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Działalność nadzorczo - kontrolna Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Białymstoku w 2014 roku 

 

 

Uprawnienia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, do 

przeprowadzania kontroli zewnętrznych w trybie Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o kontroli w administracji rządowej, posiada 1 wydział, tj. Wydział Kontroli (w pełnym 

zakresie podmiotowym i przedmiotowym). 

Kontrole wewnętrzne w oparciu o wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania 

kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiące załącznik do decyzji Nr 65 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW poz. 43), 

przeprowadzają 2 wydziały, tj.: Wydział Kontroli - w pełnym zakresie podmiotowym 

i przedmiotowym oraz Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych - w zakresie realizacji 

zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji 

w Białymstoku, wynikających z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku 

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).  

 

Do przeprowadzenia w 2014 roku zaplanowano łącznie 50 kontroli, tj.: Wydział 

Kontroli – 46 kontroli, Wydział ds. OIN – 4 kontrole.  

Realizacja kontroli była następująca:  

 Wydział Kontroli zrealizował łącznie 69 kontroli, przy czym 46 zgodnie 

z rocznym planem kontroli i 23 poza rocznym planem kontroli, 

 Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych zrealizował łącznie 4 kontrole – 

wszystkie zgodnie z rocznym planem kontroli. 

 

Wszystkie zaplanowane kontrole przez Wydział Kontroli i Wydział ds. Ochrony 

Informacji Niejawnych KWP w Białymstoku zostały zrealizowane.  

 

Wnioski i zalecenia pokontrolne zostały wykonane, z wyjątkiem tych kontroli, 

w których nie upłynął termin na ich realizację lub ze względu na charakter wymagają 

działania w czasie lub zaangażowania środków finansowych. 

 

W okresie sprawozdawczym, na podstawie ustaleń kontrolnych wszczęto 18 

postępowań dyscyplinarnych. Natomiast nie kierowano do prokuratury wniosków 

o wszczęcie postępowań przygotowawczych w związku z uzasadnionym podejrzeniem 

popełnienia przestępstwa, nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów 

publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

 

Wnioski z kontroli przesyłane w wystąpieniach pokontrolnych jako polecenia 

Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji przyczyniały się lub miały najczęściej na 

celu: 

 zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi, 

 usprawnienie wadliwych procedur i algorytmów postępowania,  

 podniesienie dyscypliny służbowej w kontrolowanych jednostkach i komórkach, 

 motywowanie do pracy, 

 poprawę jakości wykonywanych zadań, 

 poprawę efektywności funkcjonowania podległych jednostek i komórek,  
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 poprawę warunków służby i pracy, 

 podniesienie zadowolenia ze służby i pracy, 

 właściwe gospodarowanie środkami finansowymi, 

 dostosowanie obiektów do wymagań przepisów dot. ochrony ppoż., 

 szkolenie i instruktaż w obszarach wymagających działań naprawczych,  

 uporządkowanie sytuacji kadrowej,  

 uporządkowanie obiegu dokumentacji,  

 doposażenie w brakujący sprzęt oraz środki wyposażenia indywidualnego, 

 kreowanie właściwego wizerunku Policji. 

 

Służby kontrolne podległe Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji są 

pod stałym, bezpośrednim nadzorem, począwszy od procesu planowania, tj. sporządzenia 

rocznych planów kontroli przez komórki kontrolne, a na ich wykonaniu skończywszy. 

Przestrzeganie ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami sprowadzało się głównie 

do zatwierdzania dokumentacji przy rozpoczęciu i zakończeniu kontroli, żądania od 

kierowników komórek kontroli bieżącego ustnego informowania o ustaleniach faktycznych 

dokonywanych w trakcie poszczególnych kontroli, zapoznawania się z „Wystąpieniami 

pokontrolnymi” i zawartymi w nich wnioskami, uwagami i poleceniami, żądania 

informowania o stopniu realizacji skierowanych poleceń lub ustalania przyczyn ich 

niewykonania w terminie.   

Niezależnie od powyższego, realizacja zadań przez wydziały przeprowadzające 

kontrole, jest sprawdzana okresowo w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, 

w ramach kontroli zarządczej, na podstawie Decyzji Podlaskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji nr 237/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie procedur kontroli 

zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zadania z zakresu kontroli 

zarządczej realizuje Pełnomocnik Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. 

Kontroli Zarządczej, powołany Decyzją nr 238/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie 

powołania Pełnomocnika Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Kontroli 

Zarządczej. 

Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w celu zapewnienia skuteczności procesów 

decyzyjnych oprócz typowych działań kontrolnych, podejmuje inne przedsięwzięcia 

umożliwiające monitorowanie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w podległych 

mu jednostkach i komórkach organizacyjnych. W szczególności poprzez procedurę nadzoru 

zwierzchniego i sprawdzenia doraźne, realizowane w poszczególnych pionach służbowych 

przez komórki organizacyjne KWP odpowiedzialne za nadzór merytoryczny nad daną 

problematyką służbową. Czynności te są prowadzone w oparciu o Procedurę Systemu 

Zarządzania Jakością nr P-SZJ/037 „Nadzór merytoryczny nad pracą pionów podległych” 

i mają charakter bezpośrednich wyjazdów do jednostek terenowych, z których sporządzana 

jest dokumentacja zawierająca ocenę zagadnienia i wnioski. 

Regularnie organizowane są patrole oficerskie, w ramach których sprawdzano przede 

wszystkim sposób pełnienia służb patroli prewencyjnych i ruchu drogowego oraz służb 

dyżurnych w jednostkach. 

