
TEMATY KONTROLI PRZYJĘTE DO PLANU KONTROLI 

DEPARTAMENTU KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW  

MINISTERTSWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

I ADMINISTRACJI NA 2011 R. 

 

Lp. Temat kontroli Termin 

1. Przemoc w rodzinach służb mundurowych. I kwartał 

2. 
Prawidłowość prowadzonych postępowań dyscyplinarnych w latach 2009-

2010. 
I – II kwartał 

3. 

Prawidłowość przyznawania dodatków do uposażeń funkcjonariuszom Straży 

Pożarnej odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w latach 

2009-2010. 

I – II kwartał 

4. 

Realizowanie funkcji organu wykonującego w imieniu Ministra SWiA 

nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem oraz realizowanie umowy 

dotacji przekazanej przez ITB MORATEX. 

II kwartał 

5. 

Realizowanie przez Głównego Geodetę Kraju kontroli określonych w ustawie 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli 

urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania 

przepisów dotyczących geodezji i kartografii. 

II kwartał 

6. 
Realizacja przez Departament Polityki Migracyjnej zadań z zakresu nadzoru 

Ministra SWiA nad Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców. 
II kwartał 

7. Efektywność polityki szkoleniowej. II kwartał 

8. 

Prawidłowość wykonywania przez regionalne izby obrachunkowe 

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. 

II kwartał 

9. 
Prawidłowość przygotowania i realizacji Rządowego Programu Ochrony 

Cyberprzestrzeni. 
II – III kwartał 

10. 

Prowadzenie czynności kontrolnych w oparciu o ustawę z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz inne 

akty prawne w zakresie właściwości rzeczowej Ministra SWiA. 

II – III kwartał 

11. 
Efektywność polityki kadrowej w zakresie ucywilniania stanowisk tj. 

zastępowania funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi.  
II – III kwartał 

12. 
Prawidłowość prowadzonych czynności kontrolnych przez etatowe komórki 

kontrolne. 
II – III kwartał 

13. 

Organizacja i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

zakresie określonym w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 

września 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu sprawowania nadzoru nad 

działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. 

U. Nr 175, poz. 1463) oraz przestrzeganie trybu i wymogów wyłaniania 

kandydatów na członków Kolegium. 

II – IV kwartał 



14. 

Prawidłowość przyznawania dodatków do uposażeń funkcjonariuszom Straży 

Granicznej odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w latach 

2009-2010. 

III – IV kwartał 

15. 
Wpływ wprowadzenia systemu e-Dok na wydajność pracy komórek 

organizacyjnych MSWiA. 
IV kwartał 

 


