
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BYDGOSZCZY 

WYDZIAŁ KONTROLI  

 

 

Sprawozdanie z Działalności Kontrolnej Wydziału Kontroli KMP 

w Bydgoszczy za rok 2015 

 

 

1. PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA 

KONTROLI.  

 

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w 2015 roku regulowała Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku 

o kontroli w administracji rządowej oraz Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 

maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu 

przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.  

 

2. ORGANIZACJA WYDZIAŁU KONTROLI KMP W BYDGOSZCZY.  

 

2.1 Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy na koniec 

2015 roku przedstawiała się następująco:  

 

Naczelnik – 1 etat,  

Ekspert  – 4 etaty,  

Specjalista – 4 etaty  

Asystent – 1 etat  

Inspektor KSC zespołu ds. szkód – 1 etat  

Starszy referent  – 1 etat  

 

Na dzień 31.12.2015 r. w Wydziale Kontroli KMP w Bydgoszczy nie było wakatów. 

Czynności kontrolne w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie realizowało  w Komendzie 

Miejskiej Policji w Bydgoszczy 5 funkcjonariuszy tut. Wydziału oraz dwóch pracowników 

samodzielnego zespołu ds. bhp.  

 

 

2.2 Wykaz jednostek wobec , których Wydział Kontroli KMP w Bydgoszczy podjął czynności 

kontrolne w 2015 roku :  

 

Komisariat Policji w Koronowie - 2 kontrole 

Komisariat Policji w Solcu Kujawskim – 1 kontrola  

Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon – 1 kontrola  

Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście – 1 kontrola  

Komisariat Policji  Bydgoszcz-Błonie  - 1 kontrola  

Komisariat Policji Białe Błota – 1 kontrola  



Wydział Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy -  2 kontrole  

Wydział Sztabu Policji KMP w Bydgoszczy – 1 kontrola   

 

2.3 Średni czas trwania przeprowadzonych kontroli w dniach roboczych  z 

podziałem : 

 

 od  dnia rozpoczęcia kontroli do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego 

(lub sprawozdania) jednostce kontrolowanej -  15 dni 

 od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do 

dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego – 9 dni  

 

3. STAŻ SŁUŻBY/PRACY W POLICJI - OGÓŁEM  

 

 Liczba osób posiadających  ogólny staż 

służby/pracy w Policji 
Liczba osób posiadających staż służby /pracy 

w Wydziale Kontroli  

…..do 2 lat   

od 2 do 5 lat  6 

od 5 do 10 lat   

powyżej 10 lat 12 6 

 

4. OGÓLNE KOSZTY PLANOWANE I PONIESIONE NA KONTROLE. 

 

 

Nazwa wydziału realizującego czynności 

kontrolne * 
Nazwa wydziału realizującego pozostałe 

czynności * 

 

Razem  

 

Liczba 

kontroli, 
która 

generowała 

koszty 

0 0 0 

KOSZTY 

 

Koszty 

 

 

planowane 

 

poniesione 

 

planowane  

 

poniesione 

 

poniesione 

Delegacje 0 0 0 0 0 



Opinie 

biegłych 

0 0 0 0 0 

Inne** 0 0 0 0 0 

Razem: 0 0 0 0 0 

* proszę o wpisanie nazwy zespołu, wydziału, biura, samodzielnego stanowiska realizującego czynności 

kontrolne itp. 

** np.: programy komputerowe, pomoce naukowe itp. 

 

4. LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2015 ROKU 

a) finansowo – gospodarcze  

 

Rodzaj kontroli  

kontrole finansowo-gospodarcze - 

pozostałe kontrole* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba  

Jednostka** Wydział** 

Ogółem 

Tryb podstawowy Tryb uproszczony 
Tryb 

podstawowy*** 

Tryb 

uproszczony*** 

Planowa  
Poza 

planowa 
Planowa 

Poza 

planowa  
Planowa 

Poza 

planowa  
Planowa 

Poza 

planowa  

 

przeprowadzonych kontroli 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

skontrolowanych podmiotów 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0w 
wyniku 

kontroli: 