Wpływ na sprawowanie nadzoru ma także systematyczne monitorowanie mierników 

wykonania zadań znajdujących się w Priorytetach Strategii Komendanta Głównego Policji, 

jak i mierników określonych dla jednostek garnizonu podlaskiego. Omówienie osiągniętych 

mierników odbywa się na odprawach służbowych kierownictwa Komendy Wojewódzkiej 

Policji. 
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Zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli i najczęściej stwierdzone 

nieprawidłowości/uchybienia. 

 

Wydział Kontroli 

 

1. Kontrole w trybie uproszczonym nr U.0910.1.2014 - Wydział Ruchu Drogowego KWP, 

U.0910.3.2014 - Wydział Konwojowy KWP, U.0910.5.2014 - Wydział dw. z Korupcją 

KWP, U.0910.7.2014 - Wydział dw. z PG KWP, Temat kontroli: Ewidencjonowanie 

czasu służby przekraczającego normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o Policji, 

udzielanie czasu wolnego od służby w zamian za godziny nadpracowane oraz nadzór 

funkcjonalny nad badanym zagadnieniem. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie stwierdzono. 

 

2. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.2.2014 - KPP w  Sejnach. Temat kontroli: 

Zbadanie okoliczności uszkodzenia pojazdu służbowego Policji przez asp. szt. Andrzeja 

W. – Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Sejnach, w dniu 12 listopada 2013 roku. 

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól w tabeli książki kontroli pracy sprzętu 

transportowego. 

 

3. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.4.2014 - KPP w Kolnie. Temat kontroli: 

Ocena sposobu przeprowadzenia czynności przez funkcjonariuszy KPP w Kolnie 

odnośnie interwencji w dniu 02.01.2014 r. w mieszkaniu Anny G. i Grzegorza P. 

w Kolnie, przy ul. S. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– dyżurny jednostki nie uzyskał informacji uzupełniającej podczas przyjmowania 

zgłoszenia o awanturze domowej, a w szczególności że interwencja ma dotyczyć 

policjanta. 

 

4. Kontrole w trybie zwykłym nr U.0910.6.2014 - KPP w Hajnówce U.0910.20.2014 - KPP 

w Mońkach. Temat kontroli: Prawidłowość zasad organizacji służb ponadnormatywnych 

oraz nadzoru w tym zakresie. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie stwierdzono. 

 

5. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.8.2014 - KPP w  Augustowie. Temat 

kontroli: Zbadanie postępowania funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji 

w Augustowie w związku ze zgłoszeniem o kradzieży samochodu służbowego (nie 

oznakowanego) Fiat Bravo nr rej. B….. w dniu 3 lutego 2014 roku z garażu służbowego 

na placu manewrowym KPP w Augustowie. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– dokonanie nieprawdziwego zapisu w Książce przebiegu służby, potwierdzającego 

wykonanie czynności której faktycznie nie wykonano, 

– nie odnotowanie w SWD zgłoszonej interwencji, 

– nie odnotowanie w książce przebiegu służby w pomieszczeniu przeznaczonym dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, ustnej zgody 

dyżurnego jednostki na opuszczenie pomieszczeń dla osób zatrzymanych 

i pozostawienie bez nadzoru osadzonego, 

– dokonanie nieprawdziwego zapisu w Książce przebiegu służby w pomieszczeniu 

przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 

– niewystarczający nadzór nad pracą służby dyżurnej na stanowisku kierowania, 

– brak zapisu w notatniku służbowym o wykonaniu lub o czasie wykonania czynności, 

– nierzetelne sprawdzenie placu manewrowego jednostki. 
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6. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.9.2014 - KPP w Sokółce. Temat kontroli: 

Sposób podejmowanych czynności przez funkcjonariuszy w ramach procedury 

,,Niebieskie Karty” odnośnie rodziny Cz., zam. K.... Stwierdzone nieprawidłowości/ 

uchybienia: 

– niewłaściwe zakończenie procedury ,,Niebieskie Karty”, 

– nie sporządzenie przez policjantów notatki urzędowej o przemocy w rodzinie, 

– brak właściwej reakcji ze strony przełożonych na błędne postępowanie policjantów 

przeprowadzających interwencję dotyczącą przemocy domowej, 

– nie wypełnienie przez policjanta formularza ,,Niebieska Karta-A”, 

– niewłaściwe wypełnienie przez policjanta formularza ,,Niebieska Karta-A”, 

– poinformowanie ofiary przemocy o błędnych podstawach dotyczących wszczęcia 

procedury ,,Niebieskie Karty”, 

– nie skontaktowanie się z osobą, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, 

– nie podjęcie żadnych działań odnośnie wszczęcia procedury ,,Niebieskie Karty”, 

– nie podjęcie żadnych działań odnośnie wszczęcia czynności procesowych 

w kierunku art. 207 kk, 

– nie podjęcie żadnych działań odnośnie sprawcy przemocy (pomimo przesłanek 

wynikających z art. 244§1a  pk). 

 

7. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.10.2014 - KPP w  Sokółce. Temat kontroli: 

Prawidłowość funkcjonowania magazynu dowodów rzeczowych pojazdów 

samochodowych. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie stwierdzono. 

 

8. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.11.2014 - KPP w Siemiatyczach, U.0910.22.2014 

- KPP w Sejnach. Temat kontroli: Nadzór nad prawidłowością i efektywnością 

wykorzystania służbowego sprzętu transportowego. Stwierdzone nieprawidłowości/ 

uchybienia: 

– niewłaściwy nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem, 

– brak zamówienia na przydzielenie służbowego sprzętu transportowego, 

– brak adnotacji o korzystaniu z pojazdu w książce dyspozytora, w książce kontroli 

pracy sprzętu transportowego, 

– nieprawidłowe dokumentowanie użycia pojazdów w książkach kontroli pracy 

sprzętu transportowego i książkach dyspozytora, 

– brak komisyjnych tankowań pojazdów, 

– niedokonywanie analizy zużycia paliwa pomiędzy poszczególnymi tankowaniami 

pojazdów. 

