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        Egz. nr 2    
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   Sprawozdanie z działalno ści kontrolnej  

 
Wydziału Kontroli 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  

 w 2017 roku  

 
 

 

 
 
1. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w 2017r., w tym: 
 

Liczba etatów, zatrudnionych i osób przeprowadzaj ących kontrole  

Liczba etatów  Liczba zatrudnionych  
Liczba osób 

przeprow. kontrole  
Rok  

pol.  cyw.  pol.  cyw.  pol.  cyw.  

Liczba 
kontroli 

na osob ę 

2017 17 4,5 17 4,375 16 3 2,84 

 

 

Zmiany kadrowe w Wydziale Kontroli KWP w Szczecinie w  2017r. 

Lp.  
Stopie ń imi ę 
i nazwisko 
kontrolera  

Data przyj ścia 
/ odej ścia  

Jednostka 
macierzysta 
/ docelowa  

Stanowisko 
zajmowane 
w Wydziale 

Kontroli  

Uwagi  

1. kom. Mirosław 
Dzwonkowski 20.04.2017r. 

Wydział Kontroli 
KWP/ Wydział 

Konwojowy 

Ekspert Zespołu 
Audytu i Analiz 

 

2. podkom. Piotr 
Masterniak 

01.07.2017r. KPP Pyrzyce / 
Wydział Kontroli KWP 

Specjalista 
Zespołu Kontroli 
Ogólnopolicyjnej 

 

3. podkom. Tomasz 
Seniuk 

01.06.2017r. OPP Szczecin / 
Wydział Kontroli KWP 

p.o. specjalisty 
Zespołu Audytu 

i Analiz 

Delegowany 
do 

31.03.2018r. 

4. 
nadkom. 

Przemysław 
Kimon 

15.11.2017r. / 13.01.2018r. 

WKS / Wydział 
Kontroli / Wydział 
Prewencji KWP 
w Szczecinie 

Ekspert Zespołu 
Kontroli 

Ogólnopolicyjnej 
 



 

 

 

 

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki or-
ganizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień wg tabeli 
 

Kontrole  

 
 

                    Kontrole 
 

Liczba  
Tryb zwykły  

Tryb  

uproszczony  
Planowe  Poza planem  O

gó
łe

m
  

przeprowadzonych kontroli 39 20 39 20 59 

skontrolowanych podmiotów 39 20 39 20 59 

wniosków do prokuratury w celu 
wszczęcia postępowania 

przygotowawczego 

     

wniosków o wszczęcie postępowań 
dyscyplinarnych 

     

zawiadomień o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych 

     

S
ki

er
ow

an
yc

h 
w

 w
yn

ik
u 

ko
nt

ro
li:

 

innych zawiadomień (np. do CBA)      

kontroli rozpoczętych a niezakończonych 
w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, 
w których na dzień 31.12.2017r. czynności 

kontrolne były w trakcie realizacji 
lub brak było podpisanego protokołu 

przez kontrolera) 

6  6  6 

niezrealizowanych kontroli 
zaplanowanych na 2017r.      

średniego czasu trwania kontroli 
w dniach roboczych 

20,29/10 60 20,29/10 60  

 
3. Zawiadomień (wykazanych w pkt 3) skierowanych w 2017r., wg tabeli. 

 

Lp.  
Rodzaj 

zawiado
-mienia  

Temat 
kontroli  

 

Data 
zawiado-
mienia  

W sprawie  

Podmiot, do 
którego 

skierowano 
zawiado-
mienie  

Podmiot/osoba, 
którego dotyczy 
zawiadomienie  

(tylko funkcja, 
stanowisko – bez 

danych osobowych)  

Informacja 
o rozstrzyg-
nięciu lub 

stanie sprawy  

Dodatkowe 
informacje  

(np. ewentu-
alne wnie-

sione środki 
zaskarżenia) 

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

nie kierowano zawiadomień 

 
 

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2017r.  

