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Warszawa      GRUDZIEŃ 2015 r. 



DEPARTAMENT KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW 

Lp. Temat kontroli 

1. Efektywność działań Policji w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcji. 

2. Przeciwdziałanie mobbingowi w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

3. Działania Policji w wybranych obszarach w zakresie realizacji zabezpieczania imprez masowych. 

4. Prawidłowość realizacji „Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020”. 

5. Przygotowanie SG do przyjęcia uchodźców w ramach przesiedleń i relokacji. 

6. Prawidłowość zarządzania Lotniskiem Warszawa – Babice. 

7. 
Działania Policji na rzecz rozpoznawania przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni i zapobieganie 
im oraz ściganie ich sprawców. 

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

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

10. Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju. 

11. Realizacja zadania publicznego pn.: „Dopalacze kradną życie” – umowa 7/DPP/2015. 

12. 
Realizacja zadań zleconych fundacji ITAKA na podstawie umowy 2/DPP/2015 pod nazwą Prowadzenie 
telefonu interwencyjnego w sprawie zaginięć dzieci. 

13. Funkcjonowanie SP ZOZ MSW w zakresie wybranych zadań. 

14. Prawidłowość przygotowania i udzielania zamówień publicznych w MSWiA. 

15. 
Realizacja zadań statutowych oraz działalność finansowa i wydatkowanie środków publicznych przez ITB 
„MORATEX”. 

16. Polityka kadrowa prowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego. 

17. 
Prawidłowość wykonywania przez regionalne izby obrachunkowe działalności kontrolnej, szkoleniowej i 
informacyjnej, realizacji postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przestrzegania 
przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków. 

18. 
Organizacja i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie określonym w art. 3a 
ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz przestrzeganie 
trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków Kolegium. 

19. 

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazanych na zadania: Remont pomieszczeń w dwujęzycznej Szkole 
Podstawowej Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu, celem zwiększenia dostępności do edukacji 
mniejszości niemieckiej oraz Remont przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia PRO 
LIBERIS SILESIAE w Raszowej w którym prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i 
języku niemieckim jako języku mniejszości, celem zwiększenia dostępności do edukacji mniejszości 
niemieckiej. 

20. 

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazanych na zadania: 
1. Działalność Związku Ukraińców Podlasia. 
2. Audycje radiowe w języku ukraińskim "Ukraińskie słowo". 
3. Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia "Nad Buhom i Narwoju". 
4. Działalność amatorskich zespołów artystycznych. 



5. Wydanie płyty CD z okazji jubileuszu 20-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Ranok" - "Śpiwaje i Tanciuje 
Pidlaszsza" Ranok „Cпіваϵ і танцюϵ Підляшшя” Ранок. 
6. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży "U źródeł". 
7. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolędą i szczedriwką - 
Konkurs Piosenki Ukraińskiej "Z Pidlaśkoji Krynyci"- Konkurs Recytatorski "Ukraińskie słowo. 
8. Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu. 

21. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH 

1. 

Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zgodność z prawem wydawanych 
rozstrzygnięć z zakresu unieważniania dokumentu paszportowego i odmowy jego wydania a także 
prawidłowość realizacji zadań związanych  
z wydawaniem dokumentów paszportowych. 

2. Prawidłowość przeprowadzenia postępowań w zakresie zmiany imienia i nazwiska. 

 


