
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W KATOWICACH

WYDZIAŁ KONTROLI
POLSKA, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19, tel. 32 2001570, fax 32 2001501, e-mail: kontrola@ka.policja.gov.pl

  Katowice, dnia 9 marca 2021 r.

        Z A T W I E R D Z A M                Egz. Pojedynczy

l.dz. IP-033-5/20/866/2021

ANEKS DO PLANU KONTROLI

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na 2021 rok
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Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP 
w Katowicach na 2021 r., l.dz. IP-033-5/3652/2020 , do przeprowadzenia w 2021 r. zaplanowano 46 kontroli w 14 tematach.

W trakcie realizacji przedmiotowego Planu zaistniała konieczność jego modyfikacji poprzez:
- usunięcie 2 kontroli w trybie zwykłym (poz. 32  i 33) w temacie „Prowadzenie postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 307  
kpk”, które zaplanowano do przeprowadzenia w KMP w Gliwicach i KPP w Cieszynie, i

- zastąpienie ich 2 kontrolami w trybie zwykłym w temacie:  „Prawidłowość prowadzenia spraw dyscyplinarnych” w KMP w  Żorach 
i KMP w Bytomiu,

Uzasadnienie zmian wprowadzanych w Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2021 r.

Dotychczas  obowiązujący  Plan  Kontroli  Wydziału  Kontroli  KWP  w  Katowicach  na  2021  r.   opracowany  został,  zgodnie 
z  przyjętymi  procedurami,   na  podstawie  analizy  tematów  kontroli  zgłoszonych  przez  kierownictwo  KWP  w  Katowicach 
i podległych jednostek organizacyjnych Policji oraz w oparciu o inne źródła informacji dotyczące obszarów działalności Policji 
woj. śląskiego wymagające zdiagnozowania w ramach procesu kontroli,  biorąc pod uwagę utrzymujący się nadal stan epidemii 
i możliwości Wydziału Kontroli KWP w Katowicach.

Mając na uwadze polecenie  gen. insp. dra Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji kierowane w piśmie z dnia 
19  lutego  2020  roku  l.dz.  Kwn-363/20  do  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Katowicach,  dotyczące  zapewnienia 
w podległych komendach miejskich i powiatowych Policji systematycznej ( nie rzadziej niż raz na dwa lata) kontroli prawidłowości 
prowadzenia spraw dyscyplinarnych przez komórkę właściwą  w sprawach kontroli, zaszła konieczność uwzględnienia tego tematu 
w  Planie  Kontroli  Wydziału  Kontroli  KWP  w  Katowicach  na  2021  r.,  przy  utrzymaniu  niezmienionej  liczby  kontroli  ogółem 
i podmiotów nimi objętych.

Kontrole w trybie zwykłym (wykreślone)

lp. Temat kontroli Przewidywany termin 
rozpoczęcia kontroli Podmiot kontrolowany

32 Prowadzenie postępowań 
sprawdzających, o których mowa

w art. 307 kpk

II kwartał KMP w Gliwicach

33 III kwartał KPP w Cieszynie



Kontrole w trybie zwykłym (dodane)

lp. Temat kontroli Przewidywany termin 
rozpoczęcia kontroli Podmiot kontrolowany

1 Prawidłowość prowadzenia spraw 
dyscyplinarnych

II kwartał KMP w Żorach
2 III kwartał KMP w Bytomiu