Wniosków o wszczęcie 

postępowań 

dyscyplinarnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wniosków skierowanych 

do prokuratury w celu 

wszczęcia postępowania 
przygotowawczego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Skierowanych 

zawiadomień o 

naruszeniu dyscypliny 

finansów publicznych  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kontroli rozpoczętych a 
niezakończonych w okresie 

sprawozdawczym (są to kontrole, w 

których na dzień 31.12.2015 r. 
czynności kontrolne były w trakcie 

realizacji, lub brak było 

podpisanego projektu wyst. pok. 
przez kontrolera).  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

niezrealizowanych kontroli 

zaplanowanych na 2015 r. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przeciętny okres objęty kontrolą  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) pozostałe kontrole 

 

Rodzaj kontroli  

kontrole finansowo-gospodarcze - pozostałe 

kontrole* 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba 

 

 

Jednostka** Wydział** 

O
g

ó
łe

m
 

Tryb 

podstawowy 
Tryb 

uproszczony 
Tryb 

podstawowy*** 
Tryb 

uproszczony*** 

P
la

n
o

w
a

  

P
o

za
 p

la
n

o
w

a
 

P
la

n
o

w
a
 

P
o

za
 p

la
n

o
w

a
  

P
la

n
o

w
a
 

P
o

za
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la
n

o
w

a
  

P
la

n
o

w
a
 

P
o

za
 p

la
n

o
w

a
  

 

przeprowadzonych kontroli 

7    2    9 

 

skontrolowanych podmiotów 

8    2    10 

Wniosków o wszczęcie 

postępowań dyscyplinarnych 

         



w 

wyniku 

kontroli: 

Wniosków skierowanych do 

prokuratury w celu wszczęcia 

postępowania przygotowawczego 

         

Skierowanych zawiadomień o 

naruszeniu dyscypliny finansów 
publicznych  

         

Kontroli rozpoczętych a niezakończonych w 

okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w 
których na dzień 31.12.2015 r. czynności 

kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak 

było podpisanego projektu wyst. pok. przez 
kontrolera).  

         

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 

2015 r. 

1         

Przeciętny okres objęty kontrolą  6    7    13 

* niepotrzebne skreślić 
*** w przypadku innej klasyfikacji kontroli niż ujęta w tabeli proszę o modyfikacje tej części tabeli 

5. KRYTERIA KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO OCENY 

DZIAŁALNOŚCI KONTROLOWANEGO PODMIOTU. 

 

Zakres przedmiotowy kontroli 

 

 

 

 

 

 

Komórka 

 

KRYTERIA* 

legalność celowość rzetelność gospodarność efektywność inne 

 

Wydział 
realizujący 

czynności 

kontrolne 

kontrole finansowo - 

gospodarcze 

      

polityka kadrowa       

realizacja zadań 

regulaminowych / 

ustawowych 

7 2 9  1  

inne**       

Razem 7 2 9  1  

* proszę wypełnić zgodnie ze stosowanymi kryteriami, 

** proszę o wpisanie o jaki zakres przedmiotowy chodzi. 



5. OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI. 

 

Zakres przedmiotowy kontroli 

 

 

 

 

 

 

Komórka 

 

OCENA* 

Pozytywna Pozytywna z 

uchybieniami 
Pozytywna z 

nieprawidłowościami Negatywna 

 

Wydział 

realizujący 

czynności 
kontrolne 

Kontrole finansowo - 

gospodarcze     

Polityka kadrowa     

Realizacja zadań 

regulaminowych / 

ustawowych 
1 3 5 2 

inne**     

Razem 1 3 5 2 

* proszę wypełnić zgodnie ze stosowaną skalą ocen,  
** proszę o wpisanie o jaki zakres przedmiotowy chodzi. 

 

6. ILOŚ KONTROLI OBEJMUJĄCYCH SWOIM ZAKRESEM PRZEDMIOTOWYM 

ROK 2015__ ORAZ ILOŚCI KONTROLI OBEJMUJĄCYCH LATA 2013 – 2024_.  

 

 

 

 

 

Rok / 

Lata 
2015  2013-2014 

Liczba 

kontroli 

9 0 

Razem 9 0 



8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE W WYNIKU KONTROLI 

(NAJPOWAŻNIEJSZE W SKUTKACH ORAZ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE), 

PRZYCZYNY ICH POWSTANIA ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE.  

