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I. CZĘŚĆ OGÓLNA

I.  Charakterystyka kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w okresie od lipca 1999r. do marca 2000 r.  kontrolę

oznaczoną numerem P/99/031 zatytułowaną �Reagowanie Policji na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach

osób�.

Kontrola została podjęta z inicjatywy  Najwyższej Izby Kontroli. Jej podjęcie uzasadnione było żywym

zainteresowaniem opinii publicznej oraz sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych skutecznością

działania służb policyjnych.

Reagowanie Policji na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób nie było do tej pory

przedmiotem kontroli NIK. Także w Policji, uwzględniając również Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, nie

prowadzono badań w tym zakresie.

Cel i zakres kontroli.

 Celem kontroli było zbadanie i ocena realizowania przez Policję obowiązków

ustawowych w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania i reagowania na zgłoszenia

obywateli o przestępstwach i zaginięciach osób w 1998 r. i I półroczu 1999 r. z punktu

widzenia legalności, rzetelności i celowości.

W szczególności badania kontrolne miały na celu ustalenie, czy organizacja pracy

jednostek Policji była adekwatna do rzeczywistego stanu zagrożenia bezpieczeństwa

obywateli oraz identyfikację mechanizmów wewnętrznych Policji, które osłabiają

zainteresowanie Policji tym zagrożeniem.

Dla osiągnięcia celu kontroli badaniami objęto następujące zagadnienia:

1. Organizację i wykonywanie służby dyżurnej w jednostkach Policji pod kątem przygotowania jednostki w

poszczególnych dniach tygodnia i porach doby (system) i funkcjonariuszy (służby dyżurnej) do

przyjmowania zgłoszeń o przestępstwach, wykroczeniach i zaginięciach osób.

2. Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach � algorytm rejestracji zgłoszeń.

3. Podejmowanie działań na podstawie zawiadomień o przestępstwach � algorytm reagowania na zgłoszenie

(czas, funkcjonowanie systemu, jego skuteczność i szczelność).

4. Podejmowanie i dokumentowanie działań w zakresie poszukiwania osób zaginionych � algorytm działań

(skuteczność systemu).

5. Koordynowanie działań Policji w zakresie objętym kontrolą.
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6. Nadzór służbowy, kontrola wewnętrzna i sprawozdawczość w zakresie objętym kontrolą.

7. Funkcjonowanie systemu skarg w Policji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw objętych kontrolą.

Jednostki kontrolowane.

Badaniami kontrolnymi objęto Komendę  Główną Policji, 16 komend wojewódzkich

Policji, Komendę Stołeczną Policji, 49 komend powiatowych (miejskich) Policji (15,0 %) i 92

komisariaty Policji ( 5,7 %). Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera załącznik nr 1 do

informacji.

Opis nieprawidłowości stwierdzonych w poszczególnych jednostkach Policji odnośnie

podstawowych zagadnień objętych przedmiotowym zakresem kontroli zawiera załącznik nr 2

do informacji.

Uczestnicy kontroli:

1. Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Państwa w: Komendzie Głównej

Policji,  Komendzie Stołecznej Policji, Komisariacie Policji Warszawa-Śródmieście,

Komisariacie Policji Warszawa-Bielany i Komisariacie Policji Warszawa Praga-Północ.

2. Delegatura NIK we Wrocławiu -  jednostki Policji województwa dolnośląskiego.

3. Delegatura NIK w Bydgoszczy � jednostki Policji województwa kujawsko-pomorskiego.

4. Delegatura NIK w Lublinie � jednostki Policji województwa lubelskiego.

5. Delegatura NIK w Zielonej Górze � jednostki Policji województwa lubuskiego.

6. Delegatura NIK w Łodzi � jednostki Policji województwa łódzkiego.

7. Delegatura NIK w Krakowie � jednostki Policji województwa małopolskiego.

8. Delegatura NIK w Warszawie � jednostki Policji województwa mazowieckiego.

9. Delegatura NIK w Opolu � jednostki Policji województwa opolskiego.

10. Delegatura NIK w Rzeszowie � jednostki Policji województwa podkarpackiego.

11. Delegatura NIK w Białymstoku � jednostki Policji województwa podlaskiego.

12. Delegatura NIK w Gdańsku � jednostki Policji województwa pomorskiego.

13. Delegatura NIK w Katowicach � jednostki Policji województwa śląskiego.

14. Delegatura NIK w Kielcach � jednostki Policji województwa świętokrzyskiego.

15. Delegatura NIK w Olsztynie � jednostki Policji województwa warmińsko-mazurskiego.

16. Delegatura NIK w Poznaniu � jednostki Policji województwa wielkopolskiego.

17. Delegatura NIK w Szczecinie � jednostki Policji województwa zachodniopomorskiego.



Informacja o wynikach kontroli reagowania Policji na zgłoszenia
 o przestępstwach i zaginięciach osób.

5

2. Synteza ustaleń kontroli i ocena kontrolowanej działalności.

Dokonana w 159

jednostkach Policji kontrola wykazała  liczne uchybienia i nieprawidłowości w zakresie

reagowania Policji w  1998  r.  i I połowie 1999 r. na zgłoszenia o przestępstwach i

zaginięciach osób oraz pracochłonny i nieefektywny system rejestrowania zdarzeń, a

także niedomogi systemu łączności policyjnej i systemu informatycznego.

1. Odnośnie funkcjonowania służb dyżurnych ustalono, iż 9,8% skontrolowanych

komisariatów  nie posiadało regulaminów organizacyjnych, a w pozostałych niektórych

komendach i komisariatach (2%) regulaminy te nie zostały wprowadzone w porozumieniu z

właściwym przełożonym.  W 4,3% skontrolowanych jednostek brak było zorganizowanej

służby dyżurnej lub stanowiska kierowania, a służba dyżurna w niektórych jednostkach

Policji nie była pełniona w systemie całodobowym. Również 28,8% skontrolowanych

komisariatów nie funkcjonowało w systemie całodobowym lecz tylko na dwie zmiany

(np. 82% komisariatów w województwie łódzkim, 87% - w województwie mazowieckim,

93% - w województwie podlaskim).  Było to skutkiem braku etatów policyjnych na

utworzenie służb dyżurnych w komisariatach Policji.

Niezależnie od powyższego, w 22% skontrolowanych jednostek nie określono różnych

aspektów organizacji służby dyżurnej, np. zadań, podległości organizacyjnej, nadzoru nad

jednostkami podległymi. Dyżurni natomiast nie posiadali zakresów czynności lub zakresy

te były nieaktualne i niedostosowane do wykonywanych zadań. Ponadto dyżurni

realizowali zadania nie mające bezpośredniego związku z zajmowanym stanowiskiem,

np. prowadzili odprawy do służby patrolowej, wykonywali funkcję portierów,

dokonywali merytorycznych ocen materiałów sporządzonych przez innych

funkcjonariuszy w ramach postępowania wyjaśniającego, w tym sporządzanych w

miejscach zdarzeń przestępczych. Często przyjmowali służbę od poprzedników, bez

zapoznania się z sytuacją w zakresie zagrożeń oraz ze stanem sił i środków policyjnych,

a także funkcjonowaniem środków łączności [szerzej str.  27-32].

2. Obiekty 12% skontrolowanych jednostek Policji, w tym stanowiska kierowania, nie

były dostosowane do potrzeb pełnienia służby dyżurnej oraz nie zapewniały w minimalnym
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stopniu ochrony interesów osób poszkodowanych lub zgłaszających popełnienie przestępstwa

(wykroczenia). Brak było wydzielonych pomieszczeń dla osób oczekujących na przyjęcie

zawiadomienia. Wejścia do obiektów nie podlegały szczególnej ochronie. Dostęp do

pomieszczeń dyżurnych /stanowiska kierowania/ był niejednokrotnie ułatwiony dla osób

niepożądanych (np. w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu podczas kontroli

NIK do pomieszczenia dyżurnego wtargnął uzbrojony osobnik i postrzelił

funkcjonariusza Policji)  [szerzej str. 32-33].

3. W 21% skontrolowanych jednostek Policji sprzęt stanowiący ich wyposażenie był

wyeksploatowany i ulegał częstym awariom (najczęściej był on wyprodukowany w latach

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych). Niewystarczająca była   ilość przenośnych i

przewoźnych środków łączności. Sytuacja ta powodowała częsty brak bezpośredniej

łączności resortowej (policyjnej) między jednostkami Policji oraz dużą awaryjność tej

łączności. Urządzenia łączności radiowej nie pokrywały swoim zasięgiem obszaru

objętego nadzorem, a przydzielone komendom i komisariatom Policji częstotliwości

radiowe powodowały   zakłócenia pracy tych urządzeń. Stwierdzono przypadki

niedostosowania sieci łączności telefonicznej powszechnie dostępnej do nowego podziału

administracyjnego kraju, co powodowało trudności w uzyskiwaniu przez obywateli

połączeń z jednostkami Policji przez telefon �997�.

W 8% komisariatów Policji objętych kontrolą stwierdzono brak telefonu

pogotowia policyjnego �997�, umożliwiającego bezpośredni kontakt obywatela z

dyżurnym, a zgłoszenia na ten telefon z terenu ich działania, przyjmowane były przez

jednostki nadrzędne. Z reguły łączność była jednokierunkowa, tj. od abonenta do Policji, bez

możliwości przełączenia zgłoszeń na jednostki podległe. O ile w aglomeracjach miejskich

takie rozwiązanie nie nastręczało większych problemów, to w komisariatach Policji

oddalonych od siedziby jednostki nadrzędnej, mogło wpływać ujemnie na czas reakcji Policji

na zgłoszenie.

Przyjęta organizacja łączności z telefonem pogotowia policyjnego �997� powodowała,

iż  połączenie jednego rozmówcy ze stanowiskiem dyżurnego Policji blokowało dostęp

kolejnego dzwoniącego pod ten numer do chwili zakończenia poprzedniego połączenia.

Natomiast zgłoszenia obywateli  o zdarzeniach przez telefony komórkowe były odbierane
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przez aparaty telefoniczne posiadające numery miejskie, a nie przez aparat pogotowia

policyjnego.

Nie określone były zasady stosowania rejestratorów rozmów, a także

ewidencjonowania i archiwizowania rozmów. Z tego względu w 39% skontrolowanych

jednostek brak było urządzeń rejestrujących rozmowy telefoniczne, w tym zgłoszenia na

telefon pogotowia policyjnego �997� oraz urządzeń identyfikujących numery

telefoniczne rozmówców uzyskujących połączenie z jednostką Policji.  W innych

jednostkach natomiast, mimo ich wyposażenia w urządzenia do nagrywania rozmów,

rozmów tych nie rejestrowano. Fakty te uniemożliwiały sprawdzenie wiarygodności

zapisów w książkach dyżurnego oraz rozpoznanie przypadków umyślnego usiłowania

wprowadzenia w błąd Policji.

Stwierdzono, że posiadane przez Policję środki łączności nie gwarantowały pełnej

ochrony danych osobowych i informacji niejawnych  [szerzej str. 33-38].

4. W przypadku 23% skontrolowanych jednostek Policji, dyżurni nie posiadali

bezpośredniego dostępu do policyjnych systemów informatycznych lub niewystarczająca była

ilość terminali komputerowych. W ocenie NIK ograniczony dostęp do policyjnych baz

danych stanowił znaczne utrudnienie w szybkim przekazywaniu informacji o

przestępstwach i zaginięciach osób. Ponadto, w 3% skontrolowanych jednostek,

zainstalowane systemy były przestarzałe i niewydolne, a częste ich awarie opóźniały pracę

służb dyżurnych [szerzej str. 38-39].

5. W 53% skontrolowanych jednostek dyżurni (pomocnicy dyżurnego) nie

posiadali kwalifikacji wymaganych na tych stanowiskach,  w szczególności nie odbyli

kursów przygotowujących do pełnienia obowiązków dyżurnego. Fakt ten komendanci

jednostek kontrolowanych tłumaczyli dokonanymi w ostatnim okresie niezbędnymi zmianami

organizacyjno-kadrowymi oraz niedostateczną ilością specjalistycznych szkoleń

organizowanych przez Komendę Główną Policji. Podkreślić należy, że w 18%

skontrolowanych jednostek, policjanci mianowani (kierowani) na stanowiska

dyżurnego, przed objęciem tej funkcji, nie byli oceniani pod kątem posiadanych

predyspozycji psychofizycznych, obejmujących m.in. umiejętności koncentracji, szybkiej

oceny sytuacji, trafnego wnioskowania i podejmowania decyzji [szerzej str. 39-43].
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6. Odnośnie przyjmowania zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób oraz ich

dokumentowania stwierdzono, iż kontrolowane jednostki Policji, zgodnie z

obowiązującymi zasadami, zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób rejestrowały

ręcznie w książce wydarzeń i książce interwencji oraz wielu różnych rejestrach.

Zdarzało się, że niektóre jednostki Policji prowadziły od 18 do 101 różnego rodzaju

książek i rejestrów.  Do systemu informatycznego dane te   wprowadzane były w czasie

późniejszym, na podstawie książek i rejestrów, w celach informacyjnych i statystycznych.

Eksploatowane w Policji systemy informatyczne nie posiadały opcji umożliwiającej

bezpośrednią rejestrację zawiadomień o przestępstwie w systemie komputerowym w

momencie ich przyjmowania w komendach powiatowych i komisariatach Policji.

Rejestracja tych zgłoszeń odbywała się na szczeblu KWP na podstawie pisemnych

informacji o przestępstwie i  o przestępcy lub osobie podejrzanej, nadsyłanych przez

komendy powiatowe i komisariaty pocztą specjalną do wydziałów informatyki KWP.

Natomiast zainstalowane na szczeblu komend powiatowych i komisariatów /I i II kategorii/

terminale komputerowe umożliwiały  przegląd danych zawartych w tych systemach, bez

możliwości wprowadzania zmian i aktualizacji. W przypadku braku terminali, sprawdzeń

dokonywano telefonicznie przez dyżurnego komendy powiatowej/miejskiej Policji. Dane

zawarte w systemach informatycznych aktualizowano codziennie (raz na dobę i przekazywano

do KGP), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W takich przypadkach telefonogramy

o osobach poszukiwanych gromadzono na stanowisku informacyjnym w celu dostępu

policjantów do tych danych.

W 7% jednostek kontrolowanych stwierdzono przypadki, iż zgłoszenia o

przestępstwie lub zaginięciu osoby nie były przez jednostkę Policji rejestrowane, a w

15% skontrolowanych komisariatów Policji odnotowano przypadki odmowy

niezwłocznego przyjęcia zawiadomienia. Podkreślić należy, iż stwierdzono przypadki

odmowy przyjęcia zawiadomienia o przestępstwach, takich jak rozbój, a także przypadki

dokumentowania zgłoszeń w brudnopisie, na luźnych kartkach papieru i następnie, po

potwierdzeniu zdarzenia, wprowadzania informacji do ewidencji jednostki Policji. Brak było

również ustalonych kryteriów ewidencjonowania zgłoszonych zdarzeń. Nie były określone

procedury postępowania służby dyżurnej w przypadku załatwiania zgłoszonych zdarzeń
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(interwencji) przez służbę komendy Policji lub przekazywania ich do komisariatu Policji

celem sprawdzenia.

W 56% skontrolowanych jednostek miały miejsce nieprawidłowości w

dokumentowaniu podjętych działań interwencyjnych. Rejestracja wydarzeń

prowadzona była niejednokrotnie nierzetelnie i mało czytelnie. Odbiegała od zasad

określonych w algorytmach oraz wzorów sporządzania zapisów w książce wydarzeń.

Uniemożliwiało to ustalenie czasu reakcji na zgłoszone zdarzenia, a także czasu podjęcia

działań operacyjno-dochodzeniowych. Zastrzeżenia budził również sposób prowadzenia

książki interwencji, gdzie nie odnotowywano adresów, czasu skierowania patroli do działań

interwencyjnych, rodzaju wydanych zarządzeń, a także czasu zakończenia interwencji. W

przypadku osobistego zgłaszania zdarzeń przez poszkodowanych, nagminnie kierowano

poszkodowanych do dyżurnych funkcjonariuszy służb kryminalnych lub

dochodzeniowo-śledczych i dopiero po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji,

zdarzenie było wpisywane przez dyżurnego do książki wydarzeń [szerzej str. 43-50].

7. W 23% skontrolowanych jednostek dyżurni nie zawsze stosowali posiadane
algorytmy postępowania w podejmowanych działaniach policyjnych. W badanych sprawach
niejednokrotnie bezpośrednia reakcja Policji ograniczała się tylko do przyjęcia
zawiadomienia o przestępstwie lub przyjęcia zawiadomienia i dokonania oględzin na
miejscu zdarzenia. Natomiast pozostałe czynności procesowe, zmierzające do wykrycia
sprawców, podejmowano z opóźnieniem po kilku, a nawet po kilkunastu dniach od
zgłoszenia przestępstwa.  Dyżurni nie wykorzystywali dostępnych sił i środków w celu
dokonania fachowych oględzin miejsca zdarzenia, bądź pogłębienia informacji o zdarzeniu
natychmiast po jego zaistnieniu. Stwierdzono znaczne przekroczenia terminów w wydawaniu
postanowień o wszczęciu dochodzenia i przekazywania prokuratorom odpisów tych
postanowień. Bardzo lakonicznie dokumentowano wykonanie wstępnych czynności
procesowych w postępowaniu przygotowawczym, co uniemożliwiało weryfikację
wiarygodności zapisu. Wątpliwości budziło także wykonanie niektórych czynności
procesowych ze znacznym opóźnieniem w stosunku do czasu zaistnienia zdarzenia.

W 4%

skontrolowanych komend i komisariatów Policji służby dyżurne nie posiadały algorytmów

postępowania dyżurnego w przypadku zgłoszenia zdarzenia uzasadniającego interwencję

Policji lub podjęcie innych działań. W 10% skontrolowanych jednostek Policji brak było
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algorytmów dotyczących poszukiwania osób zaginionych. Modelowe zaś algorytmy

postępowania dyżurnego komendy wojewódzkiej i powiatowej Policji rozesłane w marcu

1999 r. do wszystkich komend wojewódzkich Policji celem upowszechnienia jako

sprawdzone i skuteczne procedury postępowania, nie zostały przez podległe jednostki w

pełni wykorzystane.  Stwierdzono natomiast, że stosowane przez dyżurnych algorytmy nie

zawsze uwzględniały zasady postępowania przy zgłoszeniach przestępstw np. kradzieży,

włamań, rozbojów, postępowania z nosicielami wirusa HIV oraz osobami psychicznie

niezrównoważonymi.  Brak było należytej staranności w prowadzeniu dokumentacji służb

patrolowo-interwencyjnych. W niektórych przypadkach ustalono, według dokumentacji

patroli, że reakcja Policji następowała wcześniej od zapisanego w dokumentacji służby

dyżurnej czasu przyjęcia zgłoszenia [szerzej str. 50-56].

8. W zakresie poszukiwań osób zaginionych nieprawidłowości stwierdzono w 23%

jednostek skontrolowanych. Odnotowano przypadki nieprzyjmowania w komisariatach

Policji zgłoszeń o zaginięciach osób, kierowania zainteresowanych do pobliskiej

komendy Policji lub innego komisariatu. Zgłoszenia dokumentowano w formie notatek

służbowych, a nie protokołów przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu. Działania

poszukiwawcze podejmowane były niejednokrotnie ze znacznym opóźnieniem,

wynoszącym od kilku do kilkudziesięciu dni. Nie zawsze dokonywano sprawdzeń

odnośnie zaginionych w zbiorach ewidencyjnych Policji i ewidencji ludności oraz nie

podejmowano czynności poszukiwawczych.                 W przypadkach zaginięć nieletnich

nie zawsze współpracowano przy poszukiwaniach z koordynatorem do spraw nieletnich

[szerzej str. 56-60].

9. Zintegrowany System Informacji Policyjnej (ZSIP) jest podstawowym systemem
ewidencyjnym Policji, w którym przechowywane są informacje gromadzone przez Policję w
trakcie wykonywania czynności ustawowych. Posiadał on moduły, jak np. �BIULETYN�,
który umożliwiał rejestrację bieżących zdarzeń, a które miały miejsce na terenie
poszczególnych komend wojewódzkich Policji. System �TEMIDA� jest źródłem informacji
statystycznych o przestępstwach i o działaniach Policji. Gromadzone w nim dane służą do
sporządzania statystyk w skali województwa i w skali kraju. W trakcie kontroli komisariatów
i komend powiatowych/miejskich Policji stwierdzono nieścisłości w statystyce osób
zaginionych oraz w statystyce przestępczości. Stwierdzono również rozbieżności w statystyce
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policyjnej na poziomie komend wojewódzkich Policji i Komendy Głównej Policji. W
związku z tym np. występowały różnice w zakresie liczby osób zaginionych, wobec których
zakończono poszukiwania w I półroczu 1999 r. oraz w ilości przestępstw stwierdzonych,
postępowań wszczętych i postępowań zakończonych w   I półroczu 1999 r. [szerzej str. 60-
65].

10. Zadaniem służby dyżurnej komend wojewódzkich Policji było sprawowanie
nadzoru i koordynowanie funkcjonowania służb dyżurnych komend powiatowych/miejskich
Policji oraz prowadzenie bieżącej analizy wydarzeń na terenie województwa. Ustalono, że
występowała dysproporcja pomiędzy siłami skierowanymi do służby patrolowo-
interwencyjnej a liczbą ujawnionych zdarzeń. Dotyczyło to 19% skontrolowanych
jednostek, gdzie od poniedziałku do piątku kierowano więcej policjantów do pełnienia
służby interwencyjnych niż w dni wolne od pracy, mimo że liczba zdarzeń rozłożona
była w zasadzie równomiernie w poszczególnych dniach tygodnia. Niskie zaangażowanie
sił w służbie w dniach wolnych od pracy i w godzinach nocnych zmniejszało poczucie
bezpieczeństwa obywateli i nie sprzyjało szybkości reakcji Policji na zgłoszenia o
przestępstwach i wykroczeniach składane w tych dniach [szerzej str. 65-68].

11. Z  kontroli wynika, że w 23% kontrolowanych jednostek niewystarczający i

nieskuteczny był nadzór nad działalnością służb dyżurnych. Polegał on w większości

przypadków na przeprowadzeniu kontroli (inspekcji) stałych i doraźnych przez

funkcjonariuszy komend powiatowych/miejskich oraz komend wojewódzkich Policji.

Adnotacje i zapisy dokonywane przez kontrolerów w zakresie funkcjonowania służby

dyżurnej ograniczały się niejednokrotnie do formalnego potwierdzenia faktu

przeprowadzenia kontroli oraz potwierdzenia pełnienia służby przez dyżurnego, nie

zawierając oceny  co do wykonywanych czynności. Ustalono, że nadzorujący pracę służb

dyżurnych komendanci, naczelnicy wydziałów, jak i oficerowie inspekcyjni, nie zwracali

uwagi na sposób i kompletność dokumentowania zgłoszeń o przestępstwach w książkach

wydarzeń i interwencji. Nie egzekwowano od dyżurnych pełnego dokumentowania

zgłaszanych zawiadomień [szerzej str, 68-70].

12. Zasady współdziałania komend z innymi formacjami, uczestniczącymi w akcjach

ochronno-porządkowych i poszukiwawczych określane były w zależności od inicjatywy

komendantów powiatowych/miejskich i wojewódzkich Policji oraz instytucji
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zainteresowanych stanem bezpieczeństwa obywateli i porządkiem prawnym. Współdziałanie

to odbywało się na zasadzie porozumień i uzgodnień  z wojewodami, prezydentami i

burmistrzami miast, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową i

Służbą Więzienną [szerzej str. 71].

13. W 8% skontrolowanych jednostek Policji odnotowano nieprawidłowości

związane z organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg.  Brak było

określonego trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg. Niejednokrotnie funkcjonariusze

zajmujący się rozpatrywaniem skarg nie posiadali w swoich zakresach czynności tego

obowiązku lub brak było w ogóle osoby odpowiedzialnej za ich prowadzenie.

Ponadto przyjęty system rozpatrywania skarg nie pozwalał na rozpatrywanie ich z

należytą starannością i wnikliwością. Na podstawie zbadanych skarg stwierdzono, że

postępowanie policjantów nie zawsze było sprawne i odpowiednie do zaistniałych sytuacji.

Nie sporządzano protokółów przyjęcia skarg.  Rejestry skarg  nie były rzetelnie prowadzone.

Nieznane były wyniki badania skarg przekazanych do jednostki nadrzędnej.

Kontrola wykazała, że w 13% skontrolowanych jednostek Policji  zbadane skargi potwierdziły

zarzuty podnoszone przez obywateli. Najczęstszym powodem skarg obywateli były przypadki odmowy

przyjęcia przez policjantów zgłoszeń o naruszeniu porządku publicznego, nie odnotowania przez

dyżurnego zgłoszenia w książce wydarzeń, opóźnionego czasu podjęcia interwencji, niewłaściwego jej

przeprowadzania oraz opieszałego prowadzenia czynności sprawdzających [szerzej str. 72-77].

14. W latach 1998-1999 do Departamentu Nadzoru I Kontroli MSWiA wpłynęło 27

skarg dotyczących nieprawidłowej reakcji Policji na zgłoszenia o przestępstwach i

zaginięciach osób. Skargi te były przekazywane , z reguły w trybie nadzoru, do właściwych

jednostek Policji  w celu ustalenia ich zasadności.

W latach 1998�1999 do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło 635 skarg na

funkcjonowanie Policji. Podjęto i zakończono rozpatrywanie 516 spraw. Z wynikiem

pozytywnym zakończono 41 spraw, zaś w 233 sprawach, po ich zbadaniu, stwierdzono

niezasadność wniosków (skarg). W 190 sprawach wskazano skarżącym przysługujące im

środki ochrony prawnej, udzielono wyjaśnień i informacji istotnych dla skarżącego. Przyjęta

w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich klasyfikacja problemowa skarg nie pozwalała na

wyselekcjonowanie skarg związanych z brakiem reakcji  Policji na zgłoszenia o

przestępstwach i zaginięciach osób.
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Ministerstwo Sprawiedliwości w 1998 r. przekazało jednostkom Policji   289 skarg. W

ocenie ministerstwa jedną z głównych przyczyn skarg zasadnych, stanowiących 5,2% ogółu

skarg, był występujący w pracy organów prokuratury brak prawidłowego nadzoru nad

czynnościami Policji wynikający z małego doświadczenia młodej kadry prokuratorskiej

[szerzej str. 77-79].

3. Uwagi i wnioski.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt, iż skuteczne i sprawne

reagowanie Policji na zgłoszenia o przestępstwach, wykroczeniach i zaginięciach osób

jest jedną z fundamentalnych kwestii kształtujących poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Policja bowiem jest formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony

bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, Najwyższa Izba

Kontroli wnosi do Komendanta Głównego Policji o:

- spowodowanie, aby wszystkie komisariaty Policji funkcjonowały w systemie
całodobowym, a liczba funkcjonariuszy komisariatów i komend
powiatowych/miejskich Policji kierowanych do służby patrolowo-interwencyjnej
odpowiadała potencjalnym zagrożeniom w poszczególnych dniach tygodnia i w
porach doby;

- spowodowanie poprawy dyscypliny funkcjonowania służb dyżurnych komisariatów i
komend powiatowych/miejskich Policji, aby mogły skutecznie realizować zadania w
zakresie przyjmowania zgłoszeń o przestępstwach, wykroczeniach i zaginięciach
osób oraz uruchamiania niezbędnych działań policyjnych;

- zapewnienie warunków do odpowiedniego przeszkolenia specjalistycznego służb
dyżurnych;

- wyegzekwowanie od  jednostek organizacyjnych Policji stosowania   algorytmów
postępowania w związku z przyjmowaniem zawiadomień o przestępstwach i
zaginięciach osób oraz podejmowaniem działań policyjnych tak, aby wyeliminowane
zostały w tym zakresie wszystkie elementy uznaniowości,  przypadkowości i
nieprofesjonalizmu;



Informacja o wynikach kontroli reagowania Policji na zgłoszenia
 o przestępstwach i zaginięciach osób.

14

- zmianę pracochłonnego i nieefektywnego systemu rejestrowania zdarzeń i
reagowania Policji na te zdarzenia poprzez sukcesywne odchodzenie od ręcznej
ewidencji i wprowadzanie systemu informatycznego, celem wyeliminowania
stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz umożliwienia bezpośredniego
wprowadzania danych o zdarzeniach i reagowaniu Policji do Zintegrowanego
Systemu Informacji Policyjnej przez komisariaty i komendy powiatowe/miejskie
Policji;

- dostosowanie funkcjonowania telefonu pogotowia policyjnego do podziału
administracyjnego kraju oraz zapewnienie dokumentowania   rozmów
prowadzonych za jego pośrednictwem;

- zapewnienie prawidłowej łączności pomiędzy stanowiskiem kierowania jednostki
Policji a funkcjonariuszami wykonującymi czynności służbowe w terenie;

- zapewnienie systematycznego i skutecznego nadzoru w zakresie funkcjonowania
służb dyżurnych w jednostkach terenowych Policji oraz wdrożenie jednolitych zasad
oceny pracy służb dyżurnych na stanowiskach kierowania.
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II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Charakterystyka stanu prawnego w zakresie kontrolowanej
działalności.

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji1 w art. 1 ust. 1 stanowi, iż tworzy się Policję, jako

umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi

oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podstawowych zadań tej formacji ustawa

zalicza: ochronę życia ludzi oraz mienia  przed  bezprawnymi  zamachami  naruszającymi  te dobra  (art. 1 ust. 2

pkt 1), ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych

oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach

przeznaczonych do powszechnego korzystania (art. 1 ust. 2 pkt 2) oraz wykrywanie przestępstw i wykroczeń

oraz ściganie ich sprawców (art. 1 ust. 2 pkt 4).

2. Centralnym organem  administracji  rządowej,  właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi

oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi

właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 5 ust. 1 ustawy). Natomiast, na obszarze województwa, organami

administracji rządowej, właściwymi w tych sprawach są: wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego

Policji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w

sprawach: wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z

zakresu ścigania wykroczeń oraz wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeśli ustawy tak stanowią;

ponadto zaś - komendant powiatowy i komendant komisariatu Policji (art. 6    ust. 1).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o Policji, do Komendanta Głównego Policji należy m.in.

określenie szczegółowych zasad organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych

jednostkach organizacyjnych Policji, a także metody  i  formy  wykonywania  zadań  przez

poszczególne  służby policyjne, w  zakresie  nie objętym innymi przepisami wydanymi na

podstawie ustawy (pkt 1 i 2). Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek

organizacyjnych Policji  ustala właściwy dla nich komendant Policji, w porozumieniu z

właściwym przełożonym (art. 7 ust. 4).

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji, Komendant Główny Policji wydał:

                                                          
1 Dz.U. Nr  30, poz.179 ze zm.
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- zarządzenie Nr 6/98 z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie organizacji i zakresu działania

Komendy Głównej Policji2. Zarządzenie to obowiązuje od dnia 1 maja 1998 r.3;

- zarządzenie Nr 22/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad

organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych

Policji4. Zarządzenie to obowiązuje od dnia 1 stycznia 1999 r.5

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji, Komendant Główny Policji wydał:
- zarządzenie Nr 039/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję

czynności operacyjno-rozpoznawczych6, w którym określił sposób postępowania Policji w wypadku

zgłoszenia zaginięcia osoby, ujawnienia osoby o nie ustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok;

- zarządzenie Nr 40 pf/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie metod i form gromadzenia, przetwarzania i

wykorzystywania przez Policję informacji uzyskanych w toku realizacji zadań7.

Dla realizacji  swych zadań Policja wyposażona została, w myśl art. 14    ust. 1 w kompetencje do

wykonywania czynności: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-

porządkowych.

Czynności dochodzeniowo-śledcze Policji prowadzone są na podstawie i w trybie przepisów kodeksu

postępowania karnego8 (dalej: k.p.k.). Zgodnie z art. 15 § 1 k.p.k. Policja i inne organy w zakresie postępowania

karnego wykonują polecenia sądu i prokuratora oraz prowadzą, pod nadzorem prokuratora, w granicach

określonych w ustawie, dochodzenie a nadto powierzone im przez prokuratora śledztwo lub prowadzone przez

niego śledztwo lub dochodzenie w całości, albo w określonym zakresie, jak również poszczególne czynności

śledztwa lub dochodzenia.

3. Stosownie do art. 7 kodeksu karnego9 przestępstwo jest zbrodnią, albo występkiem (§ 1). Zbrodnią

jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą (§ 2).

Występkiem jest czyn zabroniony, zagrożony grzywną, powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia

wolności, albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc (§ 3).

                                                          
2  Nie publikowane.
3  Od 1 stycznia do 30 kwietnia 1998 r. obowiązywało zarządzenie Nr 31/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 22

grudnia 1997 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Komendy Głównej Policji, zmienione zarządzeniem Nr 3/98 z
dnia 26 lutego 1998 r. ( nie publikowane).

4  Dz.Urz. KGP z 1999r. Nr 5, poz.21.
5  Od 3 czerwca 1996 r. do 31 grudnia 1998 r. obowiązywało zarządzenie Nr 21/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 23

maja 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania komend i komisariatów oraz innych jednostek organizacyjnych
Policji ( nie  publikowane).

6  Nie publikowane.
7 Nie  publikowane.
8  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz.555).
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Postępowania przygotowawcze prowadzone są na podstawie przepisów zawartych w

dziale VII k.p.k. W myśl  art. 297 § 1 kodeksu, celem postępowania przygotowawczego jest:

ustalenie, czy popełniony został czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, wykrycie i w

razie potrzeby, ujęcie sprawcy; zebranie danych, stosownie do art. 213 i 214 k.p.k.;

wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie rozmiarów szkody; zebranie,

zabezpieczenie i w niezbędnym  zakresie utrwalenie dowodów.
Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek

zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (art. 304  § 1). Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego

prowadzenie śledztwa jest obowiązkowe lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa Policja

przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi (art. 304 § 3).

Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia

postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia

śledztwa lub dochodzenia (art. 305 § 1). Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do "wszczęcia

i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego (...) o czyn ścigany z urzędu" (art. 10 § 1).

Postanowienie o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo umorzeniu śledztwa wydaje

prokurator. Natomiast postanowienie o wszczęciu dochodzenia  wydaje Policja przesyłając

niezwłocznie prokuratorowi odpis postanowienia. Postanowienie o odmowie wszczęcia lub o

umorzeniu wydaje prokurator albo Policja, postanowienie wydane przez Policję zatwierdza

prokurator. O wszczęciu,  odmowie albo umorzeniu śledztwa lub dochodzenia zawiadamia się

osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o

przestępstwie oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego - z

pouczeniem o przysługujących mu uprawnieniach (art. 305 k.p.k.). Pokrzywdzonemu oraz

instytucjom wyżej wymienionym przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie

wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, a stronom - na postanowienie o jego umorzeniu.

Uprawnionym  do złożenia zażalenia  przysługuje prawo przejrzenia akt (art. 306 § 1). Jeśli

osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie nie zostanie w ciągu 6

tygodni powiadomiona  o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia,

może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad

organem, któremu złożono zawiadomienie (art. 306 § 3).

                                                                                                                                                                                    
9  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 ze zm.).
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Należy zaznaczyć, iż w myśl art. 307 § 1 jeśli zachodzi potrzeba, można zażądać

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie

lub dokonać  sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypadku postanowienie o

wszczęciu śledztwa lub dochodzenia albo o odmowie  wszczęcia  należy  wydać  najpóźniej

w  terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W razie potrzeby dokonania czynności

sprawdzających, o których mowa, Policja powiadamia prokuratora o podjęciu tych czynności

(art. 307 § 4). W postępowaniu sprawdzającym nie przeprowadza się dowodu z opinii

biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem przyjęcia ustnego

zawiadomienia o przestępstwie lub wniosku o ściganie oraz przy przesłuchaniu w charakterze

świadka osoby zawiadamiającej o przestępstwie w celu uzupełnienia danych zawartych w

zawiadomieniu (art. 307 § 1-3). Natomiast w granicach koniecznych dla zabezpieczenia

śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem,

prokurator albo Policja może w każdej sprawie, w wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeszcze

przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, przeprowadzić w

niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z

udziałem biegłych, przeszukania oraz  oględzin ciała, w szczególności poprzez pobranie

odcisków palców, fotografowanie oraz okazanie innym osobom w celu  rozpoznania w

stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej niezbędne czynności nie

wyłączając pobrania próby krwi i wydzielin organizmu. Po dokonaniu tych czynności

prowadzący, w sprawach, w których prowadzenie śledztwa jest obowiązkowe, prowadzący

sprawę przekazuje  niezwłocznie dochodzenie prokuratorowi (art. 308 § 1). W wypadkach nie

cierpiących zwłoki, w szczególności wtedy gdy mogłoby to spowodować zatarcie śladów lub

dowodów przestępstwa można w toku czynności wymienionych w § 1 przesłuchać osobę

podejrzaną o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego przed wydaniem

postanowienia o przedstawieniu zarzutów jeśli zachodzą warunki do sporządzenia takiego

postanowienia. Przesłuchanie rozpoczyna się od informacji o treści zarzutu (art. 308 § 2). W

tym jednak wypadku prokurator najdalej w ciągu 5 dni od dnia przesłuchania wydaje

postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo odmawiając jego wydania umarza

postępowanie wobec osoby przesłuchanej (art. 308   § 3).

Niezależnie od przedstawionych wyżej regulacji k.p.k. odnośnie składania zażaleń na postanowienie o

odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, każdy jest uprawniony do składania skarg i wniosków  w trybie
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określonym  w dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego10. Organy państwowe, organy samorządu

terytorialnego  i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają

skargi i wnioski w ramach swojej właściwości (art. 223 § 1). Pracownik organu państwowego, pracownik

samorządowy oraz organu organizacji społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwienia skarg i

wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności

przewidzianej w przepisach prawa (§ 2). Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub

nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności

lub interesów skarżących, a także przewlekłe, biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227).

Wydana na podstawie art. 226 k.p.a  uchwała Nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980 r.

reguluje szczegółowo organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.11 Natomiast

zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania  skarg i wniosków w resorcie spraw wewnętrznych

określił Minister Spraw Wewnętrznych zarządzeniem Nr 8/87 z dnia 13 lutego 1987 r.12

4. Przygotowanie i wymagania wobec funkcjonariuszy wyznaczonych do pełnienia

służby dyżurnego (zastępcy lub pomocnika dyżurnego) określone zostały w �Zasadach

organizacji doskonalenia zawodowego służb dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji�

stanowiących załącznik nr 1 do ww. Decyzji 131/96 KGP z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie

wprowadzenia do użytku służbowego zasad organizacji doskonalenia zawodowego służb

dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji13. Zgodnie z § 1 ww. zasad, policjanci

wytypowani do pracy na stanowiskach dyżurnego powinni:

− ukończyć szkolenie zawodowe, co najmniej podoficerskie,

− mieć przynajmniej 5-letnią praktykę zawodową w służbach prewencji lub kryminalnej na stanowiskach

innych niż podstawowe,

− posiadać pełną znajomość zasad funkcjonowania jednostki,

− posiadać odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, w tym: umiejętności koncentracji, szybkiej oceny

sytuacji, trafnego wnioskowania, podejmowania decyzji oraz reprezentowania jednostki wobec

obywateli.

Mianowanie na stanowisko dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji następuje po

przeszkoleniu policjanta na kursach aspiranckich o specjalności dyżurnego (§ 2. ww. Zasad).

Należy podkreślić, że z obowiązku tego nie został wyłączony korpus oficerski. Do pełnienia
                                                          
10 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. Nr 9, poz.26 ze zm.).
11 Uchwała Nr 132 Rady Ministrów z dnia  28 listopada 1980 r. w sprawie  organizacji przyjmowania, rozpatrywania i

załatwiania  skarg i wniosków (M.P. Nr 29, poz.162 ze zm.).
12  Dz.Urz. MSW Nr 1, poz..3 ze zm.
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służby dyżurnego (zastępcy dyżurnego) jednostki organizacyjnej Policji wyznacza się także

policjantów spełniających wymagania określone w Zasadach, przeszkolonych na

specjalistycznych kursach dyżurnych.

Od 20 lutego 1999 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci

na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych14.  Rozporządzenie

określiło nowe wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby,

jakim powinni odpowiadać m.in. policjanci na stanowiskach dyżurnych. Zatem w tym

zakresie Decyzja nr 131/96 utraciła moc prawną. W rezultacie tych zmian, w zakresie stażu

służby i wykształcenia obowiązują policjantów pełniących funkcje dyżurnych wymagania

określone przez ww. rozporządzenie, zaś w zakresie predyspozycji psychofizycznych,

znajomości zasad funkcjonowania jednostki i przeszkolenia specjalistycznego - wymagania

określone w Decyzji 131/96.

2. Istotne ustalenia kontroli.

2.1. Przygotowanie Policji do przyjmowania zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach
osób.

2.2.1. Standardy i procedury  ustalone przez Komendanta Głównego Policji odnośnie
reagowania Policji na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób.

Ustalono, że standardy i procedury działań Policji odnośnie reagowania na zgłoszenia o

przestępstwach i zaginięciach osób wyznaczały w szczególności:

- �Instrukcja w sprawie organizacji pełnienia służby dyżurnego w jednostkach organizacyjnych Policji� oraz

�Katalog zdarzeń podlegających meldowaniu jednostce nadrzędnej przez dyżurnych komend wojewódzkich

Policji oraz kategorii informacji o tych zdarzeniach�15;

- �Katalog zadań służbowych dyżurnych jednostek Policji�16

                                                                                                                                                                                    
13  Nie publikowane.
14  Dz. U. Nr 12, poz. 107.
15  stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do rozkazem Nr 3/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia   1995 r. w

sprawie organizacji pełnienia służby dyżurnego w jednostkach organizacyjnych Policji (nie publikowane).
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- �Instrukcja o postępowaniu Policji w razie zgłoszenia zaginięcia osoby, ujawnienia osoby o nie ustalonej

tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok� 17;

- �Instrukcja o szczegółowych zasadach i trybie gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania przez

Policję informacji ze zbiorów ewidencyjnych� 18.

1. Zgodnie z �Instrukcją w sprawie organizacji pełnienia służby dyżurnego w

jednostkach organizacyjnych Policji�, kierownicy (komendanci) jednostek Policji w zakresie

organizacji służby dyżurnej na stanowisku kierowania  zobowiązani zostali  m.in. do:

•  zorganizowania i właściwego wyposażenia stanowiska kierowania;

•  określenia szczegółowych zasad organizacji służby na stanowisku kierowania;

•  ustalenia zasady dwustronnej łączności dyżurnego i policjantów skierowanych do zadań;

•  ustalenia czasu pełnienia (zmianowości) służby na stanowisku kierowania19;

•  zorganizowania systemu obiegu informacji o zdarzeniach i działaniach sił policyjnych;

•  zorganizowania przekazywania przez podległe komórki organizacyjne danych o siłach i

środkach będących do dyspozycji jednostki.

W myśl instrukcji służba dyżurnego w jednostce organizacyjnej Policji pełniona

jest w celu zapewnienia: ciągłości pracy jednostki i gotowości do realizacji ustawowych

zadań Policji; sprawnego kierowania i wykorzystywania sił i środków Policji oraz

sprawnego funkcjonowania systemu obiegu bieżących informacji o przestępstwach i

zdarzeniach.

Miejscem pełnienia służby jest wyodrębnione i odpowiednio wyposażone

pomieszczenie zwane stanowiskiem kierowania. Stanowisko kierowania powinno być

wyposażone w środki łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz transmisji danych,

umożliwiających szybkie porozumienie się z policjantami pełniącymi służbę i dostęp do

zbiorów informatycznych, a także łączność z nadrzędnymi i podległymi jednostkami

Policji oraz innymi podmiotami współdziałającymi z Policją.
                                                                                                                                                                                    
16 Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 131/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 1996r. w sprawie wprowadzenia

do użytku służbowego zasad organizacji doskonalenia zawodowego służb dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji
(nie publikowany).

17 Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 039/96 Komendanta Głównego Policji  z dnia 18 grudnia 1996 r. (nie publikowany).
18  Załącznik do zarządzenia Nr 40 pf/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 1996 r. (nie publikowany).
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Na stanowisku kierowania komend oraz komisariatów Policji20 winna być

prowadzona następująca dokumentacja służbowa: książka wydarzeń, książka przebiegu

służby, książka służby i wydarzeń (w komisariatach), książka przyjętej na przechowanie lub

wydanej broni. Ponadto dyżurny zobowiązany jest prowadzić inne dokumenty, w zależności

od decyzji kierownika jednostki jak np. książkę interwencji pogotowia policyjnego, rejestr

przyjętych i nadanych telefonogramów, książkę zatrzymanych i kontroli aresztu, książkę

służby w obchodach, patrolach i posterunkach. Wykaz dokumentów może zostać poszerzony

o np. plan dyslokacji służby prewencyjne (patrolowej) � zwykle na szczeblu komendy

powiatowej (miejskiej) Policji oraz komisariatu I kategorii, katalog zdarzeń, o których należy

meldować dyżurnemu jednostki nadrzędnej, książki: interwencji, kontroli służby, dozorów

policyjnych, wykazy osób poszukiwanych.

Zadaniem dyżurnego jednostki Policji w przypadku przyjęcia od obywatela

zawiadomienia o przestępstwie jest rejestracja zgłoszenia w książce wydarzeń i

skierowanie policjanta (policjantów) do podjęcia czynności sprawdzających, w oparciu o

ustalone w jednostce algorytmy postępowania, które  w  sposób  szczegółowy określają

poszczególne przedsięwzięcia i ich kolejność w zależności od rodzaju zdarzenia. Np.

kieruje na miejsce zdarzenia grupę operacyjno-dochodzeniową, patrol interwencyjny w

ramach pogotowia policyjnego, patrole prewencyjne, dzielnicowego, dyżurnego policjanta z

wydziału kryminalnego lub dochodzeniowo-śledczego.

Podkreślić należy, że powyższe przepisy nie określają standardów czasowych

podejmowanych działań interwencyjnych od momentu powzięcia informacji o

zdarzeniu. Zasadą jest, że działania policyjne są podejmowane  �niezwłocznie�21 po

otrzymaniu zawiadomienia. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji w piśmie nr G-

I-420/99 z dnia 17 marca 1999 r. przesłał komendantom wojewódzkim Policji modelowe

algorytmy postępowania dyżurnych komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich).

                                                                                                                                                                                    
19  W jednostkach Policji, w których służba dyżurna nie jest pełniona całodobowo, czas jej pełnienia podaje się do

wiadomości: dyżurnemu komendy powiatowej Policji, burmistrzowi, wójtowi oraz mieszkańcom, poprzez umieszczenie
odpowiedniej informacji na drzwiach wejściowych jednostki Policji.

20  Nie dotyczy Komendy Głównej Policji.
21  Zgodnie z art.305 §1 k.p.k. �Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia

postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa
lub dochodzenia. / Dz.U. z 1997r., Nr 89, poz. 555 /.
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Dokumenty te, jako mające charakter poglądowy, zalecone zostały przez Komendę Główną

Policji do wykorzystania22.

Zgodnie z Instrukcją zasadniczym celem przekazywania informacji bieżącej jest

zapewnienie kierownictwu szybkiej, pełnej, wiarygodnej i aktualnej informacji

umożliwiającej realizację funkcji interwencyjnych, koordynacyjnych, a także analityczno-

ocennych i poznawczych. Zakres przekazywania informacji o przestępstwach i innych

zdarzeniach musi w szczególności umożliwić identyfikację zdarzenia co do jego czasu,

miejsca, rodzaju, osób poszkodowanych i pokrzywdzonych,  osób podejrzanych, a także

charakterystykę zdarzenia. Informacje o zdarzeniach, w zależności od ich charakteru, ze

względu na wagę i pilność, dzieli się na dwie kategorie: informacje I kategorii, która podlega

przekazaniu do Komendy Głównej Policji w czasie 60 minut od uzyskania przez Policję

pierwszej wiadomości o przestępstwie lub innym zdarzeniu, a następnie potwierdzeniu w

ciągu 8 godzin; informacje II kategorii, zgłaszane do Komendy Głównej Policji w czasie do

10 godziny od uzyskania przez Policję pierwszej wiadomości o przestępstwie lub innym

zdarzeniu.

2. �Katalog zadań służbowych dyżurnych jednostek Policji� wprowadził wykaz 62

zadań obowiązujących służby dyżurne jednostek organizacyjnych Policji. Do zadań tych

zaliczono  m.in.:

•  przyjmowanie od obywateli i dokumentowanie wszelkich informacji (zgłoszeń) o

zdarzeniach i zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz natychmiastowe

przekazywanie ich właściwym służbom;

•  podejmowanie właściwych decyzji stosownie do rodzaju zdarzenia na podstawie zbioru

algorytmów, map i planów;

•  wydawanie poleceń kierowanym na miejsce zdarzenia patrolom policyjnym, pogotowiu

wypadkowemu ruchu drogowego, grupom operacyjno-dochodzeniowym lub

specjalistycznym;

•  utrzymywanie łączności z funkcjonariuszami Policji skierowanymi do wykonywania

zadań;

•  nadzorowanie funkcjonowania systemu obiegu informacji o zdarzeniach na terenie
                                                          
22 Nie publikowane.
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działania jednostki Policji;

•  prowadzenie dokumentacji służbowej;

•  koordynowanie służby dyżurnych podległych komisariatów Policji.

     W związku z tym do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę na

stanowisku kierowania należy m.in.:

•  analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przyjmowanie i

dokumentowanie informacji o podjętych działaniach policyjnych i ich wynikach;

• przyjmowanie od obywateli i dokumentowanie wszelkich informacji (zgłoszeń) o

zdarzeniach oraz zagrożeniu bezpieczeństwa lub zakłóceniu porządku publicznego i

zapewnienie pełnego zakresu informacji, w tym zgłaszanych anonimowo i stosownie do

możliwości ich rejestrowania23;

• zawiadamianie w trybie pilnym zainteresowanych jednostek Policji o zdarzeniach

zaistniałych na ich terenie działania oraz podejmowanie czynności, jeżeli charakter i

okoliczności zdarzeń tego wymagają;

• opracowywanie i przekazywanie do nadrzędnej jednostki Policji meldunków (informacji)

o zdarzeniach oraz wynikach działań policyjnych zgodnie z �Katalogiem...�.

3. W myśl �Instrukcji o postępowaniu Policji w razie zgłoszenia zaginięcia osoby, ujawnienia osoby

o nie ustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok�, jednostką Policji właściwą do poszukiwania osób

zaginionych jest jednostka Policji, na terenie której nastąpiło zaginięcie. Poszukiwania trwają przez okres 10 lat

lub 5 lat jeżeli zaginęła osoba w wieku powyżej 70 lat.

Policjant przyjmując zgłoszenie o zaginięciu osoby zobowiązany jest do

niezwłocznego powiadomienia o tym dyżurnego jednostki Policji. Zarejestrowanie w

ewidencji policyjnej informacji o osobie zaginionej jest równoznaczne ze wszczęciem

poszukiwań w celu ustalenia miejsca jej pobytu.

4. Zgodnie z �Instrukcją o szczegółowych zasadach i trybie gromadzenia, przetwarzania oraz

wykorzystywania przez Policję informacji ze zbiorów ewidencyjnych�, ewidencjonowaniu podlegają m.in.

                                                          
23 W celu umożliwienia telefonicznego informowania o przestępstwach i wykroczeniach dla obywateli dostępne są
następujące systemy łączności telefonicznej przez sieci publiczne: bezpłatny numer alarmowy �997� (�112� dla abonentów
sieci GSM), bezpłatny numer �telefon zaufania (infolinia) 0-800 ...� oraz płatne telefony w sieci miejskiej. Dla
zabezpieczenia działań prowadzonych przez jednostki Policji obok systemów łączności przewodowej funkcjonują systemy
łączności bezprzewodowej (sieci radiowe i radiotelefoniczne VHF, UKF, KF).
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informacje o zdarzeniach i osobach.  Informacje te gromadzi się w Zintegrowanym Systemie Informacyjnym

Policji (ZSIP).

Ze zbiorów ewidencyjnych  mogą korzystać policjanci w zakresie wynikającym z wykonywanych obowiązków i

zajmowanych stanowisk, zgodnie z zasadami określonymi w �Instrukcji...�

Obowiązek zgłoszenia informacji do ewidencji spoczywa na policjancie prowadzącym czynności

ustawowe, w ramach których zaistniały okoliczności dające podstawę do dokonania rejestracji.

Podstawowym nośnikiem informacji jest formularz rejestracyjny, który wypełnia policjant niezwłocznie

po zebraniu wymaganych danych.  Jednostką rejestrującą jest jednostka, która zgłosiła informację do

ewidencji.

Dokumenty wykorzystywane przez jednostki Policji do przekazywania i wymiany informacji podlegają

szczególnej ochronie wynikającej z przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów

ustawy o Policji.

Organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymywanie systemów łączności i

informatyki, wykorzystywanych do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

na terenie województwa oraz udzielanie komendantom powiatowym niezbędnej pomocy

w tym zakresie, należy do komendy wojewódzkiej Policji. Wymieniony zakres zadań na

obszarze powiatu realizuje komenda powiatowa Policji24.

Zastępca Komendanta Głównego Policji pismem Nr E-I-559/97 z dnia 7 maja 1997 r. skierowanym do

komendantów wojewódzkich Policji oraz Komendanta Stołecznego Policji, zobowiązał komendantów do

dokonania wnikliwej analizy funkcjonowania podległych jednostek pod kątem bezwzględnego zapewnienia

sprawnego, prawidłowego systemu obiegu informacji o zdarzeniach, szybkiego reagowania na zdarzenia, z

uwzględnieniem obowiązujących procedur postępowania oraz należytego dokumentowania zdarzeń,

podejmowanych czynności i wydawanych poleceń.  Komendanci zobowiązani zostali do przestrzegania

następujących, podstawowych zasad i ustaleń:

•  najistotniejszym jest przekazanie pierwszej informacji od uzyskania zgłoszenia, a następnie uzupełnianie tej

informacji w miarę uzyskiwania nowych danych. Uzyskiwanie danych powinno odbywać się w sposób

aktywny-dyżurny powinien żądać uzupełnienia danych w określonym czasie i trybie;

•  dyżurny jednostki Policji niezależnie od �samoistnie� spływających informacji powinien spowodować

dodatkowe rozpoznanie sytuacji (np. przez patrol zmotoryzowany);

                                                          
24 § 24, pkt 18 lit. l oraz § 26, pkt 11, lit. g  zarządzenia Nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 1998r. w

sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych
Policji /Dz. Urz. KGP z 1999r. Nr 5, poz. 21/.
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•  podstawowym dokumentem w pracy dyżurnego jednostki jest książka wydarzeń. Dokument ten

powinien ilustrować zarówno przebieg samej służby, jak i informacje co do zaistniałych zdarzeń,

podejmowanych decyzji i wydawanych poleceń. Jest to dokument o tyle ważny, że bardzo często stanowi

materiał dowodowy w toku postępowań;

•  prowadzenie książki wydarzeń powinno mieć charakter ściśle chronologiczny,

zapisów należy dokonywać sukcesywnie (w kolejnych pozycjach z oznaczeniem

czasu), w miarę napływu informacji o zdarzeniach i podejmowanych działaniach.

Typowym błędem dyżurnego jest formułowanie jednego, uniwersalnego zapisu w jednej

pozycji - z informacjami napływającymi w późniejszym czasie. Daje to całkowicie  mylny

obraz rozwoju sytuacji.

Za realizację powyższych dyspozycji odpowiedzialnymi uczyniono  komendantów
wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji, na których ciążył także
obowiązek  zapoznania z tymi ustaleniami  służb dyżurnych wszystkich szczebli,
kierowników podległych jednostek organizacyjnych oraz osoby sprawujące bezpośredni
nadzór nad służbami dyżurnymi.

2.1.2. Funkcjonowanie służby dyżurnej jednostek Policji w  zakresie reagowania na zgłoszenia o
przestępstwach i zaginięciach osób.

Ustalono że,  służbę dyżurnego w jednostkach organizacyjnych Policji pełnili: w

Komendzie Głównej Policji - dyżurny operacyjny kraju, w komendach wojewódzkich,

komendach powiatowych i miejskich oraz komisariatach Policji  - policjanci wyznaczeni do

pełnienia tej służby przez komendantów jednostek. Miejscem pełnienia służby było

stanowisko kierowania. W skład obsady etatowej stanowiska kierowania, oprócz dyżurnego

jednostki Policji, wchodziły osoby pełniące funkcje:

-  zastępcy dyżurnego,

- pomocników dyżurnego � dyspozytorów służby (radiooperatorów),

- pomocników dyżurnego � operatorów pogotowia policyjnego obsługujących zgłoszenia

telefoniczne,

- osoby zapewniające techniczną obsługę realizacji zadań na stanowisku kierowania.
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Służba dyżurna podlegała w Komendzie Głównej Policji - Dyrektorowi Biura Prewencji KGP

(od 1 maja 1998r. Dyrektorowi Biura � Centralny Sztab Policji25),  w komendach

wojewódzkich Policji � naczelnikom wydziałów prewencji, a od 1 stycznia 1999r. - również

naczelnikom wojewódzkich sztabów Policji26, w komendach powiatowych (miejskich) Policji

� naczelnikom wydziałów prewencji oraz naczelnikom miejskich/powiatowych sztabów

Policji, w komisariatach Policji - komendantom tych jednostek.

 Komendy Policji funkcjonowały całodobowo, natomiast w odniesieniu do wszystkich

komisariatów (w tym  specjalistycznych) obowiązek ten wprowadzono z dniem 1 stycznia

1999 r.27

1. Szczegółowe  zasady organizacji i pełnienia służby dyżurnego winny być określone

w regulaminach organizacyjnych badanych komend i komisariatów.  Ustalono, że regulaminy

te sytuowały służbę dyżurnego w ramach wydziałów (sekcji) prewencji lub sztabów � w

komendach powiatowych (miejskich) Policji, a w komisariatach Policji wyodrębniono

samodzielne komórki organizacyjne lub stanowiska pracy. Odnośnie funkcjonowania służb

dyżurnych kontrola wykazała, że:

1.1. W niektórych jednostkach Policji stwierdzono brak regulaminów organizacyjnych, a w

innych regulaminy te opracowano nieprawidłowo.  I tak:

•  w  9 komisariatach Policji (9,8% skontrolowanych komisariatów) nie sporządzono

regulaminu organizacyjnego, przez co nie spełniono dyspozycji art. 7 ust. 4 ustawy z dnia

6 kwietnia 1990r. o Policji, np.:

                                                          
25 Zarządzenie Nr 6/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 1998r. w sprawie organizacji i zakresu działania

Komendy Głównej Policji (nie publikowane).
26 Przepisy § 3 Zarządzenia nr 22/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych
zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (obowiązującego od
dnia 1 stycznia 1999 r.), umożliwiły komendantom wszystkich jednostek Policji, z wyjątkiem komisariatów, podejmowanie
decyzji w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek (dotyczy KGP), komórek, ogniw i stanowisk w
podległych jednostkach organizacyjnych Policji. Przy opracowywaniu nowych struktur prewencji Policji, tworząc
wojewódzkie i powiatowe/miejskie sztaby Policji kierowano się wskazówkami zawartymi w �Koncepcji organizacji struktur
sztabowych w komendach wojewódzkich i powiatowych Policji stanowiącej załącznik do pisma Dyrektora Biura Centralny
Sztab Policji KGP Nr Gm/81/98 z dnia 8 września     1998 r.
27  § 28 ust. 2 zarządzenia Nr 22/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych

zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych  jednostek organizacyjnych Policji  (Dz.Urz. KGP z
1999 r. Nr 5, poz. 21).



Informacja o wynikach kontroli reagowania Policji na zgłoszenia
 o przestępstwach i zaginięciach osób.