 

9. Kontrole w trybie zwykłym nr U.0910.12.2014 - KPP w Siemiatyczach, U.0910.19.2014 

- KMP w Łomży, U.0910.32.2014 - KPP w Hajnówce, U.0910.42.2014 - KPP 

w Augustowie, U.0910.45.2014 - KPP w Sejnach, U.0910.63.2014 - KPP w Grajewie, 

U.0910.67.2014 - KMP w Suwałkach. Temat kontroli: Przyjmowanie, rozpatrywanie 

i załatwianie skarg oraz wniosków w jednostce Policji. Stwierdzone nieprawidłowości/ 

uchybienia:  

– nie odnoszenie się do zarzutów w toku wyjaśniania skargi, 

– nie zatwierdzenie sporządzonego sprawozdania, 

– nie dokumentowanie faktu informowania funkcjonariuszy o sposobie załatwienia 

skargi, 

– nie sporządzanie przez organ informacji o sposobie załatwienia skargi, 
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– niewłaściwie sprawowany nadzór na problematyka skargową, 

– błędy przy rejestrowaniu skarg (nie wyodrębnienie zarzutu, niewłaściwa 

kwalifikacja zarzutu), 

– brak uzasadnienia prawnego zajętego stanowiska, 

– nie zawieranie uzasadnienia prawnego zajętego stanowiska w zawiadomieniu 

o sposobie załatwienia skargi, 

– przekroczenie terminu na załatwienie skargi, 

– niewłaściwy sposób dokumentowania wykonanej czynności, 

– wyciągnięcie wniosków nieadekwatnych do poczynionych ustaleń, 

– bezzasadne umieszczenie pouczenia o treści art. 239 kpa w informacji o sposobie 

załatwienia skargi w przypadku skarg potwierdzonych. 

 

10. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.13.2014 - KPP w Zambrowie. Temat 

kontroli: Zbadanie okoliczności podawanych w piśmie Izabeli W. z dnia 1 lutego 2014 

roku. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie stwierdzono. 

 

11. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.14.2014 - KPP w Hajnówce. Temat kontroli: 

Ustalenie sposobu postępowania funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji 

w Hajnówce w związku ze zgłoszeniem o postrzeleniu się z broni służbowej mł. asp. 

Daniela H. na terenie KPP w Hajnówce w dniu 25 lutego 2014 roku. Stwierdzone 

nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie odnotowanie faktu użytkowania samochodu służbowego w książce kontroli 

pracy sprzętu transportowego, 

– nie poddanie się badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 

w związku z kierowaniem pojazdem służbowym, 

– nie wprowadzenie do systemu SWD zdarzenia związanego z postrzeleniem się 

z broni służbowej, 

– brak nadzoru nad ruchem osobowym w jednostce, 

– spożywanie alkoholu na terenie jednostki. 

 

12. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.15.2014 - KMP w Suwałkach. Temat kontroli: 

Realizacja poszukiwań osób zaginionych kategorii I. Stwierdzone nieprawidłowości/ 

uchybienia: 

– brak sprawdzenia osób w odpowiednich aplikacjach dostępowych KSIP podczas 

przyjmowania zawiadomienia o zaginięciu, 

– przekroczenie czasu rejestracji informacji o osobie zaginionej. 

 

13. Kontrole w trybie uproszczonym nr U.0910.16.2014 - Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 

KWP w Białymstoku, U.0910.23.2014 - KMP w Białymstoku, U.0910.30.2014 - KPP 

w Mońkach, U.0910.55.2014 - KMP w Suwałkach. Temat kontroli: Prawidłowość 

realizacji czynności związanych z prowadzeniem magazynu/składnicy dowodów 

rzeczowych w postaci środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów 

oraz broni i amunicji z uwzględnieniem sposobu przechowywania, zabezpieczenia, 

niszczenia oraz obiegu dokumentacji w związku z przekazywaniem ww. dowodów 

rzeczowych. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie ujmowanie w protokole inwentaryzacyjnym braku w składnicy środków 

wypożyczonych do jednostek przez komisję inwentaryzacyjną, która weryfikowała 

stan magazynowy, 

– odwlekanie w czasie  realizacji postanowień sądu, 
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– brak wnikliwości w zakresie analizy nad przedstawianymi pracami komisji 

inwentaryzującej zasoby magazynowe. 

– nieuzasadnione wydłużanie terminów przekazania zabezpieczonej broni lub 

amunicji do składnicy KMP w Białymstoku, 

– opieszałość w sporządzaniu dokumentacji umożliwiającej przekazanie 

zabezpieczonych dowodów do biegłego w celu przeprowadzenia badań, 

– nieuzasadnione przedłużanie terminu wydania decyzji regulującej funkcjonowanie 

składnicy broni i amunicji w jednostce, 

– niewłaściwy nadzór nad funkcjonowaniem składnicy ze strony naczelnika 

merytorycznego wydziału, 

– brak inwentaryzacji składnicy broni i amunicji, prowadzonej przez powołane do 

tego zadania przez kierownictwo jednostki komisje inwentaryzacyjne, 

– brak egzekwowania decyzji o przekazywaniu składnicy depozytariuszom 

wskazanym w decyzji komendanta powiatowego Policji, 

– nieuregulowany sposób postępowania w przypadku nagłej nieobecności 

depozytariusza. 