 

8.1 Temat kontroli: Prawidłowość ewidencjonowania i przechowywania dowodów rzeczowych w 

postaci środków odurzających i substancji psychotropowych w świetle obowiązujących przepisów.   

 

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon  

Ocena kontrolowanego podmiotu: negatywna 

Zakres przedmiotowy:  
1. Sposób zabezpieczenia i przechowywania śladów w ramach prowadzonych czynności, 

2. Rzetelność i terminowość sporządzenia dokumentacji związanej z zabezpieczeniem substancji 

narkotycznych bądź środków psychotropowych, 

3. Terminowość przesłania zabezpieczonych substancji do LK KWP w Bydgoszczy. 

4. Nadzór przełożonych nad realizacją powyższych zadań. 

Najpoważniejsze w skutkach nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli. 

 nieterminowe przesyłanie śladów (substancji odurzających) do Składnicy Wydziału 

Kryminalnego KWP w Bydgoszczy  

 niewłaściwe dokonywanie zapisów z Rejestrze Środków Odurzających w zakresie ilości i wagi 

zabezpieczonej substancji, odnotowania pobrania śladów z Skarbczyka 

 brak lub nieterminowe sporządzenia wykazów dowodów rzeczowych.  

Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: 

 Niewystarczający nadzór nad zagadnieniem ze strony Naczelnika Wydziału Kryminalnego,   

 Brak staranności ze strony funkcjonariuszy prowadzących postępowania  

 

Efekty kontroli: podjęto działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości,  

 

 

8.2 Temat kontroli: Prawidłowość i terminowość wprowadzania do KSIP danych z zakresu 

tymczasowego zajęcia mienia.   

 

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie , Komisariat Policji Białe 

Błota   

Ocena kontrolowanego podmiotu:  

KP Bydgoszcz-Błonie – pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości  

KP Białe  Błota – negatywna  

 

Zakres przedmiotowy:  
1. Rzetelność  i terminowość wypełniania formularza KSIP 2A przez policjanta prowadzącego 

postępowanie w zakresie wartości zabezpieczonego mienia 

2. Rzetelność  i terminowość wypełniania formularza KSIP 2C przez policjanta prowadzącego 

postępowanie w zakresie wartości zabezpieczonego mienia  

3. Rzetelność  i terminowość wypełniania formularza KSIP przez osoby do tego wyznaczone  lub 

w uzasadnionych  przypadkach przez policjanta prowadzącego postępowanie, 

4. Prawidłowość potwierdzenia faktu wprowadzenia danych do KSIP przez operatora poprzez 

złożenie podpisu, wpisanie identyfikatora kadrowego, daty wprowadzenia oraz identyfikatorów 

nadanych przez system, 

5. Fakt włączenia potwierdzonego formularza KSIP 2A i KSIP 2 C do akt kontrolnych  sprawy, 

6. Nadzór przełożonych nad realizacją zadań w ramach systemu KSIP  



Najpoważniejsze w skutkach nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli. 

 

KP Bydgoszcz-Błonie  

 przekroczenie wymaganego terminu wprowadzenia wartości zabezpieczonego mienia do 

systemu KSIP  

 Uchybienia w zakresie potwierdzenia wprowadzonych danych do systemu KSIP  przez 

operatora lub funkcjonariusza prowadzącego postępowanie przygotowawcze  polegające na 

braku podpisu, wpisaniu identyfikatora kadrowego, daty wprowadzenia oraz identyfikatorów  

nadanych przez system  

Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: 

Niewystarczający nadzór w zakresie terminowości i prawidłowości wprowadzania do KSIP wartości 

zabezpieczonego mienia.   

 

KP Białe Błota 

 Nieterminowe  i nieprawidłowe dokonywanie modyfikacji  formularza KSIP 2A  zakresie 

wartości zabezpieczonego mienia  

 Uchybienia w zakresie potwierdzenia wprowadzenia danych do systemu KSIP  przez operatora 

lub funkcjonariusza prowadzącego postępowanie przygotowawcze  polegające na braku 

podpisu, wpisaniu identyfikatora kadrowego, daty wprowadzenia oraz identyfikatorów  

nadanych przez system  

Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: 

Niewystarczający nadzór ze strony kierownictwa jednostki w zakresie terminowości i prawidłowości 

wprowadzania do KSIP wartości zabezpieczonego mienia.   