28

- Komisariat Policji w Niemcach /woj. lubelskie/ do dnia 31 grudnia 1998r.  nie posiadał
regulaminu organizacyjnego. Nie był też organizacyjnie i technicznie przygotowany do
rozpoczęcia z dniem 1 stycznia 1999r. działalności w nowym układzie administracyjnym a
przewidziany poziom zatrudnienia osiągnięto dopiero 20 sierpnia 1999 r.,

- Komisariat Policji w Szczecinie-Międzyodrzu do listopada 1999r.  działał na podstawie
nieaktualnych dokumentów organizacyjnych wydanych dla potrzeb komisariatu wodnego,

- w Komisariacie Policji w Bydgoszczy-Śródmieściu brak było regulaminu organizacyjnego,

- I Komisariat Policji w Radomiu /woj. mazowieckie/ nie posiadał ustalonego regulaminu
organizacyjnego,

- w IV Komisariacie Policji w Kielcach nie opracowano regulaminu organizacyjnego.

W 4 jednostkach organizacyjnych Policji (2% skontrolowanych jednostek) regulaminy

organizacyjne zostały wprowadzone bez porozumienia z właściwym przełożonym. Dotyczyło

to komend powiatowych Policji w Puławach i Piotrkowie Trybunalskim oraz I i II komisariatu

Policji w Kaliszu.

1.2. W 6 jednostkach Policji (4,3% skontrolowanych jednostek) nie zorganizowano służby

dyżurnej lub stanowisk kierowania. Dotyczyło to:

- Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, gdzie od chwili utworzenia nie zorganizowano
stanowiska kierowania, korzystając w tym zakresie z pomieszczeń i urządzeń KWP,

- dwóch komisariatów Policji w Kaliszu, które umieszczone w tym samym budynku,  nie
posiadały zorganizowanej służby dyżurnej,

- dwóch komisariatów Policji w Pelpinie i Łebie /woj. pomorskie/, które nie posiadały w
swojej strukturze organizacyjnej etatowego stanowiska dyżurnego i stanowiska
kierowania,

- Komisariatu Policji w Waśniowie /woj.świętokrzyskie/, gdzie nie zorganizowano
stanowiska kierowania.

1.3. Niezależnie od powyższego ustalono, że w systemie całodobowym nie funkcjonowało 21

komisariatów Policji (22,8% skontrolowanych komisariatów). Komisariaty te pracowały na

dwie zmiany. W porze nocnej zgłoszenia obywateli przyjmowane były przez inne komisariaty

posiadające służbę dyżurną.  Służba dyżurnego w niektórych jednostkach Policji nie była

pełniona w systemie całodobowym. Było to skutkiem braku etatów policyjnych na utworzenie

służb dyżurnych w tych komisariatach28.  I tak, np.:

                                                          
28 Zgodnie z §1 ust. 3 instrukcji stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozkazu Nr 3/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 14

kwietnia 1995r.  w komisariatach Policji służba dyżurnego jest pełniona, o ile stan etatowy jednostki pozwala na
organizację takiej służby w pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych (nie publikowane).



Informacja o wynikach kontroli reagowania Policji na zgłoszenia
 o przestępstwach i zaginięciach osób.

29

- w woj. łódzkim na 133 komisariaty Policji  funkcjonujące od 1 stycznia 1999r., w 109
/82%/ służba dyżurna nie była pełniona w systemie całodobowym,

- w woj.  mazowieckim służba dyżurna nie była pełniona całodobowo w 87% jednostek.
Ponad 62% komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu nie
funkcjonowało całodobowo,

- w woj. podlaskim w 90 komisariatach (93 %) nie  zapewniono całodobowej służby
dyżurnej.

1.4.  W komendach miejskich Policji w Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu oraz

Komendzie Stołecznej Policji funkcjonowały dwa stanowiska kierowania: komendy i służby

ruchu drogowego, podporządkowane różnym komórkom organizacyjnym29.

1.5.  W 35 jednostkach Policji (22% skontrolowanych jednostek) nie określono różnych

aspektów organizacji służby dyżurnej, np. zadań, podległości organizacyjnej, nadzoru nad

jednostkami podległymi. Dyżurni nie posiadali zakresów czynności lub posiadali je

nieaktualne i nie dostosowane do wykonywanych zadań służbowych. Stwierdzono, że np.:

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w latach 1998-1999, w regulaminach
organizacyjnych nie wyodrębniono służb dyżurnych, ich podległości organizacyjnej,
zadań oraz usytuowania i nadzoru w stosunku do jednostek podległych. Dyżurni nie
posiadali zakresów czynności,

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi w 1998 r. w regulaminie organizacyjnym nie
zostały określone szczegółowe zasady organizacji służby dyżurnej oraz nie ustalono
wykazu obowiązującej  dokumentacji na stanowisku kierowania. W regulaminie
organizacyjnym obowiązującym od 1 stycznia 1999r.  nie wskazano faktu istnienia takiej
służby w KWP,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie nie wprowadzono do stosowania regulaminu
organizacyjnego. W regulaminie organizacyjnym Miejskiego Sztabu Policji nie określono
obowiązku przyjmowania od obywateli i dokumentowania informacji o zdarzeniach.
Dopiero w dniu 12.10.1999r. przekazano podległym komisariatom decyzję Komendanta
Wojewódzkiego Policji w sprawie właściwości terytorialnej jednostek,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu /woj.kujawsko-pomorskie/ nie określono
szczegółowych zasad organizacji służby na stanowisku kierowania, a także zasad
współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami Policji,

-  w Komendzie Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim /woj. łódzkie/ nie określono
zasad organizacji oraz zadań służby dyżurnej,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy /woj. podkarpackie/ w regulaminie
organizacyjnym brak było zapisu o obowiązku przyjmowania przez dyżurnych zgłoszeń od
obywateli o przestępstwach,

                                                          
29  §3 ust. 4 Instrukcji w sprawie organizacji pełnienia służby dyżurnego w podległych jednostkach organizacyjnych nie

przewiduje takiej formy organizacyjnej stanowisk kierowania.
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- w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim /woj. zachodnio-pomorskie/
w regulaminie organizacyjnym  nie wyszczególniono istnienia i zadań służby dyżurnej,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim /woj. świętokrzyskie/ zakresy
czynności dyżurnych nie określały w sposób jednoznaczny zasad współpracy dyżurnych z
jednostkami Policji oraz innymi instytucjami,

- w I Komisariacie Policji w Rzeszowie w zakresie czynności dyżurnego nie przewidziano
obowiązku rejestrowania zgłoszeń  i wykonywania  interwencji,

- w Komisariacie Policji w Jodłowej /woj. podkarpackie/ w zakresie czynności policjantów
nie ujęto obowiązku przyjmowania od obywateli zgłoszeń o zdarzeniach stanowiących
przestępstwo lub wykroczenie.

1.6. Obsada stanowisk kierowania była niejednokrotnie  niewystarczająca w stosunku do

liczby zdarzeń, a także wobec konieczności koordynowania pracy podległych jednostek i

patroli interwencyjnych.  Dyżurni prowadzili odprawy do służby patrolowej, wykonywali

funkcje portierów, dokonywali merytorycznych ocen materiałów sporządzonych w miejscach

zdarzeń przestępczych.  Ponadto przyjmowali służbę z tzw. �marszu� nie zapoznając się np. z

wydarzeniami zaistniałymi w okresie poprzedniej służby, stanem i rozmieszczeniem sił i

środków , funkcjonowaniem środków łączności. Stan ten nie wpływał korzystnie na właściwe

wykonywanie   zadań związanych z pełnieniem służby dyżurnego. Stwierdzono m.in., że:

- w Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie /woj. podkarpackie/ dyżurny   wydawał
policjantom do służby radiostacje przenośne, obsługiwał centralę telefoniczną,
udostępniał policjantom listę obecności,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku /woj. pomorskie/ dyżurny i pomocnik
dyżurnego wykonywali szereg czynności nie związanych merytorycznie z zajmowanym
stanowiskiem, np. obsługiwali centralę telefoniczną oraz izbę zatrzymań,

- w Komisariacie Policji w Andrychowie /woj. małopolskie/ dyżurni obsługiwali centralę
telefoniczną,

- w Komisariacie Policji w Otmuchowie /woj. opolskie/ dyżurni udawali się na miejsce
zdarzenia w celu wykonania czynności sprawdzających,

- w I Komisariacie Policji w Słupsku /woj. pomorskie/ dyżurni  zajmowali się
wypisywaniem identyfikatorów dla interesantów, wydawaniem radiostacji oraz broni,
nadzorowaniem zabezpieczenia budynku i osób w nim przebywających, otwieraniem i
zamykaniem drzwi za każdym wchodzącym i wychodzącym interesantem lub
pracownikiem,

- w I Komisariacie Policji w Zielonej Górze dyżurni obsługiwali centralę telefoniczną
przyjmując rozmowy nie związane ze zdarzeniami o charakterze przestępczym czy
wykroczeniami,

- w Komisariacie Policji w Gdańsku-Śródmieściu usytuowanie stanowiska kierowania w
bezpośrednim sąsiedztwie centrali telefonicznej i okienka obsługi interesantów, przy
dużej liczbie zgłoszeń, utrudniało kierowanie patrolami interwencyjnymi  i
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przyjmowanie  interesantów,

1.7.  W komendach i komisariatach Policji  nie tworzono rezerwy kadrowej na stanowiska

dyżurnych30.  Dotyczyło to Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, komend

miejskich Policji w Toruniu i Łodzi, komisariatów Policji w Solcu Kujawskim, Toruniu i

Łodzi.

2.  Kontrola ujawniła, że obiekty 12% skontrolowanych jednostek Policji, w tym

stanowiska kierowania nie były dostosowane do potrzeb pełnienia służby dyżurnej oraz nie

zapewniały w minimalnym stopniu ochrony interesów osób poszkodowanych lub

zgłaszających popełnienie przestępstwa (wykroczenia). Brak było wydzielonych pomieszczeń

dla osób oczekujących na przyjęcie zawiadomienia. Wejścia do obiektów nie podlegały

szczególnej ochronie. Dostęp do pomieszczeń dyżurnych /stanowiska kierowania/ był

niejednokrotnie ułatwiony dla osób niepożądanych31. I tak:

- w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu /woj. kujawsko-pomorskie/ na skutek
nie zabezpieczenia przed wtargnięciem osób niepożądanych /otwarta krata
zabezpieczająca  drzwi/ w dniu 7 października 1999r., w czasie kontroli NIK, do
pomieszczenia dyżurnego wtargnął uzbrojony osobnik i postrzelił  funkcjonariusza Policji.
Fakt ten został odnotowany w książce wydarzeń jako usiłowanie zabójstwa,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu brak było zabezpieczenia stanowiska kierowania
przed wtargnięciem osób niepożądanych,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiej Mazowieckiej /woj. podlaskie/ stanowisko
kierowania nie zostało należycie zabezpieczone przed dostępem osób niepożądanych
/otwarte tylne wejście do budynku oraz brama wjazdowa/,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu /woj. dolnośląskie/ brak było wydzielonej
poczekalni dla osób oczekujących na załatwienie sprawy,

- w komisariatach Policji Warszawa�Śródmieście, Warszawa-Bielany i Warszawa Praga-
Północ nie zapewniono obywatelom warunków do �poufnego� zgłaszania przestępstw lub
zaginięcia osób oraz istniała możliwość narażenia ofiar przestępstw na kontakt z osobami
zatrzymanymi przez Policję, w tym ze sprawcami przestępstw,

- w XIII Komisariacie Policji w Łodzi niewystarczające było zabezpieczenie pomieszczenia,
w którym pełniona była służba  dyżurnego. W pomieszczeniu tym przechowywano broń
/zarówno krótką jak i automatyczną/, a służbę pełniła jedna osoba,

                                                          
30 § 1 załącznika Nr 1 do Decyzji 131/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 1996r.
31 zgodnie z §5 �Instrukcji w sprawie organizacji pełnienia służby dyżurnego w jednostkach organizacyjnych Policji�

stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozkazu Nr 3/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 19995r. w sprawie
organizacji pełnienia służby dyżurnego w jednostkach organizacyjnych Policji, obowiązkiem kierownika jednostki Policji
jest  �zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia zabezpieczonego przed wtargnięciem osób niepożądanych�.
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- w IV Komisariacie Policji w Lublinie niedostateczny był stan higieniczno-sanitarny
pomieszczenia dyżurki i poczekalni dla interesantów. Sposób otwierania kraty w drzwiach
stwarzał zagrożenie dla osób wchodzących,

- w I Komisariacie Policji w Rudzie Śląskie /woj. śląskie/ brak było właściwego
zabezpieczenia stanowiska kierowania przed dostępem osób niepożądanych. Stanowisko
kierowania zostało wydzielone z części korytarza i  odgrodzone było drewnianą barierką o
wysokości 1,1 m,

- w II Komisariacie Policji w Koszalinie pomieszczenie stanowiska kierowania, ze względu na
usytuowanie, w minimalnym tylko stopniu zapewniało dyżurnemu możliwość sprawowania
właściwego nadzoru nad ruchem interesantów i bezpieczeństwem Komisariatu.

3. W 33 jednostkach Policji (21% skontrolowanych komend i komisariatów Policji)

sprzęt stanowiący wyposażenie był wyeksploatowany i ulegał częstym awariom (najczęściej

był on wyprodukowany   w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych).  Niewystarczająca

była ilość przenośnych i przewoźnych środków łączności. I tak:

3.1. Brak było bezpośredniej łączności resortowej /policyjnej/ między jednostkami Policji lub

łączność ta wykazywała liczne zakłócenia i słabą słyszalność32, np.:

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu brak było bezpośredniej łączności z
komendami powiatowymi Policji z terenu byłego województwa wałbrzyskiego,

- w woj. śląskim użytkowane radiotelefony nasobne w jednostkach Policji nie gwarantowały
sprawnej łączności,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie stanowisko dyspozytorskie było przestarzałe i
wyeksploatowane, a jego częste awarie powodowały przerwy w łączności z podległymi
jednostkami,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim /woj.zachodnio-pomorskie/,
urządzenia łączności radiowej i przewodowej, z uwagi na wysoki stopień technicznego
wyeksploatowania, nie gwarantowały odpowiednich połączeń,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu /woj. mazowieckie/ kontakty telefoniczne z
innymi jednostkami Policji odbywały się za pośrednictwem centrali KWP w Radomiu,

- stanowisko kierowania Komisariatu Policji we Wrocławiu-Leśnicy pozbawione było od
1997r.  łączności resortowej umożliwiającej kontakt ze wszystkimi jednostkami, co istotnie
utrudniało terminową realizację zlecanych zadań. Koordynowanie działań odbywało się  z
dyżurnym KMP poprzez łączność Telekomunikacji Polskiej S.A. Sprzęt łączności będący na
wyposażeniu Komisariatu wykazywał dużą awaryjność,

- w Komisariacie Policji w Niemcach /woj. lubelskie/ ilość i jakość znajdujących się w
dyżurce środków łączności była niewystarczająca  i nie zapewniała szybkiego i
niezawodnego porozumiewania się  z policjantami skierowanymi do zadań służbowych  na

                                                          
32  Obowiązkiem kierownika jednostki Policji jest, zgodnie z §5 Instrukcji w sprawie organizacji pełnienia służby dyżurnego

w jednostkach organizacyjnych Policji, wyposażenie w środki techniczne i sprzęt niezbędny dyżurnemu i innym
funkcjonariuszom Policji obsługującym stanowiska kierowania.
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terenie 4 gmin /jedna linia telefonii publicznej, zbyt małej mocy i wrażliwa na warunki
atmosferyczne radiostacja samochodowa/,

- w II Komisariacie Policji w Toruniu ok. 20% przenośnych i przewoźnych środków łączności
było zużytych technicznie,

- radiostacja Komisariatu Policji w Łobzie /woj. zachodnio-pomorskie/ nie zapewniała
właściwej słyszalności dyżurnego z policjantami interweniującymi w dwóch gminach Ińsko i
Chociwel,

- w Komisariacie Policji w Kocku /woj. lubelskie/ dysponowanie jednym radiotelefonem
powodowało, że drugi patrol interwencyjny nie posiadał łączności z dyżurnym,

- w Komisariacie Policji w Morągu /woj. warmińsko-mazurskie/ przestarzały sprzęt na
stanowisku kierowania, a zwłaszcza centrala telefoniczna, fax i radiostacja stacjonarna,
powodowały częste awarie i brak  łączności,

- jakość urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej znajdujących się w wyposażeniu
II Komisariatu Policji w Kielcach nie gwarantowała możliwości szybkiego porozumienia się
ze stanowiskiem kierowania i odpowiednimi służbami jednostek Policji. Na 10 dokonanych
podczas kontroli prób, w 4 przypadkach brak było jakiegokolwiek sygnału bądź sygnał był
zajęty. Radiostacje nie gwarantowały  łączności pomiędzy stanowiskiem kierowania  a
patrolami,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu /woj. mazowieckie/ stanowisko kierowania
wyposażone było w przestarzały, często ulegający awariom sprzęt łączności i informatyki,

- w Komisariacie Policji w Strykowie  /woj. łódzkie/ środki łączności nie zapewniały w pełni
skutecznych interwencji. Sprzęt był wyeksploatowany i posiadał niedostateczny zasięg
działania.

3.2. Urządzenia łączności radiowej nie pokrywały swoim zasięgiem obszaru objętego

nadzorem, a przydzielone komendom i komisariatom Policji częstotliwości radiowe

powodowały wzajemne zakłócenia w pracy tych urządzeń. Ustalono, że:

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy urządzenia dyspozytorskie nie zostały
przeprogramowane na zasięg obecnego województwa. W trakcie próby łączności nie
uzyskano połączeń z częścią podległych jednostek Policji,

- w woj. dolnośląskim urządzenia łączności radiowej nie pokrywały zasięgiem działania
całego obszaru. Trudności w nawiązywaniu łączności występowały np. na obszarze części
kotliny Kłodzkiej,

-    praca radiostacji Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu /woj. lubuskie/ na
wspólnym kanale z komisariatami Policji w Szprotawie i Iłowej uniemożliwiała
niejednokrotnie przekazywanie dyspozycji patrolom Komendy,

-  w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiej Mazowieckiej /woj. podlaskie/ brak było
możliwości nawiązywania  łączności radiowej z niektórymi rejonami powiatu /np. gminy:
Kobylin Borzymy, Sokoły, Ciechanowiec/ oraz z jednostkami Policji spoza terenu
województwa podlaskiego,
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-  w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli /woj. lubuskie/ na częstotliwościach
przyznanych Komendzie pracowały  jednostki Policji niemieckiej  powodując chaos w
eterze,

-  w Komisariacie Policji w Strykowie  /woj. łódzkie/ przekazywane patrolom przez dyżurnego
dyspozycje odbierane były w okolicznych odbiornikach TV,

-  w Komisariacie Policji w Solcu Kujawskim /woj. kujawsko-pomorskie/ brak było słyszalności
w łączności radiowej na ok. 25% powierzchni rejonu działania Np. w dniu 09.09.1999r. nie
nawiązano łączności z patrolem zmotoryzowanym będącym na miejscu wypadku drogowego.

3.3. Stwierdzono przypadki niedostosowania powszechnie dostępnej sieci łączności

telefonicznej do nowego podziału administracyjnego kraju, co powodowało trudności w

uzyskiwaniu przez obywateli połączeń z jednostkami Policji przez telefon �997�. I tak np.:

- w woj. opolskim mieszkańcy pow. oleskiego uzyskiwali łączność z jednostkami Policji
zlokalizowanymi na terenie ich zamieszkiwania poprzez łącza międzymiastowe,

-  na obszarach działania Komendy Powiatowej Policji w Grójcu /woj. mazowieckie/
mieszkańcy gminy Tarczyn uzyskiwali połączenia telefoniczne z pogotowiem policyjnym
�997� zlokalizowanym w KPP w Piasecznie,

- mieszkańcy gminy Czorsztyn łączność z dyżurnym Komisariatu Policji w Krościenku /woj.
małopolskie/ uzyskiwali za pośrednictwem KP  w Nowym Targu,

 -  mieszkańcy 5 miejscowości na terenie działania Komisariatu Policji w Paczkowie /woj.
opolskie/ uzyskiwali połączenia telefoniczne z jednostkami Policji w innym województwie
lub powiecie, a nie z tym komisariatem.

3.4.  W 8% komisariatów Policji objętych kontrolą stwierdzono brak  telefonu pogotowia

policyjnego �997�, umożliwiającego bezpośredni kontakt obywatela z dyżurnym, a zgłoszenia

na ten telefon z terenu ich działania przyjmowane były w jednostkach nadrzędnych. Z reguły

łączność była jednokierunkowa tj. od abonenta do Policji, bez możliwości przełączania

zgłoszeń na jednostki podległe.  O ile w aglomeracjach miejskich takie rozwiązanie nie

nastręczało większych problemów, to w komisariatach Policji oddalonych od siedziby

jednostki nadrzędnej mogło wpływać na czas reakcji Policji na zgłoszenia. Przyjęta

organizacja łączności z telefonem pogotowia policyjnego �997� powodowała ograniczenia w

dostępie dzwoniących do dyżurnych Policji.  Połączenie jednego rozmówcy ze stanowiskiem

dyżurnego blokowało dostęp kolejnego dzwoniącego pod ten numer  do chwili zakończenia

poprzedniego połączenia.  Ponadto zgłoszenia obywateli o zdarzeniach przez telefony
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komórkowe były odbierane przez dyżurnych Policji wyłącznie poprzez aparaty telefoniczne

posiadające numery miejskie, a nie przez aparaty pogotowia policyjnego33. I tak, np.:

- w woj. śląskim kontrolowane komisariaty nie posiadały numeru pogotowia policyjnego
�997�, a zgłoszenia na ten telefon z terenu ich działania przyjmowane były w jednostkach
nadrzędnych co mogło mieć wpływ na czas reakcji Policji na zgłoszenie,

- w IV Komisariacie Policji w Katowicach znajdujący się na stanowisku dyżurnego aparat
telefoniczny �997� podłączony był do ośmiu miejskich linii telefonicznych. Takie
rozwiązanie  sprawiało, że podczas użytkowania telefonu przez dyżurnego, osoby oczekujące
na innych liniach miały wrażenie, że linia �jest wolna� lecz policjant nie odbiera telefonu,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie nie podjęto skutecznych działań zmierzających do
tego by obywatele kontaktujący się z Policją za pośrednictwem telefonu �997� byli łączeni z
pogotowiem policyjnym na obszarze swojego powiatu np. lubelskiego zamiast puławskiego,

- decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, ze względów oszczędnościowych
ograniczono liczbę telefonistek i wyłączono jedno z połączeń telefonicznych �997�, co
spowodowało że osoby dzwoniące słyszały jedynie sygnał świadczący o nie odebraniu
połączenia przez Policję,

-  w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie połączenie rozmówcy z pogotowiem policyjnym
�997� wstrzymywało możliwość połączenia innych osób,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku pomimo, że stanowisko kierowania mogło
jednocześnie przyjmować 5 zgłoszeń na telefon �997�, wykorzystywano jedynie możliwość
dwóch połączeń,

- w rejonach działania dwóch komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w
Radomiu /woj. mazowieckie/ brak było łączności z pogotowiem policyjnym �997�,

- na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu /woj.. mazowieckie/ łączność
poprzez telefon komórkowy uzyskiwały osoby nie z pogotowiem policyjnym lecz
niejednokrotnie z dyżurnymi sąsiednich komend powiatowych,

- w komendach powiatowych Policji w Żaganiu i Nowej Soli i w podległych komisariatach
/woj. lubuskie/ zgłoszenia obywateli z telefonów komórkowych były odbierane przez
dyżurnych jako połączenia miejskie nie traktowane jako sygnał alarmowy.

3.5. Kontrola wykazała, że w Policji nie określone były zasady  stosowania rejestratorów

rozmów, a także  ewidencjonowania i archiwizowania rozmów.   Ponadto w 24 komendach i

38 komisariatach Policji (39% skontrolowanych jednostek) brak było urządzeń rejestrujących

rozmowy telefoniczne, w tym zgłoszenia na telefon pogotowia policyjnego �997� oraz

urządzeń identyfikujących numery telefonów rozmówców uzyskujących połączenie z

                                                          
33 Zadania w zakresie organizacji systemu telefonicznej łączności policyjnej określone zostały w §10 zarządzenia Nr 21/96

Komendanta Głównego Policji z dnia 23 maja 1996r. w sprawie organizacji i zakresu działania komend i komisariatów
oraz innych jednostek organizacyjnych Policji /nie publikowane/ oraz §24 pkt18 lit.l oraz §26 pkt 11 lit.f zarządzenia
22/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 1998r w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu
działania komend, komisariatów i  innych jednostek organizacyjnych Policji /Dz.Urz. KGP z 1999r., Nr 5, poz.21/.
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jednostką Policji. Fakty te uniemożliwiały  sprawdzenie wiarygodności  zapisów w książkach

dyżurnego oraz rozpoznanie przypadków umyślnego usiłowania wprowadzenia w błąd Policji,

eliminujących nieuzasadnione kierowanie patroli policyjnych na podstawie fałszywych

zgłoszeń. I tak:

- w komendach wojewódzkich Policji we Wrocławiu i Krakowie stanowiska kierowania nie
zostały wyposażone w system rejestracji korespondencji radiowej i telefonicznej,

- komisariaty Policji podległe Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi nie były wyposażone w
rejestratory rozmów telefonicznych,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie /woj. lubelskie/ brak było urządzeń
rejestrujących rozmowy telefoniczne nr �997�,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim /woj. śląskie/ nie nagrywano
rozmów z telefonu �997�, a w wyjaśnieniach na tę okoliczność   dyżurny, technik łączności i
naczelnik Wydziału Prewencji podawali sprzeczne za sobą informacje,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie i podległych komisariatach nie rejestrowano
rozmów na magnetycznych nośnikach informacji,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim /woj. łódzkie/ brak było
sprzętu rejestrującego rozmowy telefoniczne,

- zgłoszenia telefoniczne w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku nie były rejestrowane na
magnetycznych nośnikach informacji,

- w Komisariacie Policji w Bogatyni /woj.dolnośląskie/ nie rejestrowano rozmów
telefonicznych. Brak było urządzeń identyfikujących numer telefonu, z którego uzyskano
połączenie z Policją. Błędne oprogramowanie centrali telefonicznej Komisariatu
powodowało zaniki łączności z jednostką zwierzchnią,

- w I Komisariacie Policji w Zielonej Górze brak było urządzeń rejestrujących rozmowy
telefoniczne oraz identyfikujące numer telefonu rozmówcy,

- w I i XIII komisariacie Policji w Łodzi brak było rejestratorów rozmów telefonicznych,

- w I Komisariacie Policji w Radomiu nie były rejestrowane rozmowy telefoniczne i radiowe,

- w Komisariacie Policji w Gdańsku-Śródmieściu brak było możliwości nagrywania zgłoszeń
telefonicznych, co utrudniało nadzór i kontrolę służby pełnionej przez dyżurnych.

Podkreślić należy, że pomimo wyposażenia niektórych komend Policji  w urządzenia

do nagrywania rozmów, rozmów tych nie rejestrowano. Dotyczyło to:

- Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, gdzie od marca 1999r. niesprawne było
urządzenie do rejestrowania rozmów telefonicznych i radiowych,

- komend powiatowych Policji w Nysie /woj. opolskie/ i w Wysokiej Mazowieckiej
/woj.podlaskie/, w których nie wykorzystywano zainstalowanego na stanowisku kierowania
rejestratora rozmów telefonicznych,
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- Komendy  Miejskiej Policji w Poznaniu i Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie
Szczecińskim /woj. zachodnio-pomorskie/, gdzie urządzenia rejestrujące rozmowy
telefoniczne nie były eksploatowane ze względu na występujące usterki techniczne.

3.6. Kontrola wykazała, że posiadane środki łączności nie gwarantowały ochrony danych

osobowych34 i informacji niejawnych35. I tak, np.

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie jedynie cztery łącza policyjne wyposażone
były urządzenia utajniania transmisji danych i były przystosowane do przesyłania
informacji niejawnych, 

- w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu i podległych komisariatach Policji praca w sieci
radiowej odbywała się w sposób jawny, a tylko część pojazdów posiadała urządzenia
utajniające korespondencję,

- sygnał informatyczny przesyłany do II Komisariatu Policji w Kielcach nie był chroniony i
poddawany szyfrowaniu.

4. W 37 jednostkach Policji /23% ogółu jednostek skontrolowanych/ dyżurni nie

posiadali bezpośredniego dostępu do policyjnych systemów informatycznych lub ilość

terminali komputerowych była niewystarczająca. Ograniczony dostęp do policyjnych baz

danych, stanowił znaczne utrudnienie w szybkim przekazywaniu informacji o przestępstwach

i zaginięciach osób. Stwierdzono również, że w 3% skontrolowanych jednostek zainstalowane

systemy były przestarzałe i niewydolne,a częste ich awarie opóźniały pracę służb dyżurnych.  I

tak:

- na terenie woj. małopolskiego 74% komisariatów Policji nie miało dostępu do policyjnych
baz danych,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku niewystarczające wyposażenie stanowiło
utrudnienie w dostępie uprawnionych policjantów do systemów informatycznych Policji,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim /woj. łódzkie/ odnotowano
awaryjność sprzętu informatycznego, który niejednokrotnie uniemożliwiał korzystanie z
policyjnych baz danych,

-  w II i IV komisariacie Policji w Katowicach sprzęt informatyczny był przestarzały i często
ulegał awariom,

- w Komisariacie Policji w Sławnie /woj. lubuskie/ brak było urządzeń informatycznych,
umożliwiających uzyskanie informacji z baz policyjnych i poza policyjnych,

- w komisariatach Policji w Nowym Mieście n/Pilicą i Gąbinie /woj. mazowieckie/ brak było
sprzętu informatycznego umożliwiającego korzystanie z policyjnej sieci informatycznej,

                                                          
34 art.36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz.883, zm. Dz. U. z 2000r., Nr

12, poz. 136/;
35 art. 18 ust.1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych / Dz. U. Nr 11, poz. 95/.
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- w trzech komisariatach Policji w Pelpinie, Łebie i Nowej Wsi Lęborskiej /woj. pomorskie/
brak było dostępu do policyjnych systemów informatycznych. Jedynie w sezonie letnim
Komisariat w Łebie posiadał dostęp do tego systemu,

- w Komisariacie Policji w Swarzędzu /woj. wielkopolskie/ brak było na wyposażeniu sprzętu
umożliwiającego korzystanie z policyjnych systemów informatycznych.

2.1.3. Przygotowanie zawodowe policjantów do pełnienia służby dyżurnej w jednostkach Policji

1. Ustalono, że w 53% skontrolowanych jednostek dyżurni /pomocnicy dyżurnego/ nie

posiadali kwalifikacji wymaganych na tych stanowiskach, a w szczególności nie odbyli

kursów przygotowujących do pełnienia obowiązków dyżurnego. Tak znaczącą liczbę

funkcjonariuszy nie spełniających wymaganych kryteriów zatrudnienia na stanowiskach

dyżurnych komendanci jednostek kontrolowanych, w wielu przypadkach, tłumaczyli

dokonanymi w ostatnim okresie niezbędnymi zmianami organizacyjno-kadrowymi oraz

niedostateczną ilością specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Komendę Główną

Policji. I tak np.:

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie spośród 10 policjantów zatrudnionych na
stanowisku dyżurnego,  5 nie posiadało specjalistycznego przeszkolenia;

-  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy spośród 5 pomocników dyżurnych 2 nie
ukończyło specjalistycznych kursów doskonalenia zawodowego dla dyżurnych. Ogółem w
województwie 52% dyżurnych nie posiadało stosownych szkoleń w tym zakresie. Z
wyznaczonej rezerwy kadrowej jedynie 9% funkcjonariuszy miało przeszkolenie
specjalistyczne dyżurnych,

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach spośród 5 dyżurnych i 10 pomocników
specjalistycznych szkoleń dla dyżurnych, nie ukończyło odpowiednio 2 i 7 funkcjonariuszy.
Według stanu na koniec października 1999r. na 485 policjantów mianowanych na
stanowiska dyżurnych w jednostkach Policji woj. śląskiego, szkoleń dla dyżurnych nie
ukończyło 285 funkcjonariuszy /58,4%/, natomiast spośród 131 pomocników dyżurnych
szkoleń tych nie ukończyło 109 funkcjonariuszy, tj.83,2%,

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ok.50% policjantów zatrudnionych na
stanowisku kierowania nie ukończyło specjalistycznego kursu dla służb dyżurnych,

-  w Komendzie Stołecznej Policji  93% policjantów służby dyżurnej nie posiadało
przeszkolenia na specjalistycznych kursach dla dyżurnych. Spośród 7 dyżurnych
Komisariatu Policji Warszawa-Śródmieście 3 nie posiadało specjalistycznego przeszkolenia
dyżurnego, 1 nie spełniał warunku 5-letniej praktyki zawodowej na stanowiskach innych niż
podstawowe. W lipcu 1998r. i styczniu 1999r. służbę pełniło 13 policjantów z tego 7 to
nieetatowi dyżurni nie posiadający wymaganego przeszkolenia.  Spośród 11 dyżurnych
Komisariatu Policja Warszawa Bielany, 4 nie posiadało specjalistycznego przeszkolenia
dyżurnego. W lipcu 1998r. służbę pełniło 21 policjantów /w styczniu 1999r.-19/, z tego tylko
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5 etatowych dyżurnych /w styczniu 1999r.-5/ z których 3 miało specjalistyczne przeszkolenie
/w styczniu 1999r.-2/. Dziewięciu policjantów nie posiadało 5-letniego stażu służby,

-  w komisariatach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi specjalistyczne szkolenia w
zakresie służby dyżurnej posiadało 31% dyżurnych, 14% pomocników dyżurnych oraz 27%
operatorów,

- w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu czynnikiem decydującym o powierzeniu
obowiązków pełnienia służby dyżurnego były rozmowy z kandydatami, które nie zostały
udokumentowane,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie, spośród 13 dyżurnych,  10 nie spełniało wymogu
dotyczącego co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej na stanowiskach etatowych, z tego 4
w ogóle nie posiadało takiej praktyki. Ponadto 4 pomocników dyżurnych nie odbyło
przeszkolenia na kursach specjalistycznych przygotowujących do pełnienia tej funkcji.
Spośród 66 policjantów pełniących funkcje dyżurnych /pomocników/ łącznie w Komendzie i
podległych jej komisariatach w odniesieniu do 47 /71,2%/ brak było udokumentowania
przeszkolenia na kursach dla służb dyżurnych Policji. W IV Komisariacie Policji w Lublinie
z 5 dyżurnych, tylko 2 zostało przeszkolonych na kursach specjalistycznych
przygotowujących do pełnienia funkcji  dyżurnego, 3 dyżurnych nie miało   wymaganej 5-
letniej praktyki na stanowiskach innych niż podstawowe w służbie prewencji lub
kryminalnej,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie dwóch dyżurnych nie miało ukończonego kursu
aspiranckiego o specjalności dyżurnego. Natomiast w Komisariacie Policji w Krakowie-
Stare Miasto na stanowiskach dyżurnych zatrudniono 5 policjantów, którzy nie mieli
ukończonych kursów aspiranckich o specjalności dyżurnego. W Komisariacie Policji w
Andrychowie /woj. małopolskie/ spośród 5 dyżurnych 4 nie ukończyło kursów aspiranckich
o specjalności dyżurnego,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie /woj.warmińsko-mazurskie/ żaden z 10
dyżurnych nie był przeszkolony na kursach aspiranckich o specjalności dyżurnego oraz
nie odbył przeszkolenia w ramach doskonalących kursów specjalistycznych,
przygotowujących do pełnienia służby,

 - w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu /woj. opolskie/, spośród 13
funkcjonariuszy zatrudnionych na stanowisku dyżurnego, 8 nie ukończyło specjalistycznego
kursu doskonalenia zawodowego,

- w IV Komisariacie Policji w Rudzie Śląskiej /woj. śląskie/ żaden z 5 dyżurnych nie ukończył
specjalistycznego kursu dla dyżurnych,

- w Komisariacie Policji w Bydgoszczy-Śródmieściu spośród 5 mianowanych dyżurnych tylko
1 ukończył kurs aspirancki w specjalności dyżurnego, natomiast 1 funkcjonariusz nie
posiadał żadnego przygotowania do służby na stanowisku kierowania, podobnie jak 3
spośród 5 zatrudnionych pomocników dyżurnego,

-   w Komisariacie Policji w Poznaniu-Nowe Miasto, spośród 5 mianowanych dyżurnych, 4 nie
spełniało wymagań kwalifikacyjnych na zajmowanym stanowisku. Spośród 5 mianowanych
dyżurnych Komisariatu Policji w Poznaniu-Chardowie, tylko 1 spełniał wymogi
kwalifikacyjne określone dla dyżurnych.
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Niezależnie od powyższego, funkcję dyżurnego niejednokrotnie w zastępstwie pełnili

policjanci nie posiadający  kwalifikacji wymaganych na tym stanowisku. I tak, np.:

- w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiej Mazowieckiej /woj. podlaskie/ we wrześniu
1999r. 33% służb pełnili funkcjonariusze w zastępstwie, bez stosownych kwalifikacji,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach /woj. opolskie/ z 15 funkcjonariuszy
zastępujących dyżurnych tylko 3 zostało przeszkolonych w ramach doskonalących kursów
specjalistycznych przygotowujących do pełnienia służby dyżurnego,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu /woj. wielkopolskie/ do pełnienia służby dyżurnej
kierowano również funkcjonariuszy z innych służb, którzy nie mieli specjalistycznego
przygotowania w  zakresie wykonywania funkcji dyżurnego,

- w I Komisariacie Policji w Zielonej Górze w ciągu 1998r. funkcje dyżurnych przez 53%
/194 dni/ ogółu czasu pracy na tym stanowisku pełnili dzielnicowi a w I półroczu 1999r.
przez 38% /71 dni/ nie przechodząc w tym zakresie stosownych szkoleń. Jeden etat
dyżurnego zajmował od czerwca 1998r. policjant oddelegowany do pracy za granicą,

- w III Komisariacie Policji w Białymstoku we wrześniu 1999r. 30% służb na stanowisku
dyżurnego pełnili dzielnicowi, którzy nie posiadali wymaganych kwalifikacji,

 - w Komisariacie Policji w Poznaniu-Chardowie zatrudniano na stanowisku dyżurnego
policjantów  z innych służb,

- w Komisariacie Policji w Swarzędzu /woj. wielkopolskie/ 5 funkcjonariuszy zatrudnionych
na stanowisku dzielnicowego pełniło doraźnie funkcje dyżurnych. Jeden z nich miał tylko
ukończony kurs podstawowy i stopień starszego posterunkowego,

- w Komisariacie Policji w Bogatyni /woj. dolnośląskie/ w 1998r. dodatkowo służbę
dyżurnych pełniło 17 funkcjonariuszy, a w I połowie 1999r. 13, którzy nie posiadali
stosownych kwalifikacji,

- w Komisariacie Policji Warszawa-Bielany policjanci nie przeszkoleni i bez doświadczenia
dyżurnego zrealizowali w styczniu 1999r. 28 % dyżurów.

Podkreślić należy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

rozporządzeniem z dnia 3 lutego 1999 r.36 określił wymagania co do wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych i stażu służby m.in. w odniesieniu do dyżurnych jednostek

organizacyjnych Policji.

2. Z ustaleń kontroli wynika, że policjanci mianowani (kierowani) na stanowiska

dyżurnego, przed objęciem tej funkcji nie byli oceniani pod kątem posiadanych predyspozycji

psychofizycznych obejmujących m.in. umiejętności koncentracji, szybkiej oceny sytuacji,

                                                          
36  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie .wymagań w zakresie

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach
komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz.U. Nr 12, poz. 107 ze zm.).
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trafnego wnioskowania i podejmowania decyzji37. Nieprawidłowości w tym zakresie

stwierdzono w 18% skontrolowanych jednostek. Według wyjaśnień uzyskanych w trakcie

kontroli od 1998 r. trwały w KGP poszukiwania narzędzia psychologicznego dającego

możliwości: określenia profilu wymagań (analizy funkcji), badań predyspozycji

intelektualnych, osobowościowych i możliwości porównania ich do wymagań. Profil

wymagań na stanowisko dyżurnego  został opracowany w listopadzie 1999 r. i ma być

stosowany w procedurze kwalifikacji na kursy dyżurnych.

Stwierdzono również, że nie dokumentowano sposobu kontroli wymaganych od kandydatów

predyspozycji na stanowiska dyżurnych oraz nie dokonywano ocen przydatności na

stanowiska dyżurnych38. I tak np.:

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w odniesieniu do 4 spośród 14 dyżurnych
nie dokonano ocen przydatności do służby na zajmowanym stanowisku,

- w Komisariacie Policji w Niemcach /woj. lubelskie/ żaden z policjantów przed objęciem
funkcji dyżurnego nie został poddany badaniom w zakresie predyspozycji
psychofizycznych. Dodać należy, że 4 z tych osób w latach ubiegłych poddanych zostało
badaniom psychologicznym przy przyjmowaniu ich do służby w Milicji Obywatelskiej. W
świetle wyników tych badań 1 z badanych nie tylko nie posiadał predyspozycji
niezbędnych do  pracy na stanowisku dyżurnego, ale w ogóle nie powinien pracować w
Policji,

-   w Komisariacie Policji w Kędzierzynie-Koźlu  /woj. opolskie/ żaden z funkcjonariuszy
pełniących służbę dyżurnego nie posiadał dokumentu poświadczającego posiadanie
właściwych predyspozycji psychofizycznych,

-  w aktach osobowych 3 policjantów Komisariatu Policji w Brodach Iłżeckich /woj.
świętokrzyskie/ brak było wymaganej charakterystyki psychologicznej o posiadanych
predyspozycjach, a w aktach 2 policjantów brakowało opinii o przydatności do służby oraz
w pełni udokumentowanej znajomości zasad funkcjonowania jednostki,

-  w Komisariacie Policji w Szczecinie-Śródmieściu dyżurnych nie weryfikowano i nie
oceniano w zakresie znajomości zasad funkcjonowania jednostki, posiadanych
predyspozycji psychofizycznych i umiejętności reprezentowania Policji wobec obywateli,

- w Komisariacie Policji Warszawa Praga-Północ dyżurnych nie poddawano stosownym
badaniom psychofizycznym.

                                                          
37 Zgodnie z �Zasadami organizacji doskonalenia zawodowego służb dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji�

stanowiących załącznik nr 1 do ww. Decyzji 131/96 KGP  policjanci wytypowani do pracy na stanowiskach dyżurnego
powinni posiadać odpowiednie predyspozycje psychofizyczne.

38 Zasady okresowego opiniowania policjantów uregulowane zostały zarządzeniem nr 11/92 Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 lipca 1992 r.  Uprawnienie w zakresie opiniowania posiada przełożony w sprawach osobowych i bezpośredni
przełożony policjanta. Zgodnie z tym przepisem policjant podlega opiniowaniu przez cały okres służby, w tym w służbie
stałej, do czasu osiągnięcia 15 lat służby jest opiniowany raz na trzy lata, a po przekroczeniu 15 lat służby raz na pięć lat.
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3. Pełnienie służby na stanowisku dyżurnego przez funkcjonariuszy nie posiadających

uprawnień do korzystania z systemów informatycznych Policji wymuszało na tych

policjantach konieczność nieformalnego korzystania z tych systemów, a tym samym

umożliwiło osobom nieuprawnionym dokonywanie zmian w policyjnych zbiorach danych. I

tak:

- w Komisariacie Policji w Szczecinie-Międzyodrzu 3 dyżurnych nie posiadało uprawnień
potwierdzonych przez Wydział Informatyki KWP do korzystania z systemów informatycznych
znajdujących się na stanowisku kierowania Komisariatu i podłączonych do PSTD.
Funkcjonariusze ci nie posiadali Osobistych Identyfikatorów Cyfrowych /OIC/
umożliwiających korzystanie z systemów informatycznych. Ustalono, że w dn. 04 i 05
listopada 1999r. dwóch dyżurnych, nie mających uprawnień do korzystania z systemu
informatycznego PSTD oraz nie posiadających identyfikatorów, podczas pełnienia służby
na stanowisku kierowania wprowadzało dane do systemu, korzystając z OIC innych
dyżurnych,

- w Komisariacie Policji w Pionkach /woj. mazowieckie/ żaden z dyżurnych nie posiadał
uprawnień do korzystania z terminalu komputerowego.

2.2. Przyjmowanie przez Policję zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób oraz podejmowanie
działań policyjnych.

 2.2.1.  Przyjmowanie zgłoszeń i ich dokumentowanie.

 Obowiązkiem dyżurnego39 jednostki Policji jest przyjmowanie od obywateli i

dokumentowanie wszelkich informacji (zgłoszeń) o zdarzeniach i zagrożeniach

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezzwłoczne przekazywanie ich właściwym

służbom. Podstawowym zadaniem dyżurnego jednostki Policji w przypadku przyjęcia od

obywatela zawiadomienia o przestępstwie jest rejestracja zgłoszenia w książce wydarzeń.

Dyżurny powinien spowodować podjęcie czynności sprawdzających przez policjanta

(policjantów) w oparciu o ustalone w jednostce algorytmy postępowania. Zakładaną zasadą

działań policyjnych jest podejmowanie ich �niezwłocznie� po otrzymaniu zawiadomienia.

Zapisy w książce wydarzeń winny mieć charakter ściśle chronologiczny. Dalszy przebieg

działań patroli policyjnych należy również dokumentować w książce interwencji.

1. Na podstawie analizy danych zawartych w książkach wydarzeń, książkach interwencji i innych

dokumentach, a także wyrywkowych badań dokumentów spraw, w których wszczęto działania policyjne

                                                          
39 wg Katalogu zadań służbowych dyżurnych jednostek Policji , stanowiącego załącznik Nr 2 do Decyzji 131/96

Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 1996r.
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(procesowe) oraz analizy danych informatycznych, zawiadomień placówek służby zdrowia o przyjęciu

pokrzywdzonych na leczenie, a także dokumentacji skargowej ustalono, że w 7% ogółu skontrolowanych

jednostek Policji nie rejestrowano wszystkich zgłoszeń o przestępstwach i wykroczeniach. W 15%

skontrolowanych  komisariatów Policji odnotowano udokumentowane przypadki odmowy niezwłocznego

przyjęcia zawiadomień o zaginięciu osób oraz zdarzeń o charakterze przestępczym. I tak np.:

- w  Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach /woj. małopolskie/ nie zarejestrowano w
rejestrze interwencji telefonicznych zgłoszeń o wykroczeniach /awantury w lokalach, kradzież
sklepową, zakłócanie ciszy nocnej/. Nie wszystkie zgłoszenia o zaginięciach osób
odnotowywane były w książce wydarzeń, zwłaszcza  w godzinach pracy Wydziału
Kryminalnego Komendy,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie w dniu 29.04.1998 r., mimo zgłoszenia
zaginięcia 15-letniej dziewczyny dyżurny nie dokonał rejestracji tego zdarzenia oraz jego
opisu w książce wydarzeń. Na telefoniczne zgłoszenie w dniu 27.06.1999r. o godz. 12,50
zaginięcia osoby, pomocnik dyżurnego odmówił przyjęcia zgłoszenia pouczając
zgłaszającego, aby ten fakt zgłosił w dniu następnym. W innym przypadku podjęcie
natychmiastowej akcji poszukiwawczej zakończonej odnalezieniem małego dziecka nie było
odnotowane w książce wydarzeń,

-     w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu (woj. wielkopolskie) do policyjnych
systemów informatycznych nie wprowadzono 2 zdarzeń z 10 poddanych
kontroli, dotyczących: zaginięcia osoby w dniu 21 lipca 1999r. oraz napadu z
bronią palną które miało miejsce 11 stycznia 1999r.,

- w III Komisariacie Policji w Zielonej Górze z 39 objętych kontrolą notatek urzędowych,
tylko w 3 przypadkach dokonano ich rejestracji,

-    w Komisariacie Policji we Wrocławiu Stare Miasto stwierdzono przypadek
odmówienia przyjęcia w dniu 3 marca 1999r. zgłoszenia rozboju w centrum
miasta na osobie niepełnoletniej. Dyżurny nie odnotował tego faktu w książce
wydarzeń, nie przesłuchał poszkodowanego w charakterze świadka i nie
powiadomił rodziców ofiary napadu,

- w Komisariacie Policji Warszawa Bielany w dniu 20 lipca 1999 r.  w godz. 18,15-23,00 nie
zarejestrowano 4 zgłoszeń w książce wydarzeń, zaś 6 spraw nie wprowadzono do systemu
informacji policyjnej,

-    w Komisariacie Policji w Chynowie /woj. mazowieckie/ m.in. z 15
przeanalizowanych zgłoszeń o przestępstwach, 8 nie było
zaewidencjonowanych.  Po kontroli NIK Komendant Powiatowy Policji w Grójcu
dokonał zmiany na stanowisku Komendanta Komisariatu,

- w IV Komisariacie Policji w Lublinie w książce wydarzeń  brak było dwóch zgłoszeń o
pobiciach obywateli i rozbojach,

-     w I Komisariacie Policj w Łodzi w książce wydarzeń. nie odnotowano telefonicznego
zgłoszenia  w dn.29.04.1999r. o przyjęciu do szpitala pobitego ucznia,

- w Komisariacie Policji Warszawa Bielany  w dniu 20 lipca 1999r.  w godz. 18,15-23,00 nie
zarejestrowano 4 zgłoszeń w książce wydarzeń, zaś 6 spraw nie wprowadzono do systemu
informacji policyjnej,
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2. Brak było ustalonych kryteriów ewidencjonowania zgłoszonych na terenie działania

jednostki Policji  zdarzeń, np. jakie winny być wpisywane do książki wydarzeń, a jakie do

rejestrów zgłoszonych i wykonanych interwencji. Nie były określone procedury postępowania

służby dyżurnej w przypadku załatwienia zgłoszonych zdarzeń /interwencji/ przez służbę

komendy lub przekazywania ich do komisariatu Policji celem sprawdzenia.  Dla przykładu:

- w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. /woj. śląskie/ w sprawach związanych z
zawiadomieniami o podłożeniu ładunków wybuchowych, gdzie szczególnie krytycznie należy
ocenić stosowaną praktykę, wybór trybu procesowego prowadzenia sprawy, uzależniano od
ustalenia bądź nie ustalenia sprawcy,

-    w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku /woj.. pomorskie/ zgłoszone dyżurnemu
zdarzenia odnotowywane były w brudnopisie i po potwierdzeniu oraz sprawdzeniu
zgłoszenia, zdarzenie wpisywano następnie do książki wydarzeń,

-    w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy  /woj. podkarpackie/ w 1998r. na 22
zgłoszenia o zaginięciu osób w 10 przypadkach sporządzono notatkę
urzędową,  a w 12 protokół zawiadomienia o zaginięciu osoby. W I połowie
1999r. na 13 zgłoszeń, w 5 przypadkach sporządzono notatkę urzędową, a w 8
protokół zawiadomienia o zaginięciu osoby,

- w komisariatach Policji w Zawidowie i Bogatyni  /woj. dolnośloąskie/ stanowiska kierowania
nie były wyposażone we wszystkie rejestry i książki niezbędne do pełnienia służby dyżurnej.
Rejestracja zgłoszeń następowała w różnych dokumentach. W książce wydarzeń rejestrowane
były przede wszystkim zgłoszenia o zdarzeniach o charakterze kryminalnym oraz np. niektóre
zgłoszenia o zaginięciu osób. W książce interwencji dokumentowano zgłoszenia dot.
interwencji w sprawach awantur domowych czy zakłóceń spokoju i ciszy nocnej. W rejestrze
czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowań przygotowawczych odnotowywano
zgłoszenia dot. np. niepłacenia alimentów, przestępstw celnych, zgłoszenia o zaginięciach
osób w rejestrze osób zaginionych i innych zdarzeniach.  Taki system rejestracji zdarzeń
stosowany był od lat,

- w II i III komisariatach Policji w Toruniu /woj. kujawsko-pomorskie/ nie uregulowano
sposobu prowadzenia dokumentacji dyżurnej. Nie określono jednolitego systemu ewidencji
wszystkich zgłaszanych na terenie działania komisariatów przestępstw i zaginięć osób. Np.
przyjęte zgłoszenie o przestępstwie lub zaginięciu osób w wydziale komisariatu nie było
dokumentowane w książce wydarzeń dyżurnego,

- w XIII Komisariacie Policji w Łodzi zgłoszenia o zaginięciu osób dokumentowano
notatkami urzędowymi. Nie przyjmowano zgłoszeń na obowiązujących drukach
�Zawiadomienie o zaginięciu osoby�,

- w III Komisariacie Policji w Białymstoku zgłoszenia odnotowywano w brudnopisie  nie
mającym cech dokumentu. Wpisów dokonywano dopiero po wykonaniu pierwszych
czynności sprawdzających i procesowych,

- w Komisariacie Policji w Szczecinie�Śródmieściu zawiadomienia zapisywane były na luźnej
kartce papieru i dopiero po akceptacji przełożonych odnotowywane w książce wydarzeń,

- dyżurni Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim /woj. zachodnio-pomorskie/
ewidencjonowali zdarzenia w książce wydarzeń dopiero po zebraniu materiałów



Informacja o wynikach kontroli reagowania Policji na zgłoszenia
 o przestępstwach i zaginięciach osób.

45

uzupełniających zdarzenie /w postaci protokółów przesłuchań świadków, notatek urzędowych,
szkiców itp./,

3. Analiza dokumentacji prowadzonej przez służby dyżurne na stanowisku kierowania,

wykazała że książki wydarzeń i interwencji prowadzone były niejednokrotnie nierzetelnie i

mało czytelnie. W 36 komendach i 56 komisariatach Policji (56% skontrolowanych

jednostek) stwierdzono nierzetelne dokumentowanie podjętych działań interwencyjnych.

Rejestracja wydarzeń prowadzona przez dyżurnych w książkach wydarzeń odbiegała od

zasad określonych w algorytmach oraz wzorów  sporządzania zapisów w książce

wydarzeń, co uniemożliwiało ustalenie czasu reakcji na zgłoszone zdarzenia, a także

czasu podjęcia działań operacyjno-dochodzeniowych. Dyżurni komend

powiatowych/miejskich i komisariatów Policji nie dokumentowali na bieżąco wszystkich

zdarzeń. Zgłoszone dyżurnemu zdarzenia, niejednokrotnie dopiero po wykonaniu czynności

sprawdzających, rejestrowane były w książkach wydarzeń lub innych dokumentach będących

na wyposażeniu stanowiska kierowania np. w książkach interwencji. Taki sposób

prowadzenia ewidencji powodował, że zdarzenie było rejestrowane dopiero po kilku lub

kilkunastu godzinach od czasu jego zgłoszenia, co uniemożliwiało jednoznaczne określenie

kiedy faktycznie zgłoszono przestępstwo. Czas ich rejestracji różnił się od czasu dokonania

zgłoszenia. Dalszym skutkiem tak prowadzonych zapisów był brak możliwości ustalenia czy

polecenia dyżurnych były adekwatne do zaistniałych zdarzeń, zgodnie z algorytmem

postępowania i czy w ogóle były wydawane. Brak właściwego dokumentowania w książce

wydarzeń uniemożliwiał kontrolerom dokonanie obiektywnej i kompletnej oceny reakcji

na zgłoszenia a zwłaszcza czy niezbędne czynności podejmowano niezwłocznie po

zgłoszeniach.