 

14. Kontrole w trybie zwykłym nr U.0910.17.2014 - KPP w Sokółce, U.0910.37.2014 - 

KMP w Białymstoku, U.0910.56.2014 - KPP w Wysokiem Mazowieckiem. Temat 

kontroli: Prawidłowość realizacji zadań w zakresie prowadzenia czynności 

wyjaśniających w sprawach o wykroczenia zakończonych wnioskiem o odstąpienie od 

skierowania wniosku o ukaranie do Sądu. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– brak gromadzenie kompletnej dokumentacji (szkice, oględziny, zdjęcia 

fotograficzne, monitoring, itp.) podczas czynności na miejscu zdarzenia, 

– rejestracja czynności na niewłaściwych drukach, 

– stosowanie niewłaściwej podstawy prawnej zakończenia postępowania, 

– bezzasadne przekraczanie terminów instrukcyjnych w prowadzonych 

postępowaniach o wykroczenia przez funkcjonariuszy, 

– słaba jakość zbieranych dowodów rzeczowych oraz ich dokumentowanie na 

miejscach zdarzeń w sprawach o wykroczenia. 

 

15. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.18.2014 - KMP w Suwałkach. Temat kontroli: 

Zbadanie efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych pod kątem stopnia 

realizacji Zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 roku 

w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru 

dzielnicowych. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– czynności jednorazowe realizowano w okresie 7 dni, 

– zbyt ogólnikowe informacje o ustaleniach kierowane do Sądu, 

– brak sprawdzeń w NFZ, ZUS, Urzędzie Pracy, Ośrodku Pomocy Społecznej, itp. 

 

16. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.21.2014 - KMP w Łomży. Temat kontroli: 

Prawidłowość prowadzenia postępowań w trybie art. 307 i 308 kpk oraz zasadność 

wszczęć postępowań przygotowawczych zakończonych umorzeniem z powodu braku 

ustawowych znamion czynu zabronionego. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– zbędnie wszczęto postępowanie przygotowawcze, które należało umorzyć przed 

wszczęciem z powodu przesłanki określonej w art. 17 § 1 kpk. 

 

17. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.24.2014 - KMP w Białymstoku. Temat 

kontroli: Sprawdzenie informacji zawartych w piśmie anonimowym nadesłanym do 

Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w dniu 7 kwietnia 2014 roku, dot. 
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nieprawidłowości w Komisariacie Policji IV w Białymstoku. Stwierdzone 

nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie stwierdzono. 

 

18. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.25.2014 - KPP w Sokółce. Temat kontroli: 

Zbadanie prawidłowości podjętych czynności służbowych w sprawie zgłoszenia w KPP 

w Sokółce w dniu 13 kwietnia 2014 roku publicznego znieważenia osoby z powodów 

narodowościowych, etnicznych i rasowych. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– opracowanie pisma przewodniego z dnia 14kwietnia 2014 roku do Prokuratury 

Rejonowej w Sokółce, zawierającego sformułowania mogące negatywnie wpływać 

na społeczny wizerunek Policji i podważać zaufanie do niej, 

– brak powiadomienia dyżurnego KWP w Białymstoku o zatrzymaniu do kontroli 

pojazdu sprawcy przestępstwa, pomimo dysponowania taką informacją przez 

dyżurnego KPP w Sokółce, 

– brak wnikliwości w nadzorowaniu funkcjonariuszy w związku wykonywaniem 

czynności dotyczących przedmiotowego zdarzenia przez kierownika posterunku 

pełniącego dyżur w jednostce. 

 

19. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.26.2014 - KPP w Zambrowie. Temat kontroli: 

Prawidłowość organizacji i sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów. 

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie stwierdzono.  

 

20. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.27.2014 - KMP w Łomży, U.0910.31.2014 - KPP 

w Sejnach. Temat kontroli: Prawidłowość kwalifikowania przesyłek pocztowych 

nadawanych za pośrednictwem operatorów publicznych. Stwierdzone nieprawidłowości/ 

uchybienia: 

– niewłaściwe kwalifikowanie przesyłek, 

– dziennik korespondencji wychodzącej niezgodny z wymogami, 

– nie sporządzanie wykazów listów poleconych i zwykłych, 

– nie wszystkie przesyłki ujęto w rejestrach korespondencji wychodzącej. 

 

21. Kontrole w trybie zwykłym nr U.0910.28.2014 - KPP w Sejnach, U.0910.39.2014 - 

KMP w Białymstoku. Temat kontroli: Nadzór nad prowadzeniem postępowań 

przygotowawczych. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie stwierdzono. 

 

22. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.29.2014 - KMP w Białymstoku. Temat 

kontroli: Zbadanie okoliczności zgonu Leszka R. w dniu 1 czerwca 2014 roku 

w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. 

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie odnotowanie w książce przebiegu służby przyczyny opuszczenia pokoju w porze 

nocnej przez zatrzymanego, 

– nie należycie sprawowany nadzór nad osobami umieszczonymi w PdOZ, 

– wpisanie w protokole zatrzymania w miejscu na oświadczenie zatrzymanego 

formułki, z której treści wynika, iż zatrzymany nie korzysta z żadnych 

przysługujących mu praw (bez wykonania skutecznego pouczenia), 

– nie pouczenie, po wytrzeźwieniu, zatrzymanego o przysługujących mu prawach 

przez dyżurnego zmiany. 
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23. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.33.2014 - KMP w  Łomży. Temat kontroli: 

Prawidłowość użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez służby 

patrolowo-interwencyjne. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– brak udokumentowania przez policjantów odprawiających w protokołach z odprawy 

do służby patrolowej sprawdzenia zasad użycia środków przymusu bezpośredniego. 

 

24. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.34.2014 - KMP w Białymstoku. Temat 

kontroli: Poprawność podjętych czynności przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej 

Policji w Białymstoku w związku z niezatrzymaniem się w dniu 7 lipca 2014 roku do 

kontroli drogowej kierującego pojazdem marki BMW o nr rej. C… oraz zgłoszenia 

w Komisariacie Policji w Łapach kradzieży tego pojazdu w miejscowości S. Stwierdzone 

nieprawidłowości/uchybienia: 

– brak właściwego przepływu informacji na stanowisku kierowania przy obsłudze 

zdarzenia, 

– przekazanie niepełnych danych zawartych w telegramie ze zdarzenia. 