 

8.3 Temat kontroli:.  Prawidłowość planowania i rozliczania czasu służby. 

 

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Wydział Sztab Policji KMP w Bydgoszczy  
Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywnie z nieprawidłowościami. 

Zakres przedmiotowy:  

 

1. Planowanie czasu przerwy między kolejnymi służbami, 

2. Przestrzeganie liczby dyżurów domowych oraz czasu ich trwania, 

3. Przestrzeganie czasu służby, 

4. Przestrzeganie dziennego i tygodniowego wymiaru czasu służby 

5. Rozliczanie wypracowanych nadgodzin  

Najpoważniejsze w skutkach nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli. 

 niewypełnienie w listach obecności rubryk dot. informacji o łącznej ilości godzin 

przepracowanych, ilości nadgodzin, 

 rozliczanie czasu wpracowanego ponad normę, po okresie rozliczeniowym  

 nieprawidłowości w zakresie udzielenia czasu wolnego na nieprzerwany odpoczynek 

 rozbieżności pomiędzy grafikiem a listą obecności 

Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne 

Niewystarczający nadzór ze strony Naczelnika Wydziału   

 



8.4 Temat kontroli : „Prawidłowość sporządzania i terminowość wprowadzania do KSIP druków PRD-

5” 

 

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Wydział Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy   

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywnie z nieprawidłowościami. 

Zakres przedmiotowy:  

 

1. Fakt sporządzenia karty PRD-5 przez funkcjonariusza po ujawnieniu naruszenia i zastosowaniu 

mandatu karnego, skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu rejonowego lub przekazaniu do 

dalszego postępowania w sprawie o przestępstwo drogowe, 

2. Rzetelność i terminowość wypełnienia kart PRD-5, 

3. Rzetelność i terminowość wprowadzania kart PRD-5 do rejestru, 

4. Rzetelność i terminowość wprowadzania danych do systemu KSIP i potwierdzenia tego faktu przez 

osoby do tego wyznaczone, 

5. Nadzór przełożonych pod względem merytorycznym i formalnym dotyczącym sporządzania kart 

PRD-5  

 

Najpoważniejsze w skutkach nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli: 

 

 nieliczne przypadki braku sporządzenia kart PRD-5.  

 błędna data stwierdzonego naruszenia,  

 brak dat wprowadzenia kart PRD -5 do ewidencji w rejestrze, 

 dwa przypadki przekroczenia terminu rejestracji,  

 pojedyncze przypadki braku zapisów w notatnikach służbowych dotyczące danych koniecznych 

do sporządzenia innej dokumentacji ( data wydania prawa jazdy lub uzyskania pierwszych 

uprawnień, numer nałożonego mandatu karnego),  

Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne 

 

 Niewłaściwa interpretacja przepisu w zakresie sporządzania karty PRD -5 w odniesieniu do 

naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących dotyczyły osób, które nabyły 

uprawnienia do kierowania motorowerem na zasadzie określonej w art. 133 ust. 3 Ustawy z 

dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z  2015r. poz. 155 j.t. z późn. zm.).  

 Niewystarczający nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem, 

 

 

8.5 Temat kontroli : Stosowanie instytucji zatrzymania oraz realizacja uprawnień przysługujących  

osobom zatrzymanym w Komisariacie Policji w Solcu Kujawskim w 2015r ” 

 

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Komisariat Policji w Solcu Kujawskim  
Ocena kontrolowanego podmiotu:. Pozytywna z uchybieniami 

Zakres przedmiotowy:  

1. Prawidłowość stosowania podstawy prawnej procesowego, prewencyjnego  i administracyjnego 

zatrzymania osób.  

2. Prawidłowość dokumentowania czynności związanych z zatrzymaniem osób. 

3. Realizacja praw osób zatrzymanych i przestrzeganie ustawowego czasu zatrzymania w 

pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. 

