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Warszawa      styczeń 2013 r. 



DEPARTAMENT KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW 

Lp. Temat kontroli Termin 

1. 

Realizacja zadania publicznego pn. Zakupy sprzętu do organizowania pomocy 
oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach w 2012 roku, w celu 
umożliwienia prowadzenia działań ratowniczych jednostkom WOPR – umowa Nr 
7/DAiN/DB/12 z dnia 21 marca 2012 r. 

I kwartał 

2. 

Realizacja zadania publicznego pn. Wykonywanie ratownictwa wodnego w 
zakresie utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenia działań ratowniczych, 
organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych, utrzymania 
gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenia dokumentacji 
wypadków – umowa Nr 2/DRiOL/DB/12 z dnia 14 maja 2012 r. 

I kwartał 

3. 

Realizacja zadania publicznego pn. Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, 
które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia na wodach w 2012 roku poprzez utrzymanie gotowości ratowniczej, 
prowadzenie działań ratowniczych oraz organizację szkoleń ratowników 
wodnych – umowa Nr 9/DAiN/DB/12 z dnia 27 marca 2012 r. 

I kwartał 

4. 

Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum 
Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu 
ludźmi - umowa Nr DPM/ZZ/1/12/2011 z dnia 22 grudnia  
2011 r. 

I kwartał 

5. 
Realizacja zadania publicznego pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży 
pożarnych  do działań ratowniczo-gaśniczych - umowa Nr 1/DRiOL/DB/12 z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. 

I kwartał 

6. 

Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i 
Poszukiwań, przewidzianego w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu 
jeńców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych podczas wojny – umowa Nr 
4/DAiN/DB/12 z dnia 9 marca 2012 r. 

I kwartał 

7. 

Realizacja zadania publicznego pn. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach na terenie Tatr i Pasma Spisko-Gubałowskiego oraz 
wykorzystanie śmigłowca ratowniczego do ratownictwa górskiego na terenie 
Tatr i południowej Małopolski na wezwanie służb - umowa Nr 2/DAiN/DB/12 z 
dnia 16 lutego 2012 r. 

I kwartał 

8. 
Realizacja zadania publicznego pn. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach na terenie Polski Południowej - umowa Nr 
3/DAiN/DB/12 z dnia 12 lutego 2012 r. 

I kwartał 

9. 
Prawidłowość prowadzonych czynności kontrolnych przez komórkę kontroli 
Komendy Głównej Straży Granicznej.  

I kwartał 

10. 
Zaangażowanie Policji w realizację projektu INDECT, tj. Inteligentnego systemu 
informacyjnego wspierającego obserwację, detekcję i wyszukiwanie na potrzeby 
bezpieczeństwa obywateli w środowiskach miejskich. 

I - II kwartał 

11. 
Realizacja statutowych zadań oraz wydatkowanie środków publicznych przez 
Instytut. 

II kwartał 

12. 
Realizacja zadań statutowych oraz działalność finansowa i wydatkowanie 
środków publicznych. 

II kwartał 

13. 
Prawidłowość organizacji procesu zarządzania zasobami ludzkimi w MSW 
(wcześniej MSWiA) w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia rozpoczęcia 
kontroli na przykładzie wybranych zagadnień. 

II kwartał 

14. 
Działania Komendy Głównej Policji w zakresie zwiększenia skuteczności Policji 
w wypadkach zaginięć osób. 

II - III kwartał 

15. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. II - III kwartał 

16. 
Funkcjonowanie systemów motywacyjnych w formacjach podległych 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

II - IV kwartał 



17. 

Proces wydawania przez Komendantów Policji, na podstawie art. 25 ust. 3 
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opinii w 
sprawach wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 
masowej w latach 2010 – 2012. 

III kwartał 

18. 
Efektywność i skuteczność funkcjonowania SYSTEMU WCZESNEJ 
INTERWENCJI W POLICJI.  

III - IV kwartał 

19. Funkcjonowanie jednostek antyterrorystycznych Policji. IV kwartał 

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH 

1. Kontrola procesu udostępniania danych. I kwartał 

2. 
Ocena prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących 
odmowy i unieważnienia dokumentu paszportowego. 

I – III kwartał 

3. 

Prowadzenie postępowań meldunkowych ze szczególnym uwzględnieniem 
trybów nadzwyczajnych postępowań oraz zawieszania postępowań 
administracyjnych, dotyczących spraw meldunkowych  oraz skargowych oraz 
ustalenie stanu znajomości przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przez 
pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności. 

II kwartał 

DEPARTAMENT ZDROWIA 

1. 

