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W odpowiedzi nu pismo DKiN-M-OÓj-ó 2018 / Jma 11 e/erwcti i’<MX roku dot\c/.kc
poleceniu udzielenia inibrmaeji o sposobie w> konania /.ałemj

i wykorzystania wniosków

zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z. kontroli /realizowanej w Komendzie Miejskiej Policji
w Lublinie przez Zespól Kontrolerów Departamentu Kontroli i Nadzoru MSWiA. tym samym
odnosząc sic do treści poszczególnych wniosków, informuję co następuje:

AD I. 2. -I
Kcali/ujuc zalecenie przestrzegania zapisów Zarządzenia nr 5 KGP / dnia 20 e/erwea d"lo
roku v\ spnnrn nwhhł i form wykonywaniu /»- t»: ttirlnianwch i kierowników wydano polecenie
w zakresie ponownego zapoznania / w w przepisem iw sposob udokumeniowany i zarówno
dzielnicowy cli

kierowników dzielnicowych juk również średni szczebel kierów me iwa oraz

Komendantów komisariatów Policji nad/oruiących pion prewencji w jednostkach podległych KMP
w I ublinic

Ponadto komendanci Komisariatów Policji podległych KMP w i.uhhme polecił

Ucmwniciwu średniego szczebla zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem p'/cdmiounvego
Zarządzenia. ze szczególnym uwzględnieniem dyspozycji wynikających z < V-> ust 2. § 10 oraz
;• 24 ust. L których realizacja, w toku przedmiotowej kontroli, wykazała nieprawidłowości
i uchybienia. W ramach działań naprawczych v\ jednostkach Policji podległych KMP w I uhlinic
przeprowadzono instruktaże w

zakresie Zgodnego z przepisami

kierowania dzielnicowych

• In pełnienia służby obchodowej i patrolowej jak również prawidłowego dokumentowania odpraw
do siu/h w Systemie Wspomagania Dowodzenia. Ponadto w ramach uad/oru nad realizacją zadań
pr/c/ dzielnicowych, prowadzonego prz.cz. komendę Miejska Policii w i ublinic. przeprowadzane
su no bieżąco systematyczne narady z kierownikami nadzorującymi procę dzielnicowych
Unlitoc/.cśnie inlbrnuiję. iż wystąpienie pokontrolne zostało przesłane do jednosirk podległych
celem

omówienia

stwierdzonych

nieprawidłowości

oraz

realizacji

wskazanych

za i oceń
Ml

i

i wniosków.

\D 3
W celu realizacji /.ulecenia dotyczącego polecenia pi/ostrze u ani u prawidłowego czasu
służby dzielnicowych zgodnie / dyspozycja §
Wewnętrznych

I ust. 4 Rozporzątbs/mu Ministra Spmw

i Ndininisiriieji z dnia 18 października 2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby

policjantów unormuje. iż Komendanci Komisariatów Policji podległych komendzie Miejskiej
Policji \s i ubiinic polecili łunkcjonanuwom odpowiedzialny u zu planowanie służb zwrócenie
szczególnej uwagi na rzetelne sporządzanie grafików oraz wzmożenie nadzoru w powyższym
/.‘.kresie pr/.c/ średni szczebel kierownictwu jednostki.
Jednocześnie

w

tamach

sprawowanego

nadzoru służbowego

nad

przestrzeganiem

prawidłowego czasu shrżny policjantów (w tym równie/, dzielnicowych) funkcjonariusze Zespołu
Organizacji

Służby

Wydziału

Prewencji

KMP

w

Lublinie

dokonują

systematycznego,

c nniesicc/nen.o sprawdzenia prawidłowości wprowadzania do systemu SWD grafików służbowwl
i ii i; zntwicrdzenia, zachowania czasu przerw pomiędzy służbami, udzielanych dni wolnych itp. i.
rov\ i. unyeh czynności funkcjonariusze WP KMP w ! ublinie sporządzają dokument tej
służbową w postaci notatki służbowej, która przedkładana fest Naczelnikowi Wyd/iułu Prewencji
Nadmieniam iż w przypadku ujawnienia niepraw idłowości z przedmiot;/wą Jokumeniac ja zostaje
zapoznany 1 Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie. W trybie natychmiastowym
’ •

e są działania mprawcżC. rozpoczynające się wyjaśnieniem przyczyny zaistniałej

sytuacji. Następnie do wszystkich jednostek podległych KMP w Lublinie przekazywane
są polecenia\-kresiajaci* sposób postępowania celem wyeliminowania błędów.