 

25. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.35.2014 - KMP w Białymstoku. Temat 

kontroli: Weryfikacja wybranych podstaw sprawdzeń dokonywanych przez 

funkcjonariuszy oraz pracowników Policji w systemach policyjnych oraz innych bazach 

danych użytkowanych przez Policję. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– sprawdzanie w celach prywatnych w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych: 

znajomych, członków rodziny oraz własnej osoby. 

 

26. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.36.2014 - KMP w Suwałkach. Temat 

kontroli: Zbadanie okoliczności zdarzenia z udziałem małoletniego Krystiana R. – 

mieszkańca Suwałk, który będąc w stanie nietrzeźwości, przebywając w mieszkaniu, 

doznał urazu głowy. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– brak szczegółowości dokumentowania w notatniku służbowym, 

– niedostateczna wymiana informacji pomiędzy funkcjonariuszami. 

 

27. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.38.2014 - KPP w Augustowie. Temat kontroli: 

Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych wszczętych z tytułu szkód 

ujawnionych w mieniu Skarbu Państwa, znajdującego się w zarządzie Podlaskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– niewłaściwe prowadzenie rejestru szkód, 

– nieudokumentowanie w aktach spraw wszystkich okoliczności mających istotne dla 

nich znaczenie, 

– zatwierdzanie protokołów szkód przez osobę do tego nieupoważnioną, 

– ustalanie wysokości szkód i sporządzanie protokołów szkód poza komórką 

zaopatrującą, 

– brak niezwłoczności przy przekazaniu informacji o wyrządzonej szkodzie do 

komórki zaopatrującej, 

– sporządzanie ze zwłoką sprawozdania z postępowania wyjaśniającego, 

– brak należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji w zakresie postępowań 

szkodowych, 

– niepodjęcie czynności związanych z likwidacją szkody. 

 

28. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.40.2014 - KPP w Kolnie. Temat kontroli: 

Prawidłowość postępowania przy wydawaniu wniosków o skierowanie na badania 

psychologiczne wobec kierowców, którzy uczestniczyli w wypadkach drogowych, 
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w następstwie których inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń ciała określonych 

w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie wydanie postanowienia o powołaniu biegłego z zakresu medycyny sądowej, co 

uniemożliwiło ustalenie okoliczności uzasadniających wydanie wniosku 

o skierowanie na badanie psychologiczne wobec jednego z kierujących, 

– sporządzenie wniosku o skierowanie na badanie psychologiczne z przekroczeniem 

terminu 14 dni, o którym mowa w § 1 pkt. 3 Decyzji nr 39 Komendanta 

Powiatowego Policji w Kolnie w sprawie trybu sporządzania wniosków 

o skierowanie na badania psychologiczne z dnia 13 listopada 2013 r. 

 

29. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.41.2014 - KPP w Kolnie, U.0910.48.2014 - KPP 

w Hajnówce, U.0910.54.2014 - KMP w Suwałkach, U.0910.61.2014 - KPP 

w Siemiatyczach, U.0910.62.2014 - KMP w Białymstoku, U.0910.68.2014 - Wydział 

Techniki Operacyjnej KWP w Białymstoku. Temat kontroli: Prawidłowość 

gospodarowania funduszem operacyjnym Policji. Ze względu na niejawne charakter 

kontroli informacje nie są publikowane. 

 

30. Kontrole w trybie zwykłym nr U.0910.43.2014 - KPP w Mońkach. Temat kontroli: 

Rejestracja wyroków sądowych dotyczących nietrzeźwych kierujących przez 

funkcjonariuszy i pracowników w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach 

w zasobach Krajowego Systemu Informacji Policyjnej. Stwierdzone nieprawidłowości/ 

uchybienia:  

– nie wprowadzenie do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, wyroków 

sądowych, w których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 

– mimo braku formalnego przekazania Sekretariatu Wydziału Kryminalnego KPP 

w Mońkach przez sekretarkę, podpisano jej kartę obiegową, 

– brak bieżącego kwitowaniu odbioru dokumentów w dziennikach 

korespondencyjnych. 

 

31. Kontrole w trybie zwykłym nr: U.0910.44.2014 - KPP w Bielsku Podlaskim, 

U.0910.52.2014 - KPP w Sokółce, U.0910.66.2014 - KMP w Łomży. Temat kontroli: 

Prawidłowość udzielania i wykorzystania urlopów oraz zwolnień od pracy i zajęć 

służbowych. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– niewłaściwe planowanie urlopów pracowników, 

– rozbieżności w terminach urlopów ujętych w listach obecności pracowników 

i ewidencjach czasu pracy, 

– przekroczenie terminu wykorzystania zaległego urlopu, 

– nieprawidłowe naliczanie urlopów, 

– nieprawidłowe ewidencjonowanie urlopów, 

– udzielenie pracownikom innych urlopów, niż wynikające z posiadanych 

upoważnień, 

– nieprawidłowe dzielenie urlopu dodatkowego, 

– nie sporządzanie lub nieprawidłowe sporządzanie informacji o warunkach 

zatrudnienia, 

– zawyżanie oraz zaniżanie liczby dni/godzin urlopów wypoczynkowych 

przysługujących pracownikom, 

– nie wpisywanie w planach urlopów wypoczynkowych terminów urlopów 

wszystkich pracowników, 

– błędne ewidencjonowanie udzielonych urlopów wypoczynkowych. 
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32. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.46.2014 - KMP w Białymstoku. Temat kontroli: 

Prawidłowość realizacji przez dzielnicowych zadań określonych w Wytycznych nr 2 

KGP z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie postępowania policjantów podczas realizacji 

procedury „Niebieskie Karty”. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– brak systematycznych odwiedzin w rodzinie, celem sprawdzenia stanu 

bezpieczeństwa osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie. 