4. Nadzór przełożonych nad problematyką zatrzymywania osób.  

 

 



Najpoważniejsze w skutkach nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli: 

 

Incydentalne przypadki niewłaściwego wypełniania rubryk w protokole zatrzymania dot. składanych 

oświadczeń przez zatrzymanego.  

 

8.6 Temat kontroli : Stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Komisariat Policji w Koronowie 

 

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna 

Zakres przedmiotowy:  

1. Obowiązująca dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zaświadczenia 

lekarskie z badań profilaktycznych, 

2. Stan bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, 

3. Organizacja stanowisk pracy, oraz ład i porządek na stanowiskach pracy, w tym również 

wyposażenie apteczek pierwszej pomocy. 

 

 

Najpoważniejsze w skutkach nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli: 

 stwierdzono brak programu instruktażu stanowiskowego dla poszczególnych stanowisk pracy 

 przeterminowane wyposażenie apteczek znajdujących się w pojazdach służbowych   

Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne 

Niewystarczający nadzór ze strony Naczelnika Wydziału Prewencji oraz Wydziału Kryminalnego KP 

w Koronowie. 

 

8.7 Temat kontroli : „Stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Jednostki / komórki objęte kontrolą: Wydział Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy  

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami  

Zakres przedmiotowy:  

1. Obowiązująca dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym 

zaświadczenia lekarskie z badań profilaktycznych, 

2. Organizacja stanowisk pracy, oraz ład i porządek na stanowiskach pracy, w tym 

również wyposażenie apteczek pierwszej pomocy. 

 

Najpoważniejsze w skutkach nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli: 

 przeterminowane wyposażenie apteczek znajdujących się w pojazdach służbowych   

 

Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne  

Niewystarczający nadzór ze strony Naczelnika Wydziału  



 

8.8 Temat kontroli : „Prawidłowość realizacji zadań przez policjantów w ramach procedury Niebieskie 

karty” 

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Komisariat Policji w Koronowie  

 

Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami  

Zakres przedmiotowy:  

1. Realizacja zadań służbowych związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących 

prawidłowości wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” podczas realizowanych interwencji,  

2. Prawidłowość wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” przy okazji wszczęcia postępowania 

przygotowawczego z art. 207 kk., 

3. Terminowość przekazywania notatek „Niebieskie Karty” do przewodniczącego zespołu 

interdyscyplinarnego oraz prawidłowość realizacji zadań zleconych dzielnicowym przez zespół 

interdyscyplinarny lub grupę roboczą oraz sposób ich dokumentowania w teczce 

zagadnieniowej „Przemoc w rodzinie”, 

4. Prawidłowość realizacji wdrażania narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w 

związku z przemocą w rodzinie zgodnie z poleceniami Zastępcy Komendanta Miejskiego 

Policji Bydgoszczy podinsp. Sławomira Szymańskiego zawartymi w piśmie L. dz. E-128/2014 

z dnia 13 grudnia 2014 r. oraz piśmie L. dz. E-401/14 z dnia 3 marca 2014 r. 

5. Nadzór przełożonych nad problematyką „Niebieskie karty”.  

 

Najpoważniejsze w skutkach nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli: 

 

 brak udokumentowanego potwierdzenia w spotkaniu grupy roboczej, 

 nieprecyzyjne, zbyt ogólne informacje w notatkach służbowych dot. przemocy w rodzinie, 

Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne  

Niewystarczający nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem   

 

8.9 Temat kontroli : „Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej”.  

Jednostki / komórki objęte kontrolą: Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście  

 
Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna mimo stwierdzonych uchybień 

Zakres przedmiotowy:  

1. Analiza instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku komisariatu  

2. Rzetelność i terminowość prowadzenia zeszytu doraźnych kontroli pomieszczeń  

służbowych pod kątem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

3. Warunki techniczne i ewakuacyjne w obiektach, 

4. Wyposażenie obiektów w instalacje i urządzenia techniczne, przeciwpożarowe oraz 

sprzęt gaśniczy  

 

Najpoważniejsze w skutkach nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli: 

 w części opisowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ujęto nieaktualne  przepisy ,  

 w części graficznej instrukcji brak umiejscowienia  hydrantów zewnętrznych ,  

 brak potwierdzenia faktu zapoznania z instrukcją całego stanu osobowego jednostki,  



Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne  

Niewystarczający nadzór ze strony inspektora  ochrony przeciwpożarowej  jednostki   

9. WNIOSKI I ZALECENIA SFORMUŁOWANE W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH  

KONTROLI  

 

9.1 Temat kontroli : Kontrola dot. Prawidłowość ewidencjonowania i przechowywania dowodów 

rzeczowych w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych w świetle obowiązujących 

przepisów”. 

sformułowane wnioski i zalecenia  

 

 uznano, że Naczelnik Wydziału Kryminalnego KP Bydgoszcz – Fordon w niewłaściwy sposób 

nadzorował pracę podległych mu policjantów prowadzących postępowania, co stanowiło 

naruszenie dyscypliny służbowej określonej w art. 132 ust. 3 pkt 2. Przewinienie potraktowano 

jako przypadek mniejszej wagi  

 

 Zobowiązano Naczelnika Wydziału Kryminalnego do: 

 wprowadzenia zasady przesyłania śladów (substancji odurzających) do Składnicy Wydziału 

Kryminalnego KWP w Bydgoszczy za pośrednictwem Spec poczty,  

 właściwego dokumentowania zapisów z Rejestrze Środków Odurzających z uwzględnieniem 

ilości i wagi zabezpieczonej substancji, czytelnego odnotowania pobrania śladów z Skarbczyka 

 spowodowania niezwłocznego usunięcia pojawiających się błędów i nieprawidłowości. 

 wprowadzenia zasady obowiązkowego dokumentowania w formie notatek urzędowych przez 

policjantów - ustaleń poczynionych z prokuratorem nadzorującym w kwestii decyzji o 

powołaniu biegłych w sprawie. 

 objęcia osobistym nadzorem powyższej tematyki w celu wyeliminowania w przyszłości 

podobnych błędów ujawnionych w toku przedmiotowej kontroli. 

 

Stan realizacji powyższych wniosków – zrealizowano, Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy  

przeprowadził rozmowę dyscyplinującą z Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego KP Bydgoszcz-

Fordon oraz z funkcjonariuszami, którzy poprzez nieprawidłowe wykonywanie swoich 

obowiązków  naruszyli dyscyplinę służbową. Pozostałym funkcjonariuszom winnym zaniedbań 

zwrócono uwagę na ujawnione błędy i zobligowano do przestrzegania obowiązującym przepisów 

w tym zakresie.  

 

 

9.2 Temat kontroli: Prawidłowość i terminowość wprowadzania do KSIP danych z zakresu 

tymczasowego zajęcia mienia.   

sformułowane wnioski i zalecenia  

KP Bydgoszcz-Błonie: 

Komendanta KP Bydgoszcz-Błonie zobligowano do : 



 zwrócenia uwagi funkcjonariuszom winnym zaniedbań w zakresie terminowości oraz 

poprawności wprowadzanej modyfikacji do formularza KSIP  2 A w zakresie wartości 

tymczasowo zajętego mienia,  

 przypomnienia funkcjonariuszom przepisów zawartych w Decyzji  nr 125 KGP z dnia 5 

kwietnia 2013 roku w sprawie funkcjonowania KSIP  oraz Decyzji nr 76 KMP w 

Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zasad rejestracji danych w policyjnych 

systemach informatycznych, 

 wzmożenia nadzoru ze strony Naczelnika Wydziału Kryminalnego KP Bydgoszcz-Błonie 

w zakresie terminowości i prawidłowości wprowadzania do KSIP wartości tymczasowo 

zajętego mienia.  

 

KP Białe Błota  

Komendanta KP Bydgoszcz-Błonie zobligowano do : 

 zwrócenia uwagi funkcjonariuszom winnym zaniedbań w zakresie terminowości oraz 

poprawności wprowadzanej modyfikacji do formularza KSIP  2 A w zakresie wartości 

tymczasowo zajętego mienia,  

 przypomnienia funkcjonariuszom przepisów zawartych Decyzji  nr 125 KGP z dnia 5 kwietnia 

2013 roku w sprawie funkcjonowania KSIP  oraz Decyzji nr 76 KMP w Bydgoszczy z dnia 27 

maja 2013 roku w sprawie zasad rejestracji danych w policyjnych systemach informatycznych, 

 wypracowania mechanizmów  w zakresie skutecznego nadzoru nad badanym zagadnieniem  

 

Stan realizacji powyższych wniosków zrealizowano, ponadto Komendant Miejski Policji w 

Bydgoszczy przeprowadził na podstawie art. 132  ust. 4b rozmowy dyscyplinujące z funkcjonariuszami, 

którzy poprzez nieprawidłowe wykonywanie swoich obowiązków  naruszyli dyscyplinę służbową.  

