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DEPARTAMENT KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW 

Lp. Temat kontroli Termin 

1. 

Zapewnienie wymaganego przepisami prawa standardu pobytu i 

traktowania cudzoziemców osadzonych w ośrodkach strzeżonych. 

(kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych) 

I kwartał 

2. 

Realizacja zadania publicznego pn. Przygotowanie jednostek 

ochotniczych straży pożarnych  do działań ratowniczo-gaśniczych - 

umowa Nr 4/DRiOL/DB/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r. 

I kwartał 

3. 
Prawidłowość realizacji umowy nr 5/DN/2013 zawartej w dniu 29 

kwietnia 2013 r. Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. 
I kwartał 

4. 

Prawidłowość realizacji umowy nr 9/DN/2013 zawartej w dniu 30 

września 2013 r. Podnoszenie skuteczności działań Policji w związku z 

przemocą w rodzinie. 

I kwartał 

5. Prawidłowość realizacji zawartej umowy. I kwartał 

6. Prawidłowość realizacji umów zawartych z MSW. I kwartał 

7. 

Prawidłowość realizacji umowy zawartej z MSW oraz ocena działalności 

statutowej w tym: ocena efektywnego wykorzystania udzielonej dotacji 

celowej w latach 2012-2013. 

I kwartał 

8. 
Funkcjonowanie systemów motywacyjnych w formacjach podległych 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 
I – IV kwartał 

9. 

Sporządzanie opisów przedmiotów zamówień oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówień w postępowaniach o udzielenie zamówień 

publicznych. 

II kwartał 

10. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. II kwartał 

11. 

Prawidłowość realizacji przez Komendanta Głównego Policji Programu 

Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz prawidłowość 

sprawowania nadzoru nad całością programu przez ministra spraw 

wewnętrznych realizowanego poprzez zespół ds. programu standaryzacji 

komend i komisariatów policji. 

II – III kwartał 

12. 
Działania Państwowej Straży Pożarnej w zakresie systemu monitoringu 

pożarowego. 
II – III kwartał 

13. 
Zasadność wykorzystania zasobów kadrowych, sprzętu oraz środków 

finansowych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 
III – IV kwartał 

14. Prawidłowość realizacji zadań statutowych. III – IV kwartał 

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH 

1. 

Rekontrola w Centrum Personalizacji Dokumentów, sprawdzająca 

realizację zaleceń ujętych w Wystąpieniu Pokontrolnym sygn. DKSiW-

K-093-4-6/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. 

I kwartał 

DEPARTAMENT ZDROWIA 

1. 

Ocena organizacji i funkcjonowania Komisji Lekarskich MSW w 

zakresie: 

 ocena prawidłowości realizowania świadczeń w zakresie orzecznictwa 

II – III kwartał 



lekarskiego, 

 planowanie i organizacja zadań wykonywanych przez członków 

Komisji Lekarskich. 

2. 

Ocena organizacji i funkcjonowania Poradni Badań Profilaktycznych w 

zakresie: 

 prawidłowości realizowania świadczeń w zakresie medycyny pracy. 

II – III kwartał 

 