– brak stosownych ustaleń odnośnie osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że 

stosuje przemoc w rodzinie czy posiada broń. 

 

33. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.47.2014 - KPP w Sejnach. Temat kontroli: 

Czynności operacyjno-rozpoznawcze prowadzone po umorzeniu dochodzenia i wpisaniu 

do rejestru przestępstw. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie stwierdzono. 

 

34. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.49.2014 - KPP w Augustowie, U.0910.59.2014 - 

KPP w Hajnówce. Temat kontroli: Realizacja zadań i obowiązków z dziedziny 

bezpieczeństwa i higieny służby i pracy. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

 

KPP w Augustowie: 

– nie przeprowadzenie przez pracownika służby bhp kontroli z zakresu użytkowania 

substancji i preparatów niebezpiecznych, zgodnie z jego planem pracy na 2013 rok, 

– nie uwzględnienie wszystkich zagrożeń w dokumentacji dot. oceny ryzyka 

zawodowego, 

– nie przeszkolenie w ramach szkoleń okresowych z dziedziny bhp 13 policjantów, 

– nie opracowanie szczegółowych programów szkoleń wstępnych ogólnych dla 

poszczególnych grup pracowników, 

– nie uaktualnienie szczegółowego programu szkolenia wstępnego ogólnego dla 

policjantów, 

– zły stan tarcz spawalniczych, 

– nie przeszkolenie pracowników z zakresu używania, przechowywania i konserwacji 

środków ochrony indywidualnej, 

– nie zapoznanie techników kryminalistyki, w ramach instruktażu stanowiskowego, 

z zasadami użytkowania przydzielonych im środków ochrony osobistej, 

– nie zapewnienie ładu i porządku w pomieszczeniach pracy, 

– nie prowadzenie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń eksploatowanych przez 

pracowników, 

– przechowywanie materiałów chemicznych w nieodpowiednio oznakowanych 

opakowaniach, 

– nie zapewnienie pracownikom pomieszczenia pracy spełniającego wymagania 

przepisów, 

– nie zabezpieczenie wgłębienia w nawierzchni placu wewnętrznego komendy, 

– nie zapewnienie odpowiedniego stołu do pracy z komputerem w pomieszczeniu 

techników kryminalistyki, 

– nie dostarczenie osobom kierującym pracownikami i policjantami aktualnych kart 

charakterystyki substancji niebezpiecznych i ich mieszanin oraz nie sporządzenie 

i nie przekazanie służbie bhp spisu tych substancji, 

– nie dokonanie oceny stanowisk komputerowych. 
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KPP w Hajnówce: 

– nieodpowiedni tryb prowadzenia kontroli z dziedziny bhp i przekazywania 

informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych, 

– nie dokonanie oceny stanowisk komputerowych, 

– uwzględnienie w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 

zdrowia kobiet, prac które w jednostce nie są wykonywane, 

– używanie niewłaściwej nomenklatury w Regulaminie pracy, 

– nieodpowiednie określenie zasad informowania pracowników o ryzyku 

zawodowym, 

– błędy formalno-prawe w decyzjach Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce, 

regulujących zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną służby i pracy, 

– nie opracowanie wykazu: 

 prac szczególnie niebezpiecznych, 

 prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego, które powinny być wykonywane przez co 

najmniej dwie osoby celu zapewnienia asekuracji, 

 pomieszczeń pracy, w których zatrudniona jest jedna osoba, gdzie w sytuacji 

awaryjnej mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika i w 

związku z czym należy wprowadzić obowiązek okresowego meldowania się 

tej osoby w ustalony sposób w oznaczonych porach, 

– niespójność zapisów w „Księdze bhp” i instrukcjach bhp dotyczących obsługi 

maszyn i wykonywania prac z przepisami wewnętrznymi i ogólnie obowiązującymi, 

– nie uwzględnienie wszystkich zagrożeń w dokumentacji dot. oceny ryzyka 

zawodowego, 

– brak wymaganych informacji w opisach stanowisk służby i pracy, 

– nie uaktualnienie szczegółowych programów szkoleń okresowych i wstępnego 

ogólnego dla policjantów, 

– nie zapoznanie całego stanu osobowego jednostki z wykazem osób wyznaczonych 

do udzielania pierwszej pomocy, 

– nie uczestniczenie lekarza profilaktyka w pracach związanych z oceną ryzyka 

zawodowego, 

– nie przeszkolenie w ramach szkoleń okresowych z dziedziny bhp 3 policjantów, 

– nie opracowanie szczegółowego programu instruktażu stanowiskowego dla 

techników kryminalistyki, 

– nie przeszkolenie policjantów z zakresu używania, przechowywania i konserwacji 

środków ochrony osobistej, w tym ochronników słuchu i okularów ochronnych 

stosowanych podczas szkoleń na strzelnicy, 

– nie prowadzenie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń eksploatowanych przez 

pracowników, 

– użytkowanie maszyn nie spełniających wymagań obowiązujących przepisów, 

– nie zapewnienie ładu i porządku w pomieszczeniach pracy, 

– nie realizowanie „Wytycznych dot. zasad postępowania z substancjami 

chemicznymi i ich mieszaninami stosowanymi w jednostkach Policji woj. 

podlaskiego”, 

– nie zapewnienie pracownikom pomieszczeń pracy spełniających wymagania 

przepisów. 