 

Wyniki kontroli  Liczba zako ńczonych kontroli  

Pozytywna 5 

Pozytywna z uchybieniami 9 

Pozytywna z nieprawidłowościami 39 

Negatywna 6 



 

 

 

  

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokon-
trolnych (wraz ze stanem ich realizacji).  

 

Obszar kontroli  Istotna nieprawidłowo ść Treść zalecenia znacz ącego  

Status zalecenia  

(zrealizowane / realizowane  
/ niezrealizowane  

/ niemonitorowane) 
KPP 

Choszczno  

Przyjmowanie, 
rozpatrywanie 

oraz załatwianie 
skarg  

i wniosków   

W 4 przypadkach 
zawiadomienia o sposobie 

załatwienia skarg  
nie spełniały 

wymogów określonych 
w art. 238 k.p.a. 

Wzmóc nadzór nad jakością  
prowadzonych postępowań 

skargowych, a w szczególności 
zwrócić uwagę na dyspozycję  

art. 238 k.p.a. w celu właściwego 
redagowania zawiadomień  

do skarżących. 

zrealizowane 

KPP Police  

Przyjmowanie, 
rozpatrywanie 

oraz załatwianie 
skarg  

i wniosków   

W 6 przypadkach  
zawiadomienia o sposobie 

załatwienia skarg nie 
spełniały wymogów 

określonych  
w art. 238 k.p.a. 

W 2 przypadkach  
w sposób nierzetelny 

wyjaśniono sformułowane 
w skargach zarzuty. 

Wzmóc nadzór nad jakością  
prowadzonych postępowań 

skargowych, a w szczególności 
zwrócić uwagę na dyspozycję  

art. 238 k.p.a. w celu właściwego 
redagowania zawiadomień do 

skarżących. 
Zobowiązano nieetatowego  
koordynatora skargowego  

do sprawowania skutecznego 
nadzoru nad funkcjonariuszami 
prowadzącymi postępowania 

skargowe.  

zrealizowane 

KPP Stargard  

Przyjmowanie, 
rozpatrywanie 

oraz załatwianie 
skarg  

i wniosków   

W 4 przypadkach  
zawiadomienia o sposobie 

załatwienia skarg nie 
spełniały wymogów 

określonych  
w art. 238 k.p.a. 

Wzmóc nadzór nad jakością  
prowadzonych postępowań 

skargowych, a w szczególności 
zwrócić uwagę na dyspozycję  

art. 238 k.p.a. w celu właściwego 
redagowania zawiadomień  

do skarżących. 
Zobowiązać policjantów prowa-

dzących postępowania skargowe 
do zwracania uwagi na dyspozycję 

art. 238 k.p.a 

zrealizowane 

KMP 
Świnouj ście  

Przyjmowanie, 
rozpatrywanie 

oraz załatwianie 
skarg  

i wniosków   
 

W 4 przypadkach  
zawiadomienia o sposobie 

załatwienia skarg  
nie spełniały wymogów 

określonych  
w art. 238 k.p.a. 

Stwierdzono 1 przypadek 
nierzetelnego wyjaśnienia 

zarzutu. 

Wzmóc nadzór nad jakością  
prowadzonych postępowań 

skargowych, a w szczególności 
zwrócić uwagę na dyspozycję  

art. 238 k.p.a. w celu właściwego 
redagowania zawiadomień  

do skarżących. 
Zwrócić szczególną uwagę  

na rzetelność załatwiania skarg 
wpływających do jednostki. 

zrealizowane 

Tryb 
uproszczony 
KMP Koszalin  

Planowanie,  
organizacja, 

realizacja  
i rozliczanie 

zadań służby 
ruchu  

drogowego 

Na 21 losowo wybranych 
służb od 3 do 10 stycznia 

2017r. tylko w 1 
przypadku odprawiający 

określił czas  
i miejsce prowadzenia  
działań „Trzeźwość”.  

W 16 przypadkach liczba 
kontroli stanu trzeźwości 

nie znajdowała 
odzwierciedlenie  
w dokumentacji.  

