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Warszawa      GRUDZIEŃ 2016 r. 



DEPARTAMENT KONTROLI I NADZORU 

Lp. Temat kontroli 

1. 
Organizacja i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie określonym w art. 3a 
ustawy z 12 października 1994 r. samorządowych kolegiach odwoławczych oraz przestrzeganie trybu 
i wymogów wyłaniania kandydatów na członków Kolegium. 

2. 

Prawidłowość wykonywania przez Regionalną Izbę Obrachunkową działalności kontrolnej, szkoleniowej 
i informacyjnej, realizacji postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przestrzegania 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, a także 
organizacji pracy. 

3. Nadzór wojewodów nad realizacją wybranych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. 

4. Funkcjonowanie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w zakresie wybranych zadań. 

5. Funkcjonowanie SP ZOZ MSWiA w zakresie wybranych zadań. 

6. Kontrola działalności COPE w zakresie nadzoru nad realizacją projektów. 

7. Realizacja wybranych zadań realizowanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. 

8. 
Realizacja zadania zleconego fundacji La Strada i Stowarzyszeniu „PoMoc” dla Kobiet i Dzieci im. Marii 
Niepokalanej na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie KCIK 
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”. 

9. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazanych z budżetu MSWiA na realizację zadań wynikających 
z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. 

10. Realizacja wybranych zadań w zakresie nadzoru przez Departament Ochrony Ludności i Zarządzania 
Kryzysowego MSWiA nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra SWiA. 

11. Nadzór nad zadaniami Ministra SWiA powierzonymi w drodze konkursu do realizacji organizacjom 
pozarządowym. 

12. Realizacja zadań statutowych i wydatkowanie środków publicznych przez Szkołę Główną Służby 
Pożarniczej. 

13. 
Wykorzystanie przez Policję środków budżetowych na cele specjalne w szczególności na nabycie, 
przechowywanie i eksploatację sprzętu i materiałów używanych w celu wykonywania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych, w tym pojazdów samochodowych. 

14. Działania Policji w zakresie profilaktyki społecznej. 

15. Działania Policji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

16. Prawidłowość przygotowania i udzielania zamówień publicznych. 

17. Działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. 

18. Prawidłowość planowania i realizacji zakupów sprzętu i wyposażenia transportowego przez Biuro 
Ochrony Rządu. 

19. Wydatkowanie środków z funduszu operacyjnego przez jednostki Policji i Straży Granicznej. 

20. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. 



21. 

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa poddasza budynku nr 4 Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Stanowiska Kierowania 
Komendanta Głównego PSP i Centrum Koordynacji Ratownictwa oraz budowa stacjonarnego agregatu 
prądotwórczego przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie. 

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH 

1. 
Prawidłowość realizacji przez Wojewodę Podkarpackiego zadań związanych z nadzorem nad 
działalnością organów gmin w zakresie określonym w ustawie o ewidencji ludności i ustawie o dowodach 
osobistych. 

2. Prawidłowość realizacji przez Wojewodę Małopolskiego zadań związanych z nadzorem nad działalnością 
organów gmin w zakresie określonym w ustawie o ewidencji ludności i ustawie o dowodach osobistych. 

3. 
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. 

4. 
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. 

5. Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zgodność z prawem wydawanych 
rozstrzygnięć z zakresu unieważniania dokumentu paszportowego i odmowy jego wydania. 

DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI 

1. 
Wykonywanie koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym. 

2. Wykonywanie koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

3. Wykonywanie regulowanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. 

 


