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ANEKS DO PLANU KONTROLI

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na 2022 rok
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Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP
w Katowicach na 2022 r., l.dz. IP-033-5/4144/2021 , do przeprowadzenia w 2022 r. zaplanowano 46 kontroli w 12 tematach.

W trakcie realizacji przedmiotowego Planu zaistniała konieczność jego modyfikacji poprzez:

-  zmianę  tematu  kontroli  dla  kontroli  ujętych  w  pozycjach  od  36  do  38  z  Funkcjonowanie  Punktów  Obsługi  Pojazdów na
Funkcjonowanie Punktów Obsługi Technicznej.

Uzasadnienie zmian wprowadzanych w Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2022 r.

Dotychczas  obowiązujący  Plan  Kontroli  Wydziału  Kontroli  KWP  w  Katowicach  na  2022  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 +wówczas stan epidemii
i możliwości Wydziału Kontroli KWP w Katowicach.

Na etapie przygotowania programu kontroli w związku ze zbliżającym się przewidywanym okresem rozpoczęcia kontroli,
o  których mowa powyżej  stwierdzono,  że  określenie  Punktów Obsługi  Pojazdów  użyte  w temacie  kontroli,  co  do  istoty  zostało
wskazane  trafnie  -  ponieważ  intencją  zarządzającego  było  zweryfikowanie  prawidłowości  funkcjonowania  punktów
umiejscowionych  w  jednostkach  organizacyjnych  Policji  podległych  KWP  w  Katowicach  w  zakresie  realizowanych  napraw
pojazdów służbowych będących na ich wyposażeniu, ale nie jest ono precyzyjnym odzwierciedleniem nomenklatury obowiązującej
w przepisach. Zgodnie z Zarządzeniem nr 65 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie organizacji obsługi
technicznej i napraw sprzętu transportowego w  Policji przedmiotowe punkty zostały zdefiniowane jako Punkty Obsługi Technicznej.
W związku z powyższym zasadnym jest dokonanie korekty tematu w opisanym kształcie. 



Kontrola w trybie zwykłym (przed zmianami)

lp. Temat kontroli Przewidywany termin 
rozpoczęcia kontroli Podmiot kontrolowany

36.
Funkcjonowanie  Punktów  Obsługi
Pojazdów III – IV kwartał

3 podmioty zostaną wytypowanie w toku
analizy przedkontrolnej – w 2022 r.37

38

Kontrola w trybie zwykłym (po zmianach)

lp. Temat kontroli Przewidywany termin 
rozpoczęcia kontroli Podmiot kontrolowany

36.
Funkcjonowanie  Punktów  Obsługi
Technicznej III – IV kwartał 3 podmioty zostaną wytypowanie w toku

analizy przedkontrolnej – w 2022 r.37
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