Wyznaczyć w formie decyzji  
policjantów WRD upoważnionych 

do odprawiania, nadzoru  
i rozliczania z wyników służby  

oraz określić zakres 
upoważnienia. 

Zobowiązać naczelnika WRD  
do egzekwowania od 

upoważnionych funkcjonariuszy 
rzetelnego rozliczania policjantów 

pełniących służbę na drodze 
 z uzyskanych wyników  

i prawidłowości ich  
dokumentowania.  

zrealizowane 

KPP Kołobrzeg  

Planowanie,  
organizacja, 

realizacja  
i rozliczanie 

zadań służby 
ruchu  

drogowego 

Na 19 losowo wybranych 
służb od 3 do 10 stycznia 

2017r. tylko w 3  
przypadkach podczas 

odpraw do służby 
policjanci odnotowali 

zadanie kontroli 
trzeźwości jednak  

bez  określenia czasu  
i miejsca jego realizacji. 

Zobowiązać naczelnika WPiRD  
do egzekwowania od kierownika 

ORD rzetelnego rozliczania  
podległych mu policjantów. 

Zobowiązać kierownika ORD  
do zwiększenia nadzoru nad 
podległymi funkcjonariuszami  
w szczególności w zakresie 

poprawności dokumentowania 
przebiegu i efektów służby  

zrealizowane 



 

 

 

 

Obszar kontroli  Istotna nieprawidłowo ść Treść zalecenia znacz ącego  

Status zalecenia  

(zrealizowane / realizowane  
/ niezrealizowane  

/ niemonitorowane) 
Tylko w 8  przypadkach 

liczba kontroli stanu  
trzeźwości znajdowała 

odzwierciedlenie  
w dokumentacji. 

w notatnikach służbowych. 

KPP 
Szczecinek  

Planowanie,  
organizacja, 

realizacja  
i rozliczanie 

zadań służby 
ruchu  

drogowego 

Na 21 losowo wybranych 
służbach od 3 do 10  
stycznia 2017r. tylko  

w 5 przypadkach liczba 
kontroli stanu trzeźwości 

znajdowała 
odzwierciedlenie  
w dokumentacji.  

Zobowiązać zastępcę naczelnika 
WPiRD do egzekwowania od  

upoważnionych funkcjonariuszy 
rzetelnego rozliczania policjantów 

pełniących służbę na drodze  
z uzyskanych wyników  

i prawidłowości  
ich dokumentowania. 

zrealizowane 

KPP Sławno  

Planowanie, 
 organizacja, 

realizacja  
i rozliczanie 

zadań służby 
ruchu 

 drogowego 

Na 21 losowo wybranych 
służbach od 3 do 10  
stycznia 2017r. w 18 

przypadkach ujawniono 
błędy w dokumentowaniu 
służby przez policjantów  

oraz braku reakcji 
rozliczających.   

Zobowiązać naczelnika WPiRD  
do egzekwowania od kierownika 

ORD rzetelnego rozliczania  
policjantów pełniących służbę  

na drodze z uzyskanych wyników  
i prawidłowości  

ich dokumentowania. 

zrealizowane 

KPP Białogard  

Planowanie,  
organizacja, 

realizacja  
i rozliczanie 

zadań służby 
ruchu  

drogowego 

Na 21 losowo wybranych 
służbach od 3 do 10  

stycznia 2017r.  
w 7 przypadkach  

w zapisach  
z przebiegu służby 

brakowało adnotacji  
o badaniach stanu  

trzeźwości,  
w podsumowaniu służby  

nie wskazano liczby 
przebadanych osób,  

wprowadzona do SESPol 
liczba badan trzeźwości 

była niezgodna z zapisami 
w notatnikach służbowych. 

