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DEPARTAMENT KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW 

Lp. Temat kontroli Termin 

1. 
Realizacja zadań zleconych z zakresu ratownictwa górskiego na podstawie 
umów Nr 2/DRiOL/DB/2014 oraz Nr 3/DRiOL/DB/2014. 

I kwartał 

2. 

Realizacja zadania zleconego fundacji La Strada oraz Stowarzyszeniu “PoMOC” 
dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Na podstawie umowy 
DPM/ZZ/1/12/2013 o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. 
Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i 
cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. 

I kwartał 

3. Prawidłowość wydatkowania środków otrzymanych na realizację zadań. I kwartał 

4. Prawidłowość realizacji umów zawartych z Ministrem Spraw Wewnętrznych. I kwartał 

5. 
Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony 
cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. 

I – II kwartał 

6. 
Działania Komendy Głównej Policji związane z zagospodarowaniem, 
wykorzystywaniem i utrzymywaniem nieruchomości zlokalizowanej 
w Warszawie przy ul. Racławickiej 132. 

I – II kwartał 

7. 
Realizacja zadań statutowych, w tym jakość i dostępność udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, gospodarowanie mieniem i środkami publicznymi oraz 
gospodarka finansowa Zakładu. 

I – III kwartał 

8. 
Funkcjonowanie systemów motywacyjnych w formacjach podległych Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych. 

I – III kwartał 

9. 
Sporządzanie opisów przedmiotów zamówień oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówień w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 

I – IV kwartał 

10. 
Działania Policji na rzecz rozpoznawania przestępstw dokonywanych w 
cyberprzestrzeni i zapobieganie im oraz ściganie ich sprawców. 

I – IV kwartał 

11. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków. II kwartał 

12. 
Realizacja wybranych zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSW w 
zakresie sprawowanego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenia działalności 
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej. 

II – III kwartał 

13. Zabezpieczanie imprez masowych przez Policję. II – III kwartał 

14. Działania Policji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. II – III kwartał 

15. System organizacji zamówień na roboty budowlane w SGSP. II – III kwartał 

16. Realizacja wybranych kursów specjalistycznych w Policji. II – IV kwartał 

17. 
Efekty przygotowań Policji do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu 
postępowania karnego. 

III – IV kwartał 

18. 
Realizacji zadań statutowych oraz działalność finansowa i wydatkowanie 
środków publicznych przez CLK Policji. 

III – IV kwartał 

19. 
Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych przez wybrane 
komórki organizacyjne MSW w zakresie prowadzonych spraw. 

III – IV kwartał 



DEPARTAMENT ZDROWIA 

1. 

Ocena organizacji i funkcjonowania poradni badań profilaktycznych. 

Prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie 
z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi resortowej służby medycyny 
pracy. 

II – IV kwartał 

DEPARTAMENT EWIDENCJI PAŃSTWOWYCH 

1. 
Prawidłowość realizacji wybranych projektów informatycznych w latach 2012-
2014. 

I – II kwartał 

2. 

Weryfikacja prawidłowego nadawania przez wójtów/burmistrzów/prezydentów 
pracownikom urzędów upoważnień do przetwarzania   danych w Systemie 
Rejestrów Państwowych oraz weryfikacja obowiązku nakazującego prowadzenie 
rejestru wydanych upoważnień. 

I – IV kwartał 

3. 
Prawidłowość realizacji zadań związanych z udostępnianiem danych z Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców oraz archiwizacji 
dokumentacji dotyczącej CEPiK. 

III – IV kwartał 

 