Rejestry wydarzeń i interwencji nie zawierały właściwej kolejności wpisywanych zdarzeń,

podjętej interwencji poprzez skierowanie patrolu do zgłoszonego zdarzenia lub przekazania

polecenia jednostce podległej.
Zastrzeżenia budził również sposób prowadzenia książek interwencji. Dyżurni nie dokumentowali adresu

interwencji, czasu skierowania patroli do działań interwencyjnych oraz rodzaju wydanych zarządzeń, nie

odnotowywali czasu zakończenia interwencji. Zapisy na ogół ograniczano do podania nazwisk funkcjonariuszy

bądź kryptonimów patroli kierowanych do interwencji.
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W przypadkach osobistego zgłaszania  zdarzeń przez poszkodowanych, stosowaną praktyką

było kierowanie poszkodowanych do dyżurnych funkcjonariuszy służb kryminalnych lub

dochodzeniowo-śledczych, którzy sami dokonywali niezbędnych czynności /jak. np. przyjęcie

zawiadomienia, oględziny/ i dopiero po sporządzeniu dokumentacji zdarzenie było

wpisywane do książki wydarzeń. Niejednokrotnie w przypadkach zgłoszeń telefonicznych

postępowanie było podobne. I tak np.:

- w woj. śląskim we wszystkich skontrolowanych jednostkach Policji w zdecydowanej
większości przypadków  zgłoszenia o przestępstwach nie były rejestrowane przez dyżurnego
na bieżąco. W  przypadkach osobistego zgłaszania zdarzeń przez poszkodowanych, kierowani
oni byli do funkcjonariuszy służb kryminalnych  /z pominięciem dyżurnego/, którzy sami
dokonywali niezbędnych czynności /jak np. przyjęcie zawiadomienia, oględziny/ i dopiero po
sporządzeniu dokumentacji przez ekipę dochodzeniowo-śledczą zdarzenie było wpisywane do
książki wydarzeń,

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nie przestrzegano z należytą starannością
dokumentowania w książce służby podejmowanych czynności tj. pierwszych reakcji i działań
policyjnych. Np. dyżurny odnotował w dn. 27.03.1999r. o godz. 23,30 i dn. 28.03.1999r. o
godz. 2,30 meldunki z KPP w Szczytnie dotyczące zdetonowania ładunków wybuchowych,
przy czym czynności przewidziane dla tego typu zdarzenia podjął dopiero po drugim wybuchu
nie określając czasu ich podjęcia. W dniu 12.08.1999r. o godz. 19,30 dyżurny odnotował
zgłoszenie przez dyżurnego KPP w Szczytnie rozboju z użyciem pistoletu. Dyżurny nie
zarejestrował nazwy miejscowości i w jakim czasie nastąpiło zdarzenie oraz czy podjął
działania przewidziane dla tego typu zdarzenia w katalogu czynności,

- w książkach wydarzeń dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu nie określano
czasu, w którym wydano dyspozycje. Na 35 zgłoszonych zawiadomień o przestępstwie tylko
w 9 przypadkach odnotowano sposób realizacji wydanych zarządzeń przez dyżurnego lub
określono wynik podjętych działań,

- w  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dyżurni nie we wszystkich przypadkach
odnotowywali czas dokonywanych zapisów, treści poleceń, faktów potwierdzenia ich
przyjęcia przez uczestniczących w akcji, a także wyników tych działań. Np. nie
udokumentowano właściwie kolizji drogowej w dniu 3 lipca 1998r. z udziałem policjanta,
który zbiegł z miejsca zdarzenia, pozostawiając w samochodzie dokumenty osobiste.
Odnotowano również przypadek niewłaściwego udokumentowania przez dyżurnego Komendy
śmiertelnego postrzelenia przez policjanta obywatela podczas interwencji w dniu 2 stycznia
1999r.,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie dyżurni nie dokumentowali wszystkich zgłoszeń i
podjętych działań w książkach wydarzeń i interwencji Komendy, zwłaszcza zgłoszeń
napływających za pośrednictwem  dyżurnych komisariatów. Na podstawie analizy 1136
wpisów w książkach wydarzeń stwierdzono, że we wszystkich przypadkach dyżurni nie
określali czasu i rodzaju wydanych zarządzeń. Z ok. 30% wpisów nie wynikało, o której
godzinie dyżurny przyjął zgłoszenie o przestępstwie /zdarzeniu/ od obywateli, a z ok. 90%
wpisów, o której godzinie informację otrzymał od dyżurnych komisariatów. Na 300
przeanalizowanych wpisów w książkach interwencji, w 50 przypadkach  dyżurni nie
odnotowali czasu skierowania patroli celem interwencji  /lub innych działań/. Natomiast w
ani jednym  przypadku nie odnotowali czasu zakończenia interwencji,
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-    w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze /woj. dolnośląskie/ zdarzenie
potrącenia pieszego, które miało miejsce  w dniu 5 listopada 1999r. odnotowane
zostało w książce interwencji o godz.18,30, a w książce wydarzeń zdarzenie to
zostało zarejestrowano tego dnia o godz. 21,50 w sposób lakoniczny bez podania
osoby zgłaszającej, sposobu zgłoszenia i podjętych czynności,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu /woj. kujawsko-pomorskie/ w książkach
wydarzeń brak było wpisów dotyczących czasu wydawanych zarządzeń, co uniemożliwiało
ustalenie rzeczywistego czasu pierwszej reakcji dyżurnego po przyjęciu zawiadomienia o
przestępstwie. W książce wydarzeń Nr 1/99 dokonano pięciokrotnej zmiany numeracji
porządkowej zarejestrowanych wydarzeń, w wyniku czego zaniżono ich liczbę o 50 pozycji,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach /woj.małopolskie/ brak było chronologii
zapisów w książce wydarzeń i rejestrze interwencji oraz zgodności czasów zgłoszeń w książce
wydarzeń i rejestrze interwencji dla tych samych zdarzeń, a także czasów wydania polecenia
interwencji oraz ich zakończenia. W lipcu 1998r. dyżurni nie odnotowali czasu wydania
polecenia interwencji w 4,2 % przypadków zgłoszeń, w styczniu 1999r. nieprawidłowości te
dotyczyły 43,2 % zgłoszeń zarejestrowanych w książce interwencji,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim /woj. zachodnio-pomorskie/ 3
zgłoszenia otrzymane podczas oględzin zaewidencjonowano dopiero po upływie 3-5 godzin od
przyjęcia informacji, przy czym czas tej reakcji wykazywano jako czas wystąpienia zdarzenia.
W książce wydarzeń dyżurni ewidencjonowali zdarzenia dopiero po zebraniu materiałów
uzupełniających zdarzenie /w postaci protokółów przesłuchań świadków, notatek urzędowych,
szkiców itp./. W 15 badanych przypadkach dyżurny w książce wydarzeń nie odnotowywał
godziny wysłania grupy dochodzeniowo-śledczej i innych specjalistycznych służb na miejsce
zdarzenia oraz nie dokumentował poleceń wydanych tym służbom,

- w Komisariacie Policji w Ustce /woj. pomorskie/ z analizy 15 wybranych zdarzeń zgłoszonych
wynikało m.in., że w  75% badanych przypadków  dokumentowano zdarzenie i rejestrowano w
książkach wydarzeń dopiero po otrzymaniu �materiałów procesowych� od wysłanej na
miejsce zdarzenia  ekipy operacyjno-dochodzeniowej,

- w II Komisariacie Policji w Katowicach na 10 zbadanych spraw, w 9 przypadkach
wydarzenia w książce wydarzeń i interwencji rejestrowano niezgodnie z obowiązującym
algorytmem  postępowania opracowanym przez KGP. Zapisów w książce wydarzeń nie
dokonywano na bieżąco, lecz dopiero po wykonaniu pierwszych czynności i sporządzeniu
dokumentacji przez funkcjonariusza wysłanego na miejsce zdarzenia,

-  w I Komisariacie Policji w Rudzie Śląskiej /woj. śląskie/ dyżurni nie odnotowywali w
książkach wydarzeń w jaki sposób zgłoszono zdarzenie /osobiście, telefonicznie/, jak
również nie odnotowywano faktycznej treści zgłoszenia. Stwierdzono bowiem przypadki,
gdzie jako zdarzenia wpisywano wynik działań ekip wysłanych na miejsce zdarzenia, a nie
treści zgłoszeń,

- w IV Komisariacie Policji w Lublinie brak było zapisów w książkach wydarzeń czasu i
okoliczności zgłoszeń oraz przebiegu  procesu decyzyjnego, co uniemożliwiało dokonanie
obiektywnej oceny prawidłowości reagowania na zgłoszenia, a zwłaszcza czy niezbędne
czynności podejmowano niezwłocznie po zgłoszeniach.  Danych w tym zakresie  nie zawierała
też dokumentacja zgromadzona w aktach dochodzeń w poszczególnych sprawach,

- w Komisariacie Policji w Bydgoszczy Śródmieściu nierzetelnie prowadzono �rejestry
zgłoszonych i wykonanych interwencji�. Część zapisów była nieczytelna w stopniu
uniemożliwiającym ich odtworzenie, zaś rażące błędy w nadawaniu liczby porządkowej
stwierdzono we wszystkich 7 badanych tomach. Np. w rejestrze za okres od 3 kwietnia do 26
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czerwca 1999r. liczba interwencji wg nadanej numeracji wynosiła 3642, tj. aż o 1633 pozycje
/81,3%/ przewyższała faktyczną liczbę spraw wpisanych w tym tomie. Nie odnotowywano
czasu wydania poleceń patrolom oraz czasu zakończenia podjętych interwencji,

-     w I Komisariacie Policji w Łodzi w książkach wydarzeń niejednokrotnie nie
rejestrowano rodzaju i czasu wydanych przez dyżurnego zarządzeń.

-     w Komisariacie Policji w Poznaniu-Ratajach w książce wydarzeń w lipcu 1998r.
wprowadzono wadliwą, podwójną numerację zgłoszonych zdarzeń. Nie
odnotowywano realizacji wydanych poleceń, a w konsekwencji czasu wykonania
pierwszej czynności stanowiącej reakcję Policji na zawiadomienie o przestępstwie,

-    w Komisariacie Policji w Łobezie /woj. zachodniopomorskie/   dyżurni nie
odnotowywali w książce wydarzeń godz. wysłania funkcjonariuszy na miejsce
zdarzenia oraz treści poleceń przekazanych grupom interwencyjnym.

4. Ustalono, że dyżurni komend i komisariatów Policji, oprócz prowadzonych książek

wydarzeń i interwencji, wypełniali także inne dokumenty, często nieprzydatne w ich

merytorycznej działalności40. Niejednokrotnie w jednostkach Policji brak było rozeznania na

jakiej podstawie i w jakim celu prowadzono te dokumenty. Np.:

- w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu /woj. kujawsko-pomorskie/ na stanowisku
kierowania zgromadzono 101 pozycji   dokumentacji, w tym 15 różnego rodzaju ksiąg,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach /woj. małopolskie/ dyżurni prowadzili 38
różnego rodzaju książek i rejestrów niejednokrotnie dublujących dane o zdarzeniach,

- w  Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim /woj. śląskie/  dyżurni prowadzili
18 różnego rodzaju ksiąg  i rejestrów, przy czym te same dane ujmowane były w książce
wydarzeń, meldunku dziennym, meldunku do KWP, a jeżeli np. zdarzenie dotyczyło przemocy
w rodzinie należało wypełnić dodatkowe dokumenty,

- w  Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie /woj. podlaskie/ prowadzono 29 różnorodnych
ksiąg, rejestrów, dzienników i zestawień,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu /woj. dolnośląskie/ obowiązek wypełniania
wielu dokumentów /ksiąg, rejestrów, druków/ absorbował dyżurnych, którzy nie zawsze
natychmiast reagowali na sygnał telefonu pogotowia policyjnego �997�,

- w Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej /woj. małopolskie/ dyżurni prowadzili 26
różnego rodzaju książek i rejestrów,

- w I Komisariacie Policji w Radomiu do dokumentowania zdarzeń i wykonywanych czynności
dyżurny posiadał 21 różnorodnych książek i rejestrów.

                                                          
40 Zgodnie z §18 Instrukcji w sprawie organizacji pełnienia służby dyżurnego w jednostkach organizacyjnych Policji,

stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 3/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 1995r.,na stanowisku
kierowania KWP i KRP /po1 stycznia 1999r.-KPP i KMP/ oraz w komisariatach prowadzona jest  książka służby i książka
wydarzeń a w komisariatach książka służby i wydarzeń, książka wydawania broni lub inna dokumentacja wprowadzona do
użytku jednostki Policji odrębnymi przepisami lub na polecenie kierownika jednostki.
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2.2.2. Podejmowanie działań policyjnych w przypadku zgłoszenia o przestępstwie.

Podejmowanie przez dyżurnego decyzji, po przyjęciu zgłoszenia o przestępstwie - jeżeli charakter i

okoliczności zdarzeń tego wymagają - winno polegać w pierwszej kolejności na: kierowaniu na miejsce

zdarzenia patroli policyjnych, pogotowia wypadkowego ruchu drogowego, grup operacyjno-dochodzeniowych i

specjalistycznych i zobowiązaniu ich do niezwłocznego przekazywania istotnych danych oraz zmiany dyslokacji

sił i środków stosownie do aktualnego zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dyżurni posługują

się m.in.: katalogami czynności dyżurnego (algorytmami postępowania), stanowiącymi zbiory procedur

precyzyjnie określających kolejność podejmowanych działań w zależności od kategorii przestępstwa lub

zdarzenia, wykazami zdarzeń podlegających meldowaniu dyżurnym jednostek nadrzędnych oraz innymi

dokumentami dotyczącymi alarmowania, nawiązywania łączności, dowodzenia. Do obowiązków

dyżurnego należy również  rejestrowanie bieżących zdarzeń, które miały miejsce na terenie

poszczególnych komend powiatowych/miejskich i wojewódzkich Policji w podsystemie informatycznym

�Biuletyn� ZSIP.

 1. Ustalono, że dyżurni nie zawsze stosowali  posiadane algorytmy postępowania. Nieprawidłowości w

zakresie podejmowania działań stwierdzono w 17 komendach i 22 komisariatach Policji ( 23% skontrolowanych

jednostek). W badanych sprawach niejednokrotnie bezpośrednia reakcja Policji ograniczała się tylko do

przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie lub przyjęcia zawiadomienia i przeprowadzenia oględzin na

miejscu zdarzenia, natomiast pozostałe czynności procesowe, zmierzające do wykrycia sprawców,

podejmowano z opóźnieniem  po kilku, a nawet po kilkunastu dniach od zgłoszenia przestępstwa. Dyżurni

nie wykorzystywali dostępnych sił i środków w celu dokonania fachowych oględzin miejsca zdarzenia, bądź

pogłębienia informacji o zdarzeniu natychmiast po jego zaistnieniu. I tak np.:

- w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie w dniu 1.07.1998 r. o godz. 18,55   zgłoszono
bójkę dwóch nietrzeźwych grup młodzieżowych. Dyżurny informację przekazał dyżurnemu II
KP, który dysponował jednym 2-osobowym patrolem zmotoryzowanym. W godz. 20.37,
20.40, 20.55 i 21.00 zawiadomienia w tej samej sprawie zgłaszały osoby poszkodowane w
tym zdarzeniu. Dopiero o godz. 21.00 i 21.25 dyżurny Komendy skierował dwa patrole do
dyspozycji dyżurnego Komisariatu. W dniu 12.06.1999r. o godz. 13,25 dyżurny przyjął
zgłoszenie osoby, że współpracownik  udał się w kierunku zapory wodnej z zamiarem
popełnienia samobójstwa. Dyżurny nie podjął odpowiednich działań, a jedynie zapisał, że
przekazał to zgłoszenie dyżurnemu I Komisariatu Policji w Rzeszowie. O godz. 13,50
przyjął kolejne zgłoszenie, że mężczyzna ten popełnił samobójstwo skacząc do wody,

-    w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu w styczniu 1999r. odnotowano przypadek
niepodjęcia przez służbę dyżurną działań po zgłoszeniu rozboju. Błędna była reakcja
pomocnika dyżurnego, który rozmawiał ze zgłaszającym i nie poinformował
dyżurnego o sprawie, który z kolei dowiedziawszy się o zdarzeniu nie wykonał
żadnych czynności dla ujęcia sprawcy, czy zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Nie
dopełniono również obowiązku odnotowania zdarzenia w książce wydarzeń. W dniu
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2 maja 1998r.policjanci z patrolu odmówili interwencji, pomimo że znajdowali
się na miejscu zdarzenia /pobicia/ i prosił ich jeden z poszkodowanych.
Policjanci poinformowali zgłaszającego, że powinien zadzwonić pod nr 997 i
odjechali. Prowadzone postępowanie skargowe nie ujawniło funkcjonariuszy,
którzy odmówili interwencji. Nieprawidłowa była w tej sprawie również reakcja
policjanta z ówczesnego III Komisariatu Policji, który nie wykonał stosownych
czynności po osobistym zgłoszeniu się poszkodowanych.

- na 30 skontrolowanych spraw w Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej i podległych
I i IV komisariatach Policji /woj. śląskie/,  stwierdzono 6 spraw, w których nie podjęto
działań zgodnie z przyjętą procedurą. Np. pobicia w ogródku działkowym dokonało dwóch
znanych poszkodowanemu sąsiadów. Jedyną reakcją podjętą po zgłoszeniu zdarzenia było
sporządzenie protokółu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie. Podejrzanych
przesłuchano po miesiącu od zgłoszenia zdarzenia /sprawa RSD 932/99/. Nieznany
mężczyzna wyrwał idącej ulicą kobiecie torebkę, a następnie odjechał oczekującym na
niego samochodem. Po spisaniu protokółu przyjęcia ustnego zawiadomienia o
przestępstwie nie podejmowano żadnych innych działań. Dopiero po 10 dniach od
zgłoszenia sporządzono notatkę urzędową z rozpytania /sprawa RSD 256/IV/99/. Trzech
nieznanych mężczyzn zaczepiło w parku pokrzywdzonego, pobiło go, a następnie
przystawiając do brzucha nóż zerwało złoty łańcuszek. Po oględzinach i sporządzeniu
protokółu ustnego zawiadomienia o przestępstwie, po trzech dniach przesłuchano
świadka, a do czasu wszczęcia postępowania /9 dni po zdarzeniu/ nie prowadzono żadnych
czynności /RSD 307/99/.
Prowadzący sprawy funkcjonariusze z kilkudniowym opóźnieniem wprowadzali dane do
systemów informatycznych oraz z opóźnieniem przekazywali innym jednostkom Policji
rysopisy sprawców przestępstw, co mogło mieć wpływ na obniżenie efektywności systemów
informatycznych, a także na wykrycie i zatrzymanie sprawców przestępstw. Np. czterech
mężczyzn pobiło poszkodowanego a następnie zabrali mu paszport i książeczkę wojskową.
Dopiero 5 dni po zdarzeniu Komenda powiadomiła podległe komisariaty o zdarzeniu i
przesłała rysopisy sprawców /sprawa RSD 308/99/.   
Stwierdzono przypadki, w których po przyjęciu zgłoszenia o przestępstwie nie zawsze
wykorzystywano informacje podawane przez poszkodowanych mogące przyczynić się do
wykrycia sprawców, a sprawy umarzano z powodu ich niewykrycia. Np. w sprawie groźby
karalnej zgłaszający podał numer samochodu powiązanego ze sprawcami, a mimo to
dyżurny nie wysłał patrolu na miejsce zdarzenia celem pozyskania świadków, nie ustalił
właściciela samochodu, nie podjęto działań umożliwiających przesłuchanie osoby
wskazywanej przez zgłaszającego /sprawa RSD 215/4/99/. W następnym dniu po zgłoszeniu
kradzieży pieniędzy i dokumentów poszkodowany zgłosił w Komisariacie adres osoby, która
prawdopodobnie dokonała kradzieży, a jedyną reakcją Policji na tą informację było
sporządzenie notatki urzędowej,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie stwierdzono, że po przyjęciu zgłoszenia patrol
interwencyjny pojawiał się na miejscu zdarzenia średnio po 20 minutach, a w nocy po 15
minutach kiedy na miejscu zdarzenia nie było już sprawców,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi przykładem rażącego naruszenia przepisów oraz
zaniechania podjęcia czynności służbowych przez 2 policjantów z I Komisariatu Policji w
Łodzi było, pomimo zatrzymania 2 sprawców (obywateli WNP) na kradzieży w sklepie,
zakończenie interwencji po przekazaniu ich danych osobowych właścicielowi sklepu. W
związku z tym faktem Komendant Miejski Policji ukarał policjantów karami
dyscyplinarnymi,
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-    w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu  stwierdzono, że w dniu 16 listopada
1999r dyżurny KP Wrocław Śródmieście nie podjął działań interwencyjnych tj.
pomocy osobie leżącej na ulicy w temp. powietrza poniżej 0°°°°C. Po ok. 3 godz.
pomocy udzielili strażnicy Straży Miejskiej,  a zdarzenie to nie zostało
odnotowane w rejestrach Komisariatu Policji. Po kontroli NIK dyżurny policjant
ukarany został karą dyscyplinarną,

- w IV Komisariacie Policji w Katowicach analiza dokumentacji losowo wybranych 10
spraw wykazała, że w 8 przypadkach bezpośrednio po zgłoszeniu jedyną formą reakcji
Policji było przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie i dokonanie oględzin miejsca
zdarzenia, natomiast faktyczne czynności zmierzające do wykrycia sprawcy podejmowane
były w późniejszym terminie,

- w  Komisariacie Policji w Warszawie�Bielany ze zbadanej dokumentacji 7 przestępstw
wynikało, że funkcjonariusze pełniący służbę dyżurnego nie stosowali z reguły
odpowiedniego algorytmu postępowania, reagowali na zgłoszenia rutynowo i szablonowo,
nie wykorzystując w pełni możliwości postępowania sprawdzającego  natychmiast po
zdarzeniu, przed podjęciem postanowienia o wszczęciu dochodzenia. W 4 przypadkach
dyżurni nie wykorzystywali dostępnych sił i środków w celu dokonania fachowych oględzin
miejsca zdarzenia bądź pogłębienia informacji o zdarzeniu natychmiast po jego zaistnieniu,

- w I Komisariacie Policji w Łodzi stwierdzono przypadki opóźnień w podejmowaniu działań
interwencyjnych. Np. w dn. 15.03.1999r. o godz. 17,35 zgłoszono włamanie do samochodu.
Dyżurny przekazał sprawę funkcjonariuszowi obsługującemu to zdarzenie o godz. 19,50.
Oględziny samochodu rozpoczęto o godz. 20,00. W dn. 28.05.1999r. o godz. 18,10 zgłoszono
kradzież samochodu. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie wykonano
w godz. 19,10-19,30, a KWP powiadomiono o kradzieży o godz. 19,30,

 Stwierdzono przypadki opóźnień w podejmowaniu czynności w prowadzonych
dochodzeniach lub nierzetelnego sporządzania dokumentów procesowych. Np. jako świadka
przesłuchano pobitego ucznia w dniu 26.05.1999r., tj. 21 dni od wyjścia ze szpitala a jego
koleżankę dn. 28.06.1999r. W dn. 08.03.1999r. zgłoszono kradzież z włamaniem do kiosku.
Właściciela kiosku przesłuchano jako świadka dopiero w dniu 31.03.1999r., a skradzioną
kasę fiskalną zarejestrowano w bazie danych KWP w dniu 06.04.1999r, tj. po umorzeniu
dochodzenia w tej sprawie, które nastąpiło w dniu 31.03.1999r.

 W notatce urzędowej sporządzonej w dniu 31.07.1999r. na zakończenie dochodzenia
/dotyczącego zdarzenia z 14.05.1999r./ podano szereg czynności operacyjno-
dochodzeniowych mających na celu ustalenie sprawców i odzyskanie skradzionego
mienia. Stwierdzono natomiast, że poszkodowany rozpoznał na ulicy swój skradziony rower
i wskazał patrolowi Policji mężczyznę, który go użytkował. Rower zwrócono właścicielowi
za pokwitowaniem w dniu 14.05.1999r.

2. Kontrola wykazała, że w 4% skontrolowanych komend i komisariatów Policji

służby dyżurne nie posiadały algorytmów postępowania dyżurnego w przypadku zgłoszenia

zdarzenia uzasadniającego interwencję  Policji lub podjęcie innych działań. W 1O%

skontrolowanych jednostek Policji brak było algorytmów dotyczących poszukiwania osób

zaginionych. Modelowe zaś algorytmy postępowania dyżurnego komendy wojewódzkiej i

powiatowej Policji rozesłane w marcu 1999 r. do wszystkich komend wojewódzkich Policji

celem upowszechnienia jako sprawdzone i skuteczne procedury postępowania, nie zostały
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przez podległe jednostki w pełni wykorzystane.  Stwierdzono, że stosowane przez dyżurnych

algorytmy nie zawsze uwzględniały zasady postępowania przy zgłoszeniach przestępstw np.

kradzieży, włamań, rozbojów, postępowania z nosicielami wirus HIV oraz osobami

psychicznie niezrównoważonymi. I tak np.:

- w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu /woj. dolnośląskie/ modelowe algorytmy
opracowane w KGP nie zostały formalnie wprowadzone w życie. Dyżurni przyjęli do
stosowania algorytmy opracowane w b. Komendzie Rejonowej Policji, które ze względu na
zmiany organizacyjne stały się nieaktualne,

- w  Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni /woj. wielkopolskie/ do maja 1999r kiedy to
wpłynęły algorytmy opracowane w KGP, stosowano w przypadku zgłoszeń o zdarzeniach
algorytmy obowiązujące od 1977r. byłą Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w
Poznaniu,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu brak było do 23 sierpnia 1999r.algorytmów
postępowania dyżurnego w przypadku zgłoszeń podstawowych przestępstw takich jak m.in.
rozbój, kradzież, kradzież z włamaniem, postępowania z nosicielami HIV i osobami
psychicznie niezrównoważonymi. Do skontrolowanych komisariatów nie przekazano
algorytmu dyżurnego otrzymanego z KGP oraz opracowanego w KMP jak również nie
zobowiązano komendantów komisariatów Policji do opracowania własnych algorytmów,

- w Komisariacie Policji w Zawidowie /woj. dolnośląskie/ policjanci postępowali w oparciu o
algorytmy otrzymane w czerwcu 1996r., które nie odpowiadały aktualnej strukturze
administracji rządowej i samorządowej. Nie były stosowane algorytmy postępowania
dyżurnych opracowane w KGP w 1999r.,

-   w Komisariacie Policji w Sulejowie /woj. łódzkie/ korzystano z opracowanego w 1976r.
katalogu czynności dyżurnego,

- w II Komisariacie Policji w Toruniu /woj., kujawno-pomorskie/  brak było algorytmów
postępowania dyżurnego w przypadku zgłoszeń podstawowych przestępstw /rozbój, kradzież,
kradzież z włamaniem/ oraz postępowania z nosicielami wirusa HIV i osobami psychicznie
niezrównoważonymi.

3. Kontrola wykazała, że w 11 komisariatach Policji dochodzenia nie były wszczynane

niezwłocznie41. Nie przestrzegano terminów wydawania   postanowień o wszczęciu

dochodzenia, przekazywania prokuratorom odpisów tych postanowień. Czas prowadzenia

czynności sprawdzających przekraczany był w 4 komendach Policji i 9 skontrolowanych

                                                          
41 zgodnie z treścią art. 305 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks postępowania karnego, postanowienia winny być

wydawane niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie.
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komisariatach Policji42. Niejednokrotnie do opóźnień dochodziło bez obiektywnej ku temu

przyczyny. Dotyczyło to np.:

-  Komisariatu Policji w Zawidowie /woj. dolnośląskie/ - wśród 10  zgłoszeń o zdarzeniach o
charakterze kryminalnym stwierdzono 2 przypadki wszczęcia dochodzeń po 3 dniach od
zgłoszenia, pomimo iż w dwóch dniach następujących po zgłoszeniu, prowadzący policjant
nie udokumentował podejmowania jakichkolwiek czynności,

- IV Komisariatu Policji w Lublinie - w 17 przypadkach na 98 /16,3% zbadanych spraw/
postanowienie o wszczęciu dochodzeń wydano w terminie przekraczającym 5 dni od
otrzymania zawiadomienia o przestępstwie43, z tego: 3 w terminie do 10 dni, 5 - do 25 dni,
7 � do 30 dni, a w 1 terminie 32 dni od zawiadomienia o przestępstwie. W 3 przypadkach
na 84 zbadane sprawy przekroczono / od 5 do 21 dni/ 30- dniowy termin na zakończenie
czynności sprawdzających i wydanie postanowień o wszczęciu lub odmowie wszczęcia
dochodzenia. Z objętych sprawdzeniem 8 postanowień Komisariatu o odmowie wszczęcia
dochodzenia z pierwszego półrocza 1999r., 3 wysłano w terminie do 3 dni, 1 po 5 dniach, 2
po 6 dniach, a 1 po 8 dniach od wystawienia, chociaż należało je przekazać niezwłocznie po
wystawieniu,

- Komisariatu Policji w Niemcach /woj. lubelskie/ - na 13 spraw z I półrocza 1999r., w
odniesieniu do których nie podejmowano czynności sprawdzających, w 3 przypadkach
postanowienia o wszczęciu dochodzeń wydano po upływie 5 dni od otrzymania zgłoszenia o
przestępstwie, z tego 1 po 19 a 1 dopiero po 26 dniach. W 8 przypadkach, na 127,
przekroczono trzydziestodniowy termin na zakończenie działań sprawdzających i wydanie
postanowień o wszczęciu lub odmowie wszczęcia dochodzenia. W 4 przypadkach terminy te
przekroczono do 40 dni, w 3 przypadkach do 60 dni, a w 1 aż o 100 dni. Z 6 sprawdzonych
terminów wysłania do prokuratorów odpisów postanowień Komisariatu, 2 wysłano w dniu
wystawienia, 2 w terminie do 5 dni, 1 do 10 dni, zaś 1 dopiero po 15 dniach od wystawienia,

- Komisariatu Policji w Krakowie�Stare Miasto ze zwłoką od 5 dni do miesiąca
przekazywano prokuratorowi zawiadomienia o przestępstwie, co do którego prowadzenie
śledztwa było obowiązkowe,

4. Ustalono, że dokumentacja sporządzana w w niektórych jednostkach Policji przed

wydaniem postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia dochodzenia była nierzetelna i

niejednolita, tak że niekiedy istniały trudności co do określenia jej charakteru formalnego. I

tak, np.:

                                                          
42 zgodnie z art.307 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeksu postępowania karnego postanowienie o wszczęciu

postępowania albo o odmowie wszczęcia, przy przeprowadzaniu postępowania sprawdzającego, należy wydać najpóźniej w
terminie 30 dni, od otrzymania zawiadomienia.

43 Zgodnie z art. 308 kodeksu postępowania karnego, w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów
przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator albo Policji może w każdej sprawie, w
wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia,
przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe (§ 1). Mogą być one dokonywane tylko w ciągu 5 dni od dnia
pierwszej czynności (§ 4).
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- w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach  w notatce sporządzonej po 30 dniach od daty
rozboju zapisano, że przeprowadzono rozpoznanie w lokalach gastronomicznych, gdzie
żadna z rozpytywanych osób nie potrafiła skojarzyć rysopisu sprawców z bywalcami lokalu
lub znaną im osobą. W innym przypadku prowadzący dochodzenie przeprowadził wywiad
wśród mieszkańców budynków znajdujących się w pobliżu miejsca dokonania rozboju po
upływie 30 dni od daty zdarzenia. W obu przypadkach umorzono sprawy z powodu nie
wykrycia sprawców,

- w IV Komisariacie Policji w Katowicach stwierdzono, że notatki urzędowe dokumentujące
przeprowadzone czynności były sporządzane ogólnikowo, bez podawania szczegółów
mogących je uwiarygodnić. Np. kradzież kół z samochodu zgłoszono w dn. 22.05.1999r. i w
tym samym dniu przyjęto zawiadomienie o przestępstwie oraz dokonano oględzin. Natomiast
w dn. 14.06.1999r. i 05.07.1999r. dokonano sprawdzenia w komisach samochodowych i na
giełdzie samochodowej. W innym przypadku w dn. 23.05.1999r. zgłoszono włamanie do
kiosku  natomiast dopiero w dn. 26.07.1999r. przesłuchano pracownika pokrzywdzonej
fundacji. W obu przypadkach sprawy umorzono z powodu nie wykrycia sprawców,

- w XIII Komisariacie Policji w Łodzi policjanci nie prowadzili szerszych działań
rozpoznawczych takich jak rozpytywanie, sprawdzanie adresów, zasięganie informacji w
zakładach pracy itp.

5. Stwierdzono brak  należytej staranności w  prowadzeniu dokumentacji służb

patrolowo-interwencyjnych. W niektórych przypadkach ustalono według dokumentacji

patroli, że reakcja Policji następowała wcześniej od zapisanego w dokumentacji służby

dyżurnej czasu przyjęcia zgłoszenia. Dla przykładu:

 - w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy na 28 zbadanych zgłoszeń zdarzeń w 16
przypadkach patrole otrzymały informacje w przedziale 5-50 minut później niż wynikało to z
zapisów w rejestrze interwencji, a w 8 przypadkach wykazano w notatnikach patroli czas
wcześniejszy niż przyjęte zgłoszenie na stanowisku kierowania,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w przypadku 10 spośród 22 skontrolowanych
działań wykazano, że reakcja Policji nastąpiła od 5 do 15 minut wcześniej od zapisanego w
dokumentacji służby dyżurnej czasu przyjęcia zgłoszenia. W KP w Supraślu nie podjęto
czynności sprawdzających w przypadku 17 zgłoszeń o popełnieniu przestępstw ściganych z
urzędu. Podjęcie interwencji patrolu KMP w oddalonej o 60 km miejscowości Konopki-
Pokrzywnica zajęła 2 godz.40 min,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu /woj. warmińsko-mazurskie/  w 2 przypadkach /na
14 analizowanych/ stwierdzono rozbieżności z których wynikało, że policjanci rozpoczynali
czynności wcześniej niż miało miejsce zgłoszenie zdarzenia. W książce wydarzeń zgłoszenia
te odnotowano w godz. 2,30 i 8,05, natomiast w aktach sprawy godziny rozpoczęcia czynności
przez funkcjonariuszy były odpowiednio: 1,15 i 7,10,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie stwierdzono, że policjanci nie zawsze rejestrowali
w swoich notatnikach czas otrzymania polecenia od służb dyżurnych, przybycia na miejsce i
rozpoczęcia czynności,

- w I Komisariacie Policji w Rzeszowie czas zgłoszenia potrzeby interwencji różnił się od czasu
reakcji   Policji. Np. w dniu 6.07.1998r. o godz. 16,55 pokrzywdzony zgłosił osobiście
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dyżurnemu uszkodzenie zamków w samochodzie. Z zapisów w notatniku służbowym policjanta
z patrolu wynikało, że polecenie dyżurnego zostało mu przekazane dopiero o godz. 18,45.

- w Komisariacie Policji w Pszowie /woj. śląskie/ występowały istotne różnice w zapisach
dotyczących tych samych zdarzeń, dokonywanych w książce zgłoszonych i wykonywanych
interwencji oraz w notatnikach służbowych policjantów. Np. nie ujęto w rejestrze interwencji
w związku z awanturą domową w dniu 30.04.1999r.i bójką w dniu 12.03.1999r. pomimo że
interweniujący funkcjonariusze  odnotowali swój udział  w notatnikach służbowych. Na 13
losowo wybranych przypadków dokumentację sporządzono tylko z 3 przeprowadzonych
interwencji.

 2.2.3. Podejmowanie działań policyjnych w przypadku zgłoszenia o zaginięciu osób.

1. W przypadku zgłoszenia zaginięcia osoby każdy policjant powinien ustalić

okoliczności zaginięcia, zawiadomić niezwłocznie dyżurnego najbliższej jednostki Policji

oraz udokumentować przyjęcie informacji w notatniku służbowym i notatce  służbowej. Zaś

obowiązkiem dyżurnego policjanta jest ponadto, odnotowanie faktu   w książce wydarzeń,

sporządzenie zawiadomienia (protokółu) o zaginięciu osoby oraz powiadomienie dyżurnego

jednostki nadrzędnej. W razie ustalenia okoliczności wskazujących na niebezpieczeństwo

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby zaginionej, dyżurny jednostki Policji ma

obowiązek zorganizować działania poszukiwawczo-penetracyjne.

Wyznaczony przez kierownika jednostki Policji policjant, prowadzący poszukiwania

informację o zaginięciu osoby zgłasza telegramem do policyjnych zbiorów ewidencyjnych

komendy wojewódzkiej Policji. Po wyczerpaniu własnych możliwości poszukiwawczych

policjant prowadzący poszukiwania jest zobowiązany po 14 dniach wystąpić o wykonanie

konkretnych czynności sprawdzających przez  inne jednostek Policji. Wówczas informacja

zostaje wprowadzona przez KGP do ogólnopolskiego Zintegrowanego Systemu Informacji

Policyjnej.

2. W zakresie poszukiwań osób zaginionych kontrole wykazały liczne przypadki

nieprzestrzegania w różnym zakresie obowiązującej w tym względzie procedury. Na

podstawie analizy akt spraw poszukiwawczych stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w

tym zakresie w 14 komendach i 23 komisariatach Policji (23% skontrolowanych jednostek). I

tak:
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•  Odnotowano przypadki  nieprzyjmowania w komisariatach Policji  zgłoszeń o

zaginięciach osób i kierowania zainteresowanych do pobliskiej komendy  Policji lub

innego komisariatu Policji. Dyżurni nie rejestrowali zgłoszeń o zaginięciu osób w

książkach wydarzeń. Zgłoszenia  dokumentowano w formie notatek służbowych a nie

protokółów przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu. W toku kontroli stwierdzono, że

występowały okoliczności uzasadniające przeprowadzenie  działań poszukiwawczo-

penetracyjnych. Nie zarządzano jednak przez służby dyżurne tego rodzaju  działań w

odniesieniu do osób  zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

•  Stwierdzono, że nie powiadamiano jednostki nadrzędnej o przyjęciu zawiadomienia o

zaginięciu osoby. Pomimo nie ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej w ciągu 14 dni,

nie rozszerzano dalszych obszarów poszukiwań. Nie powiadamiano jednostek Policji o

fakcie  odnalezienia osób zaginionych. Działania poszukiwawcze podejmowane były

niejednokrotnie ze zwłoką wynoszącą od kilku do kilkudziesięciu dni.

•  Nie zawsze dokonywano sprawdzeń danych dotyczących zaginionych w zbiorach

ewidencyjnych Policji i ewidencji ludności lub poza formalnym wysłaniem telegramu

stanowiącym zgłoszenie do ewidencji informacji o osobie zaginionej nie podejmowano

innych czynności poszukiwawczych. Nie dokonywano sprawdzeń we wszystkich

miejscach np. noclegownie, izby wytrzeźwień, zakłady opieki społecznej. Nie

dokonywano lustracji w ostatnim miejscu pobytu zaginionego i w miejscu jego

zamieszkania oraz nie zawsze ustalano kontakty zaginionego, jego stosunki rodzinne i

towarzyskie. Policjanci z patroli nie odnotowywali faktów zgłaszania przez dyżurnych

zadań poszukiwawczych. W sposób ogólnikowy określali wykonane czynności w

notatnikach służbowych, nie podając w nich czasu, miejsca i ich rodzaju, np. używali

sformułowań  �sprawdzono w szpitalach� lub �sprawdzono w miejscach gromadzenia się

młodzieży�. W przypadkach zaginięć nieletnich nie zawsze współpracowano przy

poszukiwaniach z koordynatorem ds. nieletnich.

•  Istotnym problemem dla Policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych są ucieczki

nieletnich, w przypadku których uruchamiany jest pełny zakres działań poszukiwawczych.

Na przykład, w województwie katowickim w    1998 r. ucieczki nieletnich stanowiły 44%
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zakończonych spraw poszukiwawczych, a w I półroczu 1999 r. w województwie śląskim

odnotowano 45,5% takich spraw.

W powyższym zakresie ustalono, że:

- w  Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie z zbadanych 20 spraw zaginięć osób wynikło, że
aż w 12 nie podjęto żadnych działań poszukiwawczych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
zdarzały się przypadki, że zgłoszenia o zaginięciach osób trafiały do policjanta prowadzącego
poszukiwania dopiero po 3,4 lub 6 dniach od daty zawiadomienia o zaginięciu osoby,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu /woj. dolnośląskie/ odnotowano przypadek nie
podjęcia penetracji pomieszczeń zaginionej  osoby, którą po 3 tygodniach odnaleziono
martwą we własnym warsztacie. Zaginionego poszukiwano m.in. w szpitalach i za granicą.
Brak było dokumentu odwołującego te poszukiwania,

- w komisariatach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi praktykowany był sposób
dokumentowania zgłoszeń o zaginięciu osób notatkami urzędowymi, podpisanymi
jednostronnie przez policjanta i bez istotnych informacji o osobie zaginionej.  Część
komisariatów prowadziła poszukiwania polegające na tym, że poza przyjęciem zgłoszenia
sprawdzano tylko odpowiednie dane w policyjnych bazach danych,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiej Mazowieckiej /woj. podlaskie/ działania
poszukiwawcze podejmowano ze zwłoką wynoszącą od 15 do 26 dni, co stwierdzono na
przykładzie 3 spośród 5 spraw prowadzonych w Komendzie w 1998r. i w I poł. 1999r.,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu /woj. warmińsko-mazurskie/ na 9 zbadanych
postępowań w sprawie zaginięć osób w 3 przypadkach nie powiadomiono KWP o zgłoszonych
zaginięciach oraz późniejszym odnalezieniu osób zaginionych, natomiast w 2 przypadkach
zwłoka w zawiadomieniu jednostki nadrzędnej wynosiła 7 i 5 dni. W 5 przypadkach, pomimo
nie ustalenia miejsca pobytu osób zaginionych w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zawiadomień
o zaginięciach, nie przesłano do wydziału informatyki KWP stosownych formularzy. W 4
przypadkach, po przesłaniu telegramów do jednostki nadrzędnej /w 1 przypadku do
podległego komisariatu/ w ciągu odpowiednio:8,10,14 i 16 dni od daty przyjęcia
zawiadomienia o zaginięciu osoby, nie przeprowadzono żadnych czynności sprawdzających,

- w II Komisariacie Policji w Katowicach w aktach sprawy zaginięcia Marka M. /lat 17/
pomieszane były dokumenty różnych zgłoszeń o zaginięciu tej samej osoby. Brak było
dokumentów wyjaśniających typowania rysopisu ujawnionych zwłok z rysopisem zaginionego
oraz dokumentów zamykających postępowanie w sprawie. W szeregu przypadkach nie
dokonywano lustracji w ostatnim miejscu pobytu zaginionego i w miejscu jego zamieszkania
oraz nie zawsze ustalano kontakty zaginionego, jego stosunki rodzinne i towarzyskie. Nie
podjęcie żadnych czynności poszukiwawczych /poza formalnym wysłaniem telegramu do
KMP/ wobec zgłoszonego zaginięcia Jerzego B.  w dniu 05.01.1999r. W komisariacie
znajdował się telegram z dnia 26.12.1998r. informujący że w szpitalu przebywa w stanie
nieprzytomnym mężczyzna, którego rysopis odpowiadał rysopisowi ofiary. Dopiero w dniu
21.01.1999r. siostra rozpoznała brata, który w międzyczasie zmarł,

- w IV Komisariacie Policji w Katowicach na podstawie analizy akt 5 spraw poszukiwawczych
stwierdzono, że tylko w jednej z nich, dotyczącej zaginięcia nieletniego, poszukiwania zostały
przeprowadzone zgodnie z wszystkimi wymogami określonymi w procedurze poszukiwawczej.
Brak było sprawdzeń w zbiorach ewidencyjnych Policji i ewidencji ludności. Sporządzający
notatki urzędowe w sposób ogólnikowy określali wykonane czynności, nie podając w nich
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czasu, miejsca i ich rodzaju, określając je niejednokrotnie tylko jako �czynności procesowe i
pozaprocesowe� lub �policyjne�. W szeregu przypadkach nie dokonywano lustracji w
ostatnim miejscu pobytu zaginionego i w miejscu jego zamieszkania oraz nie zawsze ustalano
kontakty zaginionego, jego stosunki rodzinne i towarzyskie. Np. w trakcie prowadzonego
postępowania zamieniono nazwisko kobiety podane w zgłoszeniu w dniu 31.01.1999r. /od
dnia 08.02.1999r. przerejestrowano sprawę z II do IV Komisariatu Policji/, na nazwisko
panieńskie i wprowadzono do policyjnego ogólnopolskiego systemu informatycznego
błędną informację, co skutkowało poszukiwaniem na terenie kraju przez ok. 7 miesięcy
niewłaściwej osoby/. Zmiany nazwiska zaginionej na właściwe dokonano dopiero w dniu
24.09.1999r. wskutek osobistej interwencji w KWP brata zaginionej. Wobec policjantów
winnych nieprawidłowości, decyzją Komendanta Miejskiego Policji wszczęto postępowania
dyscyplinarne.
 W innym przypadku dotyczącym zgłoszenia w dn. 28.10.1998r. zaginięcia Krzysztofa B. /lat
41, przy zgłoszeniu podano, że choruje  na padaczkę/, poza rutynowym telegramem o
zaginięciu do b. KRP w Katowicach, dokonano tylko sprawdzenia w pogotowiu ratunkowym i
dwóch szpitalach nie wykonując innych czynności poszukiwawczych przewidzianych w
procedurze,

- w I Komisariacie Policji w Zielonej Górze /woj. lubuskie/ stwierdzono opóźnione podjęcie
działań w związku z otrzymanym zgłoszeniem o zaginięciu osoby. Po zgłoszeniu się matki
osoby zaginionej o godz. 23,35 w dniu 2 marca 1999r. dyżurny sporządził jedynie notatkę z
rozpytania i polecił zgłosić się w dniu następnym do Komendy Miejskiej Policji. Dopiero po
ok.2,5 godz. dyżurny przekazał patrolom komunikat o zaginięciu osoby, a protokół przyjęcia
zgłoszenia o zaginięciu osoby sporządzono w dniu następnym,

- w Komisariacie Policji w Łobezie /woj. zachodniopomorskie/ dyżurni w książce wydarzeń nie
odnotowali 3 z 6 badanych zgłoszeń o zaginięciu osób /zgłoszonych: 24.08 i 09.09 1998r oraz
23.08.1999r./. Brak było odnotowanego faktu przekazania sprawy oraz treści poleceń
wydanych policjantom. W notatnikach służbowych policjantów brak było odnotowanego
przyjęcia od dyżurnego informacji zgłoszenia zaginięcia 2 osób w dniach 07.06 i 23.08.1999r.
Ponadto w notatniku służbowym tylko jednego policjanta odnotowano fakt przyjęcia
informacji od dyżurnego o zaginięciu osoby, pozostali policjanci mający służbę w tym dniu
nie odnotowali faktu otrzymania takiej informacji. Jednocześnie policjanci mający służbę
patrolową w ww. dniach w notatnikach nie udokumentowali podjęcia jakichkolwiek czynności
związanych z poszukiwaniem ww. 3 osób,

- w I Komisariacie Policji w Rzeszowie nie przyjmowano od obywateli zgłoszeń o
zaginięciach osób, kierując ich do Komendy Miejskiej Policji.

- w I Komisariacie Policji w Kaliszu /woj.wielkopolskie/ ograniczano się jedynie do przyjęcia
zgłoszenia na obowiązującym druku i przekazaniu tego dokumentu do dalszego prowadzenia
przez Wydział Kryminalny KMP w Kaliszu,

-  w Komisariacie Policji w Szczecinie-Międzyodrzu w dn. 29.12.1997r. policjant przyjmując
zgłoszenie o zaginięciu osoby nie sporządził zawiadomienia i rejestracji o zaginięciu osoby. O
zgłoszeniu tym nie powiadomiono KWP i nie wszczęto poszukiwań zaginionego. Dopiero po
28 dniach od przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu podjęto wymagane czynności poszukiwawcze.
W dn.21.06.1998r. dyżurny przyjmując o godz. 20,00 telefoniczne zgłoszenie o zaginięciu
mieszkańca Szczecina nie odnotował tego faktu w książce wydarzeń i nie przesłał telegramów
o zaginięciu do KMP i KWP. Zgłoszenie zarejestrowano dopiero w dniu następnym o godz.
11.20 wysyłając jednocześnie stosowne telegramy,

- w Komisariacie Policji Warszawa-Śródmieście w 2 przypadkach nie zarządzono przez służbę
dyżurną działań poszukiwawczo-penetracyjnych osób dorosłych zagrożonych utratą zdrowia
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lub życia oraz w 5 sprawach dotyczących zaginięcia nieletnich nie podjęto działań z udziałem
koordynatora d.s. nieletnich. Stwierdzono przypadek nie odwołania do grudnia 1999r. przez
prowadzącego sprawę policjanta działań poszukiwawczych nieletniej, pomimo odnalezienia
się osoby już w lipcu tego roku,

-  w Komisariacie Policji Warszawa-Bielany w okresie objętym kontrolą przyjęto 49 zgłoszeń o
zaginięciu 35 nieletnich, 7 osób cierpiących na choroby psychiczne, 7 osób cierpiących na
inne choroby, w przypadku których brak  opieki stwarzał poważne ryzyko dla ich zdrowia
lub życia. W wymienionych przypadkach nie zarządzono przez służbę dyżurną działań
poszukiwawczo-penetracyjnych. Nie zarządzono również działań w odniesieniu do
zaginionej w Warszawie w dniu 11 stycznia 1999r. osoby leczonej w poradni zdrowia
psychicznego oraz posiadającej skłonności do nadużywania alkoholu,

- w Komisariacie Policji Warszawa-Praga Północ w 3 przypadkach nie zarządzono przez
służbę dyżurną działań poszukiwawczo-penetracyjnych osób dorosłych zagrożonych utratą
zdrowia lub życia oraz w 3 sprawach dotyczących zaginięcia nieletnich nie podjęto działań z
udziałem koordynatora ds. nieletnich.

2.3. Gromadzenie danych o przestępstwach i zaginięciach osób oraz obieg informacji w tym
zakresie.

Ustalono, że Zintegrowany System Informacji Policyjnej� (ZSIP)44 jest podstawowym systemem

ewidencyjnym Policji, w ramach którego przechowywane są informacje gromadzone przez Policję w trakcie

wykonywania czynności ustawowych. System ten stanowi bezpośrednie i podstawowe wsparcie informacyjne dla

działań Policji. Funkcjonowanie systemu oparte jest na strukturze dwupoziomowej. Na poziomie KWP tworzone

są wojewódzkie bazy danych. W Biurze Łączności i Informatyki KGP zlokalizowana jest baza centralna,

stanowiąca sumę baz wojewódzkich. Baza centralna jest aktualizowana w cyklu dobowym z

wykorzystaniem Policyjnej Sieci Transmisji Danych (PSTD).

W ramach ZSIP gromadzone są informacje o: osobach pozostających w

zainteresowaniu Policji, rzeczach (pojazdach, dokumentach, przedmiotach) pozostających w

zainteresowaniu Policji, zdarzeniach noszących znamiona przestępstw, osobach o nieustalonej

tożsamości, niezidentyfikowanych zwłokach. Obowiązek zgłoszenia informacji do

ewidencji spoczywa na policjancie prowadzącym czynności wyjaśniające. Podstawowym

nośnikiem informacji jest formularz rejestracyjny, który wypełnia policjant

niezwłocznie po zebraniu wymaganych danych.
�OPIS� jest modułem funkcjonalnym systemu ZSIP, stworzonym dla powszechnego dostępu do

informacji o charakterze jawnym z bazy ZSIP. �OPIS� wydziela i dystrybuje je do komend wojewódzkich

Policji. Moduł �OPIS� umożliwia dostęp do  informacji o osobach poszukiwanych, kierowcach, osobach, które

                                                          
44 Zarządzenie nr 40 pf/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie metod i form gromadzenia,

przetwarzania i wykorzystywania prze Policję informacji uzyskanych w toku realizacji zadań /niepublikowane/.
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na mocy decyzji administracyjnych otrzymały zakaz wstępu na imprezy masowe oraz o zdarzeniach

pozostających w zainteresowaniu Policji (samochodach, dokumentach, przedmiotach).

�BIULETYN� jest wydzielonym modułem funkcjonalnym systemu ZSIP i służy

do rejestracji bieżących zdarzeń z okresu poprzedniej doby, które miały miejsce na

terenie poszczególnych komend wojewódzkich Policji. Umożliwia on tworzenie

wojewódzkich biuletynów z opisem zaistniałych zdarzeń. Zarejestrowanym zdarzeniom

dyżurny KWP nadaje odpowiednie wagi /zgodnie z katalogiem ważności/ i raz na dobę

przekazywane są za pośrednictwem PSTD do bazy centralnej w KGP, gdzie służą do

edycji i emisji biuletynu �Informacja dzienna KGP�. Wydawnictwo to rozsyłane jest do

centralnych organów Państwa oraz za pośrednictwem PSTD do wszystkich KWP. Centralna

oraz wojewódzkie bazy systemu stanowiły także źródło do wykonywania analiz oraz

wyszukiwań retrospekcyjnych.

System �TEMIDA�45 jest źródłem informacji statystycznych o przestępstwach oraz działaniach Policji.

Gromadzone dane służą do sporządzania statystyk �na żądanie� oraz regularnych (miesięcznych,

kwartalnych i rocznych) biuletynów statystycznych obejmujących dane w skali województwa (edycje w

KWP) oraz kraju (Biuro Prezydialne KGP).

Kontrola wykazała, że eksploatowane systemy informatyczne nie posiadały opcji

umożliwiającej bezpośrednią rejestrację zawiadomień o przestępstwie  w momencie ich

przyjmowania w komendach powiatowych i komisariatach Policji. Rejestracja tych

zgłoszeń odbywała się na szczeblu KWP na podstawie pisemnych informacji o przestępstwie i

informacji o przestępcy, osobie podejrzanej nadsyłanych przez komendy powiatowe i

komisariaty pocztą specjalną do wydziałów informatyki KWP. Natomiast zainstalowane na

szczeblu komend powiatowych i komisariatów /I i II kategorii/ terminale komputerowe

umożliwiały tylko przegląd danych zawartych w tych systemach, bez możliwości

wprowadzania zmian i aktualizacji. W przypadku braku terminali sprawdzeń dokonywano

telefonicznie przez dyżurnego komendy powiatowej/miejskiej Policji. Dane zawarte w

systemach informatycznych aktualizowano codziennie /raz na dobę i przekazywano do KGP/,

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W takich przypadkach telefonogramy o

                                                          
45 Zarządzenie Nr 42/93 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 1993r. w sprawie policyjnego systemu

informacyjnego o postępowaniach przygotowawczych i niektórych innych zdarzeniach /niepublikowane/ zastąpione
Zarządzeniem Nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 sierpnia 1998r. w sprawie policyjnego systemu
informacyjnego o postępowaniach przygotowawczych oraz niektórych innych zdarzeniach /Dz. Urz. KGP z 1999r. Nr 4,
poz. 14 i Nr 8, poz. 45/.
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osobach poszukiwanych gromadzono na stanowisku informacyjnym w celu dostępu

policjantów do tych danych.

W toku kontroli 16 komend i 17 komisariatów Policji (21% ogółu jednostek

skontrolowanych) ustalono, że rzetelność statystyki, obejmującej czynności podejmowane

przez policjantów bezpośrednio po zgłoszeniu zdarzenia, wzbudzała poważne

wątpliwości. Nierejestrowanie wszystkich zdarzeń,  w tym osób zaginionych,

nierejestrowanie w dokumentacjach służb dyżurnych i służb prewencyjnych

rzeczywistych czasów rozpoczęcia interwencji, podważało wiarygodność zbiorów

danych.

Czas podejmowania czynności po zgłoszeniu, tzw. czas reakcji, rejestrowany był

zgodnie z obowiązującą w Policji �Instrukcją do policyjnego systemu informacyjnego o

postępowaniach przygotowawczych oraz niektórych innych zdarzeniach�46 tj. na formularzach

�Stp-1�. Przyjęta w tym systemie reakcja pod nazwą �czynności podjęto bezpośrednio po

zgłoszeniu� była mało precyzyjna, bowiem oznaczała podjęcie czynności przez Policję  do 24

godzin od zgłoszenia i uniemożliwiała uzyskanie rzetelnych informacji niezbędnych do

bieżącego i efektywnego zarządzania. Ustalono, że w formularzach STP-1, stanowiących

podstawę sporządzania statystyki, dotyczącej czynności podjętych przez Policję w wyniku

zgłoszeń obywateli wpisywano, iż czynności zostały podjęte bezpośrednio po zgłoszeniu,

niezależnie od tego kiedy one zostały podjęte faktycznie. W szeregu przypadków, jako

czynności bezpośrednie, rejestrowano przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie, bądź

przyjęcie zawiadomienia i dokonanie oględzin. W trakcie kontroli stwierdzono nieścisłości

zarówno w statystyce dotyczącej osób zaginionych, jak i statystyce przestępczości. Dla

przykładu:

- w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. /woj. śląskie/ mało wiarygodna była
sporządzona w Komendzie statystyka dotycząca czasu reakcji na zdarzenia. W losowo
wybranych 10 postępowaniach przygotowawczych w każdym przypadku odnotowano podjęcie
działań bezpośrednio po uzyskaniu zawiadomienia /druk Stp-1/, natomiast w rzeczywistości
niezwłoczne podjęcie tych czynności mało miejsce tylko w 4 przypadkach. W zakresie
poszukiwania osób zaginionych stwierdzono np., że w 1998r. wg danych statystycznych w
Komendzie i podległych komisariatach poszukiwano łącznie 83 osoby, natomiast wg danych
zebranych indywidualnie z b. KRP i podległych komisariatów poszukiwanych było 86 osób. Z
kolei w I półroczu 1999r. różnica pomiędzy danymi statystycznymi wynosiła 9 osób.
Stwierdzono również różnice pomiędzy ilością osób poszukiwanych na dzień 30.06.1999r. W
systemie informatycznym ZSIP  zarejestrowanych na ten dzień było 7 osób, a wg danych

                                                          
46  załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 sierpnia 1998r. w sprawie policyjnego

systemu informacyjnego o postępowaniach przygotowawczych oraz niektórych innych zdarzeniach /Dz. Urz. KGP z 1999r.
Nr 4, poz. 14 i Nr 8, poz. 45/.
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Komendy poszukiwano 10 osób. W wyniku kontroli NIK dokonano zmian na stanowiskach
komendantów komisariatów Policji w Pszowie i Rydułtowach oraz Naczelnika Wydziału
Prewencji KPP w Wodzisławiu Śl,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzieżynie-Koźlu /woj.opolskie/ w ewidencji
komputerowej ZSIP nie ujmowano wszystkich zgłoszeń o zaginięciach osób zarejestrowanych
w �Rejestrze osób zaginionych� / w 1998r.3 osób, w I połowie 1999r. 1 osoby/, jak też
dochodziło do opóźnień we wprowadzaniu danych do policyjnej ewidencji komputerowej
wynoszących od 1,22 godz. do 12,15 godz.,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy na przykładzie 34 zdarzeń stwierdzono, że 8 z nich
nie zostało w systemie informatycznym odnotowanych mimo że  ze względu na charakter
przestępstwa winno być w tym systemie zarejestrowanych, ponadto w 16 przypadkach nie
odnotowano godz. zdarzenia w ZSIP. Fakt ten dawał podstawę do stwierdzenia braku
rzetelności prowadzonej statystyki,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świetokrzyskim /woj.świętokrzyskie/ w sposób
nierzetelny sporządzane były druki Stp 1 /zgłoszenie o wszczęciu postępowania/ .Na 2069
postępowań wszczętych w 1998r. po raz pierwszy, w 417 przypadkach /20%/ nie naniesiono
symbolu dotyczącego czasu reakcji na przestępstwo od chwili otrzymania informacji o
popełnionym przestępstwie do podjęcia czynności. W I półroczu 1999r. stwierdzono 210 takich
przypadków /23,5%/ na 891 postępowań wszczętych po raz pierwszy,

- dyżurni Komisariatu
Policji w Szczecinie-Międzyodrzu w systemie ZSIP informacje o interwencjach patroli w
sposób nierzetelny przedstawiali dane dotyczące tych czynności. Np. w miesiącu czerwcu
1999r. w systemie informatycznym wykazano przeprowadzenie 40 interwencji pomimo, iż w
książce interwencji wykazano o 16 interwencji więcej. W dniu 03.11.1999r. w książce
interwencji zarejestrowano 5 takich czynności, do systemu informatycznego nie wprowadzono
żadnego zapisu, a w meldunku do KMP liczbę tę zawyżono wykazując 6 interwencji,

- w Komisariacie Policji w Zawidowie /woj. dolnośląskie/ liczba zapisanych w
książce wydarzeń zgłoszeń o zdarzeniach o charakterze kryminalnym nie
zgadzała się z liczbą wszczętych postępowań. W 1998r. zapisano w książce
wydarzeń 106 zgłoszeń o zdarzeniach o charakterze kryminalnym, a w I
półroczu 1999r.- 55, podczas gdy w tym samych okresach
funkcjonariusze Komisariatu wszczęli odpowiednio 286 i 118 postępowań,

- w II Komisariacie Policji w Toruniu /woj. kujawsko-pomorskie/ odnotowano rozbieżności w
dokumentowaniu czasu przyjęcia zgłoszenia w książce wydarzeń i danych informatycznych.
Brak było zarejestrowanych w systemach informatycznych 5 zdarzeń lub przebiegu
postępowań na 15 zbadanych spraw w tym 3 w czasie oględzin stanowiska kierowania przez
kontrolerów NIK.

Różnice w danych statystycznych stwierdzono również na poziomie Komendy Głównej Policji i

komend wojewódzkich Policji47. I tak, np.:

                                                          
47  Według wyjaśnień Komendanta Głównego Policji powyższe spowodowane było faktem, iż ZSIP nie jest przeznaczony do

opracowywania danych statystycznych lecz do bieżącej pracy policyjnej, a informacje o zaginięciach osób mogą być
wprowadzane w różnych ujęciach.
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• liczba osób zaginionych, wobec których zakończono poszukiwania w  I połowie 1999 r.
wynosiła:
- według danych KGP:    7.337

(ZSIP)

-  według danych KWP:     7.172

• ilość przestępstw stwierdzonych, postępowań wszczętych i postępowań zakończonych w I
półroczu 1999 r. wynosiła odpowiednio:

- według danych KGP:    507.595; 508.922; 480.901
(�TEMIDA�)

w tym: w wyniku
zgłoszeń osób
pokrzywdzonych
lub innych osób  343.070;    nie rejestrowane; 378.482

-  według danych KWP: 507.594; 508.875; 480.518

w tym: w wyniku
zgłoszeń osób
pokrzywdzonych
lub innych osób  343.066;    nie rejestrowane; 378.057

2.4. Koordynacja działań policyjnych i nadzór służbowy w zakresie  objętym kontrolą.

1. W toku kontroli stwierdzono, że dyżurni realizowali zadania zlecone przez

dyżurnego jednostki nadrzędnej, koordynowali służbę dyżurnych jednostek podległych i

kierowali pracą na stanowisku kierowania48. Pracę służb dyżurnych komisariatów Policji

koordynowali i nadzorowali komendanci i jego zastępcy, naczelnicy wydziałów prewencji

komisariatów /jeśli znajdowały się w strukturze organizacyjnej/ oraz dyżurni komend

powiatowych/miejskich. Informacje o siłach i środkach będących w dyspozycji dyżurnego
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komisariatu zawierał plan dyslokacji służby prewencyjnej. Współdziałanie dyżurnych ze

służbą prewencji i kryminalną jednostki Policji  polegało na pozostawaniu do dyspozycji

policjantów pełniących tzw. dyżury zdarzeniowe. Dyżurni dysponujący łącznością radiową z

patrolami koordynowali ich działania wynikające ze zgłoszeń oraz uzyskiwali informacje od

policjantów o wykonywanych przez nich czynnościach i przemieszczaniach się patroli.

Ustalanie rejonów pełnienia służby przez patrole następowało w czasie codziennej odprawy

służbowej.

