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Warszawa      GRUDZIEŃ 2017 r. 



DEPARTAMENT KONTROLI I NADZORU 

Lp. Temat kontroli 

1. Funkcjonowanie SP ZOZ MSWiA w zakresie wybranych zadań. 

2. 

Prowadzenie postępowań w zakresie legalizacji cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z uwzględnieniem stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za realizacje 
zadań z zakresu ustawy o cudzoziemcach i ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków 
ich rodzin. 

3. 
Ocena realizacji polityki kadrowej w aspekcie oszczędnego i celowego wydatkowania środków 
publicznych oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie 
rozpatrywania skarg i wniosków. 

4. Realizacja zadań z zakresu udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej na terytorium RP. 

5. 

Prawidłowość wykonywania przez Regionalną Izbę Obrachunkową 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, 
a także organizacji pracy. 

6. 
Organizacja i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie określonym w art. 3a 
ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz przestrzeganie trybu i wymogów wyłaniania 
kandydatów na członków Kolegium. 

7. 
Wykorzystanie i rozliczenie dotacji na zadanie publiczne pn. Prowadzenie Krajowego Biura Informacji 
i Poszukiwań, przewidzianego w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz 
ochronie osób cywilnych podczas wojny. 

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

9. Działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. 

10. Działania Straży Granicznej związane z udzielaniem ochrony międzynarodowej. 

11. Realizacja zadań statutowych oraz działalność finansowa i wydatkowanie środków publicznych przez 
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. 

12. Realizacja zadań przez dzielnicowych. 

13. Realizacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony 
Rządu w latach 2017-2020. 

14. Realizacja zadań przez służbę prewencyjną w celu ochrony życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed 
bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. 

15. Sposób realizacji oraz finansowania maskujących przedsięwzięć operacyjnych. 

16. Wydatkowanie środków funduszu operacyjnego na utrzymanie rzeczowych środków pracy operacyjnej. 

17. Przestępczość podatkowa, w szczególności dotycząca nieprawidłowości przy naliczaniu i odprowadzaniu 
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

18. 
Współpraca w ramach posiadanych sił i środków z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń 
nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń 
o charakterze terrorystycznym. 



19. Użycie lub wykorzystanie przez Policję środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH 

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

2. Prawidłowość realizacji zadań związanych z wydawaniem, odmową wydania lub unieważnianiem 
paszportów i paszportów tymczasowych. 

3. 
Prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz 
zmiany imienia i nazwiska, a także skuteczność sprawowanego nadzoru, kształtowanie i realizowanie 
jednolitej polityki z w/w zakresów. 

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. Przedsiębiorcy wykonujący regulowaną działalność gospodarczą. 

DEPARTAMENT OCHRONY LUDNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

1. Wykonywanie przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego zadań określonych 
w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

2. Wykonywanie przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego zadań określonych 
w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. 

 