 

9.3 Temat kontroli : Prawidłowość planowania i rozliczania czasu służby. 

sformułowane wnioski i zalecenia  

Naczelnika Wydziału Sztabu Policji zobligowano do:  

 

 stosowania zasady wynikającej z § 7 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 

2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów  w zakresie wprowadzenia 

indywidualnego czasu służby/pracy na prośbę funkcjonariusza tj. po uprzednim wyrażeniu 

zgody przez Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy – przełożonego właściwego w 

sprawach osobowych - na złożony pisemny wniosek przez zainteresowanego.   

 Wprowadzenia rozwiązań mających na celu przestrzeganie przepisu art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 roku oraz Kodeksu Pracy w zakresie bezwzględnego rozliczania przedłużonego 

czasu służby/pracy w 3 - miesięcznym okresie rozliczeniowym, oraz ograniczenia okresowo 

pojawiających niedogodzin w Zespole Dyżurnych.    

 wdrożenia działań w zakresie prowadzenia prawidłowej ewidencji czasu służby/pracy dla 

całego stanu osobowego Wydziału poprzez założenie zarejestrowanego rejestru nadgodzin i 

prowadzenia jego w sposób czytelny i przejrzysty, umożliwiający skuteczny nadzór nad ww. 

zagadnieniem.  

 wyznaczenie osoby odpowiedzialnej  za nanoszenie zmian w grafiku i listach obecności,  

 uaktualnienie kart opisu stanowiska pracy osób realizujących obowiązki z zakresu planowania 

czasu służby w Wydziale Sztabu Policji KMP w Bydgoszczy, o  zadania tym związane. 



Stan realizacji powyższych wniosków – zrealizowano  

 

9.4 Temat kontroli : „Prawidłowość sporządzania i terminowość wprowadzania do KSIP druków PRD-

5” 

sformułowane wnioski i zalecenia  

 

Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy zobligowano do :  

 

 zapoznania całego stanu wydziału ze stanowiskiem Biura i Prewencji Ruchu Drogowego 

Komendy Głównej Policji dotyczącym wprowadzania do ewidencji naruszeń popełnionych 

przez osoby określone w art. 133 ust. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

(stanowisko w załączeniu). 

 zobowiązania osób uprawnionych do nadzoru pod względem merytorycznym i formalnym 

zarówno kwestii sporządzania kart PRD-5 jak i każdej innej dokumentacji z wykonanych 

czynności do rzetelnego jej kontrolowania. 

 zobowiązania osób wprowadzających dane do KSIP do terminowego dokonywania wszelkich 

wpisów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

 objęcia osobistym nadzorem zakresu sporządzania i wprowadzania do ewidencji kart PRD - 5 

oraz monitorowania zmieniających  się w tym zakresie przepisów. 

Stan realizacji powyższych wniosków – zrealizowano  

 

9.5 Temat kontroli : Stosowanie instytucji zatrzymania oraz realizacja uprawnień przysługujących  

osobom zatrzymanym w Komisariacie Policji w Solcu Kujawskim w 2015r” 

sformułowane wnioski i zalecenia  

Komendanta KP w Solcu Kujawskim zobowiązano do : 

 Zwrócenia uwagi funkcjonariuszom winnym ujawnionych zaniedbań na potwierdzanie 

podpisem faktu powiadomienia wskazanej osoby o zatrzymaniu, oraz na właściwe 

dokumentowanie w protokole zatrzymania osoby przeprowadzonego (lub nie) badania 

lekarskiego. 