Służby dyżurne komend powiatowych/miejskich Policji, w zależności od stanu

posiadania, kierowały własnymi służbami  /kompanie patrolowo-interwencyjne i

wywiadowcze, grupy operacyjno-dochodzeniowe/ oraz siłami oddziałów prewencji KWP i

patrolami podległych komisariatów Policji. Dyżurny był dysponentem całej służby patrolowej

a w uzasadnionych przypadkach również służby dzielnicowych  oraz kryminalnej działających

w rejonie swojej odpowiedzialności. Zlecał  służbie patrolowej zadania do wykonania, jak

również koordynował działania tej służby. Przekazywanie informacji o siłach i środkach

komisariatów Policji skierowanych do służby odbywało się pisemnie w formie faksu do

dyżurnego komendy powiatowej/miejskiej Policji� jednorazowo w ciągu doby.

Zadaniem służby dyżurnej komend wojewódzkich Policji było sprawowanie nadzoru i

koordynowanie funkcjonowania służb dyżurnych komend powiatowych/miejskich Policji oraz

prowadzenie  bieżącej analizy wydarzeń na terenie województwa.  Dyżurni KWP byli

właściwi do koordynowania działań policyjnych w przypadku zaistnienia sytuacji, której

zasięg przekraczał możliwości działających policjantów z podległych komend

powiatowych/miejskich Policji. Podejmowali decyzje dotyczące dyslokacji i wzmocnienia sił

Policji w zależności od potrzeb.

Ustalono, że występowała dysproporcja pomiędzy siłami skierowanymi do służby

patrolowo-interwencyjnej, a ilością ujawnianych zdarzeń. Uwagi kontroli dotyczyły

wykorzystania czasu pracy tych służb a zwłaszcza nierównomierności angażowania sił i

środków do służby. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 18 komendach oraz 12

komisariatach Policji (19% skontrolowanych jednostek Policji). Np. od poniedziałku do

piątku kierowano więcej policjantów do pełnienia służby interwencyjnej niż w dni wolne od
                                                                                                                                                                                    
48 §3 pkt 2 załącznika Nr 1 do Rozkazu Nr 3/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 1995r. w sprawie
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pracy, mimo, że ilość zdarzeń rozłożona była w zasadzie równomiernie w poszczególnych

dniach tygodnia. Mniejsza liczba funkcjonariuszy kierowanych do ogniw patrolowo-

interwencyjnych w dni wolne i święta wynikała z przyjętych zasad organizacji służby.

Obowiązujący rozkład czasu służb prewencyjnych nie zapewniał możliwości całodobowego

patrolowania objętego nadzorem rejonu. W  niektórych komisariatach nie organizowano, z

uwagi na niewielką obsadę etatową, całodobowych służb patrolowych.

Niskie zaangażowanie sił w służbie w dniach wolnych od pracy i w godzinach

nocnych zmniejszało poczucie bezpieczeństwa obywateli i nie sprzyjało szybkości reakcji

Policji na zgłoszenia o przestępstwach i wykroczeniach składane w tych dniach. I tak np.

- w  Komendzie Powiatowej Policji w Puławach /woj. lubelskie/ w okresie I półrocza 1999r.
rzeczywisty czas służby stanowił ogółem 63,3% nominalnego czasu pracy, a na służbę w
dniach wolnych od pracy przeznaczono tylko 12,2% czasu nominalnego, podczas gdy dni
wolne od pracy stanowiły 30,4% okresu tego półrocza. Na III zmianie służby tj. w godz. 22,00
� 6,00 w dniach roboczych służbę pełniło tylko 5,4% policjantów, a w dniach wolnych 5,8%
policjantów,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim /woj. łódzkie/, stwierdzono
dysproporcje pomiędzy siłami skierowanymi do służby patrolowej i obchodowej, a ilością
zdarzeń ujawnionych na poszczególnych zmianach. Najmniejsza ilość sił /30,5%/ pełniła
służbę na III zmianie na której popełniono 71,9% przestępstw,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiej Mazowieckiej /woj.podlaskie/ liczba i obsada
patroli były niewystarczające w stosunku do potrzeb służby prewencji. Obowiązujący rozkład
czasu służb prewencyjnych nie zapewniał możliwości całodobowego patrolowania miasta.
Kontrola przeprowadzona w dniu 27.07.1999r. w porze nocnej, przez funkcjonariuszy
Inspektoratu KWP, terenu miasta Wysokie Mazowieckie wykazała, że nie ustalili miejsca
pobytu patrolu KPP. Stwierdzono, że podczas interwencji nie podjęto działań
uniemożliwiających legitymowanym nietrzeźwym osobom kierowanie pojazdami. W
podległych komisariatach nie organizowano, z uwagi na niewielką obsadę etatową,
całonocnych służb patrolowych. Np. w dniach od 1 do 7 stycznia 1999r. udział czasu
przeznaczonego na patrolowanie w porze nocnej w komisariatach Policji  wyniósł od 7,7%
do 28,4%, podczas gdy w tym samym okresie w godzinach nocnych popełniono na obszarze
działania Komendy 56% przestępstw,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie /woj. warmińsko-mazurskie/ stwierdzono, że
dyslokacja służb policyjnych była  niewłaściwa w styczniu 1999r. w porze nocnej: w dniach 1-
2 stycznia /piątek, sobota/, 8 stycznia /piątek/, 16 stycznia /sobota/ i 22 stycznia /piątek/.
Pomimo, że w tym czasie, zwyczajowo występuje zwiększona liczba przestępstw i wykroczeń,
to liczba policjantów na służbie oraz liczba patroli były mniejsze, niż ich średnia dzienna,
obliczona dla stycznia 1999r.,

                                                                                                                                                                                    
organizacji pełnienia służby dyżurnego w jednostkach organizacyjnych Policji  /nie publikowane/.
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 - w dn. 26.01.1999r.w służbie nocnej w 2 patrolach zmotoryzowanych Komendy Powiatowej
Policji w Stargardzie Szczecińskim /woj. zachodnio-pomorskie/ służbę pełniło 6 policjantów,
co przy deficycie patroli w mieście było działaniem nieefektywnym, świadczącym o
niewłaściwym planowaniu służby,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.. i podległych komisariatach  /woj.
śląskie/ nie były realizowane wnioski wynikające z prowadzonych analiz stanu
bezpieczeństwa. Pomimo, że w analizach tych ustalano miejsca i godziny największego
zagrożenia przestępczością, na podstawie grafików służb stwierdzono, że w miejsca te w
określonych godzinach nie kierowano zwiększonej ilości patroli policyjnych,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalono, że do zapewnienia bezpieczeństwa
obywateli na terenie m. Bydgoszczy i powiatu niezbędne jest dodatkowe utworzenie ok. 30-
35 patroli. Analiza pracy tych służb wykazała, że na 26 służbach patrole uczestniczyły w 53
konwojach a na 14 przewoziły osoby do i- z izby wytrzeźwień,

- Komisariat Policji w Niemcach /woj. lubelskie/ nie był w stanie zapewnić całodobowej
ciągłości służby na obsługiwanym terenie. Np. w styczniu 1999r. przez 25 dni, poza dyżurnym
na terenie 4 gmin nie było ani jednego policjanta na służbie w godz. 4 - 7,30, przez 2 dni w
godz. 2 � 7,30, przez 2 dni w godz. 24-7,30 i przez 2 dni w godz. 22 � 7,30. Podobnie było
przez wszystkie dni czerwca 1999r. w godz. 4 � 7. Działając w 1998r. na terenie 1 gminy
Komisariat również nie zapewniał ciągłości działań policyjnych w porze nocnej,

- w Komisariacie Policji w Ostrowiu Lubelskim /woj. lubelskie/ w soboty i niedziele, w styczniu
1999 r. rejestrowano 100% całotygodniowych zgłoszeń kradzieży mienia oraz 50% kradzieży
z włamaniem, szczególnie w godzinach popołudniowych i nocnych, podczas gdy średnia
liczebność służb interwencyjnych była taka sama (II i III zmiana) jak w dniach powszednich,

- w III kwartale 1999r. sześciokrotnie w godz. 6,00-14,00 na terenie gminy Swarzędz nie
pełniono służby patrolowej co opóźniało reakcję Policji na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób. Przyczyną tego stanu był fakt uczestniczenia służby patrolowo-
interwencyjnej Komisariatu Policji w  Swarzędzu /woj. wielkopolskie/ w patrolowaniu rejonu
Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto,

- w dyspozycji dyżurnego Komisariatu Policji w Szczecinie-Dąbiu, pomimo dysproporcji
w ilości odnotowanych przestępstw /w porze dziennej dwukrotnie więcej niż w porze
nocnej/  znajdowała się praktycznie taka sama ilość dwuosobowych
zmotoryzowanych patroli.

Szereg działań policyjnych związanych było z pełnieniem przez patrole

interwencyjne służby konwojowo-ochronnej i kontrolno-organizacyjnej, a nie realizacją

zadań prewencyjnych. Odnotowano przypadki nierealizowania wniosków wynikających z

prowadzonych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Nie bez wpływu na

pełnienie służby patrolowej i realizację podstawowych zadań Policji w terenie,

pozostawały ograniczenia etatowe.
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2. Z ustaleń kontroli wynika, że niewystarczający i nieskuteczny był w 21 komendach oraz 14

komisariatach Policji (23% skontrolowanych jednostek) nadzór nad działalnością służb dyżurnych. Polegał on w

większości przypadków  na przeprowadzaniu kontroli /inspekcji/ stałych i doraźnych, zarówno przez

funkcjonariuszy komend powiatowych/miejskich, jak i komend wojewódzkich Policji. Działania te nie we

wszystkich przypadkach były wystarczające i skuteczne. Adnotacje i zapisy dokonywane przez kontrolerów

w zakresie funkcjonowania służby dyżurnej ograniczały się niejednokrotnie do formalnego potwierdzenia

faktu przeprowadzenia kontroli oraz potwierdzenia pełnienia służby przez dyżurnego, nie zawierając

uwag do wykonywanych czynności. Ustalenia kontroli wykazały, że nadzorujący pracę służb dyżurnych

komendanci, naczelnicy wydziałów  jak i oficerowie inspekcyjni, nie zwracali uwagi na sposób i

kompletność dokumentowania zgłoszeń o przestępstwach w książkach wydarzeń i interwencji. Nie

egzekwowano od dyżurnych pełnego dokumentowania zgłaszanych zawiadomień. Dla przykładu:

- w Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie /woj. podkarpackie/ nie funkcjonował system
kontroli dyżurnych. Doraźne kontrole nie były nigdzie odnotowywane,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach /woj. lubelskie/ niektóre zapisy w książkach
kontroli nie określały przedmiotu kontroli lub były dokonane pismem nieczytelnym,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli /woj. lubuskie/ nie egzekwowano od dyżurnych
pełnego dokumentowania zgłaszanych zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie podczas kontroli nie zwracano uwag na sposób i
kompletność  dokumentowania zgłoszeń,

- w Komisariacie Policji Warszawa-Bielany badania kontrolne dokumentacji nie pozwoliły na
ustalenie sposobu wykonywania i dokumentowania nadzoru i kontroli przez kierownictwo
Komisariatu,

- mimo codziennych odpraw służbowych kierownictwa Komisariatu Policji w Karpaczu /woj.
dolnośląskie/ z dyżurnymi, nie spowodowano rzetelnego ewidencjonowania zgłaszanych
zdarzeń,

- w  I Komisariacie Policji w Zielonej Górze nie dokumentowano liczby kontroli, zakresu
badań, stwierdzonych uchybień i wydanych zaleceń pokontrolnych,

- w III Komisariacie Policji w Białymstoku nieskuteczna kontrola i nadzór nad pracą
policjantów spowodował pogorszenie skuteczności działania, zwłaszcza w zakresie
prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz poszukiwania osób zaginionych,

- w Komisariacie Policji w Łebie /woj. pomorskie/ brak było właściwego nadzoru nad służbą
pełnioną przez policjantów,

- pomimo codziennego nadzoru   służby dyżurnych przez komendanta Komisariatu Policji w
Gdańsku Śródmieściu nie doprowadzono do wyeliminowania nieprawidłowości zapisów w
książce wydarzeń.

Natomiast nie prowadzono kontroli i nie dokonywano ocen działalności służb dyżurnych

m.in. w:
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- Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu, gdzie nie prowadzono kontroli i nie
dokonywano ocen działalności służb dyżurnych,

- Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, gdzie funkcjonowanie służby dyżurnej nie było
przedmiotem kontroli wewnętrznej,

- Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, gdzie brak było udokumentowanych form nadzoru nad
służbą dyżurną. Nadzór nad służbą dyżurną komisariatów ograniczał się tylko do
przekazywania poleceń i wytycznych lub kontaktów roboczych dyżurnego Komendy z
dyżurnymi komisariatów,

- Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie, gdzie  brak było wpisów świadczących o
przeprowadzeniu kontroli dyżurnych Komendy,

- Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku /woj. pomorskie/, gdzie w regulaminie
organizacyjnym nie określono sposobu i trybu nadzoru i kontroli. Brak było dokumentów
regulujących system nadzoru służby dyżurnej,

- Komisariacie Policji w Paczkowie /woj. opolskie/, gdzie przez 9 miesięcy nie odnotowano
żadnej kontroli,

- niedostateczny był bieżący nadzór poszczególnych służb Śląskiej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach nad podległymi jednostkami. Mało
efektywny był także system kontroli sprawowanej przez patrole oficerskie
wystawiane przez podległe komendy,

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. ./woj. lubuskie/ w I półroczu 1999r.
brak było właściwego nadzoru. Stwierdzono, że podległe (badane) jednostki Policji nie były
poddawane udokumentowanej kontroli lub zadania te realizowane były sporadycznie,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu  /woj.lubuskie / nie kontrolowano jakości i
kompletności wpisów o zdarzeniach  dokonywanych w książce wydarzeń i prawidłowości
podejmowanych decyzji przez dyżurnego,

.

Niezależnie od powyższych uchybień, przeprowadzone kontrole wewnętrzne

Policji wykazały m.in. brak rzetelnego  dokumentowania przez dyżurnych

zgłoszonych zdarzeń i wykonanych interwencji, opóźnienia w wprowadzaniu danych

do systemów informatycznych, brak inicjatywy w sprawach ujawniania sprawców

przestępstw i wykroczeń, przypadkowe dyslokowanie służb patrolowych.

Stwierdzono ponadto, że zastosowane sankcje przez komendantów jednostek
Policji nie zawsze były skutecznym środkiem dyscyplinującym do rzetelnego
wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i nie przyczyniły się do
poprawy sytuacji. Dla przykładu:

 - kontrole Inspektoratu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku przeprowadzone w 29
jednostkach wykazały m.in. braki w analizowaniu zaistniałych wydarzeń co powodowało
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przypadkowe dyslokowanie służb patrolowych, lakoniczne zapisy w notatnikach służbowych, nie
prowadzenie na bieżąco książek interwencji, nie ustalanie tożsamości wszystkich podejrzanych
oraz nie uniemożliwienie nietrzeźwym uczestnikom zajścia kierowanie pojazdami. Ponadto
kontrole służb dyżurnych wykazały nierzetelne dokumentowanie zgłoszonych i wykonanych
interwencji,

- kontrole przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wykazały, że nadal, pomimo
wcześniejszych wniosków pokontrolnych, nieprawidłowo dokumentowano w podległych
jednostkach zgłoszenia zdarzeń od obywateli, reakcje na otrzymane zgłoszenia były spóźnione, a
telefonów o zgłoszeniach nie odbierano. Ustalenia te wskazują, że nadzór nad działalnością służb
dyżurnych i ich bezpośrednich przełożonych nie był w pełni skuteczny,

- w ramach inspekcyjnego patrolu oficerskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
stwierdzano w podległych jednostkach rozbieżności między ilościami interwencji
wprowadzonymi do programu komputerowego a odnotowanymi w dokumentacji jednostek,
nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji służbowej, brak rejestratorów rozmów prowadzonych
na stanowiskach kierowania kontrolowanych komend, brak połączeń telefonicznych w sieci
resortowej, trudności w uzyskiwaniu połączeń z serwerem Komendy. Fakty te utrudniały
ustalenie rzeczywistej ilości zdarzeń o przestępstwach oraz ocenę prowadzenia działań w
związku z tymi zawiadomieniami,

- kontrole prowadzone przez służby inspekcyjne Komendy Miejskiej Policji we
Wrocławiu ujawniły m.in. niewłaściwe prowadzenie dokumentacji tj. nie
rejestrowanie godz. zakończenia interwencji oraz sposobu jej załatwienia, nie
zatwierdzania przez komendantów komisariatów grafików służb, niedokonywanie
adnotacji w notatnikach przez funkcjonariuszy patroli zmotoryzowanych,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy nie były w pełni realizowane zalecenia pokontrolne
kierownictwa Komendy dotyczące właściwego rejestrowania zdarzeń w książkach wydarzeń i
interwencji. Patrole oficerskie w 1999r. przeprowadziły 56 kontroli w jednostkach podległych i
stwierdziły m.in. brak aktualnych zapisów w książce wydarzeń, brak dyslokacji służby,
nieaktualne charakterystyki tras patrolowych, brak inicjatywy w sprawie ujawniania sprawców
przestępstw i wykroczeń.

2.5. Współdziałanie Policji z innymi formacjami uczestniczącymi w akcjach ochronno-
porządkowych i poszukiwawczych.

Stwierdzono, że zasady współdziałania komend z innymi formacjami, uczestniczącymi

w akcjach ochronno-porządkowych i poszukiwawczych określane były w zależności od

inicjatywy komendantów powiatowych/miejskich i wojewódzkich Policji oraz instytucji

zainteresowanych stanem bezpieczeństwa obywateli i porządkiem prawnym na zasadzie

porozumień, uzgodnień i planów współdziałania m.in.  z wojewodami, prezydentami i
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burmistrzami miast, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową i

Służbą Więzienną.

Z ustaleń kontroli wynika, że w 9 komendach oraz 12 komisariatach Policji (13%

skontrolowanych jednostek Policji) nie prowadzono szkolenia (doskonalenia zawodowego) w

zakresie współdziałania służb dyżurnych z innymi formacjami oraz nie określane były zasady

ich współdziałania. I tak, np.:

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nie określone zostały zasady współpracy
dyżurnych z ośrodkami dyspozycyjnymi innych formacji np. PSP, siłami zbrojnymi, służbami
wojewody  podczas występowania  sytuacji kryzysowych,

- w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu nie prowadzono szkoleń w zakresie
współdziałania służb dyżurnych z innymi formacjami /PSP, SG itp./. Nie określone zostały
zasady współpracy z tymi formacjami,

 - w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu /woj. kujawsko-pomorskie / brak było
dokumentów świadczących o odbytych przeszkoleniach dyżurnych w zakresie analizy i oceny
sytuacji zagrożeń i koordynacji działań służb policyjnych dotyczących współpracy z innymi
formacjami,

- dyżurni Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli /woj. lubuskie /nie odbyli specjalnych
szkoleń w zakresie analizy i oceny sytuacji zagrożeń i koordynacji działań służb policyjnych,
a także współpracy z innymi formacjami np. PSP, SG,

- żaden z funkcjonariuszy służby dyżurnej Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie / woj.
warmińsko-mazurskie/ nie odbył przeszkolenia w zakresie analizy i oceny sytuacji zagrożeń i
koordynacji działań służb policyjnych oraz w zakresie współpracy z innymi formacjami,.

- w Komendzie Stołecznej Policji nie realizowano doskonalenia zawodowego policjantów służb
dyżurnych w zakresie analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań i współpracy służb
policyjnych ze SG, PSP i Żandarmerią Wojskową,

- dyżurni I Komisariatu Policji w Radomiu nie odbyli przeszkolenia w zakresie analizy i oceny
sytuacji zagrożeń oraz koordynacji współdziałania służb policyjnych z innymi formacjami,

-  dyżurni Komisariatu Policji w Swarzędzu /woj. wielkopolskie/  nie zostali przeszkoleni w
zakresie analizy i oceny sytuacji zagrożeń i koordynacji działań służb policyjnych.

2.6. Funkcjonowanie systemu skarg w zakresie objętym kontrolą.

1. W 12 skontrolowanych jednostkach Policji (8% ogółu skontrolowanych jednostek)

odnotowano nieprawidłowości związane z organizacją przyjmowania, rozpatrywania i

załatwiania skarg49. Brak było określonego trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg.

Niejednokrotnie funkcjonariusze zajmujący się rozpatrywaniem skarg nie posiadali w

                                                          
49 Zarządzenie Nr 8/87 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1987r. w sprawie organizacji przyjmowania,

rozpatrywania i załatwiania skarg w resorcie spraw wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 1 poz. 3 i Nr 3 � sprostowanie) .
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swoich zakresach czynności tego obowiązku lub brak było w ogóle osoby

odpowiedzialnej za ich prowadzenie. Dla przykładu:

- w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy brak było
uregulowań dotyczących trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu /woj. kujawsko-pomorskie/ rozpatrywaniem
skarg  zajmowało się 9 funkcjonariuszy spośród których 6 nie posiadało w swoich zakresach
czynności tego obowiązku.

- w komendach powiatowych Policji w Kędzieżynie-Koźlu i Nysie /woj. opolskie/ nie uregulowano
organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg obywateli,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie brak było osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
skarg,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim /woj. zachodnio-pomorskie/ nie
ustalone były zasady przyjmowania skarg przez komendanta. Brak było uregulowań dotyczących
zadań 4 funkcjonariuszy, wyznaczonych do nadzoru i załatwiania skarg i wniosków. Nie
wyznaczono pisemnie osoby odpowiedzialnej na przyjmowanie i rozpatrywanie skarg.

Ponadto przyjęty system rozpatrywania skarg nie pozwalał na rozpatrywanie ich

z należytą starannością i wnikliwością. Na podstawie zbadanych skarg stwierdzono, że

postępowanie policjantów nie zawsze było sprawne i odpowiednie do zaistniałych sytuacji.

Nie sporządzano protokółów przyjęcia skarg. Rejestry skarg  nie były rzetelnie prowadzone.

Nieznane były wyniki badania skarg przekazanych do jednostki nadrzędnej. Dotyczyło to np.:

- Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, gdzie w I półroczu 1999r. 24 zgłoszenia o
charakterze skargowym nie zostały przekazane do zarejestrowania w Inspektoracie Komendanta
nie sporządzano protokółów przyjęcia skargi,

- byłej Komendy Wojewódzkiej Policji  w Łomży, gdzie nie udzielono odpowiedzi i zagubiono
skargę obywatela, która przekazana została do zbadania w dniu 28.12.1998r. przez Inspektorat
Komendanta Głównego Policji. W toku badania innej skargi na działalność policjantów z KPP
w Hajnówce oraz KP w Narewce nie zadbano o wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
Nierzetelnie zbadano skargę obywatela, który zarzucił naczelnikowi Wydziału Kryminalnego
KPP w Augustowie spowodowanie w stanie nietrzeźwości kolizji drogowej,

- Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Ze zbadanych 6 skarg, w 2 przypadkach nie
udzielono autorom skarg odpowiedzi pisemnych, w 3 przypadkach zaniechano podjęcia
czynności zmierzających do wyjaśnienia sprawcy, zwlekano ze skierowaniem sprawy do
Kolegium i doprowadzono w ten sposób do przedawnienia karalności czynu. Odnotowano
ukrywanie przed kontrolą NIK faktu otrzymania skargi, którą pozostawiono bez rozpatrzenia.
Skargi rozpatrywane były bez właściwego dokumentowania, powiadamiano skarżącego o
przeprowadzeniu z funkcjonariuszami rozmów ostrzegawczych, których faktycznie nie
przeprowadzono lub ich przeprowadzenia nie dokumentowano,

- Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, gdzie Inspektorat Komendanta Wojewódzkiego
Policji nie w pełni wywiązywał się ze swoich obowiązków. Mimo określenia w regulaminie
organizacyjnym, iż rozpatrywanie skarg należy wyłącznie do obowiązków Wydziału Skarg i
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Wniosków Inspektoratu, część skarg złożonych na funkcjonariuszy Komendy rozpatrywana była
przez Zespół Inspekcji Policyjnej Inspektoratu. Zespół ten nie prowadził ewidencji posiadanych i
rozpatrywanych skarg oraz nie posiadał bieżącej znajomości ilości i rodzaju posiadanych skarg.
Natomiast w Zespole Skarg i Wniosków Inspektoratu tylko w 43 przypadkach na 714 skarg w
rejestrze skarg w sposób syntetyczny opisano treść przyjętych skarg. Ewidencję pozostałych
skarg /tj. 94% ogółu/ prowadzono bez opisu ich treści. W rejestrach tych nie odnotowywano daty
i osoby odpowiedzialnej za rozpatrywanie skarg oraz brak było opisu podjętych działań i
wniosków wyciągniętych w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego zasadność
zarzutów podnoszonych w skargach. Zasadność zarzutów podnoszonych w skardze z
19.06.1998r. na sposób pełnienia służby przez patrol policyjny rozpatrzono w sposób
niestaranny i mało wnikliwy, a skarżącego poinformowano ustnie o  wynikach postępowania
wyjaśniającego,

- Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, gdzie uchybienia w dokumentacji dotyczyły
kompletności akt skargowych, momentu rejestracji a także trybu załatwienia. Np. w aktach brak
było skargi a jej rejestracja nastąpiła po terminie jej załatwienia. Brak było sprawozdań z
postępowania wyjaśniającego jak również informacji o sposobie załatwienia skarg i odpowiedzi
dla osób skarżących. Akta sprawy przekazane do archiwum zawierały wyłącznie pismo
przekazujące skargę do załatwienia wg właściwości. Udzielono odpowiedzi na skargę z
przekroczeniem obowiązującego terminu. Podczas badania skarg zaniechano wykonanie
podstawowych czynności służących zabezpieczeniu dowodów przestępstwa,

- Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu /woj. dolnośląskie/, gdzie w 1998r. nie było
zatrudnionego funkcjonariusza i wydzielonego stanowiska do przyjmowania i rozpatrywania
skarg. Rejestr skarg nie był rzetelnie prowadzony. Nie znane były wyniki badania 4 skarg
przekazanych do jednostki nadrzędnej. Najczęstszym powodem skarg obywateli były przypadki
niewłaściwego sposobu przeprowadzania interwencji, opieszałego prowadzenia czynności
dochodzeniowo-śledczych. Jedna ze skarg, która wpłynęła w czerwca 1999r. do prokuratury
dotyczyła nie przyjęcia przez dyżurnego zgłoszenia o przestępstwie od pokrzywdzonej
zawiadamiającej o gwałcie,

- Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, gdzie przy rozpatrywaniu niektórych skarg decyzje nie były
podejmowane przez kierownictwo. Przykładowo w sprawie skargi na odmowę interwencji na
zgłoszone zdarzenie /telefon �997�/  decyzję podejmował Naczelnik Wydziału Miejskiego Sztabu
Policji, który podpisał również odpowiedź dla skarżącego,

- Komendy
Powiatowej Policji w Kędzieżynie-Koźlu /woj. opolskie/, gdzie brak było protokółów przyjęcia
ustnych skarg /wniosków/ oraz udokumentowanych rozpatrzeń skarg,

- Komendy Stołecznej Policji, gdzie postępowania wyjaśniające prowadzone na
podstawie skarg obywateli bądź publikacji prasowych realizowane były bez
dbałości o ustalenie faktycznego przebiegu zdarzeń, w tym w
szczególności wszystkich błędów lub zaniechania wykonywania
obowiązków służbowych przez policjantów,

- Komisariatu Policji w Szczecinie-Dąbiu, gdzie nie ewidencjonowano wszystkich wpływających i
rozpatrywanych skarg. Z 28 skarg jakie wpłynęły w 1998r., w �Rejestrze skarg� nie
odnotowano faktu przyjęcia i załatwienia 16 z nich. W rejestrze nie odnotowano danych
dotyczących skargi na funkcjonariusza. Niemożliwe do ustalenia były ilości skarg przyjętych
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osobiście przez komendanta i funkcjonariuszy Komisariatu wyznaczonych do przyjmowania
skarg,

- Komisariatu Policji w Szczecinie-Międzyodrzu. W badanym okresie przyjęto 10 interesantów
składających skargi. We wszystkich przypadkach nie sporządzono protokółów przyjęcia skarg.

Kontrola wykazała, że w 13% skontrolowanych jednostek Policji  zbadane skargi

potwierdziły zarzuty podnoszone przez obywateli. Najczęstszym powodem skarg

obywateli były przypadki odmowy przyjęcia przez policjantów zgłoszeń o naruszeniu

porządku publicznego, nie odnotowania przez dyżurnego zgłoszenia w książce

wydarzeń, opóźnionego czasu podjęcia interwencji, niewłaściwego jej przeprowadzania

oraz opieszałego prowadzenia czynności sprawdzających. Dla przykładu:

-  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w I połowie 1999r.zarzuty potwierdziły się
wobec 13% skarg. Z 11 skarg, które dotyczyły nie odnotowania przez dyżurnego zgłoszenia w
książce wydarzeń, nie podjęcia czynności, odmowy przyjęcia zgłoszenia, niedbałego
odnotowania adresu, 8 zostało potwierdzonych,

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. W 36 skargach /z 402 rozpatrzonych/
podniesione w nich zarzuty zostały potwierdzone,

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w I półroczu 1999 r. skargi dotyczyły m.in.
zasadności lub sposobu przeprowadzenia interwencji /13% ogółu skarg/, sposobu załatwienia
poprzedniej skargi /11% /, bezczynności lub opieszałego załatwienia spraw /10%/. Problematyka
skarg utrzymywała się w porównaniu do 1998 r. na  tym samym poziome , jednak ich ilość
wzrosła 2-krotnie,

- w  Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu w 1998r. w 13% i w I połowie 1999r. w 16%
potwierdziły się postawione w skargach  zarzuty na działania policjantów,

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przeprowadzona analiza skarg wykazała, że
głównymi przyczynami niewłaściwego i nieterminowego wykonywania obowiązków przez
policjantów był m.in. brak wiedzy zawodowej i nadmiar obowiązków służbowych oraz brak
doświadczenia życiowego i zawodowego funkcjonariuszy. Spośród 273 rozpatrzonych skarg,
złożonych na niewłaściwy sposób lub terminowość wykonania czynności dochodzeniowo-
śledczych oraz bezczynność lub opieszałe załatwianie spraw, zarzuty potwierdzono w 53
przypadkach, tj. 19,2%,

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach zbadanie wybranych 3 skarg oraz 2 które
wpłynęły do Delegatury NIK w trakcie trwania kontroli wykazało, niewłaściwe wykonywanie
obowiązków służbowych przez policjantów. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nierzetelnego
prowadzenia postępowań sprawdzających dotyczących molestowania seksualnego nieletniej, nie
podjęcia interwencji i nie odnotowania jej zgłoszenia w książce interwencji oraz powiadomienia
skarżącej po upływie 11 miesięcy od daty zakończenia czynności wyjaśniających zarzuty
podnoszone w skardze,
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- w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu zbadane skargi na działalność KP w Kobierzycach
i KP Wrocław Psie Pole ujawniły nieskuteczne działania operacyjne związane z poszukiwaniem
w dniach  13 marca i 7 czerwca 1999r. sprawców kradzieży samochodów,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim /woj. zachodnio-pomorskie/
analiza załatwienia 3 skarg związanych z funkcjonowaniem służby dyżurnej wykazała, że
wyjaśnienia zarzutów zawartych w tych skargach opierano głównie na wyjaśnieniach
policjantów, na których złożone były skargi. Zarzuty podnoszone w skargach uznawano za
nieuzasadnione tylko na podstawie wyjaśnień złożonych przez policjantów /na których
składano skargi/, bez rozpatrzenia wszystkich okoliczności opisanych spraw,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku zbadanie anonimowego listu z dn. 8 maja 1999r.
dot. braku reakcji dyżurnego wykazało, że dyżurny Komendy przerwał wypowiedź kobiecie
telefonicznie zgłaszającej kradzieże w mieście słowami �Proszę Panią tam gdzie są ludzie, tam
i są złodzieje� i zerwał połączenie,

- w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu /woj. wielkopolskie/ z 74 skarg, które wpłynęły w
badanym okresie, 33 dotyczyły reagowania policjantów na zgłoszenia. Zarzuty potwierdzone
zostały   w 7 przypadkach,

- do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze /woj. dolnośląskie/ w I półroczu 1999r. wpłynęły
ogółem 33 sprawy zakwalifikowane do postępowania skargowego. W 4 przypadkach skargi
uznano za zasadne / 12%/, natomiast w tym samym okresie 1998r. wskaźnik zasadności
złożonych skarg wynosił 17%,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu /woj. dolnośląskie/ z  wybranych do sprawdzenia
dokumentacji dwóch skarg wynikało, że skargi potwierdziły zarzuty obywateli. Np. faktu
przeprowadzenia interwencji w sklepie policjanci nie udokumentowali w notatnikach służbowych
i nie wylegitymowali osób podejrzanych. Nie przeprowadzono oględzin miejsca kradzieży
przedmiotów z samochodu z udziałem technika kryminalistycznego i nie dokonano penetracji
terenu. W 1998r. w repertorium Prokuratury zarejestrowano 26 postępowań karnych
dotyczących funkcjonariuszy Policji natomiast w 1999r. zarejestrowano 23 postępowania karne,

- w ocenie mieszkańców, władz gminnych Bogatyni /woj. dolnośląskie/ i kierownictwa dużych
zakładów przemysłowych stan bezpieczeństwa i porządku nie był zadowalający. Skargi
odbierane przez władze samorządowe od mieszkańców dotyczyły głównie wydłużonego czasu
oczekiwania na interwencje i nieskuteczności pracy Komisariatu Policji w Bogatyni. Np. wg
kierownictwa �Elektrowni Turów� w Bogatyni wielokrotnie od chwili zawiadomienia o
przestępstwie i wykonania czynności wstępnych do czasu umorzenia dochodzenia nikt z
policjantów nie pojawił się w elektrowni, co nasuwało przypuszczenie o prowadzeniu
postępowania �zza biurka�. Według pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w
Bogatyni dyżurni Komisariatu odmawiali podjęcia skutecznych interwencji nawet po
zgłoszeniu faktu dokonania kradzieży i to w odległości 300m od jednostki Policji. Stwierdzono
także przypadki wszczynania dochodzenia dopiero po upływie 7 tygodni od otrzymania
zawiadomienia o kradzieży.
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Z ustaleń kontroli wynika, że skargi rozpatrywano i udzielano skarżącym odpowiedzi

w terminach dłuższych niż 30 dni od daty ich wpływu50. Nie informowano skarżących o

przyczynach zwłoki, pomimo, że o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie,

organ obowiązany jest zawiadomić strony podając przyczyny oraz nie wskazywano nowych

terminów załatwienia skargi51. I tak np.:

-  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie ujawniono sprawę skargową z 1998r., w
której pomimo przekroczenia terminu jej rozpoznania nie poinformowano  adresata skargi o
przedłużeniu terminu jej rozpoznania,

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie badaniu poddano 2 skargi z których
wynikało, że Inspektorat Komendanta Wojewódzkiego Policji nie zawiadomił wnoszącej
skargę o przekazaniu jej do wyjaśnienia jednostce podległej oraz nie wyegzekwował realizacji
obowiązku poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia skargi. W drugim przypadku
naczelnik  Inspektoratu, pomimo nie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
udzielił skarżącej bezpodstawnej odpowiedzi o wykonaniu wszystkich niezbędnych
czynności  dotyczących zbadania sprawy opieszałego wykonywania czynności zmierzających
do wykrycia sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego,

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z analizy 49 skarg rozpatrzonych przez
Inspektorat Komendanta w latach 1998-1999 ustalono, że odpowiedzi na 3 skargi udzielono z
kilkudniowym opóźnieniem w stosunku do 30-dniowego terminu rozpatrzenia. Skarżący nie
byli informowani o przyczynach tych opóźnień,

- w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy /woj. podkarpackie/ w 1998r. na 62 skargi � 10 z
nich tj. 16,1% zostało załatwionych w terminie dłuższym niż 30 dni. W pismach kierowanych
do zainteresowanych, w których informowano o przedłużeniu terminu załatwienia skargi, nie
wskazywano nowego terminu załatwienia skargi. Skargi rejestrowane były w rejestrze
zakwalifikowanym jako �tajne�. Obowiązujący druk nie ma tej klauzuli. W jednej ze skarg nie
zajęto stanowiska co do jej zasadności a odpowiedź na skargę podpisał Naczelnik Wydziału
Prewencji,

- w Komisariacie Policji w Krakowie Stare Miasto w I półroczu 1999r. na 14 skarg w 3
przypadkach udzielono odpowiedzi w terminie dłuższym niż 1 miesiąc /od 12 do 40 dni/,

- w Komisariacie Policji w Krakowie Grzegórzkach w I półroczu 1999r. na 10 skarg w 2
przypadkach udzielono odpowiedzi w terminie dłuższym niż jeden miesiąc.

                                                          
50 §22 uchwały Nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i

załatwiania skarg i wniosków /MP Nr 29, poz. 162 ze zm./.
51 §22 ust.3 uchwały Nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania

i załatwiania skarg i wniosków /MP Nr 29, poz. 162 ze zm./ oraz art.36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks
postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 1980r. Nr 9 poz. 26 ze zm./.
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W toku kontroli stwierdzono, że brak było w 14 obiektach komend i komisariatów

Policji (9% jednostek Policji poddanych kontroli) informacji o terminach przyjęć obywateli w

sprawach skarg i wniosków52.  Dotyczyło to m.in. Komendy Powiatowej Policji w

Krapkowicach /woj. opolskie/, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Powiatowej

Policji we Wrześni /woj. wielkopolskie/, Komisariatu Policji w Płocku /woj. mazowieckie/,

komisariatów Policji w Poznaniu-Ratajach i Poznaniu-Nowe Miasto oraz I i II komisariatu

Policji w Kaliszu /woj. wielkopolskie/.

2. Stwierdzono, że w latach 1998-1999 do Departamentu Nadzoru I Kontroli MSWiA

wpłynęło 27 skarg dotyczących nieprawidłowej reakcji Policji na zgłoszenia o przestępstwach

i zaginięciach osób. Skargi te były przekazywane , z reguły w trybie nadzoru, do właściwych

jednostek Policji53, w celu ustalenia ich zasadności. Skargi dotyczyły bezczynności Policji na

zgłoszenia o: napaści, pobiciu /11/; kradzieży, włamaniu /11/ oraz zaginięciu osób /5/. Z

uzyskanych informacji wynika, że w jednym przypadku skarga dotycząca nie przyjęcia przez

policjanta zgłoszenia o kradzieży potwierdziła się. Funkcjonariusz został ukarany

dyscyplinarnie. W pozostałych sprawach, zarzuty postawione w skargach nie zostały

potwierdzone w toku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających.

3. W latach 1998�

1999 do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło 635 skarg na funkcjonowanie Policji.

Podjęto i zakończono rozpatrywanie 516 spraw. Z wynikiem pozytywnym zakończono 41

spraw, zaś w 233 sprawach po ich zbadaniu stwierdzono niezasadność wniosków /skarg/. W

190 sprawach wskazano skarżącym przysługujące im środki ochrony prawnej, udzielono

wyjaśnień i informacji istotnych dla skarżącego. Przyjęta w Biurze Rzecznika Praw

Obywatelskich klasyfikacja problemowa skarg nie pozwalała na wyselekcjonowanie skarg

związanych z brakiem reakcji  Policji na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób.

Zbadanie, na zasadzie próby losowej, 52 akt dotyczących działalności Policji pozwoliło na

                                                          
52 § 4 Zarządzenia Nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1987r. w sprawie przyjmowania , rozpatrywania i
załatwiania skarg i wniosków w resorcie spraw wewnętrznych /D. Urz. MSW Nr 1, poz. 3/.
53  art.231 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego / jednolity tekst Dz. U. z 1980 r., Nr

9 poz. 26 ze zm/ .
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wyrażenie przez Dyrektora Biura Rzecznika Praw Obywatelskich opinii, że: �obywatele czują

się zagrożeni istniejącym poziomem przestępczości oraz jednoczesnym brakiem szybkiej, a

także skutecznej reakcji ze strony organów ścigania � niezależnie od obiektywnego poziomu

przestępczości w Polsce�. Z oceny Rzecznika Praw Obywatelskich, przekazanej przez

Dyrektora Biura Rzecznika wynika, że np. dotychczasowe działania Policji dla zapewnienia

bezpieczeństwa  osobom podróżującym kolejami, w tym szybkość reakcji na składane

zawiadomienia o przestępstwach,  wydały się niewystarczające.

4. Ministerstwo Sprawiedliwości w 1998 r. przekazało jednostkom Policji   289 skarg.

W ocenie ministerstwa jedną z głównych przyczyn skarg zasadnych, stanowiących 5,2%

ogółu skarg, był występujący w pracy organów prokuratury brak prawidłowego nadzoru nad

czynnościami Policji wynikający z małego doświadczenia młodej kadry prokuratorskiej.

III. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO I DZIAŁAŃ
PODJĘTYCH PO ZAKOŃCZENIU KONTROLI.

 W wyniku

postępowania kontrolnego sporządzono 159 protokołów, z których 158 zostało podpisanych

bez zastrzeżeń. Do protokołu Komendy Głównej Policji zastrzeżenia złożył Komendant

Główny Policji, które zostały przez kontrolera częściowo uwzględnione w stanowisku z dnia

20 kwietnia 2000 r.  Do tego stanowiska Komendant Główny Policji złożył również

zastrzeżenia, które zostały rozpatrzone przez Komisję Odwoławczą i częściowo

uwzględnione. Uchwała Komisji Odwoławczej została zatwierdzona przez Prezesa NIK jako

ostateczna w dniu  25 sierpnia 2000 r.

W 3 przypadkach

zasięgnięto, w związku z kontrolą, informacji w jednostkach nie kontrolowanych54.

Informacje te dotyczyły głównie ilości i rodzaju skarg związanych z nieprawidłową reakcją

Policji na zgłoszenia obywateli o przestępstwach i zaginięciach osób.
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Wyniki kontroli

zostały omówione na naradach pokontrolnych, a także przedstawione w 157 wystąpieniach

pokontrolnych wraz z uwagami, ocenami i wnioskami adresowanymi do kierowników

(komendantów) jednostek kontrolowanych. Z uwagi na likwidację 2 komisariatów Policji

wnioski z kontroli w tych jednostkach zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym

skierowanym do jednostki nadrzędnej. Wszystkie wystąpienia pokontrolne zostały przyjęte

przez adresatów do realizacji bez zastrzeżeń.

Warszawa, 2000-09-

Opracował:
doradca techniczny
Janusz Nowaczyk

DYREKTOR
           DEPARTAMENTU OBRONY NARODOWEJ

       I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

        Józef  DZIEDZIC

                  Z a t w i e r d z a m:

    PREZES
         NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

             Janusz WOJCIECHOWSKI

    Warszawa, 2000-10-02

                                                                                                                                                                                    
54  Art. 29 pkt 2 lit. f  ustawy o NIK.
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Załącznik nr 1 do informacji

Wykaz jednostek objętych kontrolą
�Reagowanie Policji na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób�

Lp. Województwo Nazwa jednostki kontrolowanej

1 2 3
1 m.st. Warszawa Komenda Główna Policji
2 Komenda Stołeczna Policji
3 Komisariat Policji Warszawa-Śródmieście
4 Komisariat Policji Warszawa-Bielany
5 Komisariat Policji Warszawa-Praga Północ
6 dolnośląskie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
7 Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
8 Komisariat Policji we Wrocławiu Stare Miasto
9 Komisariat Policji we Wrocławiu Leśnicy

10 Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
11 Komisariat Policji w Jeleniej Górze Śródmieściu
12 Komisariat Policji w Karpaczu
13 Komisariat Policji w Zgorzelcu
14 Komisariat Policji w Zawidowie
15 Komisariat Policji w Bogatyni
16 kujawsko-pomorskie Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
17 Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
18 Komisariat Policji w Bydgoszczy-Śródmieściu
19 Komisariat Policji w Solcu Kujawskim
20 Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
21 Komisariat Policji w Gniewkowie
22 Komisariat Policji w Pakości
23 Komenda Miejska Policji w Toruniu
24 II Komisariat Policji w Toruniu
25 III Komisariat Policji w Toruniu
26 lubelskie Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
27 Komenda Miejska Policji w Lublinie
28 IV Komisariat Policji w Lublinie
29 Komisariat Policji w Niemcach
30 Komenda Powiatowa Policji w Puławach
31 Komisariat Policji w Kazimierzu Dolnym
32 Komisariat Policji w Nałęczowie
33 Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
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34 Komisariat Policji w Ostrowiu Lubelskim
35 Komisariat Policji w Kocku

1 2 3
36 lubuskie Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
37 Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
38 I Komisariat Policji w Zielonej Górze
39 III Komisariat Policji w Zielonej Górze
40 Komisariat Policji w Sulechowie
41 Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu
42 Komisariat Policji w Szprotawie
43 Komisariat Policji w Iłowej
44 Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli
45 Komisariat Policji we Wschowej
46 Komisariat Policji w Sławie
47 łódzkie Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
48 Komenda Miejska Policji w Łodzi
49 I Komisariat Policji w Łodzi
50 XIII Komisariat Policji w Łodzi
51 Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie Tryb.
52 Komisariat Policji w Moszczenicy
53 Komisariat Policji w Sulejowie
54 Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
55 Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim
56 Komisariat Policji w Strykowie
57 małopolskie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
58 Komenda Miejska Policji w Krakowie
59 Komisariat Policji w Krakowie-Stare Miasto
60 Komisariat Policji w Krakowie-Grzegórzkach
61 Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
62 Komisariat Policji w Rabce
63 Komisariat Policji w Krościenku
64 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
65 Komisariat Policji w Andrychowie
66 Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej
67 mazowieckie Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
68 Komenda Miejska Policji w Radomiu
69 I Komisariat Policji w Radomiu
70 Komisariat Policji w Pionkach
71 Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
72 Komisariat Policji w Chynowie
73 Komisariat Policji w Nowym Mieście n.Pilicą
74 Komenda Miejska Policji w Płocku
75 Komisariat Policji w Płocku
76 Komisariat Policji w Gąbinie
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1 2 3
77 opolskie Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
78 Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu
79 Komisariat Policji w Kędzierzynie-Koźlu
80 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
81 Komisariat Policji w Zdzieszowicach
82 Komenda Powiatowa Policji w Nysie
83 Komisariat Policji w Otmuchowie
84 Komisariat Policji w Paczkowie
85 podkarpackie Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
86 Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
87 I Komisariat Policji w Rzeszowie
88 Komisariat Policji w Krasnem
89 Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
90 Komisariat Policji w Żołyniu
91 Komisariat Policji w Czarnej Łańcuckiej
92 Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
93 Komisariat Policji w Jodłowej
94 Komisariat Policji w Brzostku
95 podlaskie Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
96 Komenda Miejska Policji w Białymstoku
97 III Komisariat Policji w Białymstoku
98 Komisariat Policji w Łapach
99 Komenda Powiatowa Policji w Wysokiej Mazowieckiej

100 Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
101 pomorskie Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
102 Komenda Miejska Policji w Gdańsku
103 Komisariat Policji w Gdańsku-Śródmieściu
104 Komisariat Policji w Gdańsku-Oliwie
105 Komenda Miejska Policji w Słupsku
106 I Komisariat Policji w Słupsku
107 Komisariat Policji w Ustce
108 Komenda Powiatowa Policji w Tczewie
109 Komisariat Policji w Tczewie Suchostrzygach
110 Komisariat Policji w Pelplinie
111 Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
112 Komisariat Policji w Łebie
113 Komisariat Policji w Nowej Wsi Lęborskiej
114 śląskie Śląska Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
115 Komenda Miejska Policji w Katowicach
116 II Komisariat Policji w Katowicach
117 IV Komisariat Policji w Katowicach
118 Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
119 I Komisariat Policji w Rudzie Śląskiej

1 2 3
120 IV Komisariat Policji w Rudzie Śląskiej
121 Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
122 Komisariat Policji w Pszowie
123 Komisariat Policji w Rydułtowach
124 świętokrzyskie Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
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125 Komenda Miejska Policji w Kielcach
126 II Komisariat Policji w Kielcach
127 IV Komisariat Policji w Kielcach
128 Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
129 Komisariat Policji w Wąchocku
130 Komisariat Policji w Brodach Iłżeckich
131 Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
132 Komisariat Policji w Waśniowie
133 Komisariat Policji w Bodzechowie
134 warmińsko-mazurskie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
135 Komenda Miejska Policji w Elblągu
136 Komisariat Policji w Pasłęku
137 Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
138 Komisariat Policji w Morągu
139 Komenda Powiatowa Policji w Piszu
140 wielkopolskie Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
141 Komenda Miejska Policji w Poznaniu
142 Komisariat Policji w Poznaniu-Ratajach
143 Komisariat Policji w Poznaniu-Chardowie
144 Komisariat Policji w Poznaniu-Nowe Miasto
145 Komisariat Policji w Swarzędzu
146 Komenda Miejska Policji w Kaliszu
147 I Komisariat Policji w Kaliszu
148 II Komisariat Policji w Kaliszu
149 Komenda Powiatowa Policji we Wrześni
150 zachodniopomorskie Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
151 Komenda Miejska Policji w Szczecinie
152 Komisariat Policji w Szczecinie-Śródmieściu
153 Komisariat Policji w Szczecinie-Międzyodrzu
154 Komisariat Policji w Szczecinie-Dąbiu
155 Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim
156 Komisariat Policji w Łobzie
157 Komenda Miejska Policji w Koszalinie
158 I Komisariat Policji w Koszalinie
159 II Komisariat Policji w Koszalinie

Załącznik nr 3 do informacji

Wykaz ważniejszych aktów normatywnych

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179 ze zm

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (j.t. Dz.U. z 1980 r. Nr 9 poz.
26 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553 ze sprost. Dz.U. Nr 128 poz. 840).
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4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89 poz. 555).

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95).

7. Uchwała Nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980 r. w sprawie organizacji przyjmowania,
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (M.P. Nr 29 poz. 162 ze zm.).

8. Zarządzenie Nr 8/87 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1987 r. w sprawie organizacji
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w resorcie spraw wewnętrznych (Dz.Urz.
MSW Nr 1 poz. 3 i Nr 3 - sprostowanie).

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na
stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz.U. Nr 12, poz. 107).

10. Zarządzenie Nr 9/91 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 sierpnia 1991 r.

w sprawie określenia warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim

powinien odpowiadać policjant na określonym stanowisku służbowym (nie publikowane).

11. Zarządzenie Nr 42/93 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie

policyjnego systemu informacyjnego o postępowaniach przygotowawczych oraz

niektórych innych zdarzeniach (nie publikowane).

12. Zarządzenie Nr 16/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie

policyjnego systemu informacyjnego o postępowaniach przygotowawczych oraz

niektórych innych zdarzeniach (Dz.Urz. KGP z 1999 r. Nr 4, poz. 14 i Nr 8 poz. 45).

13. Rozkaz Nr 3/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 1995 r. w

sprawie organizacji pełnienia służby dyżurnego w jednostkach organizacyjnych Policji (nie

publikowany).

14. Zarządzenie Nr 21/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie

organizacji i zakresu działania komend i komisariatów oraz innych jednostek

organizacyjnych Policji (nie publikowane).

15. Zarządzenie Nr 40 Pf/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia

1996 r. w sprawie metod i form gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję

informacji uzyskanych w toku realizacji zadań (nie publikowane).
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16. Decyzja Nr 131/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 1996 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego zasad organizacji doskonalenia zawodowego

służb dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji (nie publikowana).

17. Zarządzenie Nr 039/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 1996

r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych

(nie publikowane).

18. Decyzja Nr 131/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 1996 r. w

sprawie wprowadzenia do użytku służbowego zasad organizacji doskonalenia zawodowego

służb dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji (nie publikowana).

19. Zarządzenie Nr 6/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 1998 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania Komendy Głównej Policji (nie publikowane).

20. Zarządzenie Nr 22/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 03 listopada    1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów

i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz.Urz. KGP z 1999 r. Nr 5, poz. 21).

21. Zarządzenie Nr 28/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 09 grudnia 1998 r. w

sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji (Dz.Urz. KGP z 1999 r. Nr 8, poz. 43).

22. Algorytmy postępowania dyżurnego komendy wojewódzkiej Policji oraz komendy

powiatowej Policji (nie publikowane).

Załącznik nr 2 do informacji

Charakterystyka 159 skontrolowanych jednostek Policji
pod względem ujawnionych nieprawidłowości i uchybień

1 Komenda Najwyższa Izba Kontroli zwróciła  uwagę na potrzebę dostosowania
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Główna

Policji

regulacji dotyczących reagowania Policji na zgłoszenia o

przestępstwach i zaginięciach osób do treści zarządzenia Nr 3/00

Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca  2000 r. w sprawie

szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend,

komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Dotyczyło to

zwłaszcza właściwości komendantów jednostek organizacyjnych Policji

odnośnie tworzenia i przekształcania struktury organizacyjnej tych

jednostek oraz zasad funkcjonowania komisariatów Policji.

województwo dolnośląskie

2 Komenda
Wojewódzka
Policji
we Wrocławiu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń o
przestępstwach i zaginięciach osób: Dyżurni nie byli oceniani pod kątem
predyspozycji psychofizycznych do pełnienia powierzonych im funkcji. Nie
utworzono rezerwy kadrowej na stanowiska dyżurnych. Nie zrealizowano
specjalistycznych szkoleń doskonalących dyżurnych. W odniesieniu do 4 spośród
14 dyżurnych nie dokonano ocen przydatności do pracy na zajmowanych
stanowiskach. Brak było bezpośredniej łączności telefonicznej z komendami
powiatowymi z terenu byłego województwa wałbrzyskiego. Urządzenia łączności
radiowej nie pokrywały swoim zasięgiem całego obszaru wojew. dolnośląskiego
/np. część Kotliny Kłodzkiej/. Stanowisko kierowania Komendy nie zostało
wyposażone w system rejestracji korespondencji radiowej i telefonicznej.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań: Nie określone zostały zasady współpracy

dyżurnych z ośrodkami dyspozycyjnymi innych formacji np. PSP,

siłami zbrojnymi, służbami wojewody  podczas występowania

sytuacji kryzysowych.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Prowadzone przez Komendę w 1999r. kontrole
wykazały, że np. w Komisariacie Wodnym we Wrocławiu nie
przydzielano zadań policjantom kierowanym do służby patrolowej. W
KPP w Jaworze stwierdzono liczne przypadki opóźnień w rejestracji
w centralnej kartotece /CKRU/ skradzionych samochodów,
dochodzące nawet do 11 dni. Nie stosowano ujednoliconej formy
dokumentowania przebiegu czynności kontrolnych prowadzonych
przez merytoryczne wydziały Komendy.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie wszystkie komendy

powiatowe /miejskie/ wypełniały obowiązek rejestracji skarg w
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systemie SKARGA. Spowodowane to było m.in. nie zainstalowaniem

systemu /Zgorzelec, Kamienna Góra/, nie posiadaniem przez

pracowników zajmujących się skargami dostępu do terminali

komputerowych / Wrocław/, czy też brakiem dostępu do systemu i

jego nieznajomością  /Lubań/. Uchybienia w dokumentacji dotyczyły

kompletności akt skargowych, momentu rejestracji a także trybu

załatwienia. Np. w aktach brak było skargi a  rejestracja nastąpiła

po terminie jej załatwienia. Brak było sprawozdań z postępowania

wyjaśniającego jak również informacji o sposobie załatwienia skarg i

odpowiedzi dla osób skarżących. Akta sprawy przekazane do

archiwum zawierały wyłącznie pismo przekazujące skargę do

załatwienia wg właściwości. Udzielono odpowiedzi na skargę z

przekroczeniem obowiązującego terminu. Podczas badania skarg

zaniechano wykonanie podstawowych czynności służących

zabezpieczeniu dowodów przestępstwa. W I półroczu 1999r. skargi

dotyczyły m.in. zasadności lub sposobu przeprowadzenia interwencji

/13% ogółu skarg/, sposobu załatwienia poprzedniej skargi /11% /,

bezczynności lub opieszałego załatwienia spraw /10%/.

Problematyka skarg utrzymywała się w porównaniu do 1998r. na

tym samym poziome , jednak ich ilość wzrosła 2-krotnie.

3 Komenda
Miejska
Policji
we Wrocławiu

 Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Obsada etatów policyjnych i

cywilnych nie zapewniała  właściwe funkcjonowanie Komendy.

Dyżurni nie byli oceniani pod kątem predyspozycji psychofizycznych

do pełnienia powierzonych im funkcji. Nie stosowano wobec

funkcjonariuszy pełniących służbę dyżurnych szczególnych sposobów

motywacji do pracy. Jeden z 15 dyżurnych nie posiadał pełnych

kwalifikacji do pełnienia służby. Czynnikiem decydującym o

powierzeniu obowiązków pełnienia służby dyżurnego w Komendzie

były rozmowy z kandydatami, które nie były dokumentowane. Od
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chwili utworzenia Komendy nie zorganizowano stanowiska kierowania,

korzystając w tym zakresie z pomieszczeń i urządzeń KWP. Komenda

nie posiadała komputera podłączonego do Policyjnej Sieci

Teletransmisji Danych. System informatyczny będący w dyspozycji

dyżurnych jest przestarzały i niewydolny.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie rejestrowano w książce wydarzeń Komendy wszystkich
zgłoszonych zdarzeń podlegających meldowaniu dyżurnemu KWP.
Odnotowano w dniu 16 listopada 1999r. przypadek nie podjęcia
przez dyżurnego KP Wrocław Śródmieście działań interwencyjnych
tj. pomocy osobie leżącej na ulicy w temp. powietrza poniżej 0°C. Po
ok. 3 godz od chwili zgłoszenia pomocy udzielili strażnicy Straży
Miejskiej a zdarzenie to nie zostało odnotowane w rejestrach
Komisariatu Policji.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  W dniach 4-

10 stycznia 1999r. od poniedziałku do piątku kierowano

więcej policjantów do pełnienia służby interwencyjnej niż w

dni wolne od pracy, mimo, że ilość zdarzeń rozłożona była

w zasadzie równomiernie w poszczególnych dniach

tygodnia, a nawet stwierdzono ich więcej w sobotę niż w

środę i czwartek. Mniejsza liczba funkcjonariuszy

kierowanych do służby w dni wolne i święta wynikała z

przyjętych zasad organizacji służby.
 Nie prowadzono szkoleń w zakresie współdziałania służb dyżurnych z innymi
formacjami /PSP, SG itp./. Nie określone zostały zasady współpracy z tymi
formacjami.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: Rejestrację skarg rozpoczęto

dopiero w marcu 1999r. Najwięcej skarg dotyczyło m.in. zasadności

przeprowadzenia interwencji, niesłusznego zatrzymania lub ukarania mandatem,

bezczynności Policji i opieszałego załatwiania spraw. Kontrole prowadzone przez

służby inspekcyjne Komendy ujawniły m.in. niewłaściwe prowadzenie
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dokumentacji tj. nie rejestrowanie godz. zakończenia interwencji oraz sposobu jej

załatwienia, nie zatwierdzania przez komendantów komisariatów grafików służb,

nie dokonywania adnotacji w notatnikach przez funkcjonariuszy patroli

zmotoryzowanych. Zbadane skargi na działalność KP w Kobierzycach i KP

Wrocław Psie Pole ujawniły nieskuteczne działania wykrywcze związane z

poszukiwaniem w dniach 13 marca i 7 czerwca 1999r. sprawców kradzieży

samochodów.

4 Komisariat
Policji
we Wrocławiu
Stare Miasto

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Z 16 dyżurnych 3 nie było

przeszkolonych na specjalistycznych kursach dla służb dyżurnych,

dwóch nie ukończyło kursów informatycznych, 2 osoby nie były

przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń łączności oraz jedna nie

spełniała wymogu w zakresie  posiadanego stopnia służbowego.