 

35. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.50.2014 - KPP w Augustowie, U.0910.60.2014 - 

KPP w Hajnówce. Temat kontroli: Realizacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej 

w budynkach komendy powiatowej Policji. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 
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KPP w Augustowie 

– brak szkoleń okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej – nie przeszkolono 

13 policjantów, 

– „Instrukcja Bezpieczeństwa pożarowego budynku KPP” nie spełniająca wymagań 

rozporządzenia, 

– brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku podległego Posterunku Policji, 

– w budynku administracyjnym stwierdzono: 

 drzwi ewakuacyjne prowadzące ze świetlicy w kierunku klatki schodowej nie 

spełniające wymagań – posiadają  symetryczne skrzydła o szerokości 0,60m, 

 brak oznakowania drzwi ewakuacyjnych w sali odpraw OPI oraz drzwi 

prowadzących do recepcji, 

 niedostateczne oznakowanie drogi ewakuacyjnej prowadzącej z pomieszczeń 

PdOZ, 

 brak oznakowania ewakuacyjnego na II klatce schodowej oraz szafa stalowa 

ustawiona na podeście przy wyjściu z I piętra. 

– w pomieszczeniu garażowym przeznaczonym na cele magazynowe i socjalne 

konserwatorów stwierdzono: 

 butle z gazami technicznymi przechowywane w pomieszczeniu nie 

spełniającym wymagań, 

 brak gaśnicy, 

 tablicę rozdzielczą elektryczną zastawioną różnymi przedmiotami, 

 etylinę przechowywaną w pojemnikach plastikowych o pojemności 2 i 5 

litrów, składowaną pod biurkiem, 

 zużyte świetlówki nieodpowiednio składowane w opakowaniach kartonowych, 

 uszkodzone gniazda wtyczkowe, 

 brak kloszy na oprawach oświetleniowych, 

 ogólny bałagan, nieodpowiednio przechowywane narzędzie i urządzenia 

(kosiarki, dmuchawa itp.). 

 

KPP w Hajnówce 

– brak szkoleń okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej – nie przeszkolono 

3 policjantów, 

– „Instrukcja Bezpieczeństwa pożarowego budynku PP w Białowieży” nie spełniająca 

wymagań rozporządzenia, 

– w pomieszczeniu warsztatu stwierdzono: 

 brak gaśnicy, 

 nieopisane zabezpieczenia obwodów elektrycznych w tablicy rozdzielczej. 

– w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego stwierdzono zastawione dojście do 

maszyny zbędnymi przedmiotami oraz płyny niewiadomego pochodzenia 

przechowywane w pojemnikach plastikowych. 

 

36. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.51.2014 - KPP w Hajnówce. Temat kontroli: 

Zbadanie okoliczności podawanych w artykule prasowym pt. „Polowania z promilami?”, 

który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej. Stwierdzone nieprawidłowości/ 

uchybienia: 

– nie dokumentowanie w notatniku służbowym czynności wykonywanych na miejscu 

zdarzenia, 

– nie ustalenie w toku wykonywanych czynności na miejscu interwencji tożsamości 

świadka, 
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– nie dążenie przez służbę dyżurną podczas przyjmowania ustnego zgłoszenia 

o wydarzeniu do uzyskania informacji uzupełniających. 

 

37. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.53.2014 - KMP w Suwałkach. Temat 

kontroli: Poprawność realizacji zadań na etapie przygotowania oraz zabezpieczenia 

meczu piłki nożnej  pomiędzy W…..i S….., który w dniu 14 września 2014 roku odbył 

się w Suwałkach oraz towarzyszących mu wydarzeń z udziałem pseudokibiców. 

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie skierowanie w rejon stadionu policjanta/ów dysponującego sprzętem foto-video, 

celem dokumentowania wydarzenia z udziałem pseudokibiców, 

– nie poinformowanie I Zastępcy KMP w Suwałkach, sprawującego w dniu 14 

września 2014 roku dyżur kierowniczy o przyjeździe na mecz dużej grupy kibiców 

sympatyzujących ze S…. i wydarzeniach z udziałem ok. 50 pseudokibiców, którzy 

wtargnęli na murawę boiska powodując przerwanie meczu, 

– nie poinformowanie dyżurnego KWP w Białymstoku o przyjeździe na mecz do 

Suwałk dużej grupy kibiców S…. i ich wyjeździe z Suwałk, a także o policyjnym 

zabezpieczeniu ich przejazdu do granicy pow. suwalskiego, 

– przekazanie nieprawdziwej informacji w ramach komunikatora DNI odnośnie 

przebiegu meczu, 

– nie przekazanie w rozmowach telefonicznych z dyżurnym KPP w Augustowie 

prawdziwych informacji o wydarzeniach z udziałem pseudokibiców, 

– niedostosowanie formy oraz taktyki policyjnego zabezpieczenia imprezy sportowej, 

– opuszczenie przez funkcjonariusza sprawującego nadzór nad służbą zewnętrzną 

rejonu boiska przed zakończeniem meczu i pozostawienie tylko jednego patrolu 

policji, co spowodowało, że na bieżąco nie mogły być podejmowane decyzje 

w przedmiocie działań zabezpieczających, 

– nie sporządzenie planu zabezpieczenia prewencyjnego meczu pomiędzy drużynami 

W…. i S…, 

– nie sporządzenie analizy ryzyka dotyczącej meczu pomiędzy drużynami W…. i S…, 

– nie udzielenie pisemnej odpowiedzi na kartę zapytania dot. meczu pomiędzy W…. 

i S…, co było niezbędne do właściwego policyjnego zabezpieczenia ww. imprezy 

sportowej. 

