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Warszawa      styczeń 2012 r. 



Lp. Temat kontroli Termin 

1. 

Realizacja zadania zleconego TOPR na podstawie umowy 1/DAiN/DB/11 – 

Organizowanie pomocy, zapewnienie gotowości ratowniczej oraz ratowanie 

osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia w 

Tatrach i paśmie Spisko-Gubałowskim, oraz prowadzenie ratownictwa z 

użyciem śmigłowca ratowniczego TOPR w szczególności na obszarach 

górskich południowej Małopolski na wezwanie innych służb. 

I kwartał 

2. 

Realizacja zadania zleconego GOPR na podstawie umowy 6/DAiN/DB/11 - 

Organizowanie pomocy, zapewnienie gotowości ratowniczej oraz ratowanie 

osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia w 

górach na terenie Polski południowej. 

I kwartał 

3. 

Realizacja zadania zleconego WOPR na podstawie umowy 7/DAiN/DB/11 - 

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są 

narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. 

I kwartał 

4. 

Realizacja zadania zleconego ZG ZOSP RP na podstawie umowy 

11/DAiN/DB/11 – Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 

do działań ratowniczo-gaśniczych. 

I kwartał 

5. 

Realizacja zadania zleconego MSR na podstawie umowy 3/DAiN/DB/11 - 

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są 

narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach Jeziora 

Śniardwy i sąsiednich akwenach Wielkich Jezior Mazurskich oraz 

podniesienie sprawności funkcjonowania służby ratowniczej na jeziorze. 

I kwartał 

6. 

Realizacja zadania zleconego Suwalskiemu WOPR na podstawie umowy 

5/DAiN/DB/11 - Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy 

wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 

na wodach. 

I kwartał 

7. 

Realizacja zadania zleconego na podstawie umowy 10/DAiN/DB/11 - 

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są 

narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach poprzez 

zapewnienie gotowości ratowniczej i organizację działalności ratowniczej na 

obszarze jeziora Zegrzyńskiego. 

I kwartał 

8. 
Działalność służb dyżurnych i ich wpływ na realizację ustawowych zadań 

przez Policję. 
I kwartał 

9. 
Realizacja przez Straż Graniczną zadań w zakresie funkcjonowania 

strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i aresztów w celu wydalenia. 
I – II kwartał 

10. 
Realizacja wybranych zadań przez Straż Graniczną na granicach 

wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. 
I – II kwartał 

11. 

Funkcjonowanie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w zakresie działalności 

logistycznej oraz zatrudniania, awansowania, wynagradzania, a także 

rozwoju zawodowego funkcjonariuszy i pracowników uczelni oraz sposób 

wykorzystania uwag i wykonania wniosków z kontroli problemowej nt. 

Funkcjonowanie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w zakresie zatrudniania 

i wynagradzania kadry dydaktycznej oraz pozyskiwania środków unijnych. 

II kwartał 

12. 
Planowanie i realizacja zadań ochronnych wobec najważniejszych osób w 

państwie przez BOR. 
II kwartał 



13. 
Sprawdzenie realizacji wniosków sformułowanych po kontrolach 

problemowych w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP.  
II kwartał 

14. 

Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z nadzorem Ministra Spraw 

Wewnętrznych nad Wyższą Szkołą Policji oraz Szkołą Główną Służby 

Pożarniczej  

II kwartał 

15. 
Realizacja przez Departament Polityki Migracyjnej zadań z zakresu nadzoru 

Ministra Spraw Wewnętrznych  nad Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców. 
II kwartał 

16. Prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. III kwartał 

17. 
Realizacja wybranych ustawowych zadań wykonywanych przez Zakład 

Emerytalno-Rentowy MSWiA. 
III kwartał 

18. Prawidłowość wydatkowania środków na cele specjalne. III kwartał 

19. 

Realizacja zadań związanych z udostępnianiem danych ze zbioru PESEL 

oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowód 

osobistych. 

III kwartał 

20. 

Gospodarowanie funduszem operacyjnym w aspekcie wydatkowania 

środków finansowych – przy wykonywaniu zadań służbowych z 

wykorzystaniem pomocy osób niebędących policjantami oraz zakupu 

składników majątkowych ze środków funduszu operacyjnego. 

III - IV kwartał 

21. 
Sposób prowadzenia przez PSP nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych. 
III - IV kwartał 

22. 
Prawidłowość prowadzonych czynności kontrolnych przez etatowe komórki 

kontroli. 
III - IV kwartał 

23. 
Sprawdzenie realizacji wniosków sformułowanych po kontrolach 

problemowych w Zarządzie Spraw Wewnętrznych SG. 
IV kwartał 

24. 

Realizacja statutowych zadań przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz wydatkowanie środków 

publicznych przez Instytut. 

IV kwartał 

25. 
Organizacja i sposób przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i 

wniosków. 
IV kwartał 

 