Niedostateczna ilość terminali  w Komisariacie utrudniała dostęp

policjantom do systemu informatycznego.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie zawsze przestrzegano procedur postępowania. Stwierdzono
przypadek odmówienia przyjęcia w dniu 3 marca 1999r. zgłoszenia
rozboju w centrum Wrocławia na osobie niepełnoletniej. Dyżurny nie
odnotował tego faktu w książce wydarzeń, nie przesłuchał
poszkodowanego w charakterze świadka i nie powiadomił rodziców
ofiary napadu. Z winnym zaniedbania policjantem kierownictwo
Komisariatu przeprowadziło rozmowę ostrzegawczą i obniżyło
dodatek służbowy.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Z zbadanych

17 akt wybranych zdarzeń stwierdzono w 2 przypadkach

nie rejestrowanie przez dyżurnych rodzaju i czasu
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wydanych zarządzeń oraz kto skierowany był do

interwencji. Niekompletne były wpisy w książkach

interwencji. Brak było wpisów czasu rozpoczęcia i

zakończenia interwencji, czasu potwierdzenia zdarzenia

lub sposobu zakończenia interwencji. Policjanci

interweniujący na miejscu zdarzenia dokumentowali swoje

czynności w notatkach służbowych w sposób lakoniczny, z

pominięciem niekiedy istotnych szczegółów dotyczących

zdarzenia.

5 Komisariat
Policji
we Wrocławiu
Leśnicy

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Na etatach dyżurnych

zatrudnionych było 4 funkcjonariuszy, którzy wykonywali inne zadania

służbowe. Funkcję dyżurnych pełniły osoby zatrudnione na

stanowiskach policjantów i starszych policjantów. Jeden z dyżurnych

posiadał zaledwie 4 letni staż służb. Funkcjonariuszy nie przeszkolono

w zakresie korzystania z policyjnych systemów informatycznych i

obsługi urządzeń łączności. Od 1997r. stanowisko kierowania

pozbawione było łączności resortowej umożliwiającej kontakt z

jednostkami Policji co istotnie utrudniało terminową realizację

zlecanych zadań. Koordynowanie działań odbywało się  z dyżurnym

KMP poprzez łączność Telekomunikacji Polskiej S.A. Sprzęt łączności

wykazywał dużą awaryjność i niską skuteczność. Brak terminali

komputerowych uniemożliwiał korzystanie z policyjnych baz danych.

Budynek nie odpowiadał potrzebom komisariatu. Np. dowody rzeczowe

zatrzymane przy przestępcach przechowywano w kotłowni bądź w

pomieszczeniach biurowych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W godz. 22,00-6,00 dyżurny pełnił służbę jednoosobowo, a
przyjmowane zgłoszenia przekazywał do załatwienia dyżurnemu KP
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Wrocław-Fabryczna. Poszukiwanie osób prowadził KP Wrocław-
Fabryczna.
Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie objętym
kontrolą: Kontrola przeprowadzona przez KMP w I półroczu 1999r. wykazała
m.in. brak wpisów w książce wydarzeń dotyczących daty i godz. zgłoszenia, czasu
zdarzenia i rodzaju wydanych decyzji, czasu rozpoczęcia i  zakończenia
interwencji.

6 Komenda
Miejska
Policji
w Jeleniej
Górze

 Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Nie prowadzono badań

predyspozycji psychofizycznych osób pełniących funkcje dyżurnych.

Trzech spośród 5 dyżurnych nie posiadało aktualnych ocen służbowych

na zajmowanym stanowisku, mimo że od ostatnich ocen upłynęło ponad

5 lat. Nie określone zostały zasady archiwizowania rozmów. Nie

rejestrowane były rozmowy z telefonu pogotowia policyjnego� 997�.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dwóch spośród 3 dyżurnych odnotowywało w książce wydarzeń
jedynie godziny przyjęcia i zdania służby. W książkach wydarzeń nie
w pełni rejestrowano czas i sposób zgłoszenia zdarzenia, osoby
zgłaszającej, godziny wystąpienia zdarzenia. Zdarzenie potrącenia
pieszego które miało miejsce  w dniu 5 listopada 1999r. odnotowane
zostało w książce interwencji o godz.18,30 a w książce wydarzeń
zdarzenie to zostało zarejestrowano tego dnia o godz. 21,50 w
sposób lakoniczny bez podania osoby zgłaszającej, sposobu
zgłoszenia i podjętych czynności.

 Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Brak było

dokumentów potwierdzających  zapoznanie się dyżurnych

z algorytmami postępowania. Posiadane algorytmy nie

określały procedur reagowania w przypadku zgłoszenia

zaginięcia osoby. W książkach służby nie odnotowywano

miejsc pełnienia służby patroli zmotoryzowanych i

pieszych. Dyżurni nie odbyli szkolenia w zakresie

współpracy z innymi formacjami np. PSP, SG, Strażą

Miejską.
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Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Inspekcje kontroli wewnętrznej wykazały brak
rzetelnego dokumentowania zdarzeń w podległych jednostkach, np.
brakowało wpisów w książkach interwencji w okresach 1,5
miesięcznych, pełnienie służby przez dyżurnych bez broni lub brak
było zapisów o jej pobraniu w książce wydania broni.  W systemie
informatycznym ZSIP  w Komendzie nie było zarejestrowanych 4 z
15 wybranych losowo zdarzeń. W 1 przypadku z 6 badanych,
obejmujących poszukiwania osób zaginionych, brak było
zarejestrowania  w programie ZSIP danych o osobie zaginionej oraz
w 3 przypadkach z 9 badanych nie zarejestrowano wypadku
drogowego, bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz pożaru
zakładu krawieckiego.
 System skarg w zakresie objętym kontrolą: Spośród 105 skarg,

rozpatrzonych w 1998r. we własnym zakresie, w 6 przypadkach nie

dotrzymano 30 dniowego terminu ich rozpatrzenia. W I półroczu

1999r. wpłynęły ogółem 33 sprawy zakwalifikowane do postępowania

skargowego. W 4 przypadkach skargi uznano za zasadne / 12%/,

natomiast w tym samym okresie 1998r. wskaźnik ten wynosił 17%.

7 Komisariat
Policji
w Jeleniej
Górze
Śródmieściu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Dwóch spośród 5 dyżurnych nie

posiadało kwalifikacji zawodowych aspiranta wymaganych od

policjantów na tych stanowiskach. Nie określono zasad organizacji

służby na stanowisku kierowania.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni ewidencję zdarzeń prowadzili w sposób niepełny, nie
rejestrując czasu ich zgłoszenia, podejmowanych decyzji i ich
realizację.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Algorytmy

postępowania nie były dostosowane do potrzeb i

warunków działania Komisariatu np. w przypadku

zawiadomienia o zaginięciu osoby oraz nie uwzględniały
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wszystkich możliwych wydarzeń wyszczególnionych w

algorytmie KGP z marca 1999r. Dyżurni nie byli objęci

szkoleniami w zakresie analizy i oceny sytuacji zagrożeń i

koordynacji działań służb policyjnych jak również

współpracy z innymi formacjami.

8 Komisariat
Policji
w Karpaczu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Trzech dyżurnych spośród 4 nie

zostało przeszkolonych na specjalistycznych kursach aspiranckich. Nie

określone zostały szczegółowe zasady organizacji służby na stanowisku

kierowania. Brak było terminali komputerowych umożliwiających

dyżurnym wgląd do policyjnych systemów informatycznych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni ewidencję w książce wydarzeń prowadzili w sposób
niekompletny tj. nie rejestrowali w 10% przypadków czasu
zgłoszenia zdarzenia oraz rodzaju wydanych zarządzeń. We
wszystkich badanych zdarzeniach nie odnotowano czasu wydanych
przez dyżurnego zarządzeń, jak również sposobu ich realizacji

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Nie

opracowane zostały algorytmy postępowania dyżurnego.

Wzorcowy algorytm postępowania KGP nie został

dostosowany do potrzeb jednostki.  Dyżurni nie zostali

objęci szkoleniami wewnętrznymi w zakresie analizy i

oceny sytuacji zagrożeń i koordynacji działań służb

policyjnych, jak również w zakresie współpracy z innymi

formacjami.
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Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Pomimo codziennych odpraw służbowych
kierownictwa KP z dyżurnymi, nie spowodowano rzetelnego
ewidencjonowania zgłaszanych zdarzeń

9 Komenda
Powiatowa
Policji w
Zgorzelcu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Jeden policjant nie posiadał

przeszkolenia specjalistycznego dyżurnych a drugi nie posiadał

wymaganego stażu służby. Nie stosowano wobec funkcjonariuszy

pełniących służbę dyżurnych szczególnych sposobów motywacji do

pracy. Nie określone zostały zasady pełnienia służby na stanowisku

kierowania. Dyżurni nie uczestniczyli w żadnych formach doskonalenia

zawodowego lub przeszkoleniach specjalistycznych. Brak było

wydzielonego pomieszczenia dla osób oczekujących na załatwienie

sprawy. Obowiązek wypełniania wielu dokumentów /ksiąg, rejestrów,

druków/ absorbował dyżurnych, którzy nie zawsze natychmiast

reagowali na sygnał telefonu pogotowia policyjnego �997�. Brakowało

rozeznania na jakiej podstawie wprowadzono  27 wzorów dokumentów,

m.in. książek telegramów, książek zadań doraźnych wydziałów, książek

kontrolnych, rejestru badań stanu trzeźwości, itp.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Stwierdzono przypadki rejestrowania kilku zdarzeń w książce
wydarzeń pod tym samym numerem porządkowym. Zapisy nie były
prowadzone na bieżąco, nie odnotowywano w wielu przypadkach
czasu i rodzaju wydanych zarządzeń. Tym samym dokumentacja ta
nie pozwalała na dokładną i w pełni obiektywną ocenę reakcji Policji
na zgłoszenia obywateli o przestępstwach. Dyżurni w różny sposób
dokumentowali przyjęcie zgłoszenia o zaginięciu osób. I tak np.
adnotacje były dokonywane w książce wydarzeń innym razem tylko
w książce interwencji. Nie zawsze była odnotowana godzina
przyjęcia zgłoszenia oraz rodzaj wydanych zarządzeń i czasu ich
reakcji. Przyczyną tego był m.in. brak algorytmów ustalających
działania dyżurnych przyjmujących zgłoszenia o zaginięciu osób
Ograniczone były możliwości porozumienia się obywateli ze
stanowiskiem kierowania /numer pogotowia policyjnego �997�/ ze
względu na stosowanie w kilkunastu miejscowościach przestarzałych
central elektromechanicznych.
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Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Modelowe

algorytmy opracowane w KGP nie zostały formalnie

wprowadzone w życie. Dyżurni przyjęli do stosowania

algorytmy opracowane w b. Komendzie Rejonowej Policji,

które ze względu na zmiany organizacyjne stały się

nieaktualne. Dyżurny miał do dyspozycji jedynie 1 lub 2

funkcjonariuszy do natychmiastowego kierowania na

miejsce zdarzenia. Np. w dniu 6 listopada 1999r. /sobota/

przyjęto o godz. 17,25 prośbę od obywatela o interwencję

w związku z kradzieżą towaru z samochodu, a o godz.

17,27 zgłoszenie  o napadzie na innego obywatela. Z

uwagi na zaangażowanie policjantów w innych działaniach,

pierwszy z pokrzywdzonych został skierowany do KPP,

gdzie w godz. 18,00 - 19,00 sporządzono dokumenty

opisujące okoliczności zdarzenia, a drugiego

poinformowano, żeby udał się do miejsca swojego

zamieszkania, tj. do miejscowości Jerzmanki dokąd o

godz. 21,00 dyżurny Komendy skierował funkcjonariuszy

celem wykonania czynności dochodzeniowych.

Poszukiwania utrudniało niedostateczne wyposażenie w

sprzęt np. komputer ze skanerem do przygotowania

zdjęcia zaginionego i szybkie przekazanie fotokomunikatu.

Odnotowano przypadek nie podjęcia penetracji

pomieszczeń zaginionej  osoby, którą po 3 tygodniach

odnaleziono martwą we własnym warsztacie. Zaginionego
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poszukiwano m.in. w szpitalach i za granicą.  Brak było

dokumentu odwołującego te poszukiwania.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Jedna ze skarg, która

wpłynęła w czerwca 1999r. do prokuratury dotyczyła nie przyjęcia przez

dyżurnego funkcjonariusza Policji w Zgorzelcu zgłoszenia od

pokrzywdzonej zawiadamiającej o gwałcie. W 1998r. nie było

zatrudnionego funkcjonariusza i wydzielonego stanowiska do przyjmowania

i rozpatrywania skarg. Rejestr skarg nie był rzetelnie prowadzony. Brak było

rozeznania jaki był wynik badania 4 skarg przekazanych do jednostki

nadrzędnej. Najczęstszym powodem skarg obywateli były przypadki

niewłaściwego sposobu przeprowadzania interwencji, opieszałego

prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych. W wybranych do

sprawdzenia dokumentacji dwóch skarg wynikało, że skargi potwierdziły

zarzuty obywateli. Np. faktu przeprowadzenia interwencji w sklepie

policjanci nie udokumentowali w notatnikach służbowych i nie

wylegitymowali osób podejrzanych. Nie przeprowadzono oględzin miejsca

kradzieży przedmiotów z samochodu z udziałem technika

kryminalistycznego i nie dokonano penetracji terenu. W 1998r. w

repertorium Prokuratury zarejestrowano 26 postępowań karnych

dotyczących funkcjonariuszy Policji natomiast w 1999r. zarejestrowano 23

postępowania karne.

10 Komisariat
Policji
w Zawidowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Pomimo istnienia stanowiska

kierowania nie została wydzielona służba dyżurna. Tylko 1

funkcjonariusz pełnił obowiązki dyżurnego. Inni funkcjonariusze nie

spełniali wymagań określonych dla dyżurnych. Mieszkańcy nie

uzyskiwali bezpłatnych połączeń z Komisariatem telefonując na numer

997. Nie rejestrowano rozmów telefonicznych. Brak było sprzętu

informatycznego. Policjanci nie odbyli stosownego przeszkolenia w tym
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zakresie. W budynku Komisariatu nie zamieszczono numeru telefonu

tej jednostki.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Stanowisko kierowania nie było wyposażone we wszystkie rejestry i
książki wymagane do pełnienia służby dyżurnej. Rejestracja
zgłoszeń następowała w różnych dokumentach. W książce wydarzeń
rejestrowane były przede wszystkim zdarzenia o charakterze
kryminalnym oraz np. niektóre zgłoszenia o zaginięciu osób. W
książce interwencji dokumentowano zgłoszenia dot. interwencji w
sprawach awantur domowych czy zakłóceń spokoju i ciszy nocnej, w
rejestrze czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowań
przygotowawczych odnotowywane różne zgłoszenia dot. np.
niepłacenia alimentów, przestępstw celnych, zgłoszenia o
zaginięciach osób w rejestrze osób zaginionych, o innych
zdarzeniach nie stanowiących przestępstw w rejestrze wykroczeń. W
dokumentach nie nadawano kolejnym zapisanym zgłoszeniom
numerów lub występowały pomyłki w ich numeracji. W 1998r. w 25
zgłoszeniach o popełnieniu przestępstw /22,6% zarejestrowanych
tego typu zgłoszeń/ nie zapisano godziny zgłoszenia. W I półroczu
1999r. nie odnotowano godziny zgłoszenia o popełnieniu
przestępstwa w 17 przypadkach /30%/, w tym w 2 przypadkach nie
podano nawet daty zgłoszenia. W książce wydarzeń nie zapisywano
czynności podejmowanych po zgłoszeniu o przestępstwie, pomimo
iż istniała w niej rubryka �rodzaj i czas wydanych zarządzeń�.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:

Funkcjonariusze postępowali w oparciu o algorytmy

otrzymane w czerwcu 1996r., które nie odpowiadały

aktualnej strukturze administracji rządowej i

samorządowej. Nie były stosowane algorytmy

postępowania dyżurnych opracowane w KGP w 1999r.

Dla 3 z 10 wybranych losowo zdarzeń nie ustalono w

czasie kontroli czasu reakcji z powodu braku

udokumentowania godziny przyjęcia zawiadomienia. Nie

zawsze dochodzenia były wszczynane niezwłocznie po

otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwach. Wśród 10



Informacja o wynikach kontroli reagowania Policji na zgłoszenia
 o przestępstwach i zaginięciach osób.

97

zgłoszeń o zdarzeniach o charakterze kryminalnym

stwierdzono 2 przypadki wszczęcia dochodzeń po 3

dniach od zgłoszenia, pomimo iż w dwóch dniach

następujących po zgłoszeniu, prowadzący policjant nie

udokumentował podejmowania jakichkolwiek czynności

procesowych. Brak było algorytmów postępowania w

przypadku zaginięcia osób. Stwierdzono przypadek

wysłania meldunku o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu

osoby dopiero po 27 dniach od przyjęcia zgłoszenia.

Dyżurny nie był przeszkolony na kursie w zakresie analiz i

oceny sytuacji zagrożeń oraz koordynacji działań służb

policyjnych czy współpracy z innymi formacjami.

 Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:   Liczba zapisanych w książce wydarzeń
zgłoszeń o zdarzeniach o charakterze kryminalnym nie zgadzała się
z liczbą wszczętych postępowań. W 1998r. zapisano w książce
wydarzeń  106 zgłoszeń o zdarzeniach o charakterze kryminalnym, a
w I półroczu 1999r - 55, podczas gdy w tym samych okresach
funkcjonariusze Komisariatu wszczęli 286 i 118 postępowań.

11 Komisariat
Policji
w Bogatyni

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Wszyscy funkcjonariusze  /5/

pełniący  funkcje służby dyżurnej nie spełniali wymagań dla nich

określonych. Tylko 2 zostało przeszkolonych na kursach aspiranckich.

Pozostali nie posiadali wykształcenia średniego i z tego powodu nie

odbyli szkolenia aspiranckiego. Jeden nie posiadał także pięcioletniego

stażu służby w Policji. Funkcjonariusze nie byli także przeszkoleni na

kursach w zakresie np. informatyki, łączności. W 1998r. dodatkowo

służbę dyżurnych pełniło 17 funkcjonariuszy a w I połowie 1999r. 13,

którzy również (z wyjątkiem jednego) nie posiadali stosownych

kwalifikacji. Nie rejestrowano rozmów telefonicznych. Brak było
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urządzeń identyfikujących numer telefonu z którego uzyskano

połączenie z Policją. Błędne oprogramowanie centrali telefonicznej

Komisariatu powodowało zaniki łączności z jednostką zwierzchnią.

 Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Stanowisko kierowania nie było wyposażone we wszystkie rejestry i
książki wymagane w Policji. Rejestracja zgłoszeń następowała w
różnych dokumentach. W książce służby /nie prowadzono książek
wydarzeń lub służby i wydarzeń/ rejestrowane były przede wszystkim
zgłoszenia o zdarzeniach o charakterze kryminalnym oraz np.
niektóre zgłoszenia o zaginięciu osób, wypadkach i kolizjach
drogowych. W książce interwencji dokumentowano zgłoszenia dot.
interwencji w sprawach awantur domowych czy zakłóceń spokoju i
ciszy nocnej, w rejestrze czynności sprawdzających i odmów
wszczęcia postępowań przygotowawczych odnotowywane różne
zgłoszenia dot. np. niepłacenia alimentów, przestępstw celnych,
zgłoszenia o zaginięciach osób w rejestrze osób zaginionych, o
innych zdarzeniach nie stanowiących przestępstw w rejestrze
wykroczeń. W dokumentach nie nadawano kolejnym zapisanym
zgłoszeniom numerów lub występowały pomyłki w ich numeracji. W
1998r. nie określono formy zgłoszenia w 516 przypadkach, tj. 76,7%
zapisanych zdarzeń o charakterze kryminalnym, a w I półroczu
1999r. w 247 przypadkach /75,8%/. Nie wszystkie zgłoszone
zdarzenia były rejestrowane w dokumentacji dyżurnego, co znalazło
potwierdzenie w 4 skargach na bezczynność funkcjonariuszy.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań: Brak było

algorytmów postępowania w przypadku zaginięcia osób,

blokady dróg. Dyżurni nie zostali uprawnieni do

korzystania z systemu informatycznego OPIS.

 Odnotowano przypadek nie dokonania  przez dyżurnego czynności nakazanych w

algorytmie, dotyczący próby kradzieży pojazdu z terenu zakładu pracy. Nie

zorganizował pościgu oraz nie wysłał na miejsce psa tropiącego. Dla 2 z 8

wybranych losowo zdarzeń nie ustalono czasu reakcji z powodu braku

udokumentowania godziny przyjęcia zawiadomienia. W pozostałych przypadkach

czas reakcji wynosił nawet 100 min.  Dyżurni nie byli przeszkoleni  w zakresie

analiz i oceny sytuacji zagrożeń oraz koordynacji działań służb policyjnych czy
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współpracy z innymi formacjami.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:   System koordynacji działań nie był zbyt
efektywny. W stosunku do 1998r. zmniejszyła się o 20% liczba służb
patrolowych, liczba sporządzonych wniosków o ukaranie /o 11%/,
liczba legitymowanych osób /o 62%/.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: W ocenie mieszkańców, władz
gminnych Bogatyni i kierownictwa zakładów przemysłowych stan bezpieczeństwa
i porządku nie był zadowalający. Skargi odbierane przez władze samorządowe od
mieszkańców dotyczyły głównie wydłużonego czasu oczekiwania na interwencje i
nieskuteczności pracy Policji. Np. wg kierownictwa �Elektrowni Turów� w
Bogatyni wielokrotnie od chwili zawiadomienia o przestępstwie i wykonania
czynności wstępnych do czasu umorzenia dochodzenia nikt z funkcjonariuszy nie
pojawił się w elektrowni, co nasuwało przypuszczenie o prowadzeniu
postępowania �zza biurka�. Według pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. w Bogatyni dyżurni Komisariatu odmawiali podjęcia skutecznych
interwencji nawet po zgłaszaniu faktu dokonania kradzieży i to w odległości 300m
od jednostki Policji. Stwierdzono także przypadki wszczynania dochodzenia
dopiero po upływie 7 tygodni od otrzymania zawiadomienia o kradzieży.
Zastrzeżenia wzbudził niejednolity sposób dokumentowania prowadzonych
postępowań wyjaśniających skarg.

województwo kujawsko-pomorskie

12 Komenda
Wojewódzka
Policji
w Bydgoszczy

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń o
przestępstwach i zaginięciach osób: W latach 1998-1999 w regulaminach
organizacyjnych nie wyodrębniono służb dyżurnych, ich podległości
organizacyjnej, zadań oraz usytuowania i nadzoru w stosunku do jednostek
podległych. Dyżurni nie posiadali zakresów czynności, podobnie funkcjonariusze
Wojewódzkiego Sztabu Policji. Spośród 5 pomocników dyżurnych Komendy
dwóch nie ukończyło kursów doskonalenia zawodowego dla dyżurnych.  Ogółem
w województwie 52% dyżurnych nie posiadało stosownych szkoleń w tym
zakresie. Z wyznaczonej rezerwy kadrowej jedynie 9% funkcjonariuszy na terenie
województwa miało przeszkolenie specjalistyczne dyżurnych. Urządzenia
dyspozytorskie  stanowiska kierowania nie zostały przeprogramowane na zasięg
obecnego województwa. W trakcie próby łączności nie uzyskano połączeń z
częścią jednostek. Stanowisko kierowania nie zostało wyposażone w mapę
województwa. Przeprowadzona przez NIK anonimowa ankieta wśród 134
dzielnicowych z największych ośrodków miejskich województwa wykazała, że
88% ankietowanych oceniło system zbierania informacji jako zły uzasadniając ten
fakt niewłaściwą organizacją  służby oraz zbyt dużą ilością prowadzonych
postępowań przygotowawczych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Brak było udokumentowanych danych dot. organizacji przyjmowania
zgłoszeń o przestępstwie.
Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Powołane przez Komendanta patrole oficerskie
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ujawniły w czasie kontroli opóźnienia w wprowadzaniu danych do
systemów informatycznych, brak planu ochrony obiektu oraz
opuszczenie stanowiska dyżurnego bez powiadomienia
przełożonego. W innych kontrolach odnotowano braki w rejestracji
zdarzeń w książce wydarzeń.
System skarg w zakresie objętym kontrolą:  W regulaminie organizacyjnym
Komendy brak było uregulowań dotyczących trybu przyjmowania i rozpatrywania
skarg. Przyjmowanie obywateli ustalono na okres 1,5 godz. zamiast 2 godz. jak
stanowią  przepisy. Informatyczny program �Skarga� nie był dostosowany do
aktualnego podziału służbowego jednostek Policji. W I połowie 1999r. zarzuty
potwierdziły się wobec 13% skarg. Z 11 skarg, które dotyczyły nie odnotowania
przez dyżurnego zgłoszenia w książce wydarzeń, nie podjęcia czynności, odmowy
przyjęcia zgłoszenia oraz  niedbałego odnotowania adresu, 8 zostało
potwierdzonych.

13 Komenda
Miejska
Policji
w Bydgoszczy

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Nie określono w regulaminie

organizacyjnym zadań dla służb dyżurnych oraz ich podległości.

Spośród 9 pomocników dyżurnych tylko 2 odbyło przeszkolenie

specjalistyczne a 1 nie posiadał wymaganego stażu służby w Policji.

Dwie osoby nie posiadały aktualnych opinii okresowych. Odrębną

funkcję dyżurnych pełniło zatrudnionych na etatach asystentów 5

funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego, którzy również nie

posiadali przeszkolenia na kursach specjalistycznych. Funkcjonariusze

nie posiadali zakresów czynności. Obsada kadrowa stanowiska

kierowania była niewystarczająca w stosunku do liczby zdarzeń, a

także wobec konieczności koordynowania pracy 14 podległych

jednostek i patroli interwencyjnych Komendy. Niedostateczne było

wyposażenie w sprzęt informatyczny. Komputerowy rejestrator

rozmów nie posiadał wystarczającej pojemności do ich archiwizowania.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Jeden komisariat czynny był w godz. 7,30-15,30 a służba patrolowa
funkcjonowała jedynie w godzinach nocnych. Stwierdzono, że w
rejestrze interwencji na 1000 zbadanych pozycji w 30 przypadkach
nie wpisano godz. rozpoczęcia interwencji. Nie wpisywano też
zakończenia interwencji przez patrole własne lub wpisywano błędne
dane. Np. o godz. 19,53 przyjęto zgłoszenie a do podległego
komisariatu informację przekazano o 18,59. Na 28 zbadanych
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zgłoszeń zdarzeń w 16 przypadkach patrole otrzymały informacje w
przedziale 5-50 minut później niż wynikało to z zapisów w rejestrze
interwencji. W 8 przypadkach wykazano w notatnikach patroli czas
wcześniejszy niż przyjęte zgłoszenie na stanowisku kierowania. Na
17 zbadanych zaginięć pojazdów i tablic rejestracyjnych 16
pojazdów, nie wprowadzono natychmiast żadnych danych do
Centralnej Kartoteki Rzeczy Utraconych. Np. zgłoszenie o zaginięciu
samochodu marki BMW przyjęto o 8,40, czynności podjęto o 9,00 a
do systemu wpisano o 12,19; zgłoszenie o zaginięciu samochodu
marki Nissan Primera przyjęto o 12,45, czynności podjęto o 14,45 a
do systemu informatycznego wpisano po 19 dniach, odnotowując
jednocześnie odnalezienie samochodu i zaginięcie tablic
rejestracyjnych.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Otrzymane z

KGP algorytmy postępowania dyżurnego KMP nie

dostosowano i nie wykorzystano do opracowań własnych a

do jednostek podległych przesłano w postaci otrzymanej z

KGP. Ustalono, że do zapewnienia bezpieczeństwa

obywateli na terenie m. Bydgoszczy i powiatu potrzeba

dodatkowo utworzyć ok. 30-35 patroli. Analiza pracy tych

służb wykazała, że na 26 służbach patrole uczestniczyły w

53 konwojach a na 14 przewoziły osoby do i z izby

wytrzeźwień.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:   Nie w pełni realizowane były przez służby
dyżurne zalecenia pokontrolne kierownictwa Komendy  dotyczące
właściwego rejestrowania zdarzeń w książkach wydarzeń i rejestrze
interwencji. Patrole oficerskie w 1999r. przeprowadziły 56 kontroli w
jednostkach podległych i stwierdziły m.in. brak aktualnych zapisów w
książce wydarzeń, brak dyslokacji służby, nieaktualne
charakterystyki tras patrolowych, brak inicjatywy w sprawie
ujawniania sprawców przestępstw i wykroczeń. W 1999r. Miejski
Sztab Policji nie kontrolował pracy stanowisk dyżurnych w
podległych jednostkach.
Na przykładzie 34 zdarzeń stwierdzono, że 8   przestępstwa nie zostało w systemie
informatycznym  zarejestrowanych. Ponadto w 16 przypadkach nie odnotowano
godz. zdarzenia w ZSIP. Fakt ten dawał podstawę do stwierdzenia braku
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rzetelności prowadzonej statystyki.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Aż 23,6% skarg na pracę Policji
uznano za zasadnych. Najwięcej zarzutów dotyczyło konieczności lub sposobu
przeprowadzania interwencji oraz bezczynności lub opieszałości w załatwianiu
spraw.

14 Komisariat
Policji
w Bydgoszczy
Śródmieściu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Komisariat nie posiadał

regulaminu organizacyjnego. Spośród 5 mianowanych dyżurnych tylko

1 ukończył kurs aspirancki w specjalności dyżurnego, natomiast 1

funkcjonariusz nie posiadał żadnego przygotowania do służby na

stanowisku kierowania, podobnie jak 3 spośród 5 zatrudnionych

pomocników dyżurnego. Nie stworzono też rezerwy kadrowej na

stanowiska dyżurnych. Trzy spośród 11 radiotelefonów było

uszkodzonych. Łączność resortowa z KMP wykazywała liczne

zakłócenia i słabą słyszalność.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nierzetelnie prowadzono �rejestry zgłoszonych i wykonanych
interwencji�. Część zapisów była nieczytelna w stopniu
uniemożliwiającym ich odtworzenie, zaś rażące błędy w nadawaniu
liczby porządkowej stwierdzono we wszystkich 7 badanych tomach.
Np. w rejestrze za okres od 3 kwietnia do 26 czerwca 1999r. liczba
interwencji wg nadanej numeracji wynosiła 3642, tj. aż o 1633
pozycje /81,3%/ przewyższała faktyczną liczbę spraw wpisanych w
tym tomie. Nie odnotowywano czasu wydania poleceń patrolom oraz
czasu zakończenia podjętych interwencji.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Stwierdzono

nierzetelność w zakresie wpisywania do rejestrów godzin

przyjęcia zgłoszenia, skutkiem czego w 37 przypadkach

/27,2% ogółu zbadanych/ interwencja patrolu była

�wcześniejsza� niż rejestracja samego zawiadomienia w

stanowisku kierowania. W 10 przypadkach /7,3%/

interwencja nastąpiła po upływie 45 minut od zgłoszenia, z
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czego w 6 przypadkach /4,4%/ czas reakcji przekroczył

100 minut /maksymalnie 225 minut. W 11 przypadkach na

147 pozycji rejestrowych czas trwania czynności

sprawdzających przekraczał 30 dni / np. o 14, 10, 9 dni/ co

opóźniało podjęcie przez prokuratora decyzji o wszczęciu

lub odmowie wszczęcia dochodzenia. Jedno śledztwo

wszczęto po upływie 8 dni od zaistnienia i zgłoszenia

przestępstwa.

15 Komisariat
Policji
w Solcu
Kujawskim

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Nie stworzono rezerwy kadrowej

na stanowiska dyżurnych. Służbę zastępczą dyżurnych pełnili 3

funkcjonariusze nie posiadający kwalifikacji specjalistycznych. W

łączności radiowej odnotowano brak słyszalności lub jej bardzo złą

jakość na ok. 25% powierzchni rejonu działania KP. Np. w dniu

09.09.1999r. nie nawiązano łączności z patrolem zmotoryzowanym

będącym na miejscu wypadku drogowego. Brak było sprzętu

informatycznego oraz magnetycznych nośników informacji

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie występowały różnice w przyjmowaniu zawiadomień o
przestępstwach w poszczególnych dniach tygodnia oraz w systemie
pełnienia patroli pieszych i zmotoryzowanych, jakkolwiek np. w lipcu
1998r. 31,4% zdarzeń kryminalnych  miało miejsce w dni
weekendowe oraz 25,7% w dni wolne od pracy oraz w styczniu
1999r. w dni weekendowe miało miejsce 51,3% zdarzeń
kryminalnych i 35,1% w dni wolne od pracy  poszukiwania osób
zaginionych.

16 Komenda
Powiatowa
Policji w
Inowrocławiu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Siedmiu dyżurnych /25%/ nie

posiadało  przeszkolenia w zakresie kursów aspiranckich. Dwóch

pomocników dyżurnego KPP i 3 dyżurnych w podległych
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komisariatach nie posiadało aktualnych zakresów obowiązków. Nie

wszystkie czynności wykonywane przez dyżurnych KPP miały

odzwierciedlenie w zakresach ich obowiązków np. wydawanie broni,

przyjmowanie i przekazywanie osób zatrzymanych lub

doprowadzonych. Nie określono szczegółowo zasad organizacji służby

na stanowisku kierowania, a także zasad współpracy z innymi

komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami Policji. W

stanowisku kierowania zgromadzono 101 pozycji obowiązującej

dokumentacji /w tym 15 różnego rodzaju ksiąg/ utrudniającej bieżącą

pracę dyżurnych. Na skutek nie  zabezpieczenia przed wtargnięciem

osób niepożądanych /otwarta krata zabezpieczająca  drzwi/ w dniu 7

października 1999r., w czasie kontroli NIK, do pomieszczenia

dyżurnego wtargnął uzbrojony osobnik i postrzelił z ostrej broni

funkcjonariusza Policji. Fakt ten został odnotowany w książce

wydarzeń jako usiłowanie zabójstwa. Brak było urządzeń

umożliwiających rejestrację rozmów telefonicznych i archiwizację

magnetycznych nośników informacji.Ok.45% sprzętu w stanowisku

kierowania pochodziło z lat 70-tych. i nie było przystosowane do

szybkiego komunikowania się i pozyskiwania informacji.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Stwierdzono brak rzetelnego dokumentowania działań dyżurnych. W
książkach wydarzeń brak było wpisów dotyczących czasu
wydawanych zarządzeń, co uniemożliwiało ustalenie rzeczywistego
czasu pierwszej reakcji dyżurnego po przyjęciu zawiadomienia o
przestępstwie. W książce wydarzeń Nr 1/99 dokonano 5-krotną
zmianę numeracji porządkowej zarejestrowanych wydarzeń, w
wyniku czego zaniżono ich liczbę o 50 pozycji, co spowodowało
figurowanie pod tą samą liczą porządkową różnych zgłoszonych
zdarzeń. Ilość patroli interwencyjnych w porze dziennej i nocnej była
zbliżona, mimo, że w porze dziennej statystycznie było od 20% do
80% więcej zdarzeń i interwencji.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Do 21 marca
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1999r. brak było w KPP algorytmu postępowania

dyżurnego na poszczególne rodzaje przestępstw. Brak

było dokumentów świadczących o odbytych

przeszkoleniach dyżurnych w zakresie analizy i oceny

sytuacji zagrożeń i koordynacji działań służb policyjnych

dotyczących współpracy z innymi formacjami.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Brak było dokumentów dot. analizowania przez
kierownictwo jednostki stopnia realizacji wydanych zaleceń
pokontrolnych oraz prowadzenia kontroli i oceny przygotowania
policjantów do pełnienia funkcji dyżurnego.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Rozpatrywaniem skarg zajmowało
się 9 funkcjonariuszy spośród których 6 nie posiadało w swoich zakresach
czynności tego obowiązku.

17 Komisariat
Policji w
Gniewkowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Trzech spośród 7 funkcjonariuszy

którzy pełnili funkcję dyżurnego nie posiadało przeszkolenia w zakresie

kursów aspiranckich o specjalności dyżurnego. Dwóch dyżurnych nie

miało aktualnych zakresów czynności. Nie określone zostały

szczegółowe zasady organizacji służby na stanowisku kierowania, a

także zasady współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i

jednostkami Policji. Stanowisko kierowania nie było zabezpieczone

przed wtargnięciem osób niepożądanych /otwarte drzwi i krata

zabezpieczająca/. Dyżur w stanowisku kierowania pełnił policjant

pełniący na co dzień służbę prewencyjną.  Brak było sprzętu do

szybkiego komunikowania się i pozyskiwania informacji /np. sieci i

sprzętu informatycznego, wyeksploatowana radiostacja stacyjna

wyprodukowana  była w 1978r./.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książkach wydarzeń nie wpisywano czasu wydanych przez
dyżurnego zarządzeń, co nie pozwalało ustalić czasu pierwszej
reakcji dyżurnego po przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie.
Stwierdzono szereg przypadków zmian w książkach wydarzeń
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numeracji liczby porządkowej rejestrowanych zdarzeń, co
spowodowało odnotowywanie zdarzeń pod tą samą liczbą
porządkową.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Do 30

czerwca 1999r. brak było algorytmów postępowania

dyżurnych na poszczególne rodzaje przestępstw a od 3

września 1999r. obowiązywał algorytm opracowany w

KGP. Pierwsze reakcje na zgłoszenia o przestępstwie

następowały w różnym czasie od chwili zgłoszenia nawet

po 3 godz. tj. po sporządzeniu notatki urzędowej, protokółu

przyjęcia ustnego zawiadomienia lub sporządzenia

protokółu oględzin. Akta  osoby poszukiwanej / jedynej w

okresie objętym kontrolą / nie były zaopatrzone klauzulą

tajności, nie zawierały spisu dokumentów i nie były

przekazane do archiwum KWP. Brak było przeszkolenia

dyżurnych w zakresie analizy i oceny sytuacji zagrożeń i

koordynacji działań służb policyjnych przy współpracy z

innymi formacji np. z PSP.

18 Komisariat
Policji
w Pakości

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Nie określona była podległość

służby dyżurnej oraz kto sprawuje nad nią nadzór służbowy. Nie

określone zostały szczegółowe zasady organizacji służby na stanowisku

kierowania, a także zasady współpracy z innymi komórkami

organizacyjnymi i jednostkami Policji.  Dwóch spośród 3

funkcjonariuszy którzy pełnili funkcję dyżurnego nie posiadało

przeszkolenia w zakresie kursów aspiranckich o specjalności

dyżurnego. Wszyscy nie posiadali zakresów czynności. Nie prowadzono
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kontroli i oceny przygotowania policjantów do pełnienia funkcji

dyżurnego. Brak było sprzętu do szybkiego komunikowania się i

pozyskiwania informacji /np. sieci i sprzętu informatycznego,

wyeksploatowana radiostacja stacyjna wyprodukowana  była w

1978r./.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książkach wydarzeń nie wpisywano czasu wydanych przez
dyżurnego zarządzeń.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Czas

pierwszej reakcji Policji od momentu zgłoszenia o

przestępstwie wynosił od 5 min. do 1,25 godz. Patrole

Policji oraz dzielnicowi nie przyjmowali od obywateli

zgłoszeń o przestępstwie. Nie przeszkolono dyżurnych w

zakresie analizy i oceny sytuacji zagrożeń i koordynacji

działań służb policyjnych przy współpracy z innymi formacji

np. z PSP.

19 Komenda
Miejska
Policji
w Toruniu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Wśród 5 oficerów dyżurnych 1 nie

ukończył kursu o specjalności dyżurnego. Nie dokumentowano sposobu

kontroli wymaganych od kandydatów na stanowiska dyżurnych

predyspozycji psychofizycznych m.in. w zakresie szybkości oceny

sytuacji, umiejętności koncentracji. Odnotowano braki w

dokumentowaniu danych dotyczących kandydatów na dyżurnych np.

znajomości funkcjonowania jednostki, odbytych szkoleń

doskonalących..  Nie utworzono rezerwy kadrowej dyżurnych.

Działania te podjęto dopiero w trakcie trwania kontroli.. Brak było

instrukcji kancelaryjnej. Brak było zabezpieczenia stanowiska
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kierowania przed wtargnięciem osób niepożądanych. Przestarzała była

/prawie 20-letnia/ stacja bazowa łączności radiowej w KMP i ok.20%

sprzętu w komisariatach Policji. Brak było przygotowania posiadanych

środków łączności /w tym przekazu danych informatycznych/ do

ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, gdzie np. praca w

sieci radiowej KMP i KP odbywała się w sposób jawny, a tylko część

pojazdów posiadała urządzenia utajniające korespondencję.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Brak było jednolitego systemu ewidencji wszystkich zgłoszonych na
terenie działania KMP przestępstw i zaginięć osób /m.in.
telefonicznych, pisemnych, anonimów/ co utrudniało kontrolę i
nadzór funkcjonalny w tym zakresie. Nie określone były zasady
postępowania z rozmówcami �telefonu zaufania� oraz okresy
przechowywania zarejestrowanych rozmów telefonicznych. Dyżurni
nie rejestrowali w 9 na 15 badanych spraw zakresu i czasu
wydanych dyspozycji, czasu podjęcia i zakończenia czynności przez
grupy operacyjno-dochodzeniowe. Stwierdzono rozbieżności w
dokumentowaniu czasu przyjęcia zgłoszenia w książkach wydarzeń
KMP, KP i KWP. Np. z 10 kradzieży samochodów tylko w 1
przypadku czas zgłoszenia przestępstwa był zgodny w ww.
książkach i danych informatycznych, a rozbieżności wahały się od 3
min. do 14 godz. Wśród ogółem 16 dzielnicowych z KP II i KP III , 5
z nich nie odbyło kursu dzielnicowych. Przeprowadzona przez
kontrolera NIK anonimowa ankieta wśród 33 dzielnicowych
wykazała, że 26 uznało system zbierania informacji o
przestępstwach za zły głównie z powodu zbyt dużej ilości
prowadzonych postępowań, 30 policjantów mogłoby dostarczać
więcej informacji o przestępstwach a 11 stwierdziło że nie wszystkim
istotnym informacjom nadaje się służbowy bieg.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Brak było do

23 sierpnia 1999r.algorytmów postępowania dyżurnego w

przypadku zgłoszeń podstawowych przestępstw takich jak

m.in. rozbój, kradzież, kradzież z włamaniem,

postępowania z nosicielami HIV i osobami psychicznie

niezrównoważonymi. Do skontrolowanych komisariatów
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nie przekazano algorytmu dyżurnego otrzymanego z KGP

oraz opracowanego w KMP. Ilość osób dyżurujących na

stanowisku kierowania była niezmienna i niezależna od dni

tygodnia i okresu doby, pomimo że np. w styczniu

1999r.średnio w nocy  w godz. 22.00-6.00 było dwa razy

mniej zdarzeń /20,8%/ niż w dzień w godz. 6,00-14,00

/42,9%/.Ilość policjantów pozostających w służbie do

dyspozycji dyżurnego nie była proporcjonalna do ilości

przyjętych zgłoszeń. Nie określone były procedury

postępowania służby dyżurnej w zakresie załatwienia

zgłoszonych zdarzeń /interwencji/ przez służbę KMP lub

przekazywanie ich do KP.  Z 5 zbadanych postępowań w

sprawie zgłoszeń o zaginięciu osób w 3 przypadkach brak

było rejestracji w książce wydarzeń a w 2 przypadkach w

książce wydarzeń komisariatów Policji.  Dyżurni nie byli

szkoleni w zakresie analiz i ocen sytuacji zagrożeń i

koordynacji działań policyjnych oraz współpracy z innymi

formacjami  np. PSP, SG.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w
zakresie objętym kontrolą: Nie w pełni skuteczny był

nadzór funkcjonalny, a także niedostateczna koordynacja

działań służb dyżurnych przez Miejski Sztab Policji.

20 II Komisariat
Policji
w Toruniu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: W okresie objętym kontrolą brak

było regulaminu organizacyjnego. Żaden z 6 dyżurnych nie ukończył

specjalistycznych kursów. Nie dokumentowano sposobu kontroli
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wymaganych od kandydatów na stanowiska dyżurnych predyspozycji

psychofizycznych oraz danych dotyczących znajomości funkcjonowania

jednostki, odbytych szkoleń doskonalących itd. Nie utworzono rezerwy

kadrowej dyżurnych. Ok. 20% przenośnych  i przewoźnych środków

łączności  było zużytych technicznie. Brak było rejestratorów rozmów

telefonicznych prowadzonych na stanowisku kierowania.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie uregulowano sposobu prowadzenia dokumentacji dyżurnej np.
książki wydarzeń. Brak było bieżącego rejestrowania zawiadomień o
przestępstwie. Nie określono jednolitego systemu ewidencji
wszystkich zgłaszanych na terenie działania komisariatu przestępstw
i zaginięć osób. Np. przyjęte zgłoszenie o przestępstwie lub
zaginięciu osób w wydziale komisariatu nie było dokumentowane w
książce wydarzeń dyżurnego. Odnotowano rozbieżności w
dokumentowaniu czasu przyjęcia zgłoszenia w książce wydarzeń i
danych informatycznych. Brak było zarejestrowanych w systemach
informatycznych 5 zdarzeń /lub przebiegu postępowań/ na 15
zbadanych spraw w tym 3 w czasie oględzin stanowiska kierowania
przez kontrolerów NIK. W 93,3 % zbadanych spraw brak było
danych dot. realizacji nakazanych czynności. Nie określono instrukcji
funkcjonowania pomieszczenia dla zatrzymanych.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Brak było

algorytmów postępowania dyżurnego w przypadku

zgłoszeń podstawowych przestępstw /rozbój, kradzież,

kradzież z włamaniem/ oraz postępowania z nosicielami

wirusa HIV i osobami psychicznie niezrównoważonymi.

21 III Komisariat
Policji
w Toruniu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Z 8 dyżurnych 4 nie ukończyło

specjalistycznych kursów dla służb dyżurnych w momencie

mianowania, jak również do czasu trwania kontroli a 5 nie było

mianowanych na stanowiska dyżurnych. Nie dokumentowano sposobu

kontroli wymaganych od kandydatów na stanowiska dyżurnych
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predyspozycji psychofizycznych oraz danych dotyczących znajomości

funkcjonowania jednostki, odbytych szkoleń doskonalących itd. Nie

utworzono rezerwy kadrowej dyżurnych. Brak było urządzeń

rejestrujących rozmowy telefoniczne prowadzone na stanowisku

kierowania.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie uregulowano sposobu prowadzenia dokumentacji dyżurnej np.
książki wydarzeń. Nie określono jednolitego systemu ewidencji
wszystkich zgłaszanych na terenie działania komisariatu przestępstw
i zaginięć osób. Odnotowano rozbieżności w dokumentowaniu czasu
przyjęcia zgłoszenia w książce wydarzeń i danych informatycznych.
Brak było zarejestrowanych w systemach informatycznych 2 zdarzeń
/lub przebiegu postępowań/  na 10 zbadanych spraw. W 80 %
zbadanych spraw brak było danych dot. realizacji nakazanych
czynności a w 2 przypadkach zarejestrowano przez dyżurnych godz.
przyjęcia zgłoszenia późniejszą niż godz. rozpoczęcia czynności
wyjaśniających. . Nie określono instrukcji funkcjonowania
pomieszczenia dla zatrzymanych. Wśród ogółem 5 dzielnicowych, 2
z nich nie posiadało stosownych kwalifikacji /ukończonego szkolenia
specjalistycznego/.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   W styczniu

1999r. ilość funkcjonariuszy pozostających do dyspozycji

dyżurnego była nieproporcjonalna do ilości przyjętych

zgłoszeń.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Brak było informacji o dniach i
godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków.

województwo lubelskie

22 Komenda
Wojewódzka
Policji
w Lublinie

 Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń o
przestępstwach i zaginięciach osób: Spośród 12 dyżurnych 7 nie posiadało
specjalistycznego wyszkolenia w zakresie pełnienia funkcji dyżurnych. Brak np.
telefonu komórkowego ograniczał zapewnienie ciągłości przepływu informacji
pomiędzy Komendą a jednostkami podległymi. Brak było aparatury do
automatycznego nagrywania rozmów telefonicznych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Brak było udokumentowanych w książkach wydarzeń czynności
podjętych przez dyżurnych.    Uchybienia i braki w prowadzeniu
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dokumentacji służby dyżurnej ujawnione zostały również  przez
inspekcje KWP w podległych jednostkach.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja   działań:  Procedury

postępowania określone w algorytmach własnych

opracowanych w 1991r. i zatwierdzonych przez z-cę

komendanta wojewódzkiego Policji nie zawsze były

stosowane przez dyżurnych Komendy lub stosowano je

częściowo. Nieprawidłowości te odniesiono do 3 zdarzeń

dotyczących: zabójstwa, rozboju i podłożenia bomby. Brak

było algorytmów postępowania dyżurnego w przypadku

zawiadomienia o zaginięciu osoby oraz nielegalnym

przekroczeniu granicy. Nie dokonywano formalnych ocen

skuteczności istniejącego systemu poszukiwania osób

zaginionych, uważając że jest on właściwy, sprawdzony i

skuteczny.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Kontrole przeprowadzone w 1998r. w 3 byłych
komendach rejonowych Policji /Lubartów, Ryki, Łęczna/ przez
Inspektorat Komendanta Wojewódzkiego Policji wykazały
nieprawidłowości polegające na m.in. kwalifikowaniu przestępstw
jako wykroczeń, nie nadawaniu biegu zgłoszeniom ujętym w książce
wydarzeń, nie dokumentowanie zdarzeń ujętych w rejestrze
interwencji, nie podjęcia czynności w sprawie informacji obywatela
dot. kradzieży dokonanej na jego szkodę. Natomiast w 4 byłych
komendach rejonowych w Lublinie, Bychawie, Kraśniku i Opolu
Lubelskim kontrole wykazały w badanych aktach brak: arkuszy osób
poszukiwanych, analizy wykonanych czynności i planów dalszych
przedsięwzięć, udokumentowania faktu przekazania policjantom
stosownych zadań oraz opóźnień w przekazywaniu policjantom
danych zawartych w telegramach nadanych przez KWP.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: W 1998 r.  ujawniono sprawę
skargową, w której pomimo przekroczenia terminu jej rozpoznania nie
poinformowano  adresata skargi o przedłużeniu terminu jej rozpoznania. W I
półroczu 1999r. jedną skargę dotyczącą nie podjęcia interwencji w wyniku
zaniedbania dyżurnego Policji uznano za zasadną.
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23 Komenda
Miejska
Policji
w Lublinie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Z 13 dyżurnych Komendy, przed

objęciem tej funkcji żaden nie został poddany badaniom  w zakresie

predyspozycji psychofizycznych. Dziesięciu nie spełniało wymogu

dotyczącego odbycia praktyki zawodowej na stanowiskach etatowych, z

tego 4 w ogóle nie posiadało takiej praktyki. Ponadto 4 pomocników

dyżurnych nie odbyło przeszkolenia na kursach specjalistycznych

przygotowujących do pełnienia tej funkcji. Spośród 66 policjantów

pełniących funkcje dyżurnych /pomocników/ łącznie w Komendzie i

podległych jej komisariatach w odniesieniu do 47 /71,2%/ brak było

udokumentowania przeszkolenia na kursach dla służb dyżurnych

Policji. Brak było na stanowisku kierowania urządzenia do

automatycznego nagrywania rozmów telefonicznych. Użytkowane

stanowisko dyspozytorskie było przestarzałe i wyeksploatowane a jego

częste awarie powodowały brak łączności liniami pogotowia

policyjnego �997� i z podległymi jednostkami.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie podjęto skutecznych działań zmierzających do tego by
obywatele kontaktujący się z Policją za pośrednictwem telefonu 997
byli łączeni z pogotowiem policyjnym na obszarze swojego powiatu
np. lubelskiego zamiast puławskiego. Dyżurni nie dokumentowali
wszystkich zgłoszeń i podjętych działań w książkach wydarzeń i
interwencji Komendy, zwłaszcza zgłoszeń napływających za
pośrednictwem  dyżurnych komisariatów. Na podstawie analizy 1136
wpisów w książkach wydarzeń we wszystkich przypadkach dyżurni
nie określali czasu i rodzaju wydanych zarządzeń. Z ok. 30% wpisów
nie wynikało o której godzinie dyżurny przyjął zgłoszenie o
przestępstwie /zdarzeniu/ od obywateli, a z ok. 90% wpisów o której
godzinie informację otrzymał od dyżurnych komisariatów. Na 300
przeanalizowanych wpisów w książkach interwencji w 50
przypadkach  dyżurni nie odnotowali czasu skierowania patroli w
celu  interwencji /lub innych działań/. Natomiast ani w jednym
przypadku nie odnotowali czasu zakończenia interwencji.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
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zaginięciach osób � koordynacja działań:  Brak

właściwego dokumentowania w książce wydarzeń

uniemożliwiał dokonanie obiektywnej i kompletnej oceny

reakcji na zgłoszenia a zwłaszcza czy niezbędne

czynności podejmowano niezwłocznie po zgłoszeniach.

Policjanci nie zawsze rejestrowali w swoich notatnikach

czasu otrzymania polecenia od służb dyżurnych, przybycia

na miejsce i rozpoczęcia czynności.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:   Kierownictwo Komendy jak i oficerowie
inspekcyjni nie zwracali uwagi na sposób i kompletność
dokumentowania zgłoszeń o przestępstwach w książkach wydarzeń i
interwencji.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: W 1998 r. wpłynęło 6, a w okresie 9
miesięcy 1999r. 5 skarg na brak właściwej reakcji na zgłoszenia o potrzebę
interwencji.

24 IV Komisariat
Policji
w Lublinie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Z 5 dyżurnych, tylko 2 zostało

przeszkolonych na kursach specjalistycznych przygotowujących do

pełnienia funkcji  dyżurnego, 3 dyżurnych nie miało w ogóle

wymaganej praktyki na stanowiskach innych niż podstawowe w służbie

prewencji lub kryminalnej. Brak było urządzenia do nagrywania

rozmów telefonicznych. Niedostateczny był stan higieniczno-sanitarny

pomieszczenia dyżurki i poczekalni dla interesantów. Sposób

otwierania kraty w drzwiach stwarzał zagrożenie dla osób

wchodzących.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W porze dziennej dyżurny nie był w stanie na bieżąco wykonywać
przewidzianych  zadań i jednocześnie obsługiwać czekających w
kolejce obywateli. Obywatele oczekiwali na przyjęcie zgłoszenia od
15 min. do 2 godz. Dyżurni nie dokumentowali na bieżąco w książce
wydarzeń zgłoszeń o przestępstwach, uruchamianych z tym działań
policyjnych i ich wyników. Np. brak było dwóch zgłoszeń o pobiciach
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i rozbojach. Niekompletne i nie zawsze zgodne z układem książki
były wpisy dyżurnych w książkach interwencji. Np. na
przeanalizowanych 55 wpisów w 49 przypadkach /ponad 89%/
dyżurni nie odnotowali czasu skierowania patroli na interwencję lub
przekazania zgłoszenia dyżurnemu jednostki nadrzędnej. W żadnym
przypadku nie odnotowali czasu zakończenia interwencji.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Brak

udokumentowania w książkach wydarzeń czasu i

okoliczności zgłoszeń oraz przebiegu procesu

decyzyjnego uniemożliwiał dokonanie obiektywnej oceny

prawidłowości reagowania na napływające zgłoszenia, a

zwłaszcza czy niezbędne czynności podejmowano

niezwłocznie po zgłoszeniach i stosownie do będących w

dyspozycji sił i środków Policji. Danych w tym zakresie  nie

zawierała też dokumentacja zgromadzona w aktach

dochodzeń w poszczególnych sprawach. Sposób

postępowania dyżurnych oraz czas reakcji na zgłoszenia o

przestępstwie lub zaginięciu osoby w porze nocnej był

podobny jak w porze dziennej, a w dni świąteczne jak w

powszednie. Np. w lipcu 1998r.na porę nocną przypadało

54,2% zgłoszeń i 39,0% w styczniu 1999r.. W okresie tym

organizacja służby patrolowej była podobna. We wszystkie

dni tygodnia Komisariat wystawiał i oddawał do dyspozycji

2 dwuosobowe patrole zmotoryzowane jeden na I zmianę

w g. 7-19 i jeden na zm. II w godz. 19-7.  Nie

przestrzegano terminów wydawania postanowień o

wszczęciu dochodzenia, przekazywania prokuratorom

odpisów tych postanowień i czasu prowadzenia czynności
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sprawdzających. W 17 przypadkach na 98 /16,3%

zbadanych spraw/ postanowienie o wszczęciu dochodzeń

wydano w terminie przekraczającym 5 dni od otrzymania

zawiadomienia o przestępstwie z tego: 3 w terminie do 10

dni, 5 - do 25 dni, 7 � do 30 dni, a w 1 terminie 32 od

zawiadomienia o przestępstwie. Niejednokrotnie do

opóźnień dochodziło bez obiektywnej ku temu przyczyny.

Postanowienia winny być wydawane niezwłocznie po

otrzymaniu zawiadomień o przestępstwie. W 3

przypadkach na 84 zbadane sprawy przekroczono / od 5

do 21 dni/ 30- dniowy termin na zakończenie czynności

sprawdzających i wydanie postanowień o wszczęciu lub

odmowie wszczęcia dochodzenia. Z objętych

sprawdzeniem 8 postanowień Komisariatu o odmowie

wszczęcia dochodzenia z pierwszego półrocza 1999r., 3

wysłano w terminie do 3 dni, 1 po 5 dniach, 2 po 6 dniach,

a 1 po 8 dniach od wystawienia, chociaż należało je

przekazać niezwłocznie po wystawieniu. Z analizy 5 spraw

dotyczących zgłoszeń zaginięcia osób wynikało, że

podobnie jak w przypadku zgłoszeń o przestępstwach, w

książkach wydarzeń dyżurni nie dokumentowali na bieżąco

formy i czasu zgłoszeń oraz rodzaju i czasu

podejmowanych w związku z tym działań lub wydawanych

innym policjantom poleceń. Wpisów w książkach wydarzeń

o zaginięciu osoby dyżurni dokonywali dopiero po

opracowaniu treści telefonogramów do KWP przez innych

policjantów, nie podając w ogóle czasu zgłoszenia lub
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godzinę wynikającą z protokołu przyjęcia zawiadomienia.

25 Komisariat
Policji
w Niemcach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Do 31 grudnia 1998r. Komisariat

nie posiadał regulaminu organizacyjnego. Nie był organizacyjnie,

technicznie i kadrowo przygotowany do rozpoczęcia z dniem 1 stycznia

1999r. działalności w nowym układzie administracyjnym. Przewidziany

poziom zatrudnienia osiągnął dopiero 20 sierpnia 1999r. Z 5 dyżurnych

tylko 1 został uprzednio przeszkolony na kursie specjalistycznym.

Przed objęciem tej funkcji żaden nie został poddany badaniom w

zakresie predyspozycji psychofizycznych. Dodać należy, że 4 z tych

osób w latach ubiegłych poddanych zostało badaniom psychologicznym

przy przyjmowaniu ich do służby w Milicji Obywatelskiej. W świetle

wyników tych badań jeden z badanych nie tylko nie posiadał

predyspozycji niezbędnych do  pracy na stanowisku dyżurnego, ale w

ogóle nie powinien pracować w Policji. Ilość i jakość znajdujących się w

dyżurce środków łączności była niewystarczająca do potrzeb i nie

zapewniała szybkiego i niezawodnego porozumiewania się  z

policjantami skierowanymi do zadań służbowych  na terenie 4 gmin

/jedna linia telefonii publicznej, zbyt małej mocy i wrażliwa na warunki

atmosferyczne radiostacja samochodowa/. Brak było urządzenia do

nagrywania rozmów telefonicznych oraz danych radiowych i wykazu

dyżurów domowych kierownictwa i innych policjantów.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Prowadzona w 1998 r. prze komendanta książka wydarzeń nie
zawierała wszystkich zgłoszeń o przestępstwach, a same wpisy były
ogólnikowe i nie zawierały danych dotyczących czasu i formy
zgłoszeń, rodzaju i czasu wydanych zarządzeń w sprawie działań
policyjnych. Braki w tym zakresie występowały również w 1999r. tj.
po wprowadzeniu w Komisariacie całodobowej służby dyżurnej. Brak
udokumentowania w książkach wydarzeń czasu i okoliczności
zgłoszeń oraz przebiegu w czasie procesu decyzyjnego
uniemożliwiał dokonanie obiektywnej oceny prawidłowości
reagowania na napływające zgłoszenia, a zwłaszcza czy niezbędne



Informacja o wynikach kontroli reagowania Policji na zgłoszenia
 o przestępstwach i zaginięciach osób.