Ocena działalności statutowej w tym:  
 ocena ewidencjonowania i zarządzania przychodami i kosztami, 

zobowiązaniami i należności w świetle prowadzenia kontroli zarządczej 
obowiązującej od dnia 01 stycznia 2010 r. (zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych); 
 ocena prawidłowości gospodarowania mieniem; 
 ocena realizacji dotacji celowej i podmiotowej; 
ocena efektywności wykorzystania środków budżetowych na realizację zadań z 
zakresu ratownictwa medycznego. 

I kwartał 

2. 

Ocena działalności statutowej w tym:  
 ocena organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej pod kątem 

realizowanych inwestycji w latach 2011 -  2012;  
ocena celowości  wykorzystania środków budżetowych przekazanych w ramach 
dotacji podmiotowej w 2012 r. 

I kwartał 

3. 

Ocena działalności statutowej w tym:  
 ocena prawidłowości ewidencjonowania i zarządzania przychodami i 

kosztami, zobowiązaniami i należności w świetle prowadzenia kontroli 
zarządczej obowiązującej od dnia 01 stycznia 2010 r. (zgodnie z art. 68 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych); 
 ocena celowości wykorzystania środków budżetowych przekazanych w 

ramach dotacji podmiotowej i celowej w latach 2012 -  2013r.; 
ocena prawidłowości gospodarowania mieniem. 

II kwartał 

4. 

Ocena działalności statutowej w tym:  
 ocena organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej pod kątem 

realizowanych inwestycji w ramach udzielonej dotacji celowej w latach 2011 - 
2012;  
 ocena celowości wykorzystania środków budżetowych przekazanych w 

ramach dotacji podmiotowej w latach 2012 -  2013 r.; 

II kwartał 

5. 

Ocena działalności statutowej w tym:  
 ocena ewidencjonowania i zarządzania przychodami i kosztami, 

zobowiązaniami i należności w świetle prowadzenia kontroli zarządczej 
obowiązującej od dnia 01 stycznia 2010 r. (zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

• ocena celowości wykorzystania środków budżetowych przekazanych w 
ramach dotacji podmiotowej w latach 2012 -  2013 r. 

II kwartał 



6. 

Ocena działalności statutowej w tym:  
 ocena celowości wykorzystania środków budżetowych przekazanych w 

ramach dotacji celowej i podmiotowej, w okresie od 01.01.2012 r. do 
30.06.2013 r.,  w świetle prowadzenia kontroli zarządczej obowiązującej od 01 
stycznia 2010 r. (zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych); 

  efektywność wykorzystywania posiadanego potencjału w obszarze 
udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach realizowanego kontraktu z 
NFZ. 

III kwartał 

7. 

Ocena działalności statutowej w tym:  
 ocena ewidencjonowania i zarządzania przychodami i kosztami, 

zobowiązaniami i należności w świetle prowadzenia kontroli zarządczej 
obowiązującej od dnia 01 stycznia 2010 r. (zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
 ocena celowości wykorzystania środków budżetowych przekazanych w 

ramach dotacji podmiotowej w latach 2012 -  2013 r. 

III kwartał 

8. 

Ocena działalności statutowej w tym:  
 ocena funkcjonowania kontroli zarządczej pod kątem realizacji celów i działań 

przyjętych w planie działalności SPZOZ MSW w Krakowie na 2013 r.; 
• ocena celowości wykorzystania środków budżetowych przekazanych w 

ramach dotacji podmiotowej w latach 2012 -  2013 r. w świetle prowadzenia 
kontroli zarządczej obowiązującej od 01 stycznia 2010 r. (zgodnie z art. 68 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych); 

• wykorzystanie w roku 2012 środków budżetowych na realizację zadań z 
zakresu ratownictwa medycznego. 

III kwartał 

9. 

Ocena działalności statutowej w tym:  
 dokumentowanie i efektywność funkcjonowania kontroli zarządczej; 
 prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów, zobowiązań i należności w 
świetle prowadzonej kontroli zarządczej  (zgodnie z art. 46 ustawy o finansach 
publicznych); 
 ocena celowości wykorzystania środków budżetowych przekazanych w 

ramach dotacji podmiotowej w latach 2012 -  2013 r. 

III kwartał 

10. Ocena działalności statutowej w tym:  
ocena efektywnego  wykorzystania udzielonej dotacji celowej w latach 2012 – 
2013. 

IV kwartał 

11. 

Ocena działalności statutowej w tym:  
 dokumentowanie i efektywność funkcjonowania kontroli zarządczej; 
• prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów, zobowiązań i należności w 

świetle prowadzonej kontroli zarządczej  (zgodnie z art. 46 ustawy o 
finansach publicznych); 

• realizacja w roku 2012 budżetowych dotacji podmiotowych. 

IV kwartał 

 