Stan realizacji powyższych wniosków – zrealizowano  

9.6  Temat kontroli : „Prawidłowość realizacji zadań przez policjantów w ramach procedury Niebieskie 

karty” 

sformułowane wnioski i zalecenia  

1. Zobowiązać Komendanta KP w Koronowie do: 

 

 dokonania wnikliwego rozpoznania sytuacji wskazanych w wystąpieniu interwencji w celu 

podjęcia merytorycznej decyzji co do wdrożenia (lub nie) procedury „Niebieskie karty”, 



 zwrócenia uwagi policjantom winnym zaniedbań, by zgodnie z § 13 pkt 6 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie karty oraz wzorów 

formularzy „Niebieska karta” (Dz. U. Z 2011 r. nr 209, poz. 1245), wskazywali/dokumentowali 

informacje na temat ustalonej liczby dot. częstotliwości wizyt w rodzinie objętej procedurą 

„Niebieskie karty” 

 zwrócenia funkcjonariuszom uwagi na konieczność każdorazowego dokumentowania 

uczestnictwa w spotkaniu Grupy Roboczej  w ramach teczki zagadnieniowej „przemoc w 

rodzinie”, 

 zwrócenia uwagi policjantom przeprowadzającym interwencje związane z przemocą w 

rodzinie, aby w notatnikach służbowych dokumentowali informacje o czynnościach 

zmierzających do ustaleń lub korespondencji ze zlecającym interwencję, czy przekazał 

(sprawdził), czy też nie przekazał (nie potwierdził) obecności broni palnej pod adresem 

interwencji, 

 wzmożenia nadzoru nad kontrolowanym zagadnieniem przez bezpośredniego przełożonego w 

celu właściwego ukierunkowywania koniecznych do wykonania czynności ,  

 

Stan realizacji powyższych wniosków – w toku  

9.7 Temat kontroli:  „Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w KP Koronowo ” 

sformułowane wnioski i zalecenia  

 

Komendanta KP w Koronowie zobligowano do:  

 

 sporządzenia szczegółowego programu instruktażu stanowiskowego dla poszczególnych 

stanowisk pracy, 

 podjęcia działań zmierzających do usunięcia przeterminowanych opatrunków, leków oraz 

preparatów do dezynfekcji w apteczkach samochodowych a następnie odpowiedniego ich 

uzupełnienia. 

Stan realizacji powyższych wniosków – zrealizowano  

9.8 Temat kontroli:  „Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w 

Bydgoszczy  ” 

sformułowane wnioski i zalecenia  

Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego zobligowano do: 

 sporządzenia szczegółowego instruktażu stanowiskowego dla poszczególnych stanowisk pracy.  

Stan realizacji powyższych wniosków – w toku realizacji   

 

 

9.9 Temat kontroli : „Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej”.  

 

Komendanta KP Bydgoszcz-Śródmieście zobligowano do: 

 

 dokonania aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego KP Bydgoszcz-Śródmieście,  

 zapoznanie z Instrukcją wszystkich funkcjonariuszy  oraz pracowników cywilnych, 

 

Stan realizacji powyższych wniosków – w toku 



 

 

 

 

10. UZYSKANE EFEKTY  KONTROLI. 

 

W wyniku sformułowanych wniosków pokontrolnych, jak również oceny podjętych działań 

naprawczych osiągnięto następujące skutki zrealizowanych kontroli:  

 wprowadzono procedury  wymuszające prawidłowe i terminowe wprowadzanie danych do 

sytemu KSIP w zakresie modyfikacji formularza KSIP  2 A oraz terminowego wprowadzania 

druków PRD-5 

 zdyscyplinowano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów 

resortowych obowiązujących w kontrolowanych obszarach;  

 dokonano aktualizacji wewnętrznych uregulowań prawnych na poziomie lokalnym;  

 wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości 

 przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące z funkcjonariuszami oraz udzielono instruktażu 

funkcjonariuszom / osobom odpowiedzialnym;  

 

11. PRZYKŁADY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY, KTÓRE 

MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELU USPRAWNIENIA NADZORU TAKŻE W INNYCH 

PODMIOTACH 

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie ujawniono wyróżniających się rozwiązań oraz przykładów, 

zasługujących    na wykorzystanie w innych podmiotach. 

 