118

czynności podejmowano niezwłocznie po zgłoszeniach i stosownie
do będących w dyspozycji sił i środków Policji. Danych w tym
zakresie  nie zawierała też dokumentacja zgromadzona w aktach
dochodzeń w poszczególnych sprawach, zwłaszcza, że w większości
analizowanych przypadków dostępne były tylko akta kontrolne
spraw.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Komisariat

nie był w stanie zapewnić całodobowej ciągłości służby na

obsługiwanym terenie. Np. w styczniu 1999r. przez 25 dni,

poza dyżurnym na terenie 4 gmin nie było ani jednego

policjanta w służbie w godz. 4 - 7,30, przez 2 dni w godz. 2

� 7,30, przez 2 dni w godz. 24-7,30 i przez 2 dni w godz.

22 � 7,30. Podobnie było przez wszystkie dni czerwca

1999r. w godz. 4 � 7. Działając w 1998r. na terenie 1

gminy Komisariat również nie zapewniał ciągłości w porze

nocnej. Na 13 sprawdzonych spraw z I półrocza 1999r., w

odniesieniu do których nie podejmowano czynności

sprawdzających, w 3 przypadkach postanowienia o

wszczęciu dochodzeń wydano po upływie 5 dni od

otrzymania zgłoszenia o przestępstwie, z tego 1 po 19 a 1

dopiero po 26 dniach. Postanowienia zaś winny być

wydawane niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomień o

przestępstwie. W 8 przypadkach, na 127, przekroczono

30-niowy termin na zakończenie działań sprawdzających i

wydanie postanowień o wszczęciu lub odmowie wszczęcia

dochodzenia. W 4 przypadkach terminy te przekroczono

do 40 dni, w 3 przypadkach do 60 dni, a w 1 aż o 100 dni.

Z 6 sprawdzonych terminów wysłania do prokuratorów
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odpisów postanowień Komisariatu, 2 wysłano w dniu

wystawienia, 2 w terminie do 5 dni, 1 do 10 dni, zaś 1

dopiero po 15 dniach od wystawienia.

26 Komenda
Powiatowa
Policji
w Puławach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Tymczasowy regulamin

organizacyjny  Komendy obowiązujący od 1 stycznia 1999r. nie został

zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Z 4

dyżurnych 3 nie odbyło specjalistycznego kursu dyżurnych Policji.

Brak było sprzętu umożliwiającego nagrywanie rozmów telefonicznych.

W Komendzie nie stosowano szczególnych zasad motywujących

dyżurnych do pracy. Policjanci i inni pracownicy nagradzani byli

wyłącznie nagrodami pieniężnymi � innych wyróżnień przewidzianych

przepisami nie udzielano.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Niskie

zaangażowanie sił w służbie w dniach wolnych od pracy i

w godzinach nocnych zmniejszało poczucie

bezpieczeństwa obywateli i nie sprzyjało szybkości reakcji

Policji na zgłoszenia o przestępstwach. W okresie I

półrocza 1999r. rzeczywisty czas służby stanowił ogółem

63,3% nominalnego czasu pracy a na służbę w dniach

wolnych od pracy przeznaczono tylko 12,2% czasu

nominalnego podczas gdy dni wolne od pracy stanowiły

30,4% okresu tego półrocza. Na III zmianie służby tj. w

godz. 22,00 � 6,00 w dniach roboczych służbę pełniło tylko

5,4% a w dniach wolnych 5,8% policjantów.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
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objętym kontrolą:  Niektóre zapisy w książkach kontroli nie
określały przedmiotu kontroli lub były dokonane pismem
nieczytelnym.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Skargi rozpatrywano i udzielano
skarżącym odpowiedzi w terminach dłuższych od określonych stosownymi
przepisami. Z ogólnej ilości 34 skarg zarejestrowanych, 3 skargi rozpatrzono w
terminach dłuższych niż 30 dni od daty ich wpływu. Nie informowano skarżących
o przyczynach zwłoki pomimo, że o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w
terminie organ obowiązany jest zawiadomić strony podając przyczyny zwłoki i
wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

27 Komisariat
Policji w
Kazimierzu
Dolnym

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Komisariat nie funkcjonował

całodobowo. Brak było sprzętu umożliwiającego nagrywanie treści

zewnętrznych połączeń telefonicznych. Na wyposażeniu znajdowała się

1 mechaniczna maszyna do pisania dla 12 policjantów oraz komputer

bez drukarki.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie odnotowywano w książkach służby niektórych zgłoszeń o
przestępstwach. Za miesiąc listopad 1998r i styczeń 1999r. nie
odnotowano łącznie 10 zawiadomień o przestępstwach pomimo, że
na podstawie tych zawiadomień wszczęte zostały dochodzenia
zarejestrowane w rejestrze śledztw i dochodzeń.. W 15% wszystkich
zapisów nie odnotowywano godzin przyjęcia zawiadomień i danych
personalnych osób składających zawiadomienie.

 Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:
Niewystarczający poziom wyposażenia technicznego

wpływał, w ocenie NIK, m.in. na skuteczność

prowadzonych dochodzeń i śledztw. Na 15 wybranych

losowo spraw w 13 przypadkach umorzono dochodzenie z

powodu nie wykrycia sprawców.

28 Komisariat
Policji Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń
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w Nałęczowie o przestępstwach i zaginięciach osób:  Komisariat nie funkcjonował

całodobowo. Brak było sprzętu umożliwiającego nagrywanie treści

połączeń telefonicznych oraz korzystanie z policyjnej sieci

informatycznej. Brak było sprzętu do pisania dla 9 policjantów

pełniących służbę.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach:

Niewystarczający poziom wyposażenia technicznego wpływał min.

na skuteczność prowadzonych dochodzeń i śledztw. Na 15

wybranych losowo spraw w 11 przypadkach umorzono dochodzenie

z powodu nie wykrycia sprawców.

29 Komenda
Powiatowa
Policji w
Lubartowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Nie zapewniono pełnej obsady ani

też wymaganego przeszkolenia specjalistycznego wszystkich

funkcjonariuszy sprawujących funkcję dyżurnych w podległych

komisariatach. W Komendzie i Komisariacie Policji w  Michowie brak

było urządzeń rejestrujących rozmowy telefoniczne  nr 997.

Komisariaty nie były wyposażone w sprzęt komputerowy. W

Komendzie nie było też możliwości pełnej aktualizacji danych w

ramach systemu ZSIP, co ograniczało możliwość korzystania z

informacji w nim zawartych. W komisariatach podległych nie

funkcjonowała służba dyżurna.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książce wydarzeń nie sporządzano zapisów dot. rodzaju i czasu
wydanych przez dyżurnego zarządzeń. Książki nie były prowadzone
w sposób chronologiczny, zapisów nie dokonywano sukcesywnie. W
większości przypadków dyżurni dokonywali jeden zapis zawierający
również napływające późniejsze informacje. Ograniczało to
wykorzystanie książki wydarzeń jako materiału dowodowego w toku
prowadzonych postępowań.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Średnia
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obsada na II i III zmianie /14,00-22,00;22,00-6,00/ tak w

dni robocze jak i wolne od pracy wynosiła po ok. 11

funkcjonariuszy  i nie miał znaczenia fakt, że np. w porze

nocnej miało miejsce ok. 10% zgłoszeń o zdarzeniach.

30 Komisariat
Policji w
Ostrowiu
Lubelskim

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Trzech dyżurnych na 5 nie

posiadało ukończonych specjalistycznych kursów doskonalących.

Ponadto w zastępstwie służę dyżurnego pełnili policjanci nie

posiadający również wymaganego przeszkolenia. Brak było urządzeń

umożliwiających rejestrację rozmów telefonicznych. Stanowisko

kierowania nie było wyposażone w  telefon alarmowy �997�. Brak

sprzętu komputerowego uniemożliwiał korzystanie z policyjnych

systemów informatycznych /ZSIP,OPIS/.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Książki wydarzeń nie były prowadzone chronologicznie. Stronice nie
zawsze opatrzone były aktualną datą. W większości przypadków
dyżurni dokonywali jeden zapis zawierający również napływające
późniejsze informacje. Nie rejestrowano rodzaju i czasu wydanych
zarządzeń. Ograniczało to wykorzystanie książki wydarzeń jako
materiału dowodowego w toku prowadzonych postępowań oraz
dawało mylny obraz rozwoju sytuacji.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   W soboty i

niedziele w styczniu 1999r. rejestrowano 100%

całotygodniowych zgłoszeń kradzieży mienia oraz 50%

kradzieży z włamaniem szczególnie w godz.

popołudniowych i nocnych, podczas gdy średnia

liczebność służb interwencyjnych była taka sama/ II i III

zmiana/ jak  w dniach powszednich.
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31 Komisariat
Policji
w Kocku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: W zastępstwie służę dyżurnego

pełnili policjanci nie posiadający specjalistycznego przeszkolenia. Brak

było urządzeń umożliwiających rejestrację rozmów telefonicznych /nr

997 /.Brak sprzętu komputerowego uniemożliwiał korzystanie z

policyjnych systemów informatycznych /ZSIP,OPIS/. Dysponowanie

jednym radiotelefonem powodowało, że drugi patrol interwencyjny nie

posiadał łączności z dyżurnym komisariatu.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Książki wydarzeń nie były prowadzone chronologicznie. W
większości przypadków dyżurni dokonywali jeden zapis zawierający
również napływające późniejsze informacje. Nie rejestrowano
rodzaju i czasu wydanych zarządzeń. Ograniczało to wykorzystanie
książki wydarzeń jako materiału dowodowego w toku prowadzonych
postępowań.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   W dni wolne

od pracy /soboty i niedziele/ w lipcu 1998r. rejestrowano

ok. 50% całotygodniowych zgłoszeń przestępstw kradzieży

mienia a średnia liczebność służb interwencyjnych była np.

o ok. 40% mniejsza / I zmiana/ od służb patrolowych  w

dniach powszednich. W styczniu 1999r. w poszczególnych

dniach liczebność służb patrolowych była zbliżona, mimo

że np. w dni wolne od pracy rejestrowano 27,5%

całotygodniowych zgłoszeń dot. przestępstw polegających

na kradzieży mienia.

województwo lubuskie

32 Komenda
Wojewódzka
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Policji w
Gorzowie
Wlkp.

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: W 2 miejscowościach utworzono

tzw. �punkty� Policji, chociaż takiej formy organizacyjnej nie

przewiduje ustawa o Policji.. W podległych jednostkach  niepełne było

wyposażenie stanowisk kierowania w potrzebne urządzenia techniczne

np. urządzeń rejestrujących rozmowy na linii 997. Odnotowano liczną

awaryjność sprzętu, a usunięcia usterek technicznych powodujących

utrudnienia w komunikowaniu się obywateli z Policją były doraźne i

powierzchowne. Radiostacje różnych jednostek pracowały na

wspólnym kanale, co utrudniało łączność z patrolami interwencyjnymi.

Zgłoszenia na numery alarmowe 997 i 112 były przekazywane na

numery miejskie jednostek i mogły nie być traktowane priorytetowo.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:  W oznaczonych
godzinach pracy w skontrolowanych komisariatach jednostka była niedostępna dla
obywateli, bowiem wszyscy policjanci wykonywali zadania �w terenie�. Dyżurni
nie dokumentowali czasu skierowania patroli na miejsce zdarzenia oraz czasu i
rodzaju działań dokonywanych po przybyciu.
   W III Komisariacie Policji w Zielonej Górze stwierdzono rażące naruszenie
podstawowych obowiązków służbowych przez niektórych funkcjonariuszy. Nie
ewidencjonowano w dokumentacji Komisariatu zgłoszeń o popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia oraz nie nadawano stosownego biegu postępowania.
Np. z 39 objętych kontrolą notatek urzędowych, tylko w 3 przypadkach dokonano
ich rejestracji a w jednym wszczęto postępowanie wyjaśniające. Do Prokuratury
Rejonowej w Zielonej Górze skierowane zostało zawiadomienie o przestępstwie.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  W od 10 do

30% sprawach pierwsze działania podejmowano po

upływie ponad 30 min. /największe 205 min./. Np. w KPP w

Żaganiu w ok. 60% zbadanych spraw, reakcja Policji za

zgłoszenia obywateli, mierzone upływem czasu od

zgłoszenia do pierwszych udokumentowanych czynności,

wynosiła od 10 do 175 minut. Nie przestrzegano procedur

poszukiwawczych osób zaginionych. Np. KP w Szprotawie
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zgłosił do KWP /za pośrednictwem KPP w Żaganiu/

dopiero po upływie 10 dni fakt odnalezienia się osoby

poszukiwanej. Ponadto odnotowano przypadki

odwoływania poszukiwań po upływie 1-3 dni od

odnalezienia osób poszukiwanych.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie objętym

kontrolą:   W I półroczu 1999r. brak było właściwego nadzoru ze strony KWP.

Stwierdzono, że badane jednostki Policji nie były poddawane udokumentowanej

kontroli lub zadania te realizowane były sporadycznie.   Dane statystyczne

sporządzone na podstawie dokumentacji III Komisariatu oraz KMP w Zielonej

Górze były nierzetelne, bowiem nie uwzględniały ww. zdarzeń objętych notatkami

urzędowymi.

33 Komenda
Miejska
Policji w
Zielonej Górze

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Komenda nie posiadała urządzenia

identyfikującego numer telefonu rozmówcy uzyskującego połączenie i

umożliwiającego rozpoznanie przypadków umyślnego usiłowania

wprowadzenia w błąd Policji oraz eliminowanie przypadków

nieuzasadnionego kierowania patroli do fałszywych zgłoszeń. Decyzją

komendanta, ze względów oszczędnościowych ograniczono liczbę

telefonistek i wyłączono jedno z połączeń telefonicznych, co

spowodowało że osoby dzwoniące słyszały jedynie sygnał świadczący o

nie odebraniu połączenia przez Policję.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Osoby zgłaszające zmuszone były oczekiwać blisko godzinę na
przyjęcie zawiadomienia o zdarzeniu a rozpoczęcie działań Policji
następowało z opóźnieniem sięgającym nawet 1,5 godz.  Na
podstawie próby 37 osób, które osobiście zgłosiły się do Komendy, 5
osób oczekiwało na przyjęcie przez funkcjonariusza od 25 do 55
min.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   W przypadku badania 1828 spraw
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stwierdzono, że w 116 przypadkach reakcja na zgłoszenie nastąpiła

po upływie ponad 30 minut /maksymalnie 90 min./. Ustalono, że

obciążenie Policji zadaniami konwojowo - ochronnymi i

deportacjami obcokrajowców z terenu całego województwa

powodowało ograniczenie liczby patroli interwencyjnych. W

przypadku 4 poszukiwań spośród 14 zbadanych, odwołanie

poszukiwań w związku z odnalezieniem osób poszukiwanych

nastąpiło nie niezwłocznie, w celu wyeliminowania niepotrzebnych

działań innych jednostek Policji, lecz po upływie 1-2 dni.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie objętym
kontrolą:   Niewystarczające i nieskuteczne były kontrole funkcjonalne
m.in. służb dyżurnych.

34 I Komisariat
Policji w
Zielonej Górze

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Jeden etat dyżurnego zajmuje od

czerwca 1998r. policjant oddelegowany do pracy za granicą. W ciągu

1998r. funkcje dyżurnych przez 53% /194 dni/ ogółu czasu pracy na

tym stanowisku pełnili dzielnicowi a w I półroczu 1999r. przez 38% /71

dni/ nie przechodząc w tym zakresie stosownych szkoleń. Ustalony

regulamin zasad i zakresu działania Komisariatu w zakresie czynności

dyżurnych przewidywał dysponowanie patrolami, nie powołując

jednak komórki organizacyjnej patrolowo-interwencyjnej. Nie

określone zostały również zasady współpracy służby dyżurnej z innymi

komórkami organizacyjnymi jednostki i instytucjami. Brak było

urządzeń rejestrujących rozmowy telefoniczne oraz identyfikujące

numer telefonu rozmówcy. Brak było linii telefonu pogotowia

policyjnego� 997�.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Komisariat nie podejmował samodzielnie działań w odniesieniu do
przyjmowanych zgłoszeń o przestępstwach. Praktyka ta stosowana
była zwyczajowo. Na skutek tego dyżurni nie wypełniali rubryk
książki wydarzeń określających rodzaj i czas wydanych zaleceń.
Stan taki uniemożliwiał nadzór w zakresie terminowości
podejmowanych działań. Dyżurni obsługiwali centralę telefoniczną
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przyjmując rozmowy nie związane ze zdarzeniami o charakterze
przestępczym czy wykroczeń. Na 15 zbadanych spraw w 4
przypadkach działania podjęto po upływie od 40 min. do 3 godz.
Wynikało to ze spiętrzenia w jednym czasie kilku zdarzeń
wymagających współpracy służb specjalistycznych Policji.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób � koordynacja
działań:   Brak było algorytmów postępowań dla dyżurnych Komisariatu. Dyżurni
nie dysponowali siłami i środkami umożliwiającymi podejmowanie
samodzielnych działań na wszystkie zgłoszenia. Stwierdzono opóźnione podjęcie
działań w związku z otrzymanym zgłoszeniem o zaginięciu osoby. Po zgłoszeniu
się matki osoby zaginionej o godz. 23,35 w dniu 2 marca 1999r. dyżurny
sporządził jedynie notatkę z rozpytania i polecił zgłosić się w dniu następnym do
Komendy Miejskiej Policji. Dopiero po ok.2,5 godz. dyżurny przekazał patrolom
komunikat o zaginięciu osoby a protokół przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu osoby
sporządzono w dniu następnym
Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie objętym
kontrolą:   Nie dokumentowano liczby kontroli, zakresu badań, stwierdzonych
uchybień i wydanych zaleceń pokontrolnych.
 System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie dokumentowano wpływu skarg
i wniosków zgodnie z wymogami stosownych przepisów.

35 III Komisariat
Policji w
Zielonej Górze

 Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Kontrolą objęto zarzuty zawarte w skardze skierowanej do NIK,
dotyczące naruszenia podstawowych obowiązków służbowych przez
funkcjonariuszy Komisariatu. Z objętych kontrolą 39 notatek
służbowych z 94 załączonych do skargi nie zarejestrowano
zgłoszonych zdarzeń w książkach wydarzeń lub w innych
dokumentach w 36 przypadkach. W notatkach urzędowych
policjanci odnotowywali, że zgłoszenia o przestępstwach lub
wykroczeniach były przyjmowane jedynie dla potrzeb informacyjnych
Policji a �oficjalnie� zawiadomienia zostaną złożone przez
zgłaszających �z chwilą ustalenia sprawcy�. Jak ustalono zapisy te
nie zostały sformułowane przez zgłaszających. Funkcjonariusze
Policji potwierdzili stosowaną praktykę sporządzania notatek
urzędowych o przestępstwach i wykroczeniach. Naruszone zostały
przepisy, zgodnie z którym przyjęcie ustnego zawiadomienia o
przestępstwie, wniosku o ściganie i jego cofnięcie, wymaga
sporządzenia protokołu. Nie dopełniono także obowiązku, stosownie
do którego, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o
przestępstwie, organ powołany do prowadzenia postępowania
przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o
wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia.
Naruszone zostały także obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6
kwietnia 1990r. o Policji, zgodnie z którym, do podstawowych zadań
Policji należy wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich
sprawców. Na podstawie dokonanych ustaleń przesłane zostało do
Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze zawiadomienie o
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popełnieniu przestępstwa. W dniu 27 czerwca 2000r. decyzją
Prokuratury Okręgowej w Poznaniu umorzone zostało śledztwo,
wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.
 Z ustaleń wynikało również, iż dane statystyczne sporządzone na podstawie
dokumentacji Komisariatu były nierzetelne, bowiem nie uwzględniały zdarzeń
objętych omówionymi notatkami urzędowymi.

36 Komisariat
Policji w
Sulechowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Dwóch spośród 5 policjantów nie

ukończyło kursów specjalistycznych przygotowujących do pełnienia

służby dyżurnego.

37 Komenda
Powiatowa
Policji
w Żaganiu

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książce wydarzeń dyżurni nie odnotowywali godziny
podejmowanych decyzji w związku ze zgłoszeniem oraz
potwierdzeniem zgłoszenia. Nie odnotowywali pierwszych czynności
Policji oraz godz. i sposobu realizacji swoich decyzji. Brak
urządzenia do rejestrowania rozmów na linii pogotowia policyjnego
�997� nie pozwalał na weryfikację prawidłowości zapisów w
książkach dyżurnego. Praca radiostacji na wspólnym kanale z
komisariatami Policji w Szprotawie i Iłowej uniemożliwiała
niejednokrotnie przekazywanie dyspozycji patrolom Komendy.
Zgłoszenia z telefonów cyfrowych sieci Plus GSM   były odbierane
jako połączenia miejskie i nie traktowane przez dyżurnych jako
sygnał alarmowy.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Reakcja

Policji mierzona upływem czasu od zgłoszenia do

pierwszych udokumentowanych czynności wynosiła od 10

do 175 min. Odnotowano 1 przypadek działań ze

znacznym opóźnieniem oraz próbą �poprawienia� godz.

zgłoszenia.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Nie kontrolowano jakości i kompletności wpisów
o zdarzeniach dokonywanych w książce wydarzeń i prawidłowości
podejmowanych decyzji przez dyżurnego.
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38 Komisariat
Policji w
Szprotawie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: .Brak było urządzenia

rejestrującego rozmowy telefoniczne.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie nadawano zdarzeniom rejestrowanym przez dyżurnych w
książce wydarzeń numeracji chronologicznej. Z 12 wpisów na 15
badanych dyżurni nie odnotowywali godz. podejmowanych decyzji
oraz godz. i sposobu realizacji nakazanych czynności

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Działania

poszukiwawcze skradzionego samochodu obywatelowi

Niemiec rozpoczęto po 3 godz. tj. po sporządzeniu

protokółu przesłuchania. Dopiero po upływie 10 dni od

daty odnalezienia poszukiwanej osoby powiadomiono

KWP o zaprzestaniu poszukiwań. W innym przypadku

dyżurny nie uzyskał od osoby zgłaszającej istotnych

informacji dot. poważnych schorzeń na jakie cierpiała

osoba zaginiona / miażdżyca, niedowład kończyn dolnych/.

39 Komisariat
Policji
w Iłowej

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Komisariat nie funkcjonował w

systemie całodobowym. W godzinach pracy Komisariat niejednokrotnie

był niedostępny dla obywateli, w związku z wykonywaniem przez

funkcjonariuszy zadań służbowych. Regulamin organizacyjny

Komisariatu powoływał tzw. �punkty Policji� w 2 miejscowościach,

chociaż takiej formy organizacyjnej nie przewiduje ustawa o Policji

oraz przepisy wykonawcze Komendanta Głównego Policji. Nie

funkcjonowała służba dyżurna, nie prowadzono książki wydarzeń,

przez co nie była dokonywana usystematyzowana rejestracja zgłoszeń

obywateli o przestępstwach. Brak było wyposażenia informatycznego a
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tym samym dostępu do systemu informacji policyjnej oraz linii

alarmowej pogotowia policyjnego �997� a obywatele łączeni byli z KPP

w Żaganiu. Praca radiostacji na wspólnym kanale z KPP w Żaganiu

stanowiła utrudnienie w działaniach Komisariatu.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W 1/3 badanych zdarzeń czynności dochodzeniowe były
podejmowane przez funkcjonariuszy Komisariatu bez
udokumentowanego zgłoszenia przestępstwa przez obywatela a
oględziny miejsca zdarzenia wyprzedzały godz. sporządzenia
protokółu ustnego zawiadomienia o przestępstwie.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:
Poszukiwanie osób zaginionych na obszarze działania

Komisariatu prowadziła KPP w Żaganiu.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą: Komendant sporadycznie kontrolował pracę
podległych funkcjonariuszy.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie rejestrowano skarg składanych
w Komisariacie na działalność funkcjonariuszy.

40 Komenda
Powiatowa
Policji
w Nowej Soli

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Sprzęt na stanowisku kierowania

był przestarzały i w wysokim stopniu awaryjny. Brak było rejestratora

rozmów telefonicznych oraz identyfikatora numerów abonentów

uzyskujących połączenie z Komenda. Sprzęt komputerowy nie był

dostosowany do obecnych systemów informatycznych. Awaryjność

sprzętu łączności wyprodukowanego w latach 80- tych była przyczyną

licznych skarg obywateli na brak możliwości uzyskania połączenia z

Komendą. Praca urządzeń radiowych na tej samej częstotliwości co

Policja niemiecka utrudniała porozumiewanie się jednostkom

podległym Komendzie.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książkach wydarzeń nie dokumentowano do kwietnia 1999r.czasu
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skierowania na miejsce zdarzenia patroli interwencyjnego czy grupy
dochodzeniowo - śledczej. Poprzez telefony operatora cyfrowego po
wybraniu numeru alarmowego 112 lub 997 uzyskiwano połączenia z
numerem miejskim Komendy a nie numerem alarmowym.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań: W maju

1999r. stwierdzono, że czas od momentu przyjęcia

zgłoszenia do momentu skierowania na miejsce patrolu

dochodził niekiedy do 100 min. i był zależny od liczby

patroli możliwych do podjęcia interwencji. Spośród 15

spraw poddanych szczegółowej analizie, w odniesieniu do

5 czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do dokonania

czynności wynosił od 45 do 205 minut. W jednym

przypadku spośród 34 spraw poszukiwawczych

stwierdzono, iż telegram o odnalezieniu osoby

poszukiwanej odwołujący poszukiwania, wysłano nie

bezpośrednio po tym fakcie ale dopiero w dniu następnym.

Dyżurni nie odbyli specjalnych szkoleń w zakresie analizy i

oceny sytuacji zagrożeń i koordynacji działań służb

policyjnych, a także współpracy z innymi formacjami np.

PSP, SG.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Kierownictwo Komendy nie egzekwowało od
dyżurnych pełnego dokumentowania zgłaszanych zawiadomień o
przestępstwach i wykroczeniach.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Spośród 48 skarg złożonych w
okresie objętym kontrolą, 9 dotyczyło opieszałości w załatwieniu spraw. W
wyniku rozpatrzenia 1 skargi ustalono, że powodem braku reakcji na
zawiadomienie, było zaniechanie przez dyżurnego i funkcjonariuszy patrolu
sporządzenia stosownej dokumentacji.

41 Komisariat
Policji
we Wschowej

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń
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o przestępstwach i zaginięciach osób:  Pięciu z 7 dyżurnych nie

uczestniczyło w kursach o specjalności dyżurnego. Sprzęt na

stanowisku kierowania był przestarzały i podlegający częstym

awariom. Brak było rejestratora rozmów telefonicznych oraz

identyfikatora numerów abonentów uzyskujących połączenie z

Komendą.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Telefony operatora cyfrowego sieci Plus GSM po wybraniu numeru
alarmowego �112� lub �997� łączyły się z numerem miejskim
Komisariatu a nie alarmowym /pogotowia policyjnego/.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Spośród 15

spraw poddanych szczegółowej analizie, w odniesieniu do

4 czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do dokonania

czynności przekraczał 30 minut. Na drukach protokółów

oględzin i przesłuchania świadka nie wpisywano godzin

rozpoczęcia czynności operacyjno-dochodzeniowych,

rejestrując jedynie godzinę ich sporządzenia .Spośród 14

spraw poszukiwawczych stwierdzono przypadek odwołania

poszukiwań osoby  po 3 dniach od daty znalezienia zwłok.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie zamieszczono pełnej informacji
o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków.

42 Komisariat
Policji
w Sławnie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Mianowania na stanowiska

dyżurnych uzyskały jedynie 2 osoby spełniające stosowne wymogi w

zakresie kwalifikacji. Trzy osoby wykonywały obowiązki dyżurnych

doraźnie.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Sprzęt na stanowisku kierowania był przestarzały i w wysokim
stopniu awaryjny. Brak było rejestratora rozmów telefonicznych oraz
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identyfikatora numerów abonentów uzyskujących połączenie z
Komenda. Brak zapisów rozmów nie pozwalał na weryfikację
prawidłowości zapisów w książkach interwencji i wydarzeń. Brak było
urządzeń informatycznych, umożliwiających uzyskanie informacji z
baz policyjnych i innych.

województwo łódzkie

43 Komenda
Wojewódzka
Policji
w Łodzi

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Nie określone zostały szczegółowe

zasady organizacji służby dyżurnej mimo iż dwukrotnie od 1996r.

dokonywano zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy oraz nie

ustalono wykazu obowiązującej  dokumentacji na stanowisku

kierowania. W regulaminie organizacyjnym obowiązującym od 1

stycznia 1999r. w ogóle nie wskazano faktu istnienia takiej służby w

KWP. Zastępcy komendanta wojewódzkiego sprawowali nadzór nad

innymi komórkami organizacyjnymi Komendy niż wynikało to z

zapisów regulaminu organizacyjnego, w tym także w odniesieniu do

Sztabu Policji, w ramach którego funkcjonowała służba dyżurna. Akta

osobowe niektórych policjantów zatrudnionych na etatach służby

dyżurnej nie zawierały zakresów czynności, a zakresy innych były

niezgodne z zajmowanymi stanowiskami.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Prowadzone w 1998r. rejestry zgłoszonych i wykonanych interwencji
oraz książki wydarzeń nie posiadały cech identyfikacji i rejestracji
oraz innych elementów zabezpieczenia takich jak ostemplowanie,
przesznurowanie i numeracja stron. Nie prowadzono również
ewidencji wydanych rejestrów. Zgłoszenia utrwalane były za pomocą
rejestratorów rozmów, przy czym KWP nie posiadała zasad ich
stosowania, ewidencjonowania i archiwizowania.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Większość

zdarzeń miała miejsce w godzinach nocnych /ok.50%/,

natomiast dyslokacja sił policyjnych była równomierna w
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ciągu doby /rano, w południe, w nocy/. Na 154 jednostki

organizacyjne Policji funkcjonujące od 1 stycznia 1999r. w

woj. łódzkim, w 109 /70,2%/ służba dyżurna nie była

pełniona w systemie całodobowym. Powyższe zjawisko

dotyczyło 82% komisariatów.

44 Komenda
Miejska
Policji
w Łodzi

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Specjalistyczne szkolenia w

zakresie służby dyżurnej posiadało 22 na 70 dyżurnych /31%/, 9

spośród 65 pomocników dyżurnych /14%/ oraz 4 z 15 operatorów

/27%/. Brak było ustalonej rezerwy kadrowej na stanowiska

dyżurnych. Nie określono  zadań dla tej służby w regulaminie

organizacyjnym Komendy. Utworzone były dwa stanowiska kierowania

funkcjonujące w strukturach wydziałów  będących komórkami

organizacyjnymi Komendy i pominięte w regulaminie organizacyjnym.

Na stanowisku kierowania Wydziału Ruchu Drogowego /WRD/ służbę

dyżurnych pełnili funkcjonariusze zatrudnieni na stanowiskach

specjalistów, asystentów i starszych policjantów. Brak było określonego

czasokresu przechowywania nagrań oraz sposobu ich archiwizowania.

W rejestratory nie była wyposażona służba dyżurna w komisariatach.

Bez formalnych uregulowań i ustalonej odpowiedzialności

przechowywane były na stanowisku kierowania WRD dokumentacje

służbowe, klucze do pojazdów i miejsc garażowania oraz dokumenty

niejawne. Brak było zainstalowanej łączności szyfrowej między KWP i

Komendą.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Na obu stanowiskach kierowania Komendy brak było ustalonych
kryteriów jakie zdarzenia winny być wpisywane do książki wydarzeń,
a jakie do rejestrów zgłoszonych i wykonanych interwencji. Sposób
dokonywania zapisów w książce wydarzeń nie pozwalał na ustalenie
czasu reakcji Policji na zgłoszenie.
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Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Nie we

wszystkich przypadkach sprawy umieszczane w rejestrze

czynności sprawdzających przed wydaniem postanowień o

wszczęciu postępowania, były uzupełniane o dane zawarte

w zawiadomieniach o przestępstwach. Nie zawsze

przestrzegano obowiązku powiadamiania zgłaszających

przestępstwa o wydanych postanowieniach o wszczęciu

postępowania. W komisariatach praktykowany był sposób

dokumentowania zgłoszeń o zaginięciu osób notatkami

urzędowymi, podpisanymi jednostronnie przez policjanta i

bez istotnych informacji o osobie zaginionej. Część

komisariatów prowadziła poszukiwania polegające na tym,

że poza przyjęciem zgłoszenia sprawdzano tylko

odpowiednie dane w policyjnych bazach danych..

Przykładem rażącego naruszenia przepisów oraz

zaniechania podjęcia czynności służbowych przez 2

policjantów z XI Komisariatu Policji w Łodzi było, pomimo

zatrzymania 2 sprawców (obywateli WNP) na kradzieży w

sklepie, zakończono interwencję po przekazaniu danych

osobowych sprawców właścicielowi sklepu. W związku z

tym faktem Komendant Miejski Policji ukarał karami

dyscyplinarnymi uczestniczących w zdarzeniu policjantów.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Brak było udokumentowanych form nadzoru nad
służbą dyżurną Komendy. Nadzór na służbą dyżurną komisariatów
ograniczał się tylko do przekazywania poleceń i wytycznych lub
kontaktów roboczych dyżurnego Komendy z dyżurnymi
komisariatów.
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System skarg w zakresie objętym kontrolą: Przy rozpatrywaniu niektórych
skarg decyzje nie były podejmowane przez kierownictwo Komendy. Przykładowo
w sprawie skargi na odmowę interwencji na zdarzenie zgłoszone (telefon �997�)
decyzję podejmował Naczelnik Wydziału Miejskiego Sztabu Policji, który
podpisał również odpowiedź dla skarżącego. W regulaminach organizacyjnych 13
komisariatów pominięto uregulowania w zakresie podejmowania, rozpatrywania
oraz załatwiania skarg i wniosków.

45 I Komisariat
Policji
w Łodzi

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Liczba zatrudnionych

funkcjonariuszy służby dyżurnej była niewystarczająca w stosunku do

występujących potrzeb. Brak było wyznaczonej rezerwy kadrowej. W

regulaminie organizacyjnym nie określono zadań dla służby dyżurnej.

Brak było rejestratorów rozmów telefonicznych na stanowisku

kierowania oraz wystarczającej ilości terminali komputerowych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książkach wydarzeń niejednokrotnie nie  rejestrowano rodzaju i
czasu wydanych przez dyżurnego zarządzeń oraz zgłoszeń
telefonicznych. Np. nie odnotowano telefonicznego zgłoszenia  w
dn.29.04.1999r. o przyjęciu do szpitala pobitego ucznia.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań: Stwierdzono

przypadki opóźnień w podejmowaniu działań

interwencyjnych. Np. w dn. 15.03.1999r. o godz. 17,35

zgłoszono włamanie do samochodu. Dyżurny przekazał

sprawę funkcjonariuszowi obsługującemu to zdarzenie o

godz. 19,50. Oględziny samochodu rozpoczęto o godz.

20,00. W dn. 28.05.1999r. o godz. 18,10 zgłoszono

kradzież samochodu. Protokół przyjęcia ustnego

zawiadomienia o przestępstwie wykonano w godz. 19,10-

19,30 a KMP powiadomiono o kradzieży o godz. 19,30.
   Stwierdzono przypadki opóźnień w podejmowaniu czynności w

prowadzonych  dochodzeniach lub nierzetelnego sporządzania
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dokumentów procesowych. Np. jako świadka przesłuchano pobitego

ucznia w dniu 26.05.1999r., tj. 21 dni od wyjścia ze szpitala a jego

koleżankę 28.06.1999r. W dn. 08.03.1999r. zgłoszono kradzież z

włamaniem do kiosku. Właściciela kiosku przesłuchano jako

świadka dopiero w dniu 31.03.1999r., a skradzioną kasę fiskalną

zarejestrowano w bazie danych KWP w dniu 06.04.1999r, tj. po

umorzeniu dochodzenia w tej sprawie, które nastąpiło w dniu

31.03.1999r.

 W notatce urzędowej sporządzonej w dniu 31.07.1999r. na zakończenie

dochodzenia podano szereg czynności operacyjno-dochodzeniowych

mających na celu ustalenie sprawców i odzyskanie skradzionego

mienia. Stwierdzono natomiast, że poszkodowany rozpoznał na ulicy

swój skradziony rower w dniu zaistnienia zdarzenia tj. 14.05.1999r. i

wskazał patrolowi Policji mężczyznę, który go użytkował. Rower

zwrócono właścicielowi za pokwitowaniem w dniu 14.05.1999r.

46 XIII
Komisariat

Policji
w Łodzi

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Specjalistyczne szkolenie w

zakresie służby dyżurnej posiadał 1 z 5 dyżurnych. Brak było

rejestratora rozmów telefonicznych. Niewystarczające było

zabezpieczenie pomieszczenia, w którym pełniona była służba przez

dyżurnego /przeszklona ściana oddzielająca dyżurnego od

interesantów, drewniane drzwi prowadzące do ww. pomieszczenia/. W

pomieszczeniu tym przechowywano broń /zarówno krótką jak i

automatyczną/, a całodobową służbę pełniła jedna osoba.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Zgłoszenia o zaginięciu osób dokumentowano notatkami
urzędowymi w których pomijano niejednokrotnie istotne dane dot.
np. daty urodzenia zaginionej osoby czy też godziny zgłoszenia. Nie
przyjmowano zgłoszeń na drukach �Zawiadomienie o zaginięciu
osoby�.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
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zaginięciach osób � koordynacja działań:   Brak było

algorytmów postępowania dyżurnego. Poszukiwania osób

zaginionych koncentrowały się głównie na przyjęciu i

sprawdzeniu danych w policyjnych bazach danych. Brak

było  szerszych działań takich jak rozpytywanie,

sprawdzanie adresów, zasięganie informacji w instytucjach

itp.
System skarg w zakresie objętym kontrolą:   W regulaminie organizacyjnym
pominięto zagadnienia przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i
wniosków.

47 Komenda

Powiatowa
Policji w
Piotrkowie
Trybunalskim

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Tymczasowy regulamin

organizacyjny Komendy, wprowadzony w życie z dniem 1 stycznia

1999r. nie był ustalony przez komendanta w porozumieniu z właściwym

przełożonym. W regulacji tej nie określono zasad organizacji oraz

zadań służby dyżurnej. Brak było sprzętu rejestrującego rozmowy

telefoniczne. Odnotowano awaryjność sprzętu informatycznego który

niejednokrotnie uniemożliwiał korzystanie z policyjnych baz danych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W 6 przypadkach na 8 badanych spraw w książce wydarzeń nie
odnotowano faktu i czasu dokonania zgłoszenia, zamieszczono
jedynie zapisy o przekazaniu przez policjantów materiałów w danej
sprawie.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób � koordynacja
działań: Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wykonana w
Komendzie, wykazała dysproporcje pomiędzy siłami skierowanymi do służby
patrolowej i obchodowej, a ilością zdarzeń ujawnionych na poszczególnych
zmianach. W okresie I półrocza 1999r. najmniejsza ilość sił policyjnych /30,5%/
użyta została na III zmianie na której popełniono 71,9% przestępstw.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: W sposób niewłaściwy prowadzono
rejestr skarg. W 2 przypadkach nie odnotowano daty wpływu skarg, a w 3
przypadkach  częściowo potwierdzonych skarg w rejestrze nie wpisano wszystkich
danych.

48 Komisariat
Policji w Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń
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Moszczenicy o przestępstwach i zaginięciach osób: Komisariat nie funkcjonował w

systemie całodobowym. Brak było dostępu do policyjnych

informatycznych baz danych.

49 Komisariat
Policji

w Sulejowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Komisariat funkcjonował bez

ustalonego regulaminu organizacyjnego. Brak było określonych

szczegółowych zasad organizacji i funkcjonowania służby dyżurnej. Nie

zapewniono funkcjonowania etatowej służby dyżurnej przez całą dobę.

Służbę dyżurną pełniło 3 dyżurnych mianowanych na to stanowisko

oraz 6 innych funkcjonariuszy.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Brak było

aktualnego katalogu czynności dyżurnego /korzystano z

katalogu opracowanego w 1976r./.

50 Komenda

Powiatowa
Policji
w Zgierzu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  W regulaminie organizacyjnym

Komendy nie określono zadań służby dyżurnej. Ponadto nie znalazły

odzwierciedlenia zagadnienia dot. poszukiwania osób oraz

przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg. Brak było zasad

ewidencjonowania, archiwizowania oraz okresu przechowywania

nagrań rozmów telefonicznych.

51 Komisariat

Policji w
Aleksandrowie
Łódzkim

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: W regulaminach organizacyjnych

Komisariatu obowiązujących w 1998 i 1999r./I półrocze/ nie

wyodrębniono wśród komórek organizacyjnych służby dyżurnej i nie

określono jej zadań.



Informacja o wynikach kontroli reagowania Policji na zgłoszenia
 o przestępstwach i zaginięciach osób.

140

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W nielicznych przypadkach ujawniono różnicę w dokumentowaniu
czasu przyjęcia zawiadomienia oraz podjętych przez dyżurnego
działaniach.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Nie

przesyłano w obowiązujących terminach wniosków do

prokuratora rejonowego o przedłużenie dochodzeń ponad

obowiązujące terminy.

52 Komisariat

Policji w
Strykowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  W regulaminach organizacyjnych

Komisariatu obowiązujących w 1998 i 1999r./I półrocze/ nie

wyodrębniono wśród komórek organizacyjnych służby dyżurnej i nie

określono jej zadań. Środki łączności nie zapewniały w pełni skutecznej

służby. Sprzęt był wyeksploatowany i posiadał niedostateczny zasięg

działania. Przekazywane patrolom przez dyżurnego dyspozycje

odbierane były w okolicznych odbiornikach TV.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W nielicznych przypadkach ujawniono różnicę w dokumentowaniu
czasu przyjęcia zawiadomienia oraz podjętych przez dyżurnego
działaniach.

województwo małopolskie

53 Komenda

Wojewódzk
a
Policji
w Krakowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Spośród 107 jednostek Policji

podległych KWP, tylko 43 jednostki /w tej liczbie 23 komisariaty/

posiadały dostęp do policyjnych systemów informatycznych.

Ograniczony dostęp do policyjnych baz danych 74% komisariatów,

stanowił znaczne utrudnienie w szybkim przekazywaniu informacji, a
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tym samym w pracy podstawowych ogniw Policji. Jedynie cztery łącza

policyjne posiadały urządzenia utajniania transmisji danych i były

przystosowane do przesyłania informacji niejawnych. Nie prowadzono

rejestracji rozmów telefonicznych.

54 Komenda

Miejska
Policji
w Krakowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Dyżurni nie przechodzili

specjalistycznych badań psychofizycznych stwierdzających

odpowiednie predyspozycje do pełnienia służby dyżurnych. Dwóch

dyżurnych nie miało ukończonego kursu aspiranckiego o specjalności

dyżurnego. Nie były rejestrowane rozmowy na magnetycznych

nośnikach informacji.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W czasie oględzin w dniu 24 września 1999r. stwierdzono w
rejestrze zgłoszonych i wykonywanych interwencji nie stosowanie
zapisów o terminie przybycia patrolu interwencyjnego i zakończeniu
działań. Ponadto do systemu informatycznego nie wprowadzano
wszystkich zdarzeń, które zaistniały w I połowie 1999r. Z 15
wybranych zdarzeń, 9 nie zostało wprowadzonych do tego systemu,
co podważało wiarygodność danych sprawozdawczych.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  Odnotowano przypadek wydania postanowienia

o odmowie wszczęcia dochodzenia ze zwłoką 2 dni, oraz dwa

przypadki nie wysłania do prokuratury odpisów postanowień o

wszczęciu dochodzenia. W czasie oględzin stwierdzono, że po

przyjęciu zgłoszenia patrol interwencyjny pojawiał się na miejscu

zdarzenia średnio  po 20 minutach, a w nocy po 15 minutach kiedy

na miejscu zdarzenia nie było już sprawców.

55 Komisariat

Policji
w Krakowie-
Stare Miasto

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Na stanowiskach dyżurnych

zatrudniono 5 policjantów, którzy nie mieli ukończonych kursów

aspiranckich o specjalności dyżurnego. Nie rejestrowano rozmów
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telefonicznych na magnetycznych nośnikach informacji.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W czasie oględzin w 2 przypadkach Policja podjęła interwencję z
opóźnieniem , z uwagi na obsługę przez patrol interwencyjny innych
zdarzeń. Ponadto w książce interwencji odnotowano przyjęcie
interwencji o godz. 23,30, natomiast wydane polecenia interwencji
odnotowane było o godz. 22,30. Na 15 analizowanych zdarzeń, 13
nie zostało wprowadzonych do systemu informatycznego ZSIP KMP.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Z

przeprowadzonej analizy zdarzeń i ilości służb w styczniu

1999r. wynika, że w ciągu dnia gdy występowała

stosunkowo największa ilość przestępstw dyżurny miał do

dyspozycji 1 radiowóz z dwoma policjantami, natomiast w

nocy 2 radiowozy z 4 policjantami, gdy tych przestępstw

było 3-krotnie mniej. Na 176 wydanych postanowień

dotyczących działań sprawdzających, w 24 przypadkach

wydano postanowienia ze zwłoką od 2 dni do 2,5

miesiąca. Również ze zwłoką od 5 dni do miesiąca

przekazywano prokuratorowi zawiadomienia o

przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa było

obowiązkowe.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: W I półroczu 1999r. na 14 skarg w
3 przypadkach udzielono odpowiedzi w terminie dłuższym niż 1 miesiąc /od 12 do
40 dni/.

56 Komisariat

Policji
w Krakowie
Grzegórzkach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Na stanowiskach oficerów

dyżurnych zatrudniono 3 policjantów, którzy nie mieli ukończonych

kursów aspiranckich o specjalności dyżurnego a ponadto jeden z nich

posiadał tylko 4-letnią praktykę zawodową w służbie na stanowisku
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wyższym niż podstawowe.. Nie rejestrowano rozmów telefonicznych na

magnetycznych nośnikach informacji.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Na 16 analizowanych zdarzeń, 8 nie zostało wprowadzonych do
systemu informatycznego ZSIP KMP.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Od momentu

zgłoszenia przestępstwa , interwencja Policji na miejscu

zdarzenia była średnio w dzień po 20 minutach, a w nocy

po 15 minutach. W trakcie oględzin odnotowano

przypadek nie zarejestrowania w książce interwencji,

zgłoszonej osobiście przez właścicielkę baru potrzeby

interwencji w sprawie wymuszenia okupu. Na 61 wydanych

postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia, w 5

przypadkach wydano postanowienia ze zwłoką od kilku do

kilkunastu dni. Również ze zwłoką od 2 do 6 dni w 4

przypadkach przekazywano prokuratorowi zawiadomienia

o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa było

obowiązkowe.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: W I półroczu 1999r. na 10 skarg w
2 przypadkach udzielono odpowiedzi w terminie dłuższym niż jeden miesiąc.

57 Komenda

Powiatowa

Policji w
Nowym Targu

System skarg w zakresie objętym kontrolą: W I półroczu 1999r. w stosunku do
4 skarg przekroczono termin jednego miesiąca na ich załatwienie.

58 Komisariat
Policji w
Rabce

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Jeden z dyżurnych nie ukończył

żadnych kursów przygotowujących do służby dyżurnego. Brak było

bezpośredniego dostępu do systemów informatycznych Policji.
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59 Komisariat

Policji w
Krościenku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Mieszkańcy gminy Czorsztyn nie

mieli możliwości bezpośredniego telefonicznego kontaktu z dyżurnym

Komisariatu. Łączność uzyskiwali za pośrednictwem KPP w Nowym

Targu. Brak było bezpośredniego dostępu do systemów

informatycznych Policji. Nie archiwizowano zarejestrowanych rozmów

telefonicznych.

60 Komenda
Powiatowa
Policji w
Wadowicach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Siedmiu dyżurnych Komendy, w

tym 2 pełniących te obowiązki nie ukończyło kursów aspiranckich o

specjalności dyżurnego.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Brak było chronologii zapisów w książce wydarzeń i rejestrze
interwencji. Brak było zgodności czasów zgłoszeń w książce
wydarzeń i rejestrze interwencji dla tych samych zdarzeń, a także
przypadku niewypełnienia odpowiednich rubryk w rejestrze
interwencji w zakresie czasów wydania polecenia  interwencji, czy
też jej zakończenia. W lipcu 1998r. dyżurni nie odnotowali czasu
wydania polecenia interwencji w 4,2 % przypadków zgłoszeń, w
styczniu 1999r. nieprawidłowości te dotyczyły 33,5 % zgłoszeń
zarejestrowanych w książce interwencji. Pomijano w rejestrze
interwencji telefonicznych zgłoszeń o wykroczeniach /awantury w
lokalach, kradzież sklepowa, zakłócanie ciszy nocnej/. Rejestrowano
interwencje bez wskazania dokładnego adresu zdarzenia. Nie
wszystkie zgłoszenia odnotowywane były w książce wydarzeń.
Dotyczyło to  najczęściej osobistych zgłoszeń o zaginięciach osób w
godzinach pracy Wydziału Kryminalnego Komendy. Dyżurni
realizowali zadania nie mające bezpośredniego związku z
zajmowanym stanowiskiem np. obsługiwali centralę telefoniczną,
wykonywali kontrole obiektów Komendy. Prowadzili 38 różnego
rodzaju  książek i rejestrów niejednokrotnie dublujących dane o
zdarzeniach.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Kierowano
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ograniczone liczby funkcjonariuszy do obchodów i patroli z

uwagi m.in. na oddelegowywanie policjantów do

przeprowadzania konwojów, niekiedy do 6 w ciągu doby,

absorbujących do 50% stanu osobowego policjantów z

rewiru dzielnicowych i służby patrolowej.

61 Komisariat
Policji w
Andrychowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Spośród 5 dyżurnych 4 z nich nie

ukończyło kursów aspiranckich o specjalności dyżurnego. Jedyne

bezpośrednie połączenie telefoniczne z KPP było niedostępne dla

dyżurnego w czasie rozmów prowadzonych przez innych

funkcjonariuszy. Radiostacja poprzez samoczynne włączanie rozmów

nie związanych z zadaniami Komisariatu, zakłócała pracę dyżurnych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni realizowali zadania nie mające bezpośredniego związku z
zajmowanym stanowiskiem np. obsługiwali centralę telefoniczną,
wykonywali kontrole obiektów Komisariatu. Prowadzili 18 różnego
rodzaju  książek i rejestrów niejednokrotnie dublujących dane o
zdarzeniach.

62 Komisariat
Policji w
Kalwarii
Zebrzy-
dowskiej

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Dwóch dyżurnych nie ukończyło

kursów aspiranckich o specjalności dyżurnego.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni realizowali zadania nie mające bezpośredniego związku z
zajmowanym stanowiskiem np. obsługiwali centralę telefoniczną,
wykonywali kontrole obiektów Komisariatu. Prowadzili 26 różnego
rodzaju  książek i rejestrów. Brak było urządzeń umożliwiających
korzystanie z policyjnych systemów informatycznych. Brak
monitorowania wejścia do stanowiska kierowania  utrudniał kontrolę
osób przebywających w Komisariacie.

województwo mazowieckie

63 Komenda
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Wojewódzka
Policji
w Radomiu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Z powodu braku obsady etatowej

�ogniwo organizacji i kontroli służb� wchodzące w skład

Wojewódzkiego Sztabu Policji nie podjęło merytorycznej działalności.

W województwie służba dyżurna nie była pełniona całodobowo w 87%

jednostek Policji.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Jednostki prowadzące poszukiwania osób zaginionych w zgłoszeniu
do systemu informatycznego OPIS nie podawały przyczyny
zakończenia poszukiwań. W książce wydarzeń Komendy brak było
adnotacji jak wykonane zostały polecenia służby dyżurnej oraz
decyzje kierownictwa KWP, zapoznających się z raportami
przebiegu służby.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Nie

zaktualizowane zostały katalogi czynności dyżurnych

opracowane w 1998r. mimo, że katalogi stosowane przez

służby dyżurne nie zawierały algorytmów postępowania w

takich zdarzeniach, jak np. zgłoszenie zaginięcia osoby

czy skargi na działalność Policji. Nie wdrożone zostały

algorytmy postępowania dyżurnych opracowane w 1999r.

w KGP i nie przesłane zostały do podległych jednostek

celem ich wykorzystania.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:   Nie prowadzono kontroli i nie dokonywano ocen
działalności służb dyżurnych.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: W I półroczu 1999r. 24 zgłoszenia o
charakterze skargowym nie zostały przekazane do zarejestrowania w Inspektoracie
Komendanta nie sporządzano protokółów przyjęcia skargi. W 36 skargach /z 402
rozpatrzonych/ podniesione w nich zarzuty zostały potwierdzone.

64 Komenda
Miejska
Policji
w Radomiu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób. Jeden funkcjonariusz mianowany
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na stanowisko pomocnika dyżurnego nie spełniał wymagań

kwalifikacyjnych. Ponad 62% podległych komisariatów nie

funkcjonowało całodobowo. Stanowisko kierowania wyposażone było

w przestarzały, często ulegający awariom sprzęt łączności i

informatyki. Na częstotliwościach przyznanych Komendzie pracowały

inne jednostki Policji powodując chaos w eterze. Łączność poprzez

telefon komórkowy uzyskiwały osoby nie z pogotowiem policyjnym

Komendy lecz niejednokrotnie z dyżurnymi sąsiednich komend

powiatowych.

W rejonach działania dwóch komisariatów podległych Komendzie

brak było łączności z pogotowiem policyjnym.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Dyżurni nie

posiadali przeszkolenia w zakresie analizy i oceny sytuacji

zagrożeń, koordynacji działań służb policyjnych i

współdziałania z innymi formacjami.
 System skarg w zakresie objętym kontrolą: W 1998r. w 13% i w I połowie
1999r. w 16% potwierdziły się zarzuty na działania policjantów przedstawione w
skargach.

65 I Komisariat
Policji
w Radomiu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Nie ustalono regulaminu

organizacyjnego Komisariatu. Zatwierdzony przez komendanta

miejskiego Policji zakres działania Komisariatu nie określał jego

struktury organizacyjnej, zakresów działania komórek

organizacyjnych oraz ich służbowego podporządkowania. Nie

rejestrowane były rozmowy telefoniczne i radiowe. Istniejące

wyposażenie nie zapewniało właściwej łączności i obiegu informacji.

Brak było telefonu pogotowia policyjnego �997�.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurny nie dokumentował czasu podjęcia pierwszych czynności
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przez funkcjonariuszy skierowanych na miejsce zdarzenia. Do
dokumentowania zdarzeń i wykonywanych czynności posiadał 21
książek i rejestrów.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   W 1

przypadku, odwołując poszukiwania nie podano przyczyny

zakończenia poszukiwań, a w odniesieniu do pozostałych

2 odnalezionych osób � w informacji policyjnej brak było

przyczyny zaginięcia. Nie zostały określone zasady i

zakres współpracy dyżurnego z komórkami

organizacyjnymi Komisariatu i jednostkami

organizacyjnymi Policji, a także innymi instytucjami.

Dyżurni nie odbyli przeszkolenia w zakresie analizy i oceny

sytuacji zagrożeń oraz koordynacji współdziałania służb

policyjnych z innymi formacjami.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Zarzuty zostały potwierdzone w
odniesieniu do 2 /40%/ skarg złożonych w 1998r. i dotyczyły bezczynności
dzielnicowego w sprawie zakłócenia spokoju w godzinach nocnych oraz
nietaktownego i aroganckiego zachowania się  dyżurnego funkcjonariusza.

66 Komisariat
Policji
w Pionkach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Na stanowiska dyżurnych

mianowano policjantów nie posiadających wymaganych szkoleń

specjalistycznych. Komputer /terminal/ zainstalowany w Komisariacie

obsługiwany był przez pracownika cywilnego w godz. 7,30-15,30.

Uprawnień do obsługi komputera nie posiadali policjanci pełniący

funkcję dyżurnego. Brak było sprzętu umożliwiającego nagrywanie

rozmów telefonicznych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Na 15 wybranych zdarzeń w 10 przypadkach dyżurni nie odnotowali
formy zgłoszenia, a w 4 przypadkach czasu zgłoszenia. Nie
dokumentowany był w książce zdarzeń sposób wykonania poleceń
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wydawanych przez dyżurnych w toku pełnienia służby.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: W 1998r. i I połowie 1999r.
wpłynęło 6 skarg,  które dotyczyły opieszałego załatwienia sprawy oraz
niewłaściwego postępowania funkcjonariuszy w trakcie kontroli pojazdów.

67 Komenda
Powiatowa
Policji
w Grójcu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Komendant w 3 przypadkach na 5

powierzył wykonywanie obowiązków dyżurnego Komendy

funkcjonariuszom nie spełniającym wymagań kwalifikacyjnych. Brak

było urządzeń umożliwiających rejestrowanie rozmów telefonicznych i

radiowych prowadzonych przez dyżurnych. Kontakt telefoniczny z

innymi jednostkami Policji odbywał się za pomocą centrali KWP w

Radomiu. Nie dostosowano łączy telekomunikacyjnych do podziału

administracyjnego kraju. Np. mieszkańcy gminy Tarczyn uzyskiwali

połączenie telefoniczne z pogotowiem policyjnym �997�

zlokalizowanym w KPP w Piasecznie. Przeciążenie systemów

informatycznych powodowało częste przerwy w pracy urządzeń

komputerowych.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Brak było

algorytmów postępowania w przypadku zaginięcia osób.

68 Komisariat
Policji
w Chynowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Komisariat nie funkcjonował

całodobowo.  W różnych godzinach zdarzały się przypadki braku

policjantów w jednostce.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książce służby i wydarzeń nie rejestrowano wszystkich zgłoszeń o
przestępstwach oraz nie wpisywano informacji o czynnościach
podjętych w trakcie pełnienia służby. Z 15 przeanalizowanych
zgłoszeń o przestępstwach, 8 nie było zaewidencjonowanych a w
3przypadkach nie podane były informacje o podjętych czynnościach.
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69 Komisariat
Policji
w Nowym
Mieście
n.Pilicą

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Komisariat nie funkcjonował

całodobowo. Brak było sprzętu informatycznego umożliwiającego

dostęp do systemu informacji policyjnej.

70 Komenda
Miejska
Policji
w Płocku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Całodobowa służba dyżurna nie

była pełniona w jednostkach podległych KMP. Na stanowisko

pomocnika dyżurnego mianowano 2 funkcjonariuszy nie posiadających

szkoleń  specjalistycznych dyżurnego. Brak było urządzenia

nagrywającego zgłoszenia telefoniczne obywateli o zdarzeniach.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książce wydarzeń z 15 zbadanych zgłoszeń w 6 przypadkach
dyżurni nie wpisali formy zgłoszenia o przestępstwie i wykonaniu.
Brak było również informacji kiedy i w jaki sposób dyspozycje
dyżurnego zostały zrealizowane.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Dyżurni nie

odbyli szkoleń w zakresie analizy i oceny sytuacji

zagrożeń, koordynacji działań służb policyjnych i

współdziałania z innymi formacjami.