VI > 5
I jM/ęiiruc informuję, iż realizacja zalecenia dotyczącego zobowiązania dzielnicowy di
*io dokumentowania u notatnikach służbowych zadań i poleceń przekazywanych na odprawk
do służby, /.godnie z dyspozycją j 4 ust.2 pkt I

Wytycznych nr f K(JP w sprawie

ewidencjonowania wypełniania i przechowywania notatników służbowych pozo*.taje w stałym
nad/nr/e Komendy Miejskiej Policji w LuhlinicW

celu usunięcia nieptnwidJowości stwierdzonych podczas czynności nadzorczych

prowadzonych nu przełomie grudnia 201/ roku

stycznia 2018 roku polecono wyjaśnienie

pr/yv./yn zaistniałych uchybień zawartych we wnioskach sprawozdania / przedmiotowych
czynności

Według uzy -kanycb informacji w jednostkach podległych spoiządzono analizy

popełnionych biedo w i nieprawidłowości W związku z powyższym wydane zostały poleceniu
-tr. j

/większemu mul/.oru nad J/ielilirowymi w zakresu* pr/estn/cglHHa prawidłowości zapisów
sn^r/ad/unych u notatnikach służbowych
Nadmieniam. iż w rumach działań pokontrolnych mający ih na celu usprawnienie
t unkcionnwania jednostek podległych KMP w I uhlinic w zakresie prawidłowości icaUzacji /ad;m
pi zez dzielnicowych u mai u i czerwcu hr. przeprowadzono szkolenie iui lonui
pchtkitia >luihy patrolowej i tihchtułowci. odprawa dn sitehy. dokwiwutinumk, taktyku i u^hniktt
peimcmii shćb\

Przedmiotowe szkolenie zostało .skierowano do wszystkich policjantów pmun

prewencji.

\r> u
In 51 u nu ijc. iż zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi usunięte zostały rozbieżności pomiędzy
treścią decyzji wydam eh pr/ez komendanta Komisariat u 1. li. V. VII Policji w lublinie t.iaz
Komendanta Komisariatu Policji u Niemcach w sprawie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez
policjantów dzielnicowych, a zapisami zawartymi w zalne/niku nr 2 przedmiotowych decyzji,
w

zakresie

uprawnień

do

realizacji

czynności

nadzorczych

Jednocześnie

mulmieniam.

iż pi/edniiotowc decyzje zostały przesiane do Wydziału Prewencji KMl’ w 1 uhlinic cek n
dokonania sprawdzenia pod katem prawidłowości naniesionych zmian.

Al) 7
Inlomiuię. i/. Komendant Komisariatu lii Policji w Lublinie oni/ Komendant Komisariatu
Policji w Niemcach dokonali uzupełnienia wydanych we własnym zakresie decyzji w sprawie
nad/oni nad wykonywaniem zadań przez dzielnicowych Uzupełnienia dokonano o innen-r, v..ku.
policjantów uprawnionych i zobowiązanych do realizacji poszczególnych czynności nadzorczy di.
JedmK*zepnie nadmieniam, iz przedmiotowe decyzje /oslnł) również przesłane do Wyd/iah
Prewencji KMP u Lublinie celem dokonania sprawdzenia pod kątem prawidłowości iinuicMonych
zmian.

Al) 8
Mając na uwadze /niecenie wypracowania mechanizmów gwarantujących właściwy n.ul/or
u obszarach, w których stwierdzono nieprawidłowości i uchy hienia uprzejmie iniórmuię.
iz. Komenda Miejska Policji w Lublinie we wskazanym zakresie podejmuje miedzy truynd
nask puiace działania
ai monitorowanie

nadzoru

nad

wykonywaniem

zadań

przez

dzielnicowych

pi M’i zer

sporządzanie comiesięcznych zestawień, oraz, włączanie tej /miennej w ocenę aktyw-n . Kfl

icdnostki

..1 ic/hii ('/>nno.ści Nadzorczych":

b> sysiematyc/ue kontrole zapisów w systemach S\Vt> i SliSPol

w przypadku uiawmenia

nieprawidłowości każdorazowo wydawane sa polecenia dla kadr. kierowniczej jeJiu su .
podległych Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie w zakresie wyjaśnienia przyczyny
powstałej

nieprawidłowości

oraz opracowanie

działań naprawczych.

Problematyk:!

dc-lu/ącu po wsiały ch uchybień omówiona zostaje ponadto nu odprawie służbowej kadry
kierowniczej KMI*w I uhlinic:
c) kontrole zgodności zapisów w notatniku służbowym zadań podanych podczas odprawy
/ zapisami w systemie SWL) w runiach wykonywanych czynności nadzorczych prze/
wy znaczony di policjantów zgodnie / dy spo/y cją Jj }Ł) Zarządzenia m 768 KC.1P w sprawie
‘orni i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę pulrolow.i un..'
knr.udy nacji działań o charaktcr/c prewencyjnym;
•1,' bie/acr omawianie pojawiających się nieprawidłowości podczas narad służbowych
* kierownikami dzielnicowych i wypracowywanie tym samym obowiązujących standardów,
wprowadzanie prawidłowych wzorców, unikając dowolnej Interpretacji. która nio/e sprzyjać
pojawieniu ••ie błędu

Reasumując uprzejmie informuję, iż /awarie w Ih^nipicmn pvkorumhi\m zalc\eniu
• wnioski zostały wdrożone do leulr/acii /as przedmiotowe zagadnienia pozostają w s/c/cyólmm
zainteresowaniu Kierownictwu komendy Miejskiej Policji u Lublinie. Tym samym zostaną one
objęte wzmożonym nadzorem, a także wykorzystane pr/e/ Wydział Prewencji kMP w Lublinie
podczas zaplanowanych czynności nadzorczych w jednostkach podległych Komendzie Miejskiej
'ohcii w i uhlinic celem zapobieżeniu w przyszłości powstania ujawnionych nieprawidłowość
i uciwhen.
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