Zobowiązać naczelnika WPiRD d 
o egzekwowania od kierownika 

ORD rzetelnego rozliczania  
podległych mu policjantów  
i wprowadzania do SESPol 

wiarygodnych danych, zobowiązać 
kierownika ORD do zwiększenia 

nadzoru nad podległymi 
funkcjonariuszami,  

w szczególności w zakresie 
poprawności dokumentowania 

przebiegu i efektów służby  
w notatnikach służbowych. 

zrealizowane 

KPP 
Kamień Pom. 
Gospodarka 
szkodowa 

Umorzenie postępowań 
szkodowych niezgodnie  

ze zgromadzonym  
w sprawie materiałem 

dowodowym. 

Ponowne przeprowadzenie 
postępowań. 

realizowane 

KPP Myślibórz 
BHP 

Brak szkoleń (zaświad-
czeń) o odbyciu szkolenia 
wstępnego – instruktażu 

ogólnego i 
stanowiskowego w aktach 

osobowych 

Przeprowadzić szkolenia dla osób 
nieposiadających zaświadczeń. realizowane 

KPP Myślibórz 
BHP 

Brak opracowanych  
i zatwierdzonych przez 

kierownika jednostki 
programów szkolenia 

wstępnego – instruktażu 
ogólnego.  

Opracować programy i przekazać 
kierownikowi jednostki do zatwier-

dzenia 

realizowane 

KPP Myślibórz 
Prawidłowość 
sprawowania i 

dokumentowania 
nadzoru 

nad służbą 
patrolową 

Rozbieżności dotyczące  
zapisów w notatnikach 

służbowych oraz kartach 
statystycznych 

prowadzonych w formie 
papierowej. 

Polecono komendantowi jednostki 
zobowiązanie naczelnika 

wydziału do: 
- wydania decyzji w sprawie 

wyznaczenia funkcjonariuszy  
do sprawowania nadzoru nad 
służbami ruchu drogowego; 
- egzekwowania realizacji 
obowiązków wynikających  
z zarządzenia nr 3 KGP  
z dnia 6 lutego 2017r. 

zrealizowane 

KPP 
Kamień Pom. 
Prawidłowość 
sprawowania i 

Rozbieżności dotyczące  
zapisów w notatnikach 

służbowych oraz 
statystycznych kartach  

Polecono komendantowi  
jednostki zobowiązanie naczelnika 

wydziału do: 
- egzekwowania  

zrealizowane 



 

 

 

  

Obszar kontroli  Istotna nieprawidłowo ść Treść zalecenia znacz ącego  

Status zalecenia  

(zrealizowane / realizowane  
/ niezrealizowane  

/ niemonitorowane) 
dokumentowania 

nadzoru 
nad służbą 
patrolową 

prowadzonych w formie 
papierowej. 

od funkcjonariuszy wyznaczonych 
do sprawowania nadzoru nad 

służbami ruchu drogowego 
realizacji obowiązków określonych 

własną decyzją nr 19/2016  
z dnia 12.07.2016r. 

 

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) za-
leceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).  

 

Obszar kontroli  
Istotna 

nieprawidłowo ść 

Przyczyny 
powstania 

nieprawidłowo ści  
oraz osoby 

odpowiedzialne  
za ich wyst ąpienie  

Treść zalecenia 
kluczowego  

Status zalecenia 
(zrealizowane / 

realizowane  
/ niezrealizowane  

/ niemonitorowane) 

nie formułowano 

 

7. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności: 

 

− zgodność działań z przepisami; 

− usunięcie błędów i wdrożenie właściwych procedur postępowania; 

− poprawa stanu dyscypliny służbowej; 

− poprawa efektywności zadań wykonywanych w kontrolowanym podmiocie; 

− prowadzenie postępowań skargowych z zachowaniem obowiązujących procedur, 

wzmocnienie nadzoru nad kontrolowaną problematyką; 

− postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych. 

 

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz 

przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym 

 

Nie odnotowano wniosków i uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych oraz zas-

trzeżeń odnośnie praktyk stosowanych w postępowaniu kontrolnym. 

 

 

 