71 Komisariat
Policji
w Płocku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Komisariat nie pracował w

systemie całodobowym. Po godz. 15,30 zgłoszenia o przestępstwach

przyjmowali funkcjonariusze pełniący służbę patrolową.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książce służby nie odnotowywano podejmowanych decyzji i
wydanych poleceń.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
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zaginięciach osób � koordynacja działań: Przyjmujący

zgłoszenie funkcjonariusze nie przestrzegali określonych w

algorytmach działania procedur postępowania.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie była prowadzona w

Komisariacie ewidencja skarg i wniosków. Brak było w budynku

Komisariatu informacji o terminach przyjęć obywateli w sprawach

skarg i wniosków.

72 Komisariat
Policji
w Gąbinie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Komisariat nie pracował w

systemie całodobowym. Po godz. 16,00 zgłoszenia o przestępstwach

przyjmował, jak wynikało z informacji podanej mieszkańcom, dyżurny

Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Brak było sprzętu

informatycznego umożliwiającego korzystanie z policyjnej sieci

informacyjnej. Nie archiwizowano nośników informacji. Połączenia z

pogotowiem policyjnym �997� z terenu działania Komisariatu odbierał

dyżurny KMP w Płocku.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie była prowadzona w
Komisariacie ewidencja skarg i wniosków.

województwo opolskie

73 Komenda
Wojewódzka
Policji
w Opolu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Spośród 9 funkcjonariuszy

mianowanych na stanowisko dyżurnego, 2 nie ukończyło

doskonalących kursów specjalistycznych. Żaden  z funkcjonariuszy nie

posiadał dokumentu poświadczającego predyspozycje psychofizyczne.

Wskutek braku dostosowania sieci łączności telefonicznej TP S.A. do

nowego podziału administracyjnego kraju mieszkańcy pow. oleskiego

uzyskiwali łączność z woj. opolskim poprzez łącza międzymiastowe.

�Telefon zaufania� funkcjonował w Komendzie tylko w dni robocze w
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godz. 14,00-18,00. Nie określono zasad rejestrowania i archiwizowania

rozmów telefonicznych..

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książkach wydarzeń dyżurnego nie określano rodzajów zarządzeń
i czasu, w którym wydano dyspozycje, pomimo istniejącej rubryki
�Rodzaj i czas wydanych zarządzeń�. W książce wydarzeń na 35
zgłoszonych zawiadomień o przestępstwie tylko w 9 przypadkach
odnotowano sposób realizacji wydanych zarządzeń przez
dyżurnego, lub określono wynik podjętych działań.
 Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Funkcjonowanie służby dyżurnej nie było
przedmiotem kontroli wewnętrznej.

74 Komenda
Powiatowa
Policji w
Kędzierzynie-
Koźlu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Spośród 13 funkcjonariuszy

pełniących służbę dyżurnego, 8 nie ukończyło doskonalących kursów

specjalistycznych. Żaden  z funkcjonariuszy nie posiadał dokumentu

poświadczającego posiadanie predyspozycji psychofizycznych do

pełnienia służby dyżurnego. Brak było urządzeń pozwalających na

rejestrowanie zawiadomień telefonicznych na magnetycznych

nośnikach informacji o popełnionych przestępstwach, jak też

wydanych przez dyżurnego drogą radiową poleceń funkcjonariuszom

patroli interwencyjnych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Brak było dokumentacji dotyczącej sposobu potwierdzania faktu
przyjęcia pisemnych zawiadomień o przestępstwie, w przypadku
osobistego przedłożenia ich przez obywateli oraz sposobu
postępowania z listownymi zawiadomieniami obywateli o
popełnionych przestępstwach. W książkach wydarzeń nie
odnotowywano rodzaju i czasu wydanych zarządzeń. Brak było
określenia czasu wydania dyspozycji zmierzających do sprawdzenia
zasadności zgłoszenia. Fakty te uniemożliwiały prawidłową ocenę
podejmowanych przez służbę dyżurną działań i weryfikację
celowości wydanych służbom patrolowym poleceń. Funkcjonariusze
patroli nie przyjmowali w formie pisemnej zgłoszeń o popełnieniu
przestępstwa, przekazując sprawę dyżurnemu Komendy.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
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zaginięciach osób � koordynacja działań:   Nie

przekazano algorytmów postępowania dyżurnym

komisariatów Policji. Brak było algorytmów określających

procedury postępowania w przypadku zaginięcia osoby.
Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie objętym
kontrolą:   Brak było nadzoru nad realizowaniem przez dyżurnych wytycznych
komendanta wojewódzkiego Policji z grudnia 1996r. skierowanych do podległych
jednostek.  W ewidencji komputerowej ZSIP nie ujmowano wszystkich zgłoszeń
o zaginięciach osób zarejestrowanych w �Rejestrze osób zaginionych� / w
1998r.3 osób, w I połowie 1999r. 1 osoby/, jak też dochodziło do opóźnień we
wprowadzaniu danych do policyjnej ewidencji komputerowej wynoszących od
1,22 godz. do 12,15 godz.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie uregulowano organizacji
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg obywateli. Brak było
protokółów przyjęcia ustnych skarg /wniosków/ oraz udokumentowanych
rozpatrzeń skarg.

75 Komisariat
Policji w
Kędzierzynie-
Koźlu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Spośród 8 funkcjonariuszy

pełniących służbę dyżurnego 7, w tym 3 mianowanych na stanowisko

dyżurnego, nie ukończyło  kursów specjalistycznych. Żaden  z

funkcjonariuszy nie posiadał dokumentu poświadczającego wymagane

predyspozycje psychofizyczne. Brak było urządzeń pozwalających na

rejestrowanie zawiadomień telefonicznych na magnetycznych

nośnikach informacji o popełnionych przestępstwach, jak też wydanych

przez dyżurnego drogą radiową poleceń funkcjonariuszom patroli

interwencyjnych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Brak było dokumentacji dotyczącej sposobu potwierdzania faktu
przyjęcia pisemnych zawiadomień o przestępstwie, w przypadku
osobistego przedłożenia ich przez obywateli oraz sposobu
postępowania z listownymi zawiadomieniami obywateli o
popełnionych przestępstwach. W książkach wydarzeń nie
odnotowywano rodzaju i czasu wydanych zarządzeń. Brak było
określenia czasu wydania dyspozycji zmierzających do sprawdzenia
zasadności zgłoszenia. Fakty te uniemożliwiały prawidłową ocenę
podejmowanych przez służbę dyżurną działań i weryfikację
celowości wydanych służbom patrolowym poleceń. Funkcjonariusze
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patroli nie przyjmowali od obywateli w formie pisemnej zgłoszeń o
popełnieniu przestępstwa, przekazując informację dyżurnemu
Komisariatu.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie informowano obywateli o
możliwości składania skarg u komendanta Komisariatu lub jego zwierzchnika tj.
komendanta powiatowego Policji. Nie uregulowano zasad organizacji
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg obywateli. Nie prowadzono
spraw dotyczących przyjmowania i załatwiania skarg od obywateli, przekazując te
zagadnienia do rozpatrzenia przez funkcjonariuszy KPP.

76 Komenda
Powiatowa
Policji w
Krapkowicach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Wszyscy dyżurni  nie mieli

dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych predyspozycji

psychofizycznych. Z 15 funkcjonariuszy zastępujących dyżurnych tylko

3 zostało przeszkolonych w ramach doskonalących kursów

specjalistycznych, przygotowujących do pełnienia służby dyżurnego.

Nie określono zasad rejestrowania oraz archiwizowania rozmów

telefonicznych na magnetycznych nośnikach informacji pomimo

podłączenia magnetofonu do telefonu �997�.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Pierwsza

reakcja Policji w 3 zbadanych przypadkach dot. zaginięcia

osób następowała po upływie 1,12 godz., 7,3 godz. i 9,0

godz.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: Brak było informacji

wizualnej w budynku Komendy o dniach i godz. przyjęć obywateli

przez komendanta w sprawie skarg.

77 Komisariat
Policji w
Zdzieszowi-
cach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Wszyscy funkcjonariusze

zatrudnieni w służbie dyżurnej nie posiadali dokumentów

poświadczających właściwe predyspozycje psychofizyczne. Dyżurnym

Komisariatu nie zaktualizowano zakresów czynności. Brak było
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telefonicznego pogotowia policyjnego�997�.

78 Komenda
Powiatowa
Policji
w Nysie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Spośród 5 funkcjonariuszy

mianowanych na stanowisko dyżurnego, 2 nie ukończyło

doskonalących kursów specjalistycznych. Natomiast spośród 4

funkcjonariuszy mianowanych na stanowisko pomocnika dyżurnego, 3

nie odbyło takiego przeszkolenia. Nie rejestrowano zawiadomień

telefonicznych na magnetycznych nośnikach informacji o popełnionych

przestępstwach, pomimo istnienia technicznych możliwości ich

nagrywania. Nie określono zasad rejestrowania rozmów oraz

archiwizowania nośników informacji. System łączności oparty o

centralę telefoniczną z lat 70-tych nie gwarantował sprawności

połączeń.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książkach wydarzeń dyżurnego nie określano czasu, w którym
wydano dyspozycje, pomimo iż rubryka miała tytuł �Rodzaj i czas
wydanych zarządzeń�. Z 15 zbadanych zgłoszeń zawiadomień o
przestępstwie w żadnym nie  odnotowano  czasu wydania
zarządzenia a w 5 przypadkach odnotowano informację o wynikach
podjętych działań.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie uregulowano organizacji
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg obywateli stosownie do
obowiązujących przepisów.

79 Komisariat
Policji w
Otmuchowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Nie zostały określone zasady

organizacji i wykonywania służby dyżurnego Komisariatu. Brak było

całodobowej służby dyżurnej. Funkcjonariusze pełniący służbę

dyżurnego nie odbyli specjalistycznych przeszkoleń przygotowujących

do pełnienia służby dyżurnego Komisariatu. Brak było sprzętu

umożliwiającego rejestrację rozmów telefonicznych na nośnikach

magnetycznych oraz bezpośredniego dostęp do policyjnych systemów

informatycznych
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Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Niejdnokrotnie dyżurni udawali się na miejsce zdarzenia w celu
wykonania niezbędnych czynności. Ograniczenie możliwości
osobistego zgłaszania przestępstw w Komisariacie miało miejsce w
godzinach 22,00-7,00, w których nie był pełniony dyżur. W książce
służby nie dokonywano zapisów o czasie i rodzaju wydanych przez
nich dyspozycji w związku z przyjęciem zgłoszenia przestępstwa.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie uregulowano organizacji
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg obywateli stosownie do
obowiązujących przepisów.

80 Komisariat
Policji w
Paczkowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Spośród 5 funkcjonariuszy

pełniących służbę dyżurnego, 3 nie ukończyło doskonalących kursów

specjalistycznych. Brak było sprawnego sprzętu umożliwiającego

rejestrację rozmów telefonicznych na nośnikach magnetycznych oraz

sprzętu pozwalającego na bezpośredni dostęp do policyjnych systemów

informatycznych. Nie określono zasad rejestracji rozmów

telefonicznych. System łączności telefonicznej /�997�/ z Komisariatem

nie był dostosowany do obowiązującego podziału terytorialnego kraju.

Mieszkańcy 5 miejscowości uzyskiwali połączenia z jednostkami Policji

w innym województwie lub powiecie.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książkach wydarzeń w 60% badanych przypadków nie
odnotowywano rodzaju i czasu wydanych zarządzeń.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Brak było

pisemnych dyspozycji polecających dyżurnym obowiązek

stosowania katalogu dyżurnych /algorytmów

postępowania/. Zadania związane z poszukiwaniem osób

powierzano ustnie funkcjonariuszowi pełniącemu funkcję

etatowego dyżurnego.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
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objętym kontrolą:  Brak było systematycznych  kontroli służby
dyżurnej.  Przez 9 miesięcy nie odnotowano żadnej kontroli.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie uregulowano organizacji
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg obywateli stosownie do
obowiązujących przepisów. Nie prowadzono rejestru skarg i wniosków. Tablica
informująca obywateli o przyjęciach w sprawie skarg umieszczona była w miejscu
trudno widocznym dla obywatela.

województwo podkarpackie

81 Komenda
Wojewódzka
Policji
w Rzeszowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Spośród 10 policjantów pełniących

służbę dyżurnego w 5 przypadkach na to stanowisko mianowano

policjanta bez przeszkoleń w ramach doskonalących kursów

specjalistycznych w tym  zakresie. Brak było dokumentów

potwierdzających odpowiednie predyspozycje psychofizyczne

policjantów pełniących funkcje dyżurnego.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   Komenda

nie podejmowała bezpośredniej reakcji na zgłoszenia o

przestępstwach mimo, iż obowiązujący do końca 1998r.

regulamin organizacyjny Komendy stanowił o jednakowym

usytuowaniu działań komórek organizacyjnych Komendy i

jednostek podległych.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Badaniu poddano 2 skargi z których
wynikało, że Inspektorat Komendanta Wojewódzkiego nie zawiadomił wnoszącej
skargę o przekazaniu jej do wyjaśnienia jednostce podległej oraz nie
wyegzekwował realizacji obowiązku poinformowania skarżącej o sposobie
załatwienia skargi. W drugim przypadku naczelnik  Inspektoratu, pomimo nie
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego  udzielił skarżącej bezpodstawnej
odpowiedzi o wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności  dotyczących
zbadania sprawy opieszałego wykonywania czynności zmierzających do wykrycia
sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego.

82 Komenda
Miejska
Policji

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Funkcjonowanie dwóch stanowisk
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w Rzeszowie służb dyżurnych podporządkowano różnym komórkom

organizacyjnym Komendy. Pominięto w Regulaminie Organizacyjnym

określenie podstawowych zadań dyżurnego i jego pomocnika oraz

zasad współpracy służby dyżurnej z wydziałami Komendy.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Odnotowano przypadki odmowy przyjęcia zawiadomień o zaginięciu
osób. W dniu 29.04.1998r. mimo zgłoszenia zaginięcia 15-letniej
dziewczyny dyżurny nie dokonał rejestracji tego zdarzenia oraz jego
opisu w książce wydarzeń. Na telefoniczne zgłoszenie w dniu
27.06.1999r. o godz. 12,50 zaginięcia osoby, pomocnik dyżurnego
odmówił przyjęcia zgłoszenia pouczając zgłaszającego, aby ten fakt
zgłosił w dniu następnym. W innym przypadku podjęcie
natychmiastowej przyśpieszonej akcji poszukiwawczej zakończonej
odnalezieniem małego dziecka nie było odnotowane w książce
wydarzeń.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań: Dyżurni nie

zawsze podejmowali właściwe decyzje na zgłoszone

zdarzenia. W dniu 1.07.1998r. o godz. 18,55 zgłoszono

bójkę dwóch nietrzeźwych grup młodzieżowych. Dyżurny

informację przekazał dyżurnemu II KP, który dysponował

jednym 2-osobowym patrolem zmotoryzowanym. W godz.

20.37, 20.40, 20.55 i 21.00 zawiadomienia w tej samej

sprawie zgłaszały osoby poszkodowane w tym zdarzeniu.

Dopiero o godz. 21.00 i 21.25 dyżurny Komendy skierował

dwa patrole do dyspozycji dyżurnego II Komisariatu. W

dniu 12.06.1999r. o godz. 13,25 dyżurny przyjął zgłoszenie

osoby, że jego współpracownik  udał się w kierunku zapory

wodnej z zamiarem popełnienia samobójstwa. Dyżurny nie

podjął odpowiednich działań, a jedynie zapisał, że

przekazał to zgłoszenie dyżurnemu I KP. O godz. 13,50
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przyjął kolejne zgłoszenie, że mężczyzna ten popełnił

samobójstwo skacząc do wody.

W 1998r. nie sporządzono oraz nie wysłano 20

telegramów do Wydziału Informatyki KWP, informujących

o zaginięciu osób, a w I półroczu 1999r. 14 telegramów. Z

zbadanych 20 spraw zaginięć osób wynika, że aż w 16 nie

podjęto żadnych działań poszukiwawczych. Na

podkreślenie zasługuje fakt, że zgłoszenia o zaginięciach

osób trafiały do policjanta prowadzącego poszukiwania

niejednokrotnie dopiero po 3,4 lub 6 dniach od daty

zawiadomienia o zaginięciu osoby.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: System rozpatrywania skarg
przyjęty w Komendzie  nie pozwalał na rozpatrywanie ich z należytą starannością
i wnikliwością. Brak było osoby odpowiedzialnej za prowadzenie skarg. Dwie
skargi rozpatrzone przez naczelników wydziałów Komendy złożone na ich
podwładnych w zakresie niewłaściwie wykonywanych zadań przez służby dyżurne
zostały rozstrzygnięte z pominięciem bądź niedostrzeżeniem popełnionych
błędów.

83 I Komisariat
Policji
w Rzeszowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  W obowiązującym zakresie

czynności dyżurnego nie przewidziano obowiązku rejestrowania

zgłoszeń i wykonywania interwencji.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W okresie 1.07.-7.07.1998r. przyjęto 58 zgłoszeń interwencji z czego
w książce służby winno być odnotowanych 15 wydarzeń do których
podjęte działania winny być opisane. W rzeczywistości opisano 3
wydarzenia. W żadnym przypadku dyżurni nie odnotowywali w
rejestrze zgłoszonych i wykonywanych interwencji czasu wydania
polecenia odpowiednich czynności patrolowi oraz ich zakończenia.
Na brak właściwego dokumentowania miały wpływ m.in. zastępstwa
służby dyżurnej przez innych funkcjonariuszy. Np. w 1998r.
wykonano 15% służb zastępczych a w I półroczu 1999r. 11%
zastępczej służby dyżurnego.
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Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań: Czas

zgłoszenia potrzeby interwencji różnił się od czasu reakcji

Policji. Np. w dniu 6.07.1998r. o godz. 16,55

pokrzywdzony zgłosił osobiście dyżurnemu uszkodzenie

zamków w samochodzie. Z zapisów w notatniku

służbowym policjanta z patrolu wynika, że polecenie

dyżurnego zostało mu przekazane dopiero o godz. 18,45.

Nie przyjmowano zgłoszeń o zaginięciach osób, kierując

obywateli do Komendy Miejskiej Policji. Takie

postępowanie pozostawało w sprzeczności z

postanowieniami przepisów, które nakładają na każdego

policjanta obowiązek przyjęcia zgłoszenia o osobach

zaginionych i podjęcia określonych działań.

84 Komisariat
Policji
w Krasnem

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Komisariat nie funkcjonował w

systemie całodobowym.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:   Komisariat nie
przyjmował zgłoszeń i nie prowadził działań poszukiwawczych dotyczących osób
zaginionych. Nierzetelnie prowadzono książkę służby. Np. nie wpisano wszystkich
13 przestępstw zgłoszonych w lipcu 1998r. i styczniu 1999r.

85 Komenda
Powiatowa
Policji
w Łańcucie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Spośród 5 policjantów pełniących

służbę dyżurnego w 3 przypadkach na to stanowisko mianowano

policjanta bez przeszkoleń w ramach doskonalących kursów

specjalistycznych w tym zakresie. Brak było zaświadczeń

potwierdzających odpowiednie predyspozycje psychofizyczne

policjantów pełniących funkcję dyżurnego. Dyżurny wykonywał
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czynności których nie obejmował zakres obowiązków dyżurnego tj.

wydawał policjantom do służby radiostacje przenośne, obsługiwał

centralę telefoniczną, udostępniał policjantom listę obecności. Stan ten

nie wpływał korzystnie na wykonywanie w sposób skoncentrowany

właściwych zadań przynależnych stanowisku dyżurnego.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Nie funkcjonował system kontroli dyżurnych.
Doraźne kontrole nie były odnotowywane.

86 Komisariat
Policji
w Żołyniu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Komisariat nie funkcjonował

całodobowo. Nie wyodrębniono komórki organizacyjnej służby

dyżurnego.

87 Komisariat
Policji
w Czarnej
Łańcuckiej

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Komisariat nie funkcjonował

całodobowo. Nie wyodrębniono komórki organizacyjnej służby

dyżurnego.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Niesystematycznie ewidencjonowano przyjęte zawiadomienia o
przestępstwie. W latach 1998 � I połowa 1999r. brak było wpisów do
książki służby 8 zawiadomień o charakterze kryminalnym

88 Komenda
Powiatowa
Policji
w Dębicy

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  W regulaminie organizacyjnym

Komendy brak było zapisów określających jednoznacznie usytuowanie

organizacyjne i służbowe podporządkowanie dyżurnych Komendy. W

zakresie czynności dyżurnego nie było zapisu o obowiązku

przyjmowania przez dyżurnych zgłoszeń od obywateli o

przestępstwach.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W 1998r. na 346 wydanych postanowień o odmowie wszczęcia
dochodzenia Prokuratura nie zatwierdziła 147 postanowień, tj.
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42,4%. W I połowie 1999r. wydano 143 postanowienia o odmowie
wszczęcia dochodzenia. Prokuratura Rejonowa nie zatwierdziła 60
postanowień co stanowiło aż 41,9% ogółu wydanych postanowień.
W niejednolity sposób dokumentowano przyjęcie zgłoszeń o
zaginięciu osób. W 1998r. na 22 zgłoszenia o zaginięciu osób w 10
przypadkach sporządzono notatkę urzędową a w 12 protokół
zawiadomienia o zaginięciu osoby. W I połowie 1999r. na 13
zgłoszeń w 5 przypadkach sporządzono notatkę urzędową, a w 8
protokół zawiadomienia o zaginięciu osoby.
System skarg w zakresie objętym kontrolą:  W 1998r. na 62 skargi � 10 z nich
tj. 16,1% zostało załatwionych w terminie dłuższym niż 30 dni. W pismach
kierowanych do zainteresowanych, w których informowano o przedłużeniu
terminu załatwienia skargi, nie wskazywano nowego terminu załatwienia skargi.
Skargi rejestrowane były w rejestrze zakwalifikowanym jako �tajne�.
Obowiązujący druk nie ma tej klauzuli. W jednej ze skarg nie zajęto stanowiska co
do zasadności skargi a odpowiedź na skargę podpisał Naczelnik Wydziału
Prewencji co w tym przypadku stanowiło naruszenie dyspozycji art. 238 §1 k.p.a..

89 Komisariat
Policji
w Jodłowej

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Komisariat nie funkcjonował

całodobowo. W zakresie czynności policjantów nie ujęto obowiązku

przyjmowania od obywateli zgłoszeń o zdarzeniach stanowiących

przestępstwo lub wykroczenie.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie przyjmowano zgłoszeń o zaginięciu osób. W 2 przypadkach na
15 analizowanych spraw sporządzono protokół  ustnego przyjęcia
zawiadomienia o przestępstwie bez wcześniejszego dokonania
wpisu do książki wydarzeń.

90 Komisariat
Policji
w Brzostku

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

województwo podlaskie

91 Komenda
Wojewódzka
Policji w
Białymstoku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  W żadnej z skontrolowanych

jednostek nie prowadzono badań psychofizycznych kandydatów na

dyżurnych.

W 90 komisariatach (93 %) nie było całodobowej służby dyżurnej i
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patrolowo-interwencyjnej (szczególnie w porze nocnej). Pełnienie

służby konwojowo-ochronnej przez wykwalifikowanych

funkcjonariuszy skutkowało zmniejszeniem w I półroczu 1999r.

liczby patroli o ok. 35 patroli 2-osobowych na dobę. Urządzenia

stanowisk kierowania � w większości pochodzące z lat 70 i 80-tych

były wyeksploatowane technicznie. Np. dwie awarie głównego

komputera sieci KWP spowodowały przerwę w korzystaniu z

zasobów od 4 do 6 godzin oraz likwidację danych informatycznych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Na stanowisku kierowania Komendy prowadzono 22 rejestry,
dzienniki lub zbiory dokumentów, które mogły być zastąpione przez
systemy informatyczne. W sieciach komórkowych uzyskiwano
połączenia z jednostką Policji zlokalizowaną w innym rejonie
działania. Brak było danych na podstawie których można sporządzić
zestawienie ilości i rodzaju  zdarzeń  w poszczególnych dniach
tygodnia w powiązaniu z ilością służb dyżurnych i interwencyjnych.
Brak właściwej reakcji policjantów z Komisariatu Policji w Supraślu na
zgłoszenia obywateli o przestępstwach /nie podjęto m.in. czynności
sprawdzających w przypadku 17 zgłoszeń o popełnieniu przestępstw ściganych z
urzędu) oraz tolerowanie funkcjonowania grupy przestępczej spowodowało
powstanie grupy samoobrony mieszkańców Supraśla. W marcu 1999r. doszło do
starcia członków tej grupy z przestępcami. W stosunku do policjantów winnych
zaniedbań wszczęto postępowania dyscyplinarne, zaś sprawę niepodjęcia
czynności w stosunku do 17 zgłoszeń o przestępstwach-przekazano do
Prokuratury.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w
zakresie objętym kontrolą: Kontrole Inspektoratu KWP

przeprowadzone w 29 jednostkach wykazały m.in. braki w

analizowaniu zaistniałych wydarzeń co powodowało

przypadkowe dyslokowanie służb patrolowych, lakoniczne

zapisy w notatnikach służbowych, nie prowadzenie na

bieżąco książek interwencji, nie ustalanie tożsamości

wszystkich podejrzanych oraz nie uniemożliwienie

nietrzeźwym uczestnikom zajścia kierowanie pojazdami.
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Ponadto kontrole służb dyżurnych wykazały nierzetelne

dokumentowanie zgłoszonych i wykonanych interwencji.

KWP przeprowadziła w 1998r. i I półroczu 1999r. 11

kontroli dotyczących poszukiwań osób zaginionych. W 4

jednostkach Policji nie przestrzegano postanowień

przepisów nakazujących bezzwłoczne podjęcie czynności

poszukiwawczych.

 System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie udzielono
odpowiedzi i zagubiono skargę obywatela, która przekazana została
w dniu 28.12.1998r. przez Inspektorat Komendanta Głównego Policji
do zbadania przez byłą KWP w Łomży. W toku badania innej skargi
na działalność policjantów z KPP w Hajnówce oraz KP w Narewce
nie zadbano o wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy a w
szczególności sprzecznych zapisów w dokumentacji policyjnej.
Nierzetelnie zbadano skargę obywatela, który zarzucił naczelnikowi
Wydziału Kryminalnego KPP w Augustowie spowodowanie w dn. 8
stycznia 1999r. w stanie nietrzeźwym kolizji drogowej.

92 Komenda
Miejska
Policji w
Białymstoku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Żaden z dyżurnych nie był

poddany badaniom psychofizycznym. Obsada kadrowa była

niewystarczająca w stosunku do liczby zdarzeń i konieczności

koordynowania pracy 23 podległych komisariatów. Wyposażenie

stanowiska dowodzenia było przestarzałe i podatne na awarie. Np.

uszkodzenie konsoli stanowiska kierowania uniemożliwiło

dokonywanie w dniu 11.02.1999r.zgłoszeń telefonicznych przez ponad 6

godzin. Urządzenia nie pozwalały na identyfikację numeru telefonu z

którego były dokonywane zgłoszenia. Niewystarczające było

wyposażenie Komendy w sprzęt komputerowy, co utrudniało dostęp

uprawnionych policjantów do systemów informatycznych Policji.

Spośród 23 podległych komisariatów, całodobową służbę dyżurną

zapewniono jedynie w 8 jednostkach. w tym 7 w Białymstoku.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:



Informacja o wynikach kontroli reagowania Policji na zgłoszenia
 o przestępstwach i zaginięciach osób.

165

Na stanowisku kierowania prowadzono 15 różnorakich ksiąg i
rejestrów. Do książki wydarzeń wpisywano tylko 7% ogólnej liczby
zdarzeń wymagających interwencji Policji, 35% stwierdzonych
przestępstw i 57% przestępstw zgłoszonych za pośrednictwem służb
dyżurnych podległych jednostek. Nie dokumentowano czasu  i treści
wydanych poleceń oraz sposobu załatwienia interwencji.

 Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Dyżurni nie

stosowali obowiązujących algorytmów  postępowania.

Nierzetelnie prowadzono  dokumentację służb patrolowo-

interwencyjnych. W przypadku 10 spośród 22

skontrolowanych działań wykazano, że reakcja Policji

nastąpiła od 5 do 15 minut wcześniej od zapisanego w

dokumentacji służby dyżurnej czasu przyjęcia zgłoszenia.

W KP w Supraślu nie podjęto czynności sprawdzających w

przypadku 17 zgłoszeń o popełnieniu przestępstw

ściganych z urzędu. Dotarcie patrolu KMP w celach

interwencyjnych do oddalonej o 60 km miejscowości

Konopki-Pokrzywnica trwało 2 godz.40 min. W Wasilkowie

w styczniu 1999r. na godz. nocne przypadało 7% czasu

służb patrolowych, podczas gdy o tej porze popełniono

40% ogółu przestępstw. W Supraślu w I kw. 1999r. na

godziny nocne przeznaczono 13% czasu służb

patrolowych, podczas gdy nocą popełniono 65%

przestępstw.

Liczba patroli, którymi dysponowali dyżurni Komendy oraz

komisariatów w Białymstoku była niewystarczająca w

stosunku do wymogów dyslokacji służb dyżurnych. Na

przykład w sierpniu 1999r. dyżurni mieli do dyspozycji w
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porze nocnej średnio 8 patroli, podczas gdy służbę taką

pełnić powinno 17 patroli zmotoryzowanych i 8 patroli

pieszych.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  W wyniku przeprowadzonych przez KMP kontroli
odnotowano nieprawidłowości dotyczące pełnienia służby dyżurnej i
patrolowej w 13 spośród 23 skontrolowanych komisariatów np. w
zakresie nie wpisywania do ksiąg zgłoszonych zdarzeń lub
wpisywania danych nieprawdziwych, braku wyszkolenia
specjalistycznego dyżurnych .
System skarg w zakresie objętym kontrolą:  Zbadanie anonimowego listu z dn.
8 maja 1999r. dot. braku reakcji dyżurnego wykazało, że dyżurny Komendy
przerwał wypowiedź kobiecie telefonicznie zgłaszającej kradzieże w mieście
słowami �Proszę Panią tam gdzie są ludzie, tam i są złodzieje� i zerwał połączenie.
Dyżurnego uznano winnym zarzucanego mu czynu, jednak ze względu na
nienaganny przebieg służby oraz wielokrotne wyróżnienia Komendant Miejski
Policji odstąpił od wymierzenia kary.

93 III Komisariat
Policji w
Białymstoku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Tylko 2 spośród 5 etatowych

dyżurnych posiadało szkolenie specjalistyczne. Żaden nie był poddany

badaniom psychofizycznym. Np.. we wrześniu 1999r. 30% służb na

stanowisku dyżurnego pełnili dzielnicowi którzy nie posiadali

wymaganych kwalifikacji.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Książka wydarzeń nie służyła do bieżącej rejestracji zgłoszeń.
Wpisów dokonywano dopiero po wykonaniu pierwszych czynności
sprawdzających i procesowych. Nie rejestrowano podjętych przez
dyżurnego decyzji oraz zleconych czynności. Zgłoszenia
odnotowywano w brudnopisie nie mającym cech dokumentu. Zapisy
były prowadzone w sposób hasłowy, trudny do odczytania.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:   W

podzielonym na 3 sektory obszarze   działania w lipcu

1998r.na jedną zmianę przypadało średnio 0,6 patrolu, w

styczniu 1999r. � 1,2 patrolu /zamiast 3 patroli/. Nie
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podjęto interwencji w 5 spośród 32 analizowanych

zgłoszeń przekazanych ze stanowiska kierowania KMP

/zgłoszenia na nr �997�/ dot. m.in. włamywania się

sprawców do kiosku �Ruchu� oraz włamań do sklepów.

Postępowania przygotowawcze były wszczynane oraz

kończone z naruszeniem terminów określonych przepisami

kodeksu postępowania karnego. W 8 spośród 11

analizowanych spraw przekroczono terminy wszczęcia lub

zakończenia postępowania przygotowawczego nawet o 50

dni. Czynności związane z poszukiwaniem osób

zaginionych były podejmowane z dużym opóźnieniem, co

stwierdzono w 3 spośród 7 analizowanych spraw. Np.

czynności sprawdzające w zakresie ustalania kontaktów

rodzinnych i okoliczności pobicia zaginionego w dniu 25

maja 1998r. podjęto po miesiącu od zgłoszenia zaginięcia

osoby.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Nieskuteczna była kontrola i nadzór sprawowany
nad służbą podległych policjantów co spowodowało pogorszenie
skuteczności działania zwłaszcza w zakresie prowadzenia
postępowań przygotowawczych oraz poszukiwania osób
zaginionych.

94 Komisariat
Policji
w Łapach

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Stanowisko kierowania nie wyposażono w rejestrator rozmów
telefonicznych co utrudniało sprawdzenie wiarygodności zapisów w
książce wydarzeń.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:
Postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie
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kradzieży przewodów elektrycznych o wartości 2.160 zł.

wydano po 32 dniach od otrzymania zawiadomienia o

przestępstwie.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie wyeliminowano lub w istotny
sposób nie ograniczono sygnalizowanych 9-krotnie przez burmistrza miasta i
gminy Łapy zakłóceń spokoju i porządku publicznego w porze nocnej i handlu
alkoholem przez cudzoziemców.

95 Komenda
Powiatowa
Policji w
Wysokiej
Mazowieckiej

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do
przyjmowania zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dwóch spośród czterech dyżurnych nie ukończyło kursu
specjalistycznego, a samodzielną służbę na stanowisku dyżurnego
wykonywali funkcjonariusze nie posiadający wymaganych
kwalifikacji. Np. we wrześniu 1999r. 33% służb pełnili policjanci bez
stosownych kwalifikacji zawodowych Żaden z dyżurnych nie został
poddany - przed objęciem służby - badaniom psychofizycznym.
Stanowisko kierowania nie zostało należycie zabezpieczone przed
dostępem osób niepożądanych /otwarte tylne wejście do budynku
oraz brama wjazdowa /. Znajdujące się w dyspozycji środki łączności
ulegały częstym awariom. Brak było możliwości nawiązywania
łączności radiowej z niektórymi rejonami powiatu /np. gminy: Kobylin
Borzymy, Sokoły, Ciechanowiec/ oraz z jednostkami Policji spoza
terenu województwa podlaskiego. Nie wykorzystywano także
zainstalowanego na stanowisku kierowania rejestratora rozmów
telefonicznych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Zapisy w książce wydarzeń dotyczące zgłoszonych przestępstw były
niepełne i ograniczały się do opisu zaistniałego zdarzenia i godziny
przyjęcia zgłoszenia. Nie ewidencjonowano zawiadomień o
przestępstwach zgłaszanych osobiście / np. z 48 przestępstw
popełnionych na terenie działania Komendy w lipcu 1998r. w książce
odnotowano 23 zdarzenia/.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań: Pierwsze

czynności podejmowane były po upływie 30 minut od

momentu przyjęcia zgłoszenia / w 2 przypadkach spośród

11 analizowanych, zwłoka wynosiła 2,35 godz. i 3,20

godz./. Liczba i obsada patroli były niewystarczające w
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stosunku do potrzeb służby prewencji. Obowiązujący

system służby prewencyjnej nie zapewniał możliwości

całodobowego patrolowania miasta. Kontrola

przeprowadzona w dniu 27.07.1999r. mimo wielokrotnego

patrolowania w porze nocnej terenu miasta Wysokie

Mazowieckie przez funkcjonariuszy Inspektoratu KWP

wykazała, że nie ustalili miejsca pobytu patrolu KPP.

Stwierdzono, że podczas interwencji nie podjęto działań

uniemożliwiających legitymowanym osobom nietrzeźwym

kierowanie pojazdami. W podległych komisariatach nie

organizowano, z uwagi na niewielką obsadę etatową,

całonocnych służb patrolowych. Np. w dniach od 1 do 7

stycznia 1999r. udział czasu przeznaczonego na

patrolowanie w porze nocnej w komisariatach

zlokalizowanych w małych miejscowościach wyniósł od

7,7% do 28,4%, podczas gdy w tym samym okresie w

godzinach nocnych popełniono na obszarze działania

Komendy 56% przestępstw. Stwierdzono nieprawidłowości

na etapie rejestracji i prowadzenia spraw

poszukiwawczych. W 3 przypadkach zgłoszenie o

zaginięciu osoby nie zostało odnotowane w książce

wydarzeń, w 2 przypadkach, poza przyjęciem protokołu

zgłoszenia o zaginięciu, nie sporządzono innej

dokumentacji. W 1 sprawie nie ustalono danych

dotyczących kontaktów osobistych, rodzinnych i

towarzyskich zaginionego oraz przypuszczalnych

powodów zaginięcia. Działania poszukiwawcze



Informacja o wynikach kontroli reagowania Policji na zgłoszenia
 o przestępstwach i zaginięciach osób.

170

podejmowano ze zwłoką wynoszącą od 15 do 26 dni, co

stwierdzono na przykładzie 3 spośród 5 spraw

prowadzonych w Komendzie w 1998r. i w I połowie 1999r.

Np. po przyjęciu w dniu 27.06. 1998r. zawiadomienia o

zaginięciu we Włoszech obywatela polskiego do

23.07.1998r. nie przedsięwzięto jakichkolwiek czynności w

tej sprawie.

96 Komenda
Powiatowa
Policji
w Grajewie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Prowadzono 29 różnorodnych

ksiąg, rejestrów, dzienników i zestawień oraz 10 dokumentów

pomocniczych /np. plany, grafiki, rejestry/ możliwych do zastąpienia

przez systemy informatyczne.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Zapisy w książce wydarzeń były niepełne i ograniczały się do opisu
zaistniałego zdarzenia i godz. zgłoszenia, Nie odnotowywano formy
przyjęcia zawiadomienia oraz treści i czasu wydanych poleceń i
zarządzeń.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i
zaginięciach osób � koordynacja działań:  Czas reakcji

na zgłoszone przestępstwo wynosił od 35 min.

/skierowanie grupy dochodzeniowo-śledczej/,  do 95 min./

rozpoczęcie pierwszych czynności procesowych/.

Odnotowano małą efektywność pracy służb patrolowych.

Np. udział czasu przeznaczony na patrolowanie w porze

nocnej wynosił od 8,7% /KP Wąsosz/ do 35,3% /KP

Rajgród/. Na terenie działania KPP w lipcu 1998r.

popełniono w porze nocnej 28,2% przestępstw. W książce

wydarzeń nie odnotowano 5 z 11 przyjętych  w 1998r. i I
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połowie 1999r. zgłoszeń o zaginięciu osób. W jednym

przypadku po 38 dniach od zgłoszenia zaginięcia osoby w

dn. 28.11.1998r. wprowadzono dane o zaginionym do

ewidencji komputerowej.

województwo pomorskie

97 Komenda
Wojewódzka
Policji
w Gdańsku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Sieć łączności telefonicznej

obywateli z Policją nie była spójna z terenem działania Komendy

Powiatowej Policji w Pucku. Mieszkańcy gmin Kosakowo i Koczała

uzyskiwali poprzez telefon �997� połączenia z jednostkami Policji z

sąsiednich komend powiatowych /miejskich/ co opóźniało skuteczność

podejmowanych interwencji.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni nie we wszystkich przypadkach odnotowywali czas
dokonywanych zapisów, treści poleceń, faktów potwierdzenia ich
przyjęcia przez uczestniczących w akcji, a także wyników tych
działań. Np. nie udokumentowano właściwie kolizji drogowej w dniu
3 lipca 1998r. z udziałem policjanta, który zbiegł z miejsca zdarzenia,
pozostawiając w samochodzie dokumenty osobiste. Odnotowano
przypadek niewłaściwego udokumentowania przez dyżurnego
Komendy śmiertelnego postrzelenia w dniu 2 stycznia 1999r. przez
policjanta mężczyznę, który zaatakował go włączoną piłą
mechaniczną.
Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Kontrole KWP przeprowadzone w 1998r. i I
połowie 1999r. wykazały, że nadal, pomimo wcześniejszych
wniosków pokontrolnych, nieprawidłowo dokumentowano w
podległych jednostkach zgłoszenia zdarzeń od obywateli, reakcje na
otrzymane zgłoszenia były spóźnione, a telefonów o zgłoszeniach
nie odbierano. Było to też przyczyną zaniechania przez Policję
niektórych czynności, lub podjęcia ich ze znacznym opóźnieniem.
Ustalenia te wskazują, że nadzór nad działalnością służb dyżurnych i
ich bezpośrednich przełożonych nie był w pełni skuteczny.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Analiza skarg wykazała, że
głównymi przyczynami niewłaściwego i nieterminowego wykonywania
obowiązków przez policjantów był m.in. brak wiedzy zawodowej i nadmiar
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obowiązków służbowych oraz brak doświadczenia życiowego i zawodowego
funkcjonariuszy. Spośród 273 rozpatrzonych skarg, złożonych na niewłaściwy
sposób lub terminowość wykonania czynności dochodzeniowo-śledczych oraz
bezczynność lub opieszałe załatwianie spraw, zarzuty potwierdzono w 53
przypadkach, tj. 19,4%..

98 Komenda
Miejska
Policji
w Gdańsku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Czterech pomocników dyżurnego

nie posiadało kwalifikacji wymaganych do zajmowania tego

stanowiska. Dyżurni nie dokumentowali wszystkich zaistniałych

zdarzeń, lecz jedynie te w  których osobiście wydawali polecenia. W

książce interwencji zdarzenia /zgłoszenia/ rejestrowane były przez

pomocnika dyżurnego od obywateli z pominięciem imienia i nazwiska

zgłaszającego, adresu zamieszkania, numeru telefonu. Pomimo, że

stanowisko kierowania mogło jednocześnie przyjmować 5 zgłoszeń

telefonicznych /�997�/, wykorzystywano jedynie możliwość  dwóch

połączeń. Zgłoszenia telefoniczne nie były rejestrowane na

magnetycznych nośnikach informacji.

99 Komisariat
Policji
w Gdańsku
Śródmieściu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Z 11 funkcjonariuszy

wykonujących czynności dyżurnego i z-cy dyżurnego, tylko 3 posiadało

kurs aspirancki i doskonalenia zawodowego tej specjalności. Brak było

możliwości nagrywania zgłoszeń telefonicznych, co utrudniało nadzór i

kontrolę służby pełnionej przez dyżurnych. Niezależnie od sezonowego

nasilenia liczby zgłoszeń, dyżur pełniony był niezmiennie przez dwóch

funkcjonariuszy. Usytuowanie stanowiska kierowania w bezpośrednim

sąsiedztwie centrali telefonicznej i okienka obsługi interesantów, przy

dużej liczbie zgłoszeń, utrudniało kierowanie patrolami

interwencyjnymi i obsługiwanie interesantów.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Na 15 badanych zgłoszeń nie odnotowano w książce wydarzeń
formy zgłoszenia /10 przypadków/, nazwiska osoby zgłaszającej /1/,
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zgłoszonych strat, a zapisy wydawanych decyzji miały charakter
hasłowy i nie zawsze czytelny.
Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Pomimo codziennego nadzoru pracy dyżurnych
przez komendanta nie doprowadziło to jednak do wyeliminowania
nieprawidłowości zapisów w książce wydarzeń.

100 Komisariat
Policji
w Gdańsku-
Oliwie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Brak było możliwości

automatycznego nagrywania zgłoszeń telefonicznych, co utrudniało

nadzór i kontrolę służby pełnionej przez dyżurnych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Na 15 losowo wybranych zgłoszeń, w 10 przypadkach nie
odnotowano czasu wydawania nakazanych czynności a także i ich
rodzaju /6 przypadków/. Stwierdzono także w 2 przypadkach, że
przyjęcie i zarejestrowanie zgłoszenia o przestępstwie nie zostały
przekazane drużynie patrolowej.
Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  W świetle nierzetelnego dokumentowania faktów
w książce wydarzeń przez dyżurnych, wątpliwości budzą dane
statystyczne dotyczące szybkości podejmowania działań w wyniku
zgłoszeń o przestępstwie.

101 Komenda
Miejska
Policji
w Słupsku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń o
przestępstwach i zaginięciach osób: Niedostateczny był stan techniczny i jakość
części urządzeń łączności na stanowisku kierowania /rok prod.1978 i 1983/. Brak
było możliwości rejestrowania zapisu treści zgłoszeń przyjmowanych przez
dyżurnego Komendy pod numerem �997�.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Analiza dokonanych w książce wydarzeń zapisów pozwala na
stwierdzenie, iż były one dokonywane niestarannie i niedokładnie i
nie odzwierciedlały w związku z tym w pełni otrzymanych informacji i
podejmowanych przez dyżurnego czynności, w tym wydanych
poleceń i otrzymanych zwrotnych potwierdzeń, oraz czasu w jakim
wystąpiły. Niepełne opisywanie wydarzeń uniemożliwiało ocenę
reakcji na te zdarzenia. Wpisy do książki zdarzeń i książki interwencji
niezgodne były z wzorem sposobu sporządzania zapisów w książce
wydarzeń, który znajdował się w zbiorze dokumentacji dyżurnego.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  Użytkowane w Komendzie 44 pojazdy służbowe

nie posiadały ubezpieczenia w zakresie Auto Casco.Fakt ten mógł
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mieć negatywny wpływ, zdaniem NIK, na efektywność i skuteczność

wykonywanych przez kierujących tymi pojazdami funkcjonariuszy

czynności służbowych. W I połowie 1999r. Komenda w następstwie

13 wypadków komunikacyjnych poniosła szkody w wysokości

55..987,90 zł..

102 I Komisariat
Policji
w Słupsku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Stan techniczny i jakość

niektórych urządzeń   łączności na stanowisku kierowania /rok prod.

1977 i 1987/ był niedostateczny. Brak było możliwości rejestrowania

zapisu treści zgłoszeń telefonicznych przyjmowanych przez dyżurnego

Komendy. Dyżurni nie byli przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu

łączności i sprzętu informatycznego.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni byli zbyt obciążeni wykonywaniem innych czynności, nie
związanych bezpośrednio z przyjmowaniem i reagowaniem na
zgłoszenia o przestępstwach, wynikających z zakresu czynności np.
wypisywaniem identyfikatorów dla interesantów, wydawaniem
radiostacji oraz broni, nadzorowaniem zabezpieczenia budynku i
osób w nim przebywających, otwieraniem i zamykaniem drzwi za
każdym wchodzącym i wychodzącym interesantem lub
pracownikiem. Nie zawsze przyjmowanym zgłoszeniom nadawano w
książce wydarzeń, bądź w książce interwencji kolejny numer
zgłoszenia. Na 15 zdarzeń poddanych badaniom brak numeru
odnotowano w 9 przypadkach. Nie określano czasu sporządzenia
dokumentów z podjętych czynności oraz nie dokumentowano
wszelkich przedsięwzięć i ich wyników. W 30% przypadków brak
było informacji o wydanych poleceniach i decyzjach.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: W I półroczu 1999r. do KMP
wpłynęły 2 skargi na postępowanie funkcjonariuszy z I Komisariatu, które uznano
za zasadne. Skargi te dotyczyły pozostawienia wezwania do stawiennictwa w
KMP w drzwiach osoby podejrzanej, bez zabezpieczenia treści pisma przed
osobami niepowołanymi oraz udzielenia Sądowi Rejonowemu błędnej informacji
o ilości interwencji w mieszkaniu skarżącego się.

103 Komisariat
Policji
w Ustce

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Brak było urządzenia do

rejestrowania i nagrywania rozmów i zgłoszeń na telefon 997, co
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znacznie ograniczało prowadzenie właściwej kontroli i nadzoru na

pracą dyżurnych. Komisariat nie  posiadał odpowiednich warunków

lokalowych. Np. w adaptowanych pomieszczeniach piwnicznych

budynku znajdowały się pomieszczenia części służby dochodzeniowo-

śledczej.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Rejestracja wydarzeń prowadzona przez dyżurnych odbiegała od
zasad określonych w algorytmach, co uniemożliwiało ustalenie czasu
reakcji na zgłoszone zdarzenia, a także czasu podjęcia działań
operacyjno-dochodzeniowych. Z analizy 15 wybranych zdarzeń
wynikało m.in., że w  75% badanych przypadków  dokumentowano
zdarzenie i rejestrowano w książkach wydarzeń dopiero po
otrzymaniu �materiałów procesowych� od wysłanej na miejsce
zdarzenia  ekipy operacyjno-dochodzeniowej. W 10 przypadkach nie
rejestrowano czasu zgłoszenia, osobę zgłaszającą i jej dane. We
wszystkich przypadkach nie odnotowywano czasu przekazania
sprawy do rozpatrzenia.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  Z przeprowadzonej analizy 15 wybranych

zdarzeń wynikało m.in. że we wszystkich przypadkach wszczęto

postępowania wyjaśniające, po upływie 24 godzin w 3 przypadkach,

po upływie 2-5 dni w 8 przypadkach a po upływie 10 dni w 3

przypadkach.

104 Komenda
Powiatowa
Policji
w Tczewie

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni nie zawsze odnotowywali w książce wydarzeń czas wysłania
grupy interwencyjnej do zdarzenia /4 przypadki na 15 wybranych
zgłoszeń/, rodzaju wydanych poleceń i czasu realizacji tych poleceń
/we wszystkich przypadkach/, formy zgłoszenia /5 przypadków/.
Dyżurni w godzinach dziennych wykonywali zbyt dużą liczbę
czynności nie związanych z ich zasadniczymi merytorycznymi
zadaniami. Sytuacja taka mogła mieć wpływ na przypadki
niedopełnienia przez dyżurnych obowiązku poprawnego
prowadzenia książki wydarzeń.
.

105 Komisariat
Policji
w Tczewie
Suchostrzy-
gach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Brak było urządzeń

umożliwiających rejestrację rozmów telefonicznych, co utrudniało
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poprawne dokumentowanie i kontrolę przebiegu dyżuru.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni w każdym z 15 wybranych do zbadania postępowań nie
odnotowywali w książce wydarzeń formy zgłoszenia, godz. wydania
dyspozycji dla grupy operacyjno-dochodzeniowej jak i godziny
wykonania tych poleceń. W 5 przypadkach dyżurni nie
udokumentowali także godziny przyjęcia zawiadomienia o
przestępstwie. Dokumentacja ta nie dawała pełnej wiedzy na temat
reakcji i przebiegu działań podejmowanych przez Policję w wyniku
przyjętych zawiadomień o przestępstwach.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Czas reakcji, w przypadku kiedy go

odnotowywano, liczony od momentu zgłoszenia do rozpoczęcia

oględzin miejsca zdarzenia wynosił do 105 minut.

106 Komisariat
Policji
w Pelplinie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Komisariat nie funkcjonował w

systemie całodobowym. Nie posiadał w swej strukturze organizacyjnej

etatowego stanowiska dyżurnego Komisariatu. Brak było wyposażenia

w sprzęt informatyczny. Dostęp do policyjnych systemów

informatycznych realizowano poprzez dyżurnego komendy powiatowej.

Stanowiska kierowania nie wyposażono także w rejestrator rozmów

telefonicznych, co utrudniało weryfikację zapisów w książce służby.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Stwierdzono, że Komisariat mając ustalone godziny pracy od 7,30
do 23,00, był w tym czasie  niejednokrotnie zamknięty z powodu
wyjścia bądź wyjazdu funkcjonariuszy w celu rozpoznania
zgłoszonych zdarzeń. W lipcu 1998r. odnotowano 12 takich przerw,
część z nich trwała powyżej 3 godzin.
 Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  Funkcjonariusze nie zostali wyposażeni w

algorytmy postępowania dla dyżurnych komisariatów lecz

dyżurnych komend powiatowych.

107 Komenda
Powiatowa Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń
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Policji
w Lęborku

o przestępstwach i zaginięciach osób: Nie określone zostały zasady

organizacji i podległość służby dyżurnego Komendy i podległych

komisariatów. Organizacja stanowiska kierowania nie zapewniała

przyjmowania wszystkich zgłoszeń o zdarzeniach, ponieważ dyżurny i

pomocnik dyżurnego wykonywali szereg innych czynności, co

ograniczało możliwość  przyjmowania zgłoszeń. Np. dyżurni

obsługiwali centralę telefoniczną oraz  izbę zatrzymań.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Zgłoszone dyżurnemu zdarzenia odnotowywane były w brudnopisie i
po potwierdzeniu oraz sprawdzeniu zgłoszenia, zdarzenie
wpisywano następnie do książki wydarzeń.
Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:   W regulaminie organizacyjnym nie określono
sposobu i trybu nadzoru i kontroli. Brak było dokumentów
organizacyjnych regulujących system nadzoru służby dyżurnej.
Kontrolę sprawowaną poprzez codzienne odprawy z udziałem
komendanta oraz kierowników ogniw Komendy i kontrole
prowadzone przez funkcjonariuszy KPP  uznano za
niewystarczające. Adnotacje i zapisy dokonywane przez kontrolerów
z Komendy w zakresie funkcjonowania służby dyżurnej ograniczały
się do formalnego potwierdzenia faktu przeprowadzenia kontroli oraz
potwierdzenia pełnienia służby przez dyżurnego, nie zawierając
uwag do wykonywanych czynności.

108 Komisariat
Policji
w Łebie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Komisariat poza sezonem letnim

funkcjonował w godz. 7,30 - 23,00. Przyjmowanie zawiadomień w

niedziele i święta odbywało się w ramach tzw. osiągalności domowej

funkcjonariuszy. W przypadku zdarzenia w porze nocnej pierwszą

informację o przestępstwie przyjmował dyżurny Komendy Powiatowej

Policji w Lęborku. Nie utworzono etatowej służby dyżurnej i

stanowiska kierowania. Jedynie w sezonie letnim Komisariat  posiadał

dostęp do systemu informacji policyjnej. Zgłoszenia o  przestępstwach  i

innych zdarzeniach pod numerem �997� były przyjmowane i

rejestrowane przez dyżurnego KPP w Lęborku.
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Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Prowadzona ewidencja wydarzeń w książce służby uniemożliwiała
ustalenie czasu i rodzaju czynności podjętych w reakcji na
zdarzenie. Z analizy 15 wybranych zdarzeń wynikało że jedynie w 2
przypadkach odnotowano jakie dokumenty sporządzono w związku z
przyjętym zawiadomieniem, a w 5 przypadkach zamieszczono dane
odnośnie rodzaju podjętych czynności.
Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą: Brak było skutecznego nadzoru ze strony
Komendanta nad służbą pełnioną przez funkcjonariuszy
Komisariatu.

109 Komisariat
Policji w
Nowej Wsi
Lęborskiej

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Komisariat nie funkcjonował

całodobowo. W niedzielę i święta był nieczynny, a wyznaczeni zgodnie z

grafikiem służb  funkcjonariusze pozostawali w tzw. osiągalności

domowej. W dni powszednie Komisariat funkcjonował w godz. 7,00 �

22,00. Brak było bezpośredniego dostępu do policyjnych systemów

informatycznych.. Brak było zainstalowanego telefonu pogotowia

policyjnego.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Stwierdzono niepełne zapisy w książkach służby Komisariatu.
Prowadzona ewidencja nie odzwierciedlała stanu zagrożeń i
podejmowanych czynności oraz uniemożliwiała ustalenie formy
zgłoszenia, czasu reakcji i rodzaju czynności podjętych w
następstwie otrzymanego zawiadomienia o zdarzeniu.

województwo śląskie

110 Śląska
Komenda
Wojewódzka
Policji w
Katowicach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Poza KWP i KMP w Katowicach

używany sprzęt był przestarzały, a w komisariatach w ogóle brak było

np. sprzętu komputerowego umożliwiającego korzystanie z danych

zawartych w policyjnych systemach informatycznych. Kontrolowane

komisariaty nie posiadały telefonu alarmowego �997�, a zgłoszenia na
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ten telefon z terenu ich działania przyjmowane były w jednostkach

nadrzędnych co mogło mieć wpływ na czas reakcji Policji na zgłoszenie.

Tylko w KMP w Katowicach zgłoszenia na telefon alarmowy �997�

były rejestrowane i archiwizowane, natomiast w KMP w Rudzie Śl.

były one nagrywane lecz nie archiwizowane, a w KPP Wodzisław Śl. nie

były one nagrywane. Używane radiotelefony nasobne nie gwarantowały

sprawnej łączności. W KWP spośród 5 dyżurnych i 10 pomocników

specjalistycznych szkoleń dla dyżurnych nie ukończyło odpowiednio 2

/40%/ i 7 /70%/ funkcjonariuszy. Wg stanu na koniec października

1999r. na 485 policjantów mianowanych na stanowiska dyżurnych w

jednostkach Policji szkoleń dla dyżurnych nie ukończyło 285

funkcjonariuszy /58,4%/, natomiast spośród 131 pomocników

dyżurnych szkoleń tych nie ukończyło 109 funkcjonariuszy, tj.83,2%.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
We wszystkich jednostkach w zdecydowanej większości przypadków
zgłoszenia o przestępstwach nie były rejestrowane przez dyżurnych
na bieżąco. W przypadkach osobistego zgłaszania zdarzeń przez
poszkodowanych, kierowani oni byli do funkcjonariuszy służb
kryminalnych lub dochodzeniowo-śledczych, którzy sami dokonywali
niezbędnych czynności /jak np. przyjęcie zawiadomienia, oględziny/ i
dopiero po sporządzeniu dokumentacji przez ekipę dochodzeniowo-
śledczą zdarzenie było wpisywane do książki wydarzeń. Praktyka ta
była niezgodna z obowiązującymi algorytmami postępowania
dyżurnych. W przypadkach telefonicznych zgłoszeń postępowanie
było podobne. Stwierdzono przypadki, że zgłoszone zdarzenia w
ogóle nie były rejestrowane. Np. w KMP w Katowicach i podległych
komisariatach nie odnotowano w książce wydarzeń 6 zdarzeń
objętych postępowaniami, w KMP w Rudzie Śl. i podległych
komisariatach nie odnotowano 4 zdarzeń a w KPP w Wodzisławiu
Śl. nie odnotowano 7 zdarzeń zarejestrowanych w książce
interwencji mających miejsce w Pszowie w dn. 14.07.1998r.
Generalnie w książkach interwencji i książkach wydarzeń nie
odnotowywano wydanych patrolom poleceń oraz sposobu
zakończenia interwencji. Skutkiem takiej praktyki był brak możliwości
oceny czy wydawane polecenia były prawidłowe i zgodne z
algorytmem postępowania, a także czy w ogóle były wydawane
jakieś polecenia.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �
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koordynacja działań:   W badanych sprawach niejednokrotnie

bezpośrednia reakcja Policji ograniczała się tylko do przyjęcia

zawiadomienia o przestępstwie lub przyjęcia zawiadomienia i

przeprowadzenia oględzin na miejscu zdarzenia, natomiast pozostałe

czynności zmierzające do wykrycia sprawców wykonywano po kilku,

a nawet kilkunastu dniach od zgłoszenia przestępstwa. Np. w

sprawie pobicia jedyną reakcją Policji bezpośrednio po zgłoszeniu

było sporządzenie protokółu przyjęcia ustnego zawiadomienia o

przestępstwie. Świadków zdarzenia przesłuchano po miesiącu od

zgłoszenia zdarzenia /KMP Ruda Śl./. W sprawie kradzieży z

włamaniem dokonano oględzin miejsca zdarzenia w dniu zgłoszenia

tj. 23.05.1999r. a dopiero w dniu 04.06.1999r. zapoznano

funkcjonariuszy z tym faktem i zlecono tzw. zadania policyjne /KMP

Katowice/. W sprawie kradzieży samochodu, po przesłuchaniu

pokrzywdzonego w dniu zdarzenia, tj. 29.05.1998r. następną

czynnością w sprawie było wydanie postanowienia o wszczęciu

postępowania w dniu 12.06.1998r./KPP Wodzisław Śl./.

Stwierdzono przypadki wykonywania czynności niezgodnie z

algorytmami postępowania. Np. w Rudzie Śl. obywatel pobity na

przystanku autobusowym, dzwoniąc na telefon �997� poinstruowany

został przez dyżurnego by oczekiwał na Policję na tym przystanku.