 

38. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.57.2014 - KPP w Wysokiem Mazowieckiem, 

U.0910.65.2014 - KPP w Grajewie. Temat kontroli: Realizacji polecenia Komendanta 

Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego zawartego w piśmie Gap-

450/2014/PB z dnia 7 lutego 2014 roku, dot. przeglądu dokumentów i materiałów oraz 

przygotowania i przekazania ich do zasobu archiwum. Stwierdzone nieprawidłowości/ 

uchybienia:  

 

KPP w Wysokiem Mazowieckiem 

– nie wykonanie polecenia Komendanta Głównego Policji, dot. przekazania 

dokumentacji spraw zakończonych do składnicy akt do dnia 15.04.2014 r., 

– nie przekazanie, bezpośrednio po zwolnieniu, do archiwum KWP, akt osobowych 

policjantów i pracowników Policji zwolnionych ze służby/pracy w 2014 r., 

– nie przekazanie, bezpośrednio po zakończeniu współpracy, do kancelarii tajnej KPP 

w Wysokiem Mazowieckiem akt dot. osobowego źródła informacji, 

– stosowanie niewłaściwej praktyki w przekazywaniu do archiwum KWP 

w Białymstoku akt operacyjnych zawierających materiały ze współpracy 

z osobowymi źródłami informacji, 
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– nierzetelne wykonanie przeglądu stanu archiwizacji akt, 

– brak dostatecznego nadzoru nad wykonaniem polecenia Komendanta Głównego 

Policji dot. przekazania dokumentacji spraw zakończonych do składnicy akt do dnia 

15.04.2014 r., 

 

KPP w Grajewie 

– opóźnione przekazywanie akt osobowych policjantów i pracowników Policji 

zwolnionych ze służby/pracy. 

 

39. Kontrola w trybie zwykłym nr U.0910.58.2014 - KMP w Białymstoku. Temat kontroli: 

Realizacja zadań związanych z planowaniem obronnym w Policji, przewidzianych 

w planie działania kierownika jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do 

militaryzacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

zarządzaniem kryzysowym, w tym zapobieganiem zagrożeniom terrorystycznym 

i sabotażowym, a także współpraca w wymienionym zakresie z podmiotami 

pozapolicyjnymi. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– brak opracowania dokumentów planistycznych, dotyczących wyżywienia 

i zakwaterowania stanów osobowych w ZMP, 

– nie udokumentowano zapoznania z aktami zarządzania, dotyczącymi stopni 

alarmowych w Policji, 

– przeprowadzanie zajęć doskonalenia zawodowego lokalnego bez opracowania 

wymaganej dokumentacji, tj.: planów zajęć; programów zajęć i list obecności. 

 

40. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.64.2014 - KPP w Hajnówce. Temat kontroli: 

Zbadanie okoliczności zabójstwa w D…. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– przeprowadzenie czynności sprawdzających zamiast czynności w niezbędnym 

zakresie po uzyskaniu informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, 

– zwolnienie do miejsca zamieszkania sprawcy przemocy w rodzinie, bez uprzedniego 

wnioskowania o zastosowanie wobec niego środków zabezpieczających, 

– nie realizowanie obowiązku wykonywania zadań w zakresie profilaktyki społecznej, 

– nie podjęcie natychmiastowych działań w związku z wdrożeniem procedury 

„Niebieskie Karty”, 

– przekazanie (z opóźnieniem) do lokalnego zespołu interdyscyplinarnego formularza 

NK-A. 

 

41. Kontrola w trybie uproszczonym nr U.0910.69.2014 - KPP w Hajnówce. Temat kontroli: 

Ocena prawidłowości prowadzenia postępowań przygotowawczych i sprawdzających 

w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie (art. 207 kk) oraz realizacji zadań 

określonych w Wytycznych nr 2 KGP z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie postępowania 

policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Stwierdzone 

nieprawidłowości/uchybienia:  

– niewłaściwa ocena materiału dowodowego zgromadzonego na potrzeby 

postępowania przygotowawczego, 

– podejmowanie błędnych decyzji o przeprowadzeniu czynności sprawdzających 

w postępowaniu przygotowawczym, 

– brak wniosku do prokuratora nadzorującego postępowanie o zastosowanie środków 

zapobiegawczych wobec podejrzanego, 

– nieterminowe składanie wniosków o przedłużenie postępowania oraz bezczynność, 

– nieterminowe wykonywanie poleceń prokuratora, 
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– nieterminowe sporządzanie i nadawanie telegramu zdarzeniowego do jednostki 

nadrzędnej, 

– nieterminowe złożenie wniosku o przedłużenie postępowania oraz bezczynności 

w dochodzeniu, 

– nierzetelne gromadzenie materiału dowodowego w trybie art. 307 kpk, 

– nie zarejestrowanie w KSIP podejrzanego, 

– przekraczanie terminu 30 dni na podjęcie merytorycznej decyzji, wynikającej z art. 

307 § 1 kpk. 

 

 

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

 

1. Kontrola w trybie zwykłym nr OIN.0910.1.2014. w KWP w Białymstoku w wydziałach: 

Kryminalnym, Wydziale Wywiadu Kryminalnego, Wydziale dw. z Przestępczością 

Gospodarczą i Wydziale dw. z Korupcją. Temat kontroli: Ocena działania użytkowników 

stanowisk komputerowych pod względem przestrzegania ograniczeń i zakazów 

w zakresie przetwarzania informacji niejawnych. Stwierdzone nieprawidłowości/ 

uchybienia:  

– nie stwierdzono. 

 

2. Kontrole w trybie zwykłym nr OIN.0910.2.2014, OIN.0910.3.2014, OIN.0910.4.2014. 

w KWP w Białymstoku w wydziałach: Wywiadu Kryminalnego, Techniki Operacyjnej, 

Sztab Policji. Temat kontroli: Prawidłowość oznaczania materiałów niejawnych 

i przechowywania ich poza kancelarią tajną. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: 

– nie stwierdzono. 

 


