
ANEKS DO PLANU KONTROLI 

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na 2020 r.
                                                          



Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach 
na 2020 r., l.dz. IP-033-4/4084/19, do przeprowadzenia w 2020 roku zaplanowano 54 kontrole (46 w trybie zwykłym, 8 w uproszczonym).

W  trakcie  realizacji  stwierdzono  konieczność  usunięcia  z  Planu  siedmiu  kontroli  w  trybie  zwykłym,  a  mianowicie:
-  dwóch  kontroli  umieszczonych  pod  poz.  28  i  29  w  temacie:  „Poprawność  realizacji  czynności  wykrywczych  w  postępowaniach 
przygotowawczych prowadzonych o przestępstwa gospodarcze, zakończonych postanowieniem o umorzeniu z powodu niewykrycia sprawcy 
przestępstwa”, które zaplanowano do przeprowadzenia w KMP w Mysłowicach i KPP w Pszczynie;
-  pięciu kontroli umieszczonych pod poz. 41, 42, 43, 44 i 45 w temacie:  „Prawidłowość planowania i ewidencjonowania czasu służby”,  które 
zaplanowano  do  przeprowadzenia  w  SPPP  w  Częstochowie,  SPKP  w  Katowicach,  w  Wydziale  dw.  z  Przestępczością  Narkotykową  KWP
w Katowicach, w Wydziale dw. z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach i w KMP w Bielsku – Białej. 

Uzasadnienie ww. zmian w Planie kontroli na 2020 r.:

W dniu 20.03.2020 r. ogłoszono w Polsce stan epidemii, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z zaistniałą sytuacją
w garnizonie  śląskim wprowadzono  szereg  rozwiązań,  które  dodatkowo miały  zapewnić  ciągłość  służby  przy  minimalizacji  zachorowań  wśród 
policjantów  i  pracowników  Policji,  w  tym  system  pracy  zmianowej,  maksymalne  ograniczenie  kontaktów,  kwarantanna  poczty  przychodzącej 
(specjalnej),  a także – w możliwych przypadkach – system pracy zdalnej. W Wydziale Kontroli  KWP w Katowicach przyjęto,  że kontrole będą  
prowadzone zdalnie, a jedynie w sytuacjach niezbędnych (kontrola dokumentów niejawnych), w jednostce/komórce organizacyjnej Policji podmiotu 
kontrolowanego, przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. Sytuacja ta, przy uwzględnieniu, że jednostki Policji zostały obciążone dodatkowymi 
zadaniami dotyczącymi m.in. przeprowadzania kontroli osób przebywających na kwarantannie, a w ostatnim czasie wystąpiły liczne zachorowania
i absencje zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników Policji, spowodowała znaczne spowolnienie wykonywanych czynności służbowych.

Na marginesie zauważyć należy, że w okresie od 24.04.2020 r. do 15.05.2020 r. zostało przeprowadzonych 8 kontroli pozaplanowych w trybie 
uproszczonym, w przedmiocie prawidłowości pobierania zaliczek z funduszu operacyjnego, ich wydatkowania, rozliczania oraz dokumentowania – 
kontrole objęły Wydziały tut. KWP.

W efekcie – uwzględniając powyższe - podjęto decyzję o odstąpieniu od zaplanowanych, a wymienionych wyżej kontroli i skreślenie ich
z Planu Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2020 r.

                                    

Tabelaryczne zestawienie obejmujące wykreślone kontrole wskazano na następnej stronie aneksu.            
                                              

                                                                                                                    



KONTROLE WYKREŚLONE Z PLANU KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI KWP W KATOWICACH NA 2020 r.

Kontrole w trybie zwykłym

Pozycja 
w Planie 
kontroli

Temat kontroli Przewidywany termin 
przeprowadzenia kontroli

Podmiot kontrolowany

28 „ Poprawność realizacji czynności wykrywczych w postępowaniach 
przygotowawczych  prowadzonych  o  przestępstwa  gospodarcze, 
zakończonych postanowieniem o umorzeniu z powodu niewykrycia 
sprawcy przestępstwa”

III kwartał
 KMP w Mysłowicach

29
IV kwartał

 KPP w Pszczynie

41

„Prawidłowość planowania i ewidencjonowania czasu służby”

III kwartał
SPPP w Częstochowie

42
III kwartał

SPKP w Katowicach

43
IV kwartał

Wydział dw. z Przestępczością 
Narkotykową KWP w 

Katowicach

44
IV kwartał

Wydział dw. z 
Cyberprzestępczością KWP

w Katowicach

45
IV kwartał KMP w Bielsku - Białej


