowej w jednostce,

bezpieczne warunki ewakuacji dl zapoznanie ponownie z przepisami

z budynku, przeciwpożarowymi policjantów

bl brak wyposażenia dróg i pracowników jednostki, którym wiedza

ewakuacyjnych (bez dostępu została przekazana przez osobę

światła dziennego) w awaryjne nieposiadającą kwalifikacji,

oświetlenie ewakuacyjne, el zwrócenie się do Naczelnika Wydziału

ci w budynku KPw Oobczycach: Inwestycji iRemontów KWPw Krakowie,

-brak zamontowania
celem priorytetowej realizacji n/w prac,
wpływających na poprawę

przeciwpożarowego wyłącznika bezpieczeństwa przeciwpożarowego
prądu, obiektów,
.brak oddzielenia przedsionkiem f} w budynku KPPw Myślenicach:
przeciwpożarowym garaży od

• dostosowanie parametrów drógpozostałych pomieszczeń
budynku. ewakuacyjnych do obecnie

d) brak szkolenia aktualizacyjnego
obowiązujących przepisów techniczno
budowlanych,

w okresie ważności nabytych
- wyposażenie dróg ewakuacyjnych (bez
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uprawnień inspektora ochrony dostępu światła dziennego) w awaryjne
przeciwpożarowej, oświetlenie ewakuacyjne,

ej brak zamontowania grodzi g) w budynku KPw Oobczycach:
przeciw pożarowych i systemu - zamontowanie przeciwpożarowego
oddymiającego na klatce wyłącznika prądu,
schodowej (łączącej I, II oraz III

- oddzielenie przedsionkiem
piętro) w budynku
administracyjno -biurowym

przeciwpożarowym garaży od pozostałych

segment "A" KPPw Wieliczce.
pomieszczeń budynku,

f) brak wydzielenia strychu
h) zobowiązanie Naczelnika Wydziału

od reszty kondygnacji drzwiami
Wspomagającego KPPw Wieliczce do

przeciw pożarowymi w KP
zwiększenia nadzoru nad zagadnieniem

Gdowie oraz brak wydzielenia
dot. szkoleń okresowych w zakresie

strychu od I pietra klapą
bhpjppoż., w tym właściwego planowania

wyjściową o odporności ogniowej
szkoleń oraz weryfikowania faktu

w Niepołomicach,
ich odbycia,

g) brak oświetlenia awaryjno-
i) podjęcie działania celem dostosowania

ewakuacyjnego w KPPWieliczce,
do obowiązujących przepisów techniczno -

KP Gdowie, KPNiepołomicach,
budowlanych budynków KPPw Wieliczce
oraz KPw Gdowie i KPw Niepołomicach,

hl brak zamontowania grodzi
j) zwrócenie się do Naczelnika Wydziału

przeciw pożarowych i systemu
oddymiającego na klatce

Inwestycji i Remontów KWPw Krakowie,

schodowej (łaczącej parter
celem priorytetowej realizacji njw prac,

z I i II piętrem) w budynku
wpływających na poprawę

administracyjno -biurowym KPP
bezpieczeństwa przeciwpożarowego

w Oświęcimiu.
obiektów:

i) brak wydzielenia piwnic od
k) w budynku KPPw Wieliczce:

reszty kondygnacji drzwiami - dostosowanie parametrów dróg

przeciw pożarowymi w KPP ewakuacyjnych na terenie obiektu

w Oświęcimiu i KPZatorze. biurowo - administracyjnego segmentu

jJ brak oświetlenia awaryjno-
"A" do obowiązujących przepisów

ewakuacyjnego w KPP
techniczno budowlanych,

Oświęcimiu, - wyposażenie dróg ewakuacyjnych (bez
dostępu światła dziennego) w awaryjne
oświetlenie ewakuacyjne,

I) w budynku KPw Gdowie:

- wyposażenie dróg ewakuacyjnych (bez
dostępu światła dziennego) w awaryjne
oświetlenie ewakuacyjne,

- oddzielenie stryChu od reszty
kondygnacji (I piętra) drzwiami
pożarowymi,

• usuniecie boazerii z holu na I piętrze,

m) w budynku KPw Niepołomicach:

- wyposażenie dróg ewakuacyjnych (bez
dostępu światła dziennego) w awaryjne
oświetlenie ewakuacyjne,

- zamontowanie klapy wyjŚCiowej (o klasie
odporności ogniowej co najmniej El 15)
prowadzącej z klatki schodowej
na I piętrze na strych,

n) zobowiązannie pracowników Zespołu
Kadr i Szkolenia KPPw Oświęcimiu
do właściwego planowania szkoleń
podległym policjantom i pracownikom
Policji, w tym w szczególności do :

- kierowania osoby realizującej zadania
inspektora ochrony przeciwpożarowej
w jednostce na szkolenie aktualizacyjne
w okresie ważności nabytych uprawnień
inspektora ochrony przeciwpożarowej,
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. kierowania policjantów i pracowników

jednostki na szkolenia okresowe

bhp/ppoż. z odpowiednim wyprzedzeniem

i z uwzględnieniem pozostałych potrzeb

szkoleniowych oraz monitorowania

ich odbycia,

o) zapoznanie ponownie z przepisami

przeciwpożarowymi policjantów

i pracowników Policji, którym wiedza

została przekazana przez osobę

nieposiadającą kwalifikacji,

pl dostosowanie do obowiązujących

przepisów techniczno. budowlanych

budynek KPP w Oświęcimiu oraz podległy

budynek KP w Zatorze,

Nieprawidłowości al przyzwolenie wykorzystania al wszczęcie postępowania zrealizowane
w postępowaniu samochodu służbowego do celu dyscyplinarnego wobec Zastępcy
zastępcy nie związanego ze służbą, a tym Komendanta Powiatowego Policji
Komendanta samym przyczynienia się do w Wadowicach i dwóch funkcjonariuszy,
Powiatowego Policji rozluźnienia dyscypliny służbowej

bl poprawienie dyscypliny służbowej w
w VJadowicach, dot. w podległej jednostce jednostce Policji,
przestrzegania zasad organizacyjnej Policji,

etyki zawodowej b) nieprawidłowe pełnienie
Policjanta oraz służby oraz niewłaściwe
wy~orzystania dokumentowanie wykorzystania
samochodu samochodu służbowego.
słulbowego do

celów prywatnych.

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 ••••')'1Iiku zrealizowanych przedsięwzięć
najczęściej uzyskano następujące efekty:

wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości i uchybienia.
poprawiono komunikację wewnętrzną w kontrolowanych jednostkach.
poprawiono warunki służby i pracy.
podjęto działania mające na celu dostosowanie obiektów do wymagań przepisów
dol. ochrony ppoż.,
poprawiono dyscyplinę służbową,
podniesiono poziom znajomości przepisów wśród funkcjonariuszy realizujących pracę
operacyjną z wykorzystaniem funduszu operacyjnego,
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.
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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,

roczną ocenę zewnętrzną. przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety kierowanego
do podmiotów kontrolowanych.

obowiązek samodoskonalenia i jego ewidencji.

platformę e-leaming funkcjonującą w ramach ogólnodostępnego folderu Wydziału.

analizę potrzeb szkoleniowych i tworzenie najej podstawie rocznego planu szkoleń,

szkolenia z udziałem przedstawicieli podmiotów zewnętrznych oraz osób
posiadających wiedzę specjalistyczną.

. Mich, lik

SMn 2 Cgl,. . "~
1 cęJ- - Biuro Kontroli KOP
2 egJ., - ais
Opracowal
Toma'iI Fdi"'s
Tel. 83 54 849
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