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ANEKS DO PLANU KONTROLI 

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na 2019 r.
                                                          



Zgodnie  z  zatwierdzonym  przez  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Katowicach  Planem  Kontroli  Wydziału  Kontroli  KWP
w Katowicach na 2019 r.,  l.dz. IP-033-3/3715/18,  z dnia 21 listopada 2018 r. (zwanym dalej Planem), w części dotyczącej kontroli w trybie
uproszczonym,  w  pozycji  5  i  6 zaplanowano  do  przeprowadzenia  dwie  kontrole  w  temacie:  „Nadzór  nad  siecią  integrującą  systemy
sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji pożarowej”. Przedmiotowe kontrole miały objąć
– Komendę Powiatową Policji w Cieszynie i Komendę Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim.  

Na  etapie  przygotowania  kontroli  w  KPP  w  Cieszynie  ustalono,  że  jednostka  ta  posiada  ww.  systemy  (sygnalizacji  włamania
i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji pożarowej), przy czym nie została przyłączona do sieci integrującej ww.
systemy; podobne ustalenia poczyniono w odniesieniu do KPP w Wodzisławiu Śląskim. 

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że prowadzenie kontroli – w temacie określonym jak dotychczas – nie znajduje uzasadnienia.
Stąd podjęto decyzję o jego modyfikacji na następujący:

„Nadzór nad funkcjonowaniem systemów sygnalizacji  włamania i napadu, kontroli  dostępu, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji
pożarowej”.                      

                                              
Tabelaryczne zestawienie planu kontroli w części dotyczącej zmian wskazano poniżej.                             

                                                                                                                    
PLAN KONTROLI 

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
na rok 2019 

Kontrole w trybie uproszczonym

Pozycja
w

Planie
kontroli

Temat kontroli Przewidywany termin
przeprowadzenia kontroli

Podmiot kontrolowany

5 Nadzór nad funkcjonowaniem systemów sygnalizacji włamania i
napadu,  kontroli  dostępu,  monitoringu  wizyjnego  oraz
sygnalizacji pożarowej

II kwartał KPP w Cieszynie

6 III kwartał KPP w Wodzisławiu Śląskim

Opracował w egz. poj. WJ 
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