Przed przybyciem Policji został ponownie pobity. W innym

przypadku funkcjonariusze I Komisariatu Policji w Rudzie Śl.

dokonali zatrzymania sprawców włamania do garażu, ale nie

wezwali technika kryminalistyki celem zabezpieczenia śladów

włamania. Brak dowodów włamania spowodował konieczność

zmiany kwalifikacji prawnej czynu, bowiem podejrzani przyznali się

do kradzieży, natomiast nie przyznali się do włamania twierdząc, że

garaż był otwarty. W KPP w Wodzisławiu Śl. nie zarządzono działań

blokadowych samochodu, do którego została wepchnięta
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pokrzywdzona. O fakcie nie zawiadomiono ościennych komend

Policji.

W toku kontroli stwierdzono przypadki prowadzenia spraw o

przestępstwa w trybie przewidzianym dla spraw o wykroczenia. Np.

w KPP w Wodzisławiu Śl. na 15 zbadanych spraw prowadzonych

jako wykroczenia, co najmniej w 5 przypadkach winno być

przeprowadzone postępowanie przygotowawcze. Np. w KPP w

Wodzisławiu Śl. w sprawach związanych z zawiadomieniami o

podłożeniu ładunków wybuchowych, gdzie szczególnie krytycznie

należy ocenić stosowaną praktykę, wybór trybu procesowego

prowadzenia sprawy uzależniano od ustalenia bądź nie ustalenia

sprawcy.

Stwierdzono przypadki opóźnień w podejmowaniu bezpośrednich działań oraz w
wprowadzaniu informacji o zdarzeniach do systemów informatycznych. Np. w
KMP w Rudzie Śl. i podległych komisariatach w sprawie rozboju Policja przybyła
na miejsce zdarzenia po 6 godzinach od zgłoszenia; w sprawie kradzieży
dokumentów przestępstwo zgłoszone w dn. 31.10.1999r., w komputerowym
systemie OPIS zarejestrowano w dniu 05.11.1999r., pięć dni po rozboju KMP
powiadomiła o tym fakcie podległe jednostki przesyłając rysopisy sprawców.
W KPP w Wodzisławiu Śl. pomimo prowadzonych analiz zagrożenia
przestępczością nie wykorzystywano w pracy wniosków z tych analiz przy
ustalaniu ilości policjantów pełniących służbę patrolową w terenie, szczególnie w
czasie największego zagrożenia przestępczością, tj. na nocnej zmianie.
 Nieprzestrzegano procedury w zakresie poszukiwania osób. Po wykonaniu
formalnych czynności tj. przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu i wysłania
telegramu do nadrzędnej jednostki nie podejmowano żadnych innych czynności do
czasu gdy zaginiony �odnalazł się�. Wówczas odwoływano poszukiwania. Np. w
trakcie postępowania prowadzonego w II i następnie w IV Komisariacie w
Katowicach zamieniono nazwisko kobiety podane w zgłoszeniu w dniu
31.01.1999r., na nazwisko panieńskie /od ponad 10 lat była zamężna/ i
wprowadzono do ogólnopolskiego systemu informatycznego błędną informację co
skutkowało poszukiwaniem na terenie kraju przez ok. 7 miesięcy niewłaściwej
osoby. W przypadku innej sprawy poszukiwawczej prowadzonej w KMP w
Rudzie Śl. w 1998r. stwierdzono, że przez miesiąc prowadzono poszukiwanie
osoby, która w przeddzień zgłoszenia o zaginięciu uległa śmiertelnemu
wypadkowi w Bytomiu, a rodzina zaginionego została poinformowana przez
Policję o jego śmierci po okresie miesiąca od zdarzenia.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Niedostateczny był bieżący nadzór
poszczególnych służb KWP nad podległymi jednostkami. Mało
efektywny był także system kontroli sprawowanej przez patrole
oficerskie wystawiane przez podległe komendy. Niewłaściwa reakcja
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na udokumentowany w postępowaniu wewnętrznym przypadek
wykorzystywania przez funkcjonariusza Policji samochodu o
cechach wskazujących, iż pochodził on z przestępstwa uzasadniała,
uznanie przez NIK, niezasadne zajmowanie stanowiska przez
komendanta KPP w Wodzisławiu Śl.
Rzetelność statystyki wzbudzała poważne wątpliwości. W
formularzach Stp-1, w większości zbadanych przypadków
wpisywano, iż czynności zostały podjęte bezpośrednio po zgłoszeniu,
niezależnie od tego kiedy zostały one podjęte faktycznie. W szeregu
przypadkach jako czynności bezpośrednie rejestrowano przyjęcie
zawiadomienia o przestępstwie bądź przyjęcie zawiadomienia i
dokonanie oględzin. Np. w KMP w Katowicach w sprawie kradzieży z
włamaniem zarejestrowano podjęcie działań bezpośrednio po
zgłoszeniu, natomiast faktyczne czynności zmierzające do wykrycia
sprawców podjęto po 33 dniach od zgłoszenia. W sprawie usiłowania
włamania zarejestrowano jak wyżej podjęcie bezpośrednich
czynności, natomiast faktyczne czynności podjęto po 64 dniach od
zgłoszenia. W KMP w Wodzisławiu Śl. w losowo wybranych 10
sprawach, w każdej z nich zarejestrowano podjęcie działań
bezpośrednio po uzyskaniu zawiadomienia, natomiast faktycznie
działania takie podjęto tylko w 4 sprawach.
Nieścisłości stwierdzono w statystyce dotyczącej poszukiwania osób zaginionych.
Ilości osób poszukiwanych nie były zgodne z różnicą pomiędzy ilością
poszukiwanych w tym okresie i ilością poszukiwań zakończonych.

111 Komenda
Miejska
Policji w
Katowicach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Na 15 dyżurnych tylko jeden odbył

przeszkolenie na specjalistycznym kursie dla dyżurnych. W całej

Komendzie i podległych komisariatach kryterium dla funkcjonariuszy

pełniących służbę dyżurnego spełniało 22%. tj. 10 z 45 pełniących tą

służbę.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Zastrzeżenia budziła rzetelność ewidencji zdarzeń i interwencji
prowadzonej przez dyżurnych Komendy. Na 10 zbadanych akt w 6
przypadkach, w których prowadzono dochodzenia, przestępstwa nie
zostały odnotowane w książce wydarzeń. W 4 przypadkach
osobistego zgłaszania zdarzeń przez poszkodowanych, kierowani
oni byli do funkcjonariuszy służb kryminalnych lub dochodzeniowo-
śledczych /z pominięciem oficera dyżurnego/, którzy sami
dokonywali niezbędnych czynności /jak np. przyjęcie zawiadomienia,
oględziny/ i dopiero po sporządzeniu dokumentacji przez ekipę
dochodzeniowo-śledczą zdarzenie było wpisywane do książki
wydarzeń. Praktyka ta była niezgodna z obowiązującymi
algorytmami postępowania. Zdarzenie było zapisywane dopiero po
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kilku lub kilkunastu godzinach od czasu jego zgłoszenia. Np.
zdarzenie zgłoszono w dniu 09.04.1999r. ok. godz. 15,00 do książki
wydarzeń wpisano w dniu 10.04.1999r. o godz. 14,00. Inne
zdarzenie zgłoszone w dniu 03.12.1998r. przed godz. 21,00 do
książki wpisano w dniu 04.12.1998r. odnotowując, że miało ono
miejsce w dniu 03.12.1998r. o godz. 0,05. Z zapisu w książce
wydarzeń nie wynikało również, kto, kiedy i w jaki sposób dokonał
zawiadomienia Policji o przestępstwie. W książce interwencji zapisy
o przeprowadzonych interwencjach ograniczano do podania
kryptonimu patrolu, któremu zlecono jej przeprowadzenie, nie
odnotowując godzin podjęcia i zakończenia interwencji oraz jej
efektów.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań: Krytycznie oceniono reakcję funkcjonariuszy

Komendy na otrzymane zgłoszenia o przestępstwach. Na 10

zbadanych spraw, w 6 przypadkach podjęte działania ograniczały się

do sporządzenia protokółów przyjęcia zgłoszenia i oględzin.

Zastrzeżenia budziła również rzetelność dokumentowania czynności

wykonywanych przez funkcjonariuszy prowadzących dochodzenia i

śledztwa. Sporządzający notatki urzędowe we wszystkich badanych

przypadkach w sposób ogólnikowy określali wykonane czynności,

nie podając w nich czasu, miejsca i ich rodzaju, określając je

niejednokrotnie tylko jako �czynności procesowe i pozaprocesowe�

lub �policyjne�. Wątpliwości budziło także wykonywanie niektórych

czynności z uwagi na upływ czasu od daty zdarzenia. Np. w notatce

sporządzonej po 30 dniach od daty rozboju zapisano, że

przeprowadzono rozpoznanie w lokalach gastronomicznych, gdzie

żadna z rozpytywanych osób nie potrafiła skojarzyć rysopisu

sprawców z bywalcami lokalu lub znaną im osobą. W innym

przypadku prowadzący dochodzenie przeprowadził wywiad wśród

mieszkańców budynków znajdujących się w pobliżu miejsca

dokonania rozboju po upływie 30 dni od daty zdarzenia. W obu

przypadkach umorzono sprawy z powodu nie wykrycia sprawców.

Nie zawsze dokonywano sprawdzeń danych dotyczących zaginionych w zbiorach
ewidencyjnych Policji i ewidencji ludności, nie dokonywano sprawdzeń we
wszystkich miejscach np. noclegownie, izby wytrzeźwień, zakłady opieki
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społecznej. W szeregu przypadkach nie dokonywano lustracji w ostatnim miejscu
pobytu zaginionego i w miejscu jego zamieszkania oraz nie zawsze ustalano
kontakty zaginionego, jego stosunki rodzinne i towarzyskie.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Dane statystyczne były mało wiarygodne. Np. w
zakresie stwierdzonych przestępstw w 1998r. sumaryczna ich ilość
według danych Komendy i KWP wynosiła 13.442, natomiast
wyliczona przez kontrolera suma tych samych danych zebranych w
podległych komisariatach i KMP wynosiła 10.132. Podobnie w
przypadku wszczętych dochodzeń. Według danych Komendy i KWP
w 1998r. wszczęto 13.367, natomiast z sumy danych
poszczególnych komisariatów i KMP wynikało, że wszczęto 10.130
postępowań. Nieścisłości stwierdzono również w statystyce
dotyczącej poszukiwania osób zaginionych. Różnicy w danych
statystycznych nie potrafiono wyjaśnić.
We wszystkich badanych sprawach w formularzach Stp-1, stanowiących podstawę
omawianej statystyki wpisywano, iż czynności zostały podjęte bezpośrednio po
zgłoszeniu, niezależnie od tego kiedy zostały one podjęte faktycznie. Jako
czynności bezpośrednie rejestrowano przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie
bądź przyjęcie zawiadomienia i dokonanie oględzin.

112 II Komisariat
Policji w
Katowicach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Spośród 5 funkcjonariuszy

zatrudnionych w Komisariacie na stanowisku dyżurnego tylko 1

posiadał specjalistyczne przeszkolenie w zakresie służb dyżurnych. Nie

prowadzono rejestracji  rozmów telefonicznych i radiowych, na

podstawie której możliwe byłoby odtworzenie i sprawdzenie treści

zgłoszonych zawiadomień o przestępstwie i wydanych w związku z tym

decyzji. Komisariat nie posiadał telefonu �997�. Książki wydarzeń i

odpraw nie były zarejestrowane w obowiązującym Rejestrze ewidencji

książek i dzienników. Sprzęt łączności i informatyczny znajdujący się

na stanowisku kierowania był przestarzały i często ulegał awariom.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W czasie oględzin stwierdzono, że dyżurny przyjmując komunikat
radiowy lub wydając broń funkcjonariuszom zgłaszającym się do
służby, nie mógł w tym czasie odbierać rozmów telefonicznych. Na
10 zbadanych spraw w 9 przypadkach wydarzenia w książce
wydarzeń i interwencji rejestrowano niezgodnie z obowiązującym
algorytmem  postępowania opracowanym przez KGP. Zapisów w
książce wydarzeń nie dokonywano na bieżąco, lecz dopiero po
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wykonaniu pierwszych czynności i sporządzeniu dokumentacji przez
funkcjonariusza wysłanego na miejsce zdarzenia. Taki sposób
prowadzenia ewidencji powodował, że zdarzenie było rejestrowane
dopiero po kilku lub kilkunastu godzinach od czasu jego zgłoszenia,
co uniemożliwiało jednoznaczne określenie kiedy faktycznie
zgłoszono przestępstwo. Dalszym skutkiem tak prowadzonych
zapisów był brak możliwości ustalenia czy polecenia dyżurnych były
adekwatne do zaistniałych zdarzeń i czy w ogóle były wydawane. W
książce interwencji zapisy o wynikach przeprowadzonych interwencji
ograniczano do zapisu kryptonimu patrolu, któremu zlecono jej
przeprowadzenie nie odnotowując godzin podjęcia, zakończenia i
efektów tej interwencji..
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Na 10 spraw stwierdzono, że w 8 przypadkach,

bezpośrednio po zgłoszeniu działania Policji ograniczały się do

sporządzenia protokółów przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i

oględzin miejsca zdarzenia, natomiast faktyczne czynności

zmierzające do wykrycia sprawcy podejmowane były w późniejszym

terminie. Sporządzający notatki urzędowe we wszystkich

przypadkach w sposób ogólnikowy określali wykonane czynności,

nie podając w nich czasu, miejsca i ich rodzaju, określając je

niejednokrotnie tylko jako �czynności procesowe i pozaprocesowe�

lub �policyjne�. Wątpliwości budziło także wykonywanie niektórych

czynności z uwagi na upływ czasu od daty zdarzenia. Np. w notatce

sporządzonej po 48 dniach od daty zdarzenia /podpalenie klatki

schodowej/ zapisano, że przeprowadzono rozpoznanie posesyjne w

celu ustalenia świadków zdarzenia, a wykonane czynności dały

wynik negatywny. W innym przypadku prowadzący dochodzenie w

notatce urzędowej zapisał m.in. �wykonano wiele czynności

procesowych i pozaprocesowych mających na celu ustalenie sprawcy

oraz odnalezienie skradzionego pojazdu�. W notatce nie określono

daty przeprowadzenia tych czynności, a także nie określono na czym

one polegały.

Nie zawsze dokonywano sprawdzeń danych dotyczących
zaginionych osób w zbiorach ewidencyjnych Policji i ewidencji
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ludności, nie dokonywano sprawdzeń we wszystkich miejscach np.
noclegownie, izby wytrzeźwień, zakłady opieki społecznej. W aktach
sprawy zaginięcia Marka M. /lat 17/ pomieszane były dokumenty
różnych zgłoszeń o zaginięciu tej samej osoby. Brak było
dokumentów wyjaśniających typowania rysopisu ujawnionych zwłok
z rysopisem zaginionego oraz dokumentów zamykających
postępowanie w sprawie. W szeregu przypadkach nie dokonywano
lustracji w ostatnim miejscu pobytu zaginionego i w miejscu jego
zamieszkania oraz nie zawsze ustalano kontakty zaginionego, jego
stosunki rodzinne i towarzyskie. Przykładem bezczynności Policji w
sprawie poszukiwania osoby zaginionej było nie podjęcie żadnych
czynności poszukiwawczych /poza formalnym wysłaniem telegramu
do KMP/ wobec zgłoszonego zaginięcia w dniu 05.01.1999r. Jerzego
B. W komisariacie  znajdował się telegram z dnia 26.12.1998r.
informujący że w szpitalu przebywa w stanie nieprzytomnym
mężczyzna , którego rysopis odpowiadał rysopisowi zaginionego.
Dopiero w dniu 21.01.1999r. siostra rozpoznała brata, który w
międzyczasie zmarł.
Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Porównanie danych dotyczących Komisariatu,
sporządzonych w KWP z danymi uzyskanymi w Komisariacie
wykazały, że są one niezgodne. W Komisariacie np.. podano, że w
1998r. bezpośrednio po zgłoszeniu zdarzenia czynności podjęto w
1.966 przypadkach, natomiast wg danych KWP w 1.446
przypadkach. Z danych Komisariatu wynikało, że w I półroczu 1999r.
poszukiwano 60 osób, do 30.06.1999r. zakończono poszukiwania 59
osób, natomiast na koniec tego okresu wykazywano, że
poszukiwano jeszcze 3 osoby. Różnicy w danych statystycznych
sporządzanych w  Komisariacie i KWP do czasu zakończenia
kontroli nie potrafiono wyjaśnić.

113 IV Komisariat
Policji w
Katowicach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Spośród 5 dyżurnych, tylko 1

posiadał specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie. Nie prowadzono

rejestracji rozmów telefonicznych i radiowych, na podstawie której

możliwe byłoby odtworzenie i sprawdzenie treści zgłoszonych

zawiadomień o przestępstwie i wydanych w związku z tym decyzji.

Brak było telefonu �997�, a osoby z terenu działania Komisariatu,

dzwoniąc na ten numer, łączone były z oficerem KMP. Sprzęt łączności

i informatyczny znajdujący się na stanowisku kierowania był

przestarzały i często ulegał awariom. Znajdujący się na stanowisku
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dyżurnego aparat telefoniczny podłączony był do ośmiu linii

telefonicznych. Takie rozwiązanie techniczne sprawiało, że podczas

użytkowania telefonu przez dyżurnego, osoby oczekujące na innych

liniach miały wrażenie, że linia �jest wolna� lecz policjant nie odbiera

telefonu.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W czasie oględzin stwierdzono, że dyżurny przyjmując komunikat
radiowy lub wydając broń funkcjonariuszom przystępującym  do
służby, nie mógł w tym czasie odbierać zgłoszeń telefonicznych. Na
10 zbadanych spraw w 8 przypadkach stwierdzono, że wpisów do
książki wydarzeń dokonywano nie bezpośrednio po zgłoszeniu, ale
dopiero po wykonaniu pierwszych czynności i sporządzeniu
dokumentacji przez funkcjonariusza wysłanego na miejsce
zdarzenia. Do książki wydarzeń nie wpisywano również nazwisk
funkcjonariuszy kierowanych do zdarzeń i rodzaju wydanych im
poleceń, a także wyników realizacji tych poleceń. Skutkiem takiego
prowadzenia ewidencji zdarzeń, czas ich rejestracji różnił się od
czasu dokonania zgłoszenia, a także brak było możliwości ustalenia
czy polecenia dyżurnych były zgodne z algorytmem postępowania i
czy w ogóle były wydawane. Np. zdarzenie zgłoszono przed godz.
9,00, do książki wydarzeń wpisano o godz. 13,00 /sprawa RSD
501/99/; w książce wydarzeń odnotowano, że zdarzenie zgłoszono o
godz. 18,00, natomiast z protokółu oględzin miejsca zdarzenia
wynikało, że dokonano ich o godz. 15,15 /sprawa RSD 512/99/.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Analiza dokumentacji losowo wybranych 10

spraw wykazała, że w 8 przypadkach bezpośrednio po zgłoszeniu

jedyną formą reakcji Policji było przyjęcie zawiadomienia o

przestępstwie i dokonanie oględzin miejsca zdarzenia, natomiast

faktyczne czynności zmierzające do wykrycia sprawcy podejmowane

były w późniejszym terminie. Należy zaznaczyć, że sposób

dokumentowania czynności podejmowanych w celu wykrycia

sprawców przestępstw w niektórych przypadkach budził

wątpliwości, co do celowości podejmowanych działań /z uwagi na

upływ czasu od daty zdarzenia/, a także czy w ogóle zostały one

podjęte. Stwierdzono bowiem, że notatki urzędowe dokumentujące

przeprowadzone czynności były sporządzane ogólnikowo, bez
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podawania szczegółów mogących je uwiarygodnić. Np. kradzież kół z

samochodu zgłoszono w dn. 22.05.1999r. i w tym samym dniu

przyjęto zawiadomienie o przestępstwie oraz dokonano oględzin.

Natomiast w dn. 14.06.1999r. i 05.07.1999r. dokonano sprawdzenia

w komisach samochodowych i na giełdzie samochodowej. W innym

przypadku w dn. 23.05.1999r. zgłoszono włamanie do kiosku

natomiast dopiero w dn. 26.07.1999r. przesłuchano pracownika

pokrzywdzonej fundacji. W obu przypadkach sprawy umorzono z

powodu nie wykrycia sprawców.

Na podstawie analizy akt 5 spraw poszukiwawczych stwierdzono, że tylko w
jednej z nich, dotyczącej zaginięcia nieletniego, poszukiwania zostały
przeprowadzone zgodnie z wszystkimi wymogami określonymi w procedurze
poszukiwawczej. Brak było sprawdzeń w zbiorach ewidencyjnych Policji i
ewidencji ludności. Sporządzający notatki urzędowe w sposób ogólnikowy
określali wykonane czynności, nie podając w nich czasu, miejsca i ich rodzaju,
określając je niejednokrotnie tylko jako �czynności procesowe i pozaprocesowe�
lub �policyjne�. W szeregu przypadkach nie dokonywano lustracji w ostatnim
miejscu pobytu zaginionego i w miejscu jego zamieszkania oraz nie zawsze
ustalano kontakty zaginionego, jego stosunki rodzinne i towarzyskie. Np. w trakcie
prowadzonego postępowania zamieniono nazwisko kobiety podane w zgłoszeniu
w dniu 31.01.1999r. /od dnia 08.02.1999r. przerejestrowano sprawę z II do IV
Komisariatu Policji/, na nazwisko panieńskie i wprowadzono do ogólnopolskiego
systemu informatycznego błędną informację co skutkowało poszukiwaniem na
terenie kraju przez ok. 7 miesięcy niewłaściwej osoby. Zmiany nazwiska
zaginionej na właściwe dokonano dopiero w dniu 24.09.1999r. wskutek osobistej
interwencji w KWP brata zaginionej. W innym przypadku dotyczącym zgłoszenia
w dn. 28.10.1998r. zaginięcia Krzysztofa B. /lat 41, przy zgłoszeniu podano, że
choruje  na padaczkę/, poza rutynowym telegramem o zaginięciu do KRP w
Katowicach, dokonano tylko sprawdzenia w pogotowiu ratunkowym i dwóch
szpitalach nie wykonując innych czynności poszukiwawczych przewidzianych w
procedurze.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą: Niezgodne były dane statystyczne dotyczące
ewidencji stwierdzonych przestępstw i poszukiwań osób zaginionych
sporządzonych w KWP z danymi uzyskanymi w Komisariacie. W
Komisariacie np. podano, że w I półroczu 1999r. wszczęto 614
postępowań, natomiast wg danych KWP ilość postępowań w
Komisariacie wszczętych w tym samym okresie wynosiła 518.
Różnicy w danych statystycznych nie potrafiono wyjaśnić.
Stwierdzono także nierzetelność danych statystycznych dotyczących
czasu reakcji na zgłaszane przestępstwa. Stwierdzono bowiem, że
we wszystkich sprawach objętych badaniem kontrolnym wykazano,
że czynności zostały podjęte po zgłoszeniu przestępstwa, natomiast
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z akt spraw wynikało, że działania te niejednokrotnie ograniczały się
tylko do formalnego przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i
sporządzenia protokółu oględzin. Dla przykładu w sprawie RSD
498/99 faktyczne czynności mające na celu ustalenie sprawców
przestępstwa podjęto po 15 dniach od daty zgłoszenia, a w innych
badanych sprawach odpowiednio po 17,18 i 22 dniach od
zgłoszenia.

114 Komenda
Miejska
Policji w
Rudzie Śl.

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Spośród 5 dyżurnych

zatrudnionych w Komendzie tylko 1 ukończył specjalistyczny kurs dla

dyżurnych, a w podległych komisariatach żaden z dyżurnych nie

ukończył tego kursu. Obsługę radiowozów Komendy mogli wykonywać

tylko z góry ustaleni kierowcy. W przypadku ich absencji pojazd nie

był wykorzystywany, co nie znajdowało żadnego merytorycznego

uzasadnienia. Nie archiwizowano nagrań rozmów z telefonu

alarmowego �997�.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Na 20 zbadanych spraw w komisariatach I i IV w 5 przypadkach
stwierdzono, że wpisów do książki wydarzeń dokonywano nie
bezpośrednio po zgłoszeniu /do czego zobowiązywał algorytm/, ale
dopiero po wykonaniu pierwszych czynności i sporządzeniu
dokumentacji przez funkcjonariusza wysłanego na miejsce
zdarzenia. Do książki wydarzeń nie wpisywano również nazwisk
funkcjonariuszy kierowanych do zdarzeń i rodzaju wydanych im
poleceń, a także wyników realizacji tych poleceń. Skutkiem takiego
prowadzenia ewidencji zdarzeń, czas ich rejestracji różnił się od
czasu dokonania zgłoszenia, a także brak było możliwości ustalenia
czy polecenia dyżurnych były zgodne z algorytmem postępowania i
czy w ogóle były wydawane.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Reakcja Policji bezpośrednio po zgłoszeniu

zdarzenia ograniczyła się jedynie do spisania protokółu przyjęcia

zawiadomienia o przestępstwie od osoby poszkodowanej. Na 30

skontrolowanych spraw w Komendzie i podległych komisariatach I i

IV stwierdzono 6 takich spraw. Np. pobicia w ogródku działkowym

dokonało dwóch znanych poszkodowanemu sąsiadów. Jedyną
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reakcją podjętą po zgłoszeniu zdarzenia było sporządzenie protokółu

przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie. Podejrzanych

przesłuchano po miesiącu od zgłoszenia zdarzenia /sprawa RSD

932/99/. Trzech nieznanych mężczyzn zaczepiło w parku

pokrzywdzonego, pobiło go, a następnie przystawiając do brzucha

nóż zerwało złoty łańcuszek. Po oględzinach i sporządzeniu

protokółu ustnego zawiadomienia o przestępstwie, po trzech dniach

przesłuchano świadka, a do czasu wszczęcia postępowania /9 dni po

zdarzeniu/ nie prowadzono żadnych czynności /RSD 307/99/.

Prowadzący sprawy funkcjonariusze z kilkudniowym opóźnieniem wprowadzali
dane do systemów informatycznych oraz z opóźnieniem przekazywali innym
jednostkom Policji rysopisy sprawców przestępstw, co mogło mieć wpływ na
obniżenie efektywności systemów informatycznych, a także na wykrycie i
zatrzymanie sprawców przestępstw. Np. czterech mężczyzn pobiło
poszkodowanego a następnie zabrali mu paszport i książeczkę wojskową. Dopiero
5 dni po zdarzeniu Komenda powiadomiła podległe komisariaty o zdarzeniu i
przesłała rysopisy sprawców /sprawa RSD 308/99/. W opisanej wyżej sprawie
RSD 307/99 dotyczącej kradzieży łańcuszka dopiero 5 dni po zdarzeniu Komenda
powiadomiła podległe komisariaty o zdarzeniu i przesłała rysopisy sprawców.
Stwierdzono przypadki, w których po przyjęciu zgłoszenia o przestępstwie nie
zawsze wykorzystywano informacje podawane przez poszkodowanych mogące
przyczynić się do wykrycia sprawców, a sprawy umarzano z powodu ich
niewykrycia. Np. w sprawie groźby karalnej zgłaszający podał numer samochodu
powiązanego ze sprawcami, a mimo to dyżurny nie wysłał patrolu na miejsce
zdarzenia celem pozyskania świadków, nie ustalił właściciela samochodu, nie
podjęto działań umożliwiających przesłuchanie osoby wskazywanej przez
zgłaszającego /sprawa RSD 215/4/99/. W następnym dniu po zgłoszeniu kradzieży
pieniędzy i dokumentów poszkodowany zgłosił w Komisariacie adres osoby, która
prawdopodobnie dokonała kradzieży, a jedyną reakcją Policji na tą informację
było sporządzenie notatki urzędowej.
Analiza treści notatek urzędowych dokumentujących działania Policji w trakcie
dochodzeń wykazała, że nie określano w nich precyzyjnie, gdzie i kiedy
dokonywano czynności, kiedy i z kim przeprowadzono rozmowy. Ogólnikowe
zapisy typu �skontrolowano targowiska i lombardy�, �przeprowadzono rozmowy z
elementem przestępczym, sąsiadami� budziły wątpliwości, co do faktycznego
wykonania opisanych czynności.
Na podstawie analizy akt 15 spraw poszukiwawczych stwierdzono, że w
Komendzie nie były w pełni przestrzegane procedury poszukiwawcze. Nie
dokonywano sprawdzeń w zbiorach ewidencyjnych Policji i ewidencji ludności.
Sporządzający notatki urzędowe w sposób ogólnikowy określali wykonane
czynności, nie podając w nich czasu, miejsca i ich rodzaju, określając je
niejednokrotnie tylko jako �sprawdzono w szpitalach� lub �sprawdzono w
miejscach gromadzenia się młodzieży�. W szeregu przypadkach nie dokonywano
lustracji w ostatnim miejscu pobytu zaginionego i w miejscu jego zamieszkania
oraz nie zawsze ustalano kontakty zaginionego, jego stosunki rodzinne i
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towarzyskie. W przypadkach zaginięć nieletnich nie współpracowano z
koordynatorem ds. nieletnich.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Wątpliwości budziła rzetelność sporządzonej
przez KMP statystyki dotyczącej czasu reakcji na zdarzenia. Z
statystyki tej za lata 1998 � I półrocze 1999r. wynikało między
innymi, że reakcja bezpośrednia na przestępstwa w Komendzie w
ujęciu procentowym wynosiła odpowiednio 61,4% i 65,3%. Badania
kontrolne wykazały jednak, że według praktyki stosowanej w KMP
sporządzenie protokółu przyjęcia ustnego zawiadomienia o
przestępstwie interpretowane było jako działanie bezpośrednie
/czynność policyjna/ i tak też odnotowywano to w prowadzonej
statystyce, zniekształcając ją w stosunku do stanu faktycznego.

115 I Komisariat
Policji w
Rudzie Śl.

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Żaden z 5 dyżurnych nie ukończył

specjalistycznego kursu dla dyżurnych. Brak było właściwego

zabezpieczenia stanowiska kierowania przed dostępem osób

niepożądanych. Stanowisko kierowania zostało wydzielone z części

korytarza. Od pozostałej części korytarza odgrodzone było drewnianą

barierką o wysokości ok. 1,1 m. Obsługę radiowozów Komisariatu

mogli wykonywać tylko z góry ustaleni kierowcy. W przypadku ich

absencji pojazd nie był wykorzystywany, co nie znajdowało żadnego

merytorycznego uzasadnienia.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Wpisów do książki wydarzeń dokonywano nie bezpośrednio po
zgłoszeniu /do czego zobowiązywał algorytm/, ale dopiero po
wykonaniu pierwszych czynności i sporządzeniu dokumentacji przez
funkcjonariusza wysłanego na miejsce zdarzenia. Skutkiem takiego
prowadzenia ewidencji zdarzeń, czas ich rejestracji różnił się od
czasu dokonania zgłoszenia, a także brak było możliwości ustalenia
czy polecenia dyżurnych były zgodne z algorytmem postępowania i
czy w ogóle były wydawane. Np. policjanci wysłani na miejsce
włamania do garażu dokonali zatrzymania sprawców, ale nie wezwali
technika kryminalistyki celem zabezpieczenia śladów włamania. Brak
dowodów w postaci zabezpieczonych śladów pozostawionych przez
sprawców spowodował zmianę kwalifikacji prawnej czynu
podejrzanych, ponieważ przyznali się oni do kradzieży lecz nie
przyznali się do włamania twierdząc, że garaż był otwarty.
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Dyżurni nie odnotowywali w książkach wydarzeń w jaki sposób
zgłoszono zdarzenie /osobiście, telefonicznie/, jak również nie
odnotowywano faktycznej treści zgłoszenia. Stwierdzono bowiem
przypadki, gdzie jako zdarzenia wpisywano wynik działań ekip
wysłanych na miejsce zdarzenia, a nie treści zgłoszeń.
Stwierdzono przypadki, w których reakcja Policji ograniczała się tylko do spisania
protokółu przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie od osoby poszkodowanej. Na
10 skontrolowanych zgłoszeń w 3 przypadkach była to jedyna bezpośrednia
reakcja na zgłoszone przestępstwo.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób � koordynacja
działań:  Stwierdzono 2 przypadki na 10 skontrolowanych, w których po przyjęciu
zgłoszenia o przestępstwie nie zawsze wykorzystywano informacje podawane
przez poszkodowanych mogące przyczynić się do wykrycia sprawców, a sprawy
umarzano z powodu ich niewykrycia. Np.  poszkodowany zgłosił o godz. 14,50
groźbę zniszczenia samochodu podając dane ewentualnego sprawcy. Sporządzono
protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie. Tego samego dnia  o
godz. 21,00 doszło do zniszczenia samochodu a patrol policyjny wysłany na
miejsce  zdarzenia nie podjął próby odnalezienia sprawców. Sprawę umorzono z
powodu nie wykrycia sprawców /sprawa RSD 941/99/. W innym przypadku w
następnym dniu po zgłoszeniu kradzieży pieniędzy i dokumentów poszkodowany
zgłosił w Komisariacie adres osoby, która prawdopodobnie dokonała kradzieży, a
jedyną reakcją Policji na tą informację było sporządzenie notatki urzędowej.
Prowadzący sprawy funkcjonariusze z kilkudniowym opóźnieniem /3 przypadki na
10 skontrolowanych zgłoszeń/ wprowadzali dane do systemów informatycznych,
co mogło mieć wpływ na obniżenie efektywności systemów informatycznych, a
także na wykrycie i zatrzymanie sprawców przestępstw. Sporządzający notatki
urzędowe w sposób ogólnikowy określali wykonane czynności, nie podając w nich
czasu, miejsca i ich rodzaju, określając je niejednokrotnie tylko jako
�skontrolowano targowiska� lub �przeprowadzono rozmowy z elementem
przestępczym, sąsiadami�. Zapisy te budziły wątpliwości co do faktycznego
wykonania opisywanych w nich czynności.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Wątpliwości budziła rzetelność sporządzonej w
Komisariacie statystyki dotyczącej czasu reakcji na zdarzenia. Z
statystyki tej za lata 1998 � I półrocze 1999r. wynikało między
innymi, że reakcja bezpośrednia na przestępstwa w Komisariacie w
ujęciu procentowym wynosiła odpowiednio 61,7% i 63,6%. Badania
kontrolne wykazały jednak, że według praktyki stosowanej w
Komisariacie sporządzenie protokółu przyjęcia ustnego
zawiadomienia o przestępstwie interpretowane było jako działanie
bezpośrednie. Ustalono przy tym, że niejednokrotnie po spisaniu ww.
protokółu nie podejmowano żadnych innych czynności, wydając na
jego podstawie postanowienia o wszczęciu dochodzenia.

116 IV Komisariat
Policji w
Rudzie Śl.

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Żaden z 5 dyżurnych nie ukończył
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specjalistycznego kursu dla dyżurnych. Obsługę radiowozów

Komisariatu mogli wykonywać tylko z góry ustaleni kierowcy. W

przypadku ich absencji pojazd nie był wykorzystywany, co nie

znajdowało żadnego merytorycznego uzasadnienia.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Zapisów w książce wydarzeń nie dokonywano na bieżąco, lecz
dopiero po wykonaniu pierwszych czynności i sporządzeniu
dokumentacji przez funkcjonariusza wysłanego na miejsce
zdarzenia. Taki sposób prowadzenia ewidencji powodował, że
zdarzenie było rejestrowane dopiero po kilku lub kilkunastu
godzinach od czasu jego zgłoszenia, co uniemożliwiało
jednoznaczne określenie kiedy faktycznie zgłoszono przestępstwo.
Dalszym skutkiem tak prowadzonych zapisów był brak możliwości
ustalenia czy polecenia dyżurnych były adekwatne do zaistniałych
zdarzeń i czy w ogóle były wydawane. Brak bieżącej rejestracji
wydarzeń powodował, że wystąpiły przypadki, gdzie dyżurni zajęci
innymi sprawami nie dopełniali swoich obowiązków służbowych i
zapomnieli je odnotować w książce wydarzeń. Na 10
skontrolowanych przypadków stwierdzono to w 4 sprawach. Np. po
zgłoszeniu przez przedstawiciela TP SA kradzieży aparatu
wrzutowego, dyżurny nie odnotował zgłoszenia w książce wydarzeń i
nie podjął działań celem potwierdzenia informacji /sprawa RSD
235/99/. W innym przypadku dyżurny powiadomiony o kradzieży w
szpitalu nie podjął żadnych  czynności. Wpisu dokonano dopiero w
dniu następnym po osobistym zgłoszeniu się poszkodowanej w
Komisariacie / sprawa RSD 188/4/99/.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Stwierdzono przypadki, w których reakcja

Policji ograniczała się tylko do spisania protokółu przyjęcia

zawiadomienia o przestępstwie od osoby poszkodowanej. Na 10

skontrolowanych zgłoszeń w 4 przypadkach była to jedyna

bezpośrednia reakcja na zgłoszone przestępstwo. Np. nieznany

mężczyzna wyrwał idącej ulicą kobiecie torebkę, a następnie

odjechał oczekującym na niego samochodem. Po spisaniu protokółu

przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie nie podejmowano

żadnych innych działań. Dopiero po 10 dniach od zgłoszenia

sporządzono notatkę urzędową z rozpytania /sprawa RSD

256/IV/99/.W innym przypadku nieznani sprawcy wybili przednią
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szybę w samochodzie oraz uszkodzili lewe lusterko. Spisano protokół

przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie nie podejmując

żadnych innych działań operacyjnych /sprawa RSD 191/4/99/.

Sporządzający notatki urzędowe w sposób ogólnikowy określali

wykonane czynności, nie podając w nich czasu, miejsca i ich rodzaju,

określając je niejednokrotnie tylko jako �skontrolowano targowiska

czy lombardy� lub �przeprowadzono rozmowy z elementem

przestępczym czy sąsiadami�. Zapisy te budziły wątpliwości co do

faktycznego wykonania opisywanych w nich czynności. Dotyczyło to

głównie notatek sporządzanych przy dochodzeniach w sprawach, co

do których zagrożenie karą jest niewielkie. Natomiast wysoki stopień

umorzeń tego typu spraw wskazywał, że czynności dochodzeniowe

nie były prowadzone w należyty sposób.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Wątpliwości budziła rzetelność sporządzonej w
Komisariacie statystyki dotyczącej czasu reakcji na zdarzenia. Z
statystyki tej za lata 1998 � I półrocze 1999r. wynikało między
innymi, że reakcja bezpośrednia na przestępstwa w Komisariacie w
ujęciu procentowym wynosiła odpowiednio 72,0% i 52,0%. Badania
kontrolne wykazały jednak, że według praktyki stosowanej w
Komisariacie sporządzenie protokółu przyjęcia ustnego
zawiadomienia o przestępstwie traktowane było jako działanie
bezpośrednie.

117 Komenda
Powiatowa
Policji w
Wodzisławiu
Śląskim

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  W Komendzie nie nagrywano

rozmów z telefonu 997, a w wyjaśnieniach przyczyny tego stanu rzeczy

zainteresowane osoby /dyżurny, technik łączności i naczelnik Wydziału

Prewencji/ podawały sprzeczne ze sobą informacje. Na 8 policjantów

pełniących funkcję oficera dyżurnego 3 nie zostało przeszkolonych na

specjalistycznych kursach dla dyżurnych, a wszyscy policjanci nie byli

objęci badaniami psychofizycznymi odnośnie posiadania predyspozycji

do pełnienia tej służby. Prowadzono 18 różnego rodzaju ksiąg i

rejestrów, przy czym te same dane ujmowane są w książce wydarzeń,
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meldunku dziennym, meldunku do KWP, a jeżeli zdarzenie dotyczyło

przemocy w rodzinie należało wypisać dodatkowe dokumenty.

Kontrolerom w toku kontroli dostarczono dokumenty wskazujące na

użytkowanie w 1996r. przez funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego

Komendy, za wiedzą przełożonych, samochodu mogącego pochodzić z

przestępstwa. W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Śląskiego

Komendanta Wojewódzkiego Policji  Najwyższa Izba Kontroli uznała

za zasadne nie zajmowanie stanowiska Komendanta Powiatowego

Policji w Wodzisławiu Śl. przez osobę pełniącą tę funkcję.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni poza zarejestrowaniem wiadomości o przestępstwie
/zdarzeniu/ w książce wydarzeń, nie odnotowywali w niej zadań i
poleceń wydawanych funkcjonariuszom kierowanym na miejsce
zdarzenia, a także wyników działań. Brak tych zapisów uniemożliwiał
czy wydawane polecenia były prawidłowe i czy w ogóle były
wydawane.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Z losowo wybranych zapisów 18 zdarzeń oraz

ich dokumentacji wynikało, że  w 5 przypadkach, poza przyjęciem

zawiadomienia o przestępstwie /lub przesłuchaniu pokrzywdzonego

w charakterze świadka/ nie wykonano bezpośrednio po zgłoszeniu

żadnych innych czynności. Np. w postępowaniu RSD 430/99 w

sprawie rozboju na kobiecie nie zarządzono działań blokadowych

samochodu, do którego kobieta została wepchnięta, nie

zawiadomiono ościennych jednostek Policji, nie zarejestrowano

wydanych decyzji. W innym przypadku w sprawie kradzieży z

włamaniem do �Jubilera� nie zapisano wydanych poleceń oraz nie

użyto psa tropiącego /RSD 1378/98/.

W 6 przypadkach spośród analizowanych 18 zdarzeń poza przyjęciem
zawiadomienia o przestępstwie dokonano oględzin miejsca przestępstwa, w 1
przypadku bezpośrednio po zgłoszeniu przesłuchano dwóch świadków, w 1
przypadku po zgłoszeniu przestępstwa policjant w tym samym dniu dokonał
zatrzymania sprawcy. W 5 przypadkach zgłoszenia o przestępstwach nie zostały
zgłoszone osobiście przez obywateli lecz wpłynęły z innych źródeł. W żadnej z
tych spraw nie podjęto działań bezpośrednio po uzyskaniu wiadomości. Np. w
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dn.07.04.1999r. dyrektor Zakładu Infrastruktury Kolejowej w Rybniku przesłał
pisemne zgłoszenie do Komisariatu Policji w Rydułtowach o dewastacji urządzeń
kolejowych, powodujących sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa
katastrofy. Komendant przesłał zgłoszenie do KPP w dniu 30.04.1999r. Następną
czynność wykonano w tej sprawie po 30 dniach /RSD 600/99/. W innej sprawie w
dniu 27.07.1999r. wpłynęły materiały z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śl.
dotyczące znęcania się i gróźb karalnych. Pierwszą czynność policjanci z KPP
wykonali po 13-tu dniach /RSD 975/99/.
Sporządzający notatki urzędowe w sposób ogólnikowy określali wykonane
czynności, nie podając w nich czasu, miejsca i ich rodzaju. Zapisy te budziły
wątpliwości co do faktycznego wykonania opisywanych w nich czynności.
W wyniku kontroli dokumentacji 15 losowo wybranych spraw stwierdzono, że w
co najmniej 5 z nich winno być przeprowadzone postępowanie przygotowawcze
/złożono zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź wynikało to z
okoliczności sprawy/ a nie w trybie przewidzianym dla spraw o wykroczenia. Np.
w żadnej z trzech zbadanych spraw nie zostało wszczęte postępowanie
przygotowawcze w związku z telefonicznymi zawiadomieniami o podłożeniu
ładunków wybuchowych w obiektach użyteczności publicznej. Opracowano i
stosowano w Komendzie algorytm postępowania w tego typu sprawach, w którym
uzależniono wybór trybu procesowego prowadzenia sprawy od faktu ustalenia
bądź nie ustalenia sprawcy zawiadomienia o podłożeniu ładunku.
Pomimo dokonywanych analiz przestępczości największą ilość policjantów
kierowano do służby patrolowo-interwencyjnej poza godzina 22,00-6,00 gdzie
ujawniano najwięcej przestępstw.
Na 19 przeanalizowanych spraw w 10 stwierdzono niepełne przestrzeganie
procedur poszukiwawczych. Np. sporządzono meldunek /PKr-18/ po 33 dniach od
zgłoszenia o zaginięciu, nie zarejestrowano poszukiwanej w ZSIP lub przyjęto
miejsce pobytu poszukiwanej na podstawie osoby podającej się telefonicznie za
matkę zaginionej.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą: Brak było skutecznego nadzoru ze strony
odpowiedzialnych merytorycznie funkcjonariuszy Komendy.
Mało wiarygodna była sporządzona w Komendzie statystyka dotycząca czasu
reakcji na zdarzenia. W losowo wybranych 10 postępowaniach przygotowawczych
w każdym przypadku odnotowano podjęcie działań bezpośrednio po uzyskaniu
zawiadomienia /druk Stp-1/, natomiast w rzeczywistości niezwłoczne podjęcie
tych czynności mało miejsce tylko w 4 przypadkach. W zakresie poszukiwania
osób zaginionych stwierdzono np., że w 1998r. wg danych statystycznych w
Komendzie i podległych komisariatach poszukiwano łącznie 83 osoby, natomiast
wg danych zebranych indywidualnie z b. KRP i podległych komisariatów
poszukiwanych było 86 osób. Z kolei w I półroczu 1999r. różnica pomiędzy
danymi statystycznymi wynosiła 9 osób. Stwierdzono również różnice pomiędzy
ilością osób poszukiwanych na dzień 30.06.1999r. W systemie informatycznym
ZSIP  zarejestrowanych na ten dzień było 7 osób, a wg danych Komendy
poszukiwano 10 osób.

118 Komisariat
Policji
w Pszowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Na 6 policjantów pełniących
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funkcję oficera dyżurnego 2 nie zostało przeszkolonych na

specjalistycznych kursach dla dyżurnych. Brak było dostępu do

policyjnych systemów informatycznych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni prowadzili 21 różnego rodzaju ksiąg i rejestrów co miało
wpływ na czas, który dyżurni mogli przeznaczyć na właściwą pracę
merytoryczną.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  Na 15 losowo wybranych postępowań

przygotowawczych stwierdzono, że po zgłoszeniu przez obywateli

przestępstw, w 11 przypadkach nie podjęto bezpośrednio po

zgłoszeniu jakichkolwiek działań, a następne czynności

podejmowano w okresie od 4 do 31 dni od daty przyjęcia

zawiadomienia o przestępstwie. W pozostałych 4 przypadkach

podjęte działania ograniczyły się do oględzin miejsc zdarzeń.

Postanowienia o wszczęciu dochodzenia w przypadku analizowanych

15 spraw wydawano w okresie  4, 27, 35 dni od daty przyjęcia

zgłoszenia o przestępstwie, W innych postępowaniach postanowienia

o wszczęciu postępowania wydawano w okresie od 30 do 38 dni.

Tylko w 4 przypadkach można było przyjąć, iż zachodziła potrzeba

wykonywania czynności sprawdzających. W trzech sprawach

dotyczących kradzieży z włamaniem nie wykonywano wszystkich

czynności określonych w algorytmie postępowania opracowanego

przez KGP. Np. nie używano psa tropiącego /RSD 84/99,RSD 85/99/;

oględziny miejsca przestępstwa dokonywano w czynnym sklepie, w

czasie dokonywania przez klientów zakupów, co nie wykluczało

możliwości zaliczenia wartości zakupionych towarów �na konto

włamywacza� /sprawa RSD 79/99/.

Jako nierzetelne dowody prowadzenia czynności wykrywczych należy

uznać notatki urzędowe sporządzane przez policjantów

prowadzących postępowania przygotowawcze, dotyczące tzw.
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�obchodów posesyjnych. W notatkach tych  brak było określenia

miejsc, osób, adresów gdzie dokonywano rozeznań, nie określano na

czym polegały czynności operacyjne. Ogólnikowa treść

wspomnianych notatek budziła uzasadnione wątpliwości czy

czynności w nich wymienione w ogóle zostały wykonane.

W Komisariacie nie były realizowane wnioski wynikające z

prowadzonych analiz stanu bezpieczeństwa w Pszowie. Pomimo, że

w analizach tych ustalano miejsca i godziny największego zagrożenia

przestępczością, na podstawie grafików służb stwierdzono, że w

miejsca te w określonych godzinach nie kierowano zwiększonej ilości

patroli policyjnych.

Występowały istotne różnice w zapisach dotyczących tych samych

zdarzeń, dokonywanych w książce zgłoszonych i wykonywanych

interwencji oraz w notatnikach służbowych policjantów. Np. nie

ujęto w rejestrze interwencji w związku z awanturą domową w dniu

30.04.1999r.i bójką w dniu 12.03.1999r. pomimo że interweniujący

funkcjonariusze  odnotowali swój udział  w notatnikach służbowych.

Na 13 losowo wybranych przypadków dokumentację sporządzono

tylko z 3 przeprowadzonych interwencji.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Na 14 zdarzeń zaewidencjonowanych w
rejestrach Komisariatu w systemach informacyjnych KPP
zarejestrowano tylko 11. Nie ujęto w ewidencji policyjnej kradzieży
motocykla, kradzieży motoroweru, uszkodzenia i kradzieży
przewodów energetycznych.
Nierzetelna była sporządzona w Komisariacie statystyka dotycząca czasu reakcji
na zdarzenia. W losowo wybranych 10 postępowaniach przygotowawczych w
każdym przypadku odnotowano podjęcie działań bezpośrednio po uzyskaniu
zawiadomienia /druk Stp-1/, natomiast tylko w jednym przypadku była podstawa
do takiego wpisu. W pozostałych 9 przypadkach następne czynności po zgłoszeniu
przestępstwa zostały podjęte w czasie od 2 do 28 dni od daty zgłoszenia
przestępstwa.

119 Komisariat
Policji w
Rydułtowach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Na 6 policjantów pełniących
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funkcję oficera dyżurnego 4 nie zostało przeszkolonych na

specjalistycznych kursach dla dyżurnych. Zastrzeżenia budził sprzęt

łączności z uwagi na jego wyeksploatowanie techniczne. Brak było

telefonu �997�. Dzwoniący na ten numer obywatele uzyskiwali

połączenie z dyżurnym KPP w Wodzisławiu Śl. co mogło wydłużyć czas

podjęcia interwencji przez patrol interwencyjny.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Rejestrowano zaistniałe zdarzenia bez    dokumentowania wydanych
poleceń oraz wyników realizacji podjętych czynności. W przypadku
losowo wybranych 12 zdarzeń odnotowanych w książce wydarzeń
Komisariatu, ustalono, że w systemach informatycznych nie ujęto 4 z
nich, tj. 33% /wszystkie dotyczyły kradzieży/.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  W losowo wybranych sprawach stwierdzono, że

nie wykonywano wszystkich czynności określonych w algorytmie.

Np. w sprawie rozboju nie wyegzekwowano notatki dokumentującej

przeprowadzone czynności. Tzw. �obchód posesyjny� zmierzający

do ustalenia sprawców  przeprowadzono 23 dni po zaistnieniu

przestępstwa, natomiast w sprawie kradzieży z włamaniem nie użyto

psa tropiącego.

 Na 15 losowo wybranych przestępstw zgłoszonych przez obywateli

osobiście lub telefonicznie tylko w 6 przypadkach po zgłoszeniu

przestępstwa podjęto dalsze czynności, takie jak oględziny,

penetrację terenu, przewóz pokrzywdzonej do szpitala. W

pozostałych 9 przypadkach przestępstw policjanci ograniczyli swoje

czynności do przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie lub

sporządzenia stosownej notatki urzędowej, a w przypadku

zgwałcenia kobiety w dniu 06.09.1998r. zdarzenie to w ogóle nie

zostało zarejestrowane w książce wydarzeń.

W żadnym z 15 poddanych analizie postępowań przygotowawczych nie

wydano bezpośrednio po zgłoszeniu lub na drugi dzień

postanowienia o wszczęciu dochodzenia. Postanowienia takie w
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przypadku analizowanych spraw wydawano w okresie od 4 do 31

dni od zgłoszenia, a w przypadku postępowania Nr RSD 34/98 nawet

po 106 dniach od daty zgłoszenia o przestępstwie. Stwierdzono

nieuzasadnione przerwy w czynnościach w konkretnych

postępowaniach np. 12, 22, 23 i 35 dni od przyjęcia zawiadomienia

do wykonania następnej czynności.  Jako nierzetelne dowody

prowadzenia czynności wykrywczych należy uznać notatki urzędowe

sporządzane przez policjantów prowadzących postępowania

przygotowawcze, dotyczące tzw. �obchodów posesyjnych:. W

notatkach tych niczego nie precyzowano, brak było określenia

miejsc, osób, adresów gdzie dokonywano rozeznań. Stwierdzono

występowanie różnic w zapisach dokonywanych w rejestrze

interwencji, a zapisami w notatnikach służbowych policjantów

dotyczących tych samych zdarzeń.

W Komisariacie nie były realizowane wnioski wynikające z

prowadzonych analiz stanu bezpieczeństwa w Rydułtowach.

Pomimo, że w analizach tych ustalano miejsca i godziny

największego zagrożenia przestępczością, na podstawie grafików

służb stwierdzono, w miejsca te w określonych godzinach nie

kierowano zwiększonej ilości patroli policyjnych.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Kierownictwo Komisariatu w żadnym przypadku
nie kwestionowało �czynności wykrywczych� dokumentowanych
przez podwładnych w notatkach urzędowych.
Nierzetelnie sporządzano dokumentację stanowiącą podstawę statystyki
dotyczącej reakcji na przestępstwa. W 10 losowo wybranych drukach STP-1, w
każdym przypadku podawano, że czynności zostały podjęte niezwłocznie po
zgłoszeniu przestępstwa, podczas gdy faktycznie tylko w dwóch przypadkach
podjęto je bezpośrednio po zgłoszeniu. W pozostałych 8 przypadkach następne
czynności wykonano w okresie od 6 do 31 dni od daty zgłoszenia o przestępstwie,
np. w postępowaniu dotyczącym kradzieży samochodu kradzież została zgłoszona
w dniu 15.02.1999r., następny dokument w tej sprawie sporządzono w dniu
17.03.1999r. /sprawa RSD 123/99/.

województwo świętokrzyskie

120 Komenda
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Wojewódzka
Policji
w Kielcach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Zainstalowane na stanowisku

kierowania Komendy systemy telekomunikacyjne nie odpowiadały

wymogom nowoczesności i sprawności. Centrala telefoniczna

pochodząca z początku lat 80-tych była przestarzała i

wyeksploatowana. Radiotelefony przenośne z tego samego okresu

cechowały się dużą awaryjnością.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:   Wydział Kryminalny w I półroczu 1999r. w
ramach sprawowanego nadzoru stwierdził w 3 podległych KPP /na
10 ogółem/, że dane osób zaginionych nie były bezpośrednio po
zgłoszeniu wprowadzane do systemu informatycznego ZSIP, nie we
wszystkich przypadkach zaginięć sprawdzane były przypuszczalne
miejsca kontaktów osób zaginionych, nie dokumentowano
bezzwłocznie prowadzonych czynności poszukiwawczych. Kontrole
Inspektoratu KWP w 1998r. w 3 byłych KRP ujawniły 9 przypadków
niewłaściwego zakwalifikowania czynów przestępczych, a policjanci
zakończyli czynności, podczas gdy nosiły one znamiona
przestępstwa /KRP w Skarżysku-Kamiennej/; nie przesłuchiwano
wszystkich osób mających związek ze zdarzeniami, nie
zabezpieczano wszystkich śladów na miejscu zdarzenia,
dokonywano z opóźnieniem przeszukań pomieszczeń u osób
podejrzanych /KRP w Jędrzejowie/; brak było notatek z oględzin i
planu czynności procesowych /KRP w Starachowicach/. W IV
kwartale 1999r. dokonano kontroli sprawdzającej i stwierdzono, że w
KPP w Skarżysku-Kamiennej i Starachowicach wnioski pokontrolne
nie zostały zrealizowane.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Zbadanie wybranych 3 skarg oraz 2
które wpłynęły do Delegatury NIK w trakcie trwania kontroli wykazało,
niewłaściwe wykonywanie obowiązków służbowych przez policjantów.
Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nierzetelnego prowadzenia postępowań
wykrywczych w sprawie molestowania seksualnego nieletniej, nie podjęcia
interwencji i nie odnotowania jej zgłoszenia w książce interwencji oraz
powiadomienia skarżącej po upływie 11 miesięcy od daty zakończenia czynności
wyjaśniających zarzuty podnoszone w skardze.

121 Komenda
Miejska
Policji
w Kielcach

System skarg w zakresie objętym kontrolą: W 1998r. do Komendy wpłynęły
162 skargi, w tym 37 na bezczynność i opieszałość  Policji, a w I półroczu 1999r.-
82 skargi, z których 10 dotyczyło bezczynności i opieszałości Policji.

122 II Komisariat
Policji
w Kielcach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Jakość urządzeń łączności
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przewodowej i bezprzewodowej znajdujących się na wyposażeniu

Komisariatu nie gwarantowała możliwości szybkiego porozumienia się

ze stanowiskiem dowodzenia i odpowiednimi służbami jednostek

Policji. Na 10 dokonanych prób w 4 przypadkach brak było

jakiegokolwiek sygnału bądź sygnał był zajęty nawet przy próbach

uzyskania połączenia z osobą przebywającą w sąsiednim pokoju.

Radiostacje w sposób zawodny realizowały łączność pomiędzy

stanowiskiem dowodzenia a patrolami. W pomieszczeniach z uwagi na

szczupłość powierzchni część dokumentacji jawnej składowano na

podłodze bez właściwego zabezpieczenia. Sygnał informatyczny

przesyłany do komisariatu nie był chroniony i poddawany szyfrowaniu.

123 IV Komisariat
Policji
w Kielcach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Nie opracowano regulaminu

organizacyjnego Komisariatu. Negatywnie oceniono organizację

stanowiska kierowania które było jednoosobowe, bez pomocnika

dyżurnego. Stanowisko to usytuowane było na parterze jednego z

budynków, co powodowało, że dyżurny obok zadań merytorycznych

wykonywał inne dodatkowe czynności polegające głównie na udzielaniu

informacji osobom wezwanym do odpowiednich wydziałów Komendy

Miejskiej Policji bądź Komisariatu. Negatywnie oceniono jakość

połączeń telefonicznych, w tym szczególnie wewnętrznych między

jednostkami Policji. Niejednokrotnie nie uzyskiwano połączeń

telefonicznych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie przestrzegane były kryteria i zasady przyjmowania zgłoszeń o
zaginięciu osób. Na podstawie analizy trzech losowo wybranych
spraw stwierdzono, że w 2 przypadkach fakt zgłoszenia o zaginięciu
osoby nie był odnotowany w książce interwencji. W 1 przypadku
zawiadomienie o zaginięciu osoby sporządzono w dniu 24.09.1998r.
natomiast z notatki urzędowej wynika, że zgłoszenie o zaginięciu
osoby nastąpiło dwa dni wcześniej. W dwóch sprawach  wysłanie
telefonogramu do KWP nastąpiło po 1 i 2 dniach od zgłoszenia.
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System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie zorganizowano systemu
przyjmowania obywateli w sprawach skarg. Do dnia rozpoczęcia kontroli nie
zaprowadzono w Komisariacie rejestru przyjmowanych skarg od obywateli. Nie
umieszczono w miejscu widocznym informacji o czasie przyjmowania
interesantów przez komendanta Komisariatu.

124 Komenda
Powiatowa
Policji w
Staracho-
wicach

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Z 5 zatrudnionych dyżurnych  2

nie odbyło kursów dla służby dyżurnej, a w przypadku 1 dyżurnego w

aktach osobowych brak było charakterystyki psychologicznej,

świadczącej o jego predyspozycjach.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Stwierdzono przypadki nierzetelnego prowadzenia na przykładzie
lipca 1998r. ewidencji i zapisów dotyczących zgłoszonych zdarzeń.
Książki wydarzeń oraz rejestry dotyczące tego okresu nie były
ostemplowane pieczęcią Policji, poszczególne strony tych
dokumentów nie były ponumerowane, a niektóre zawarte w nich
zapisy były przerabiane i korygowane.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  Wydłużony czas reakcji Policji na zgłoszenia

przestępstw wynikał głównie z niewystarczającego zasobu sił i

środków będących w dyspozycji przyjmującego zgłoszenia oraz

braku całodobowych służb dyżurnych w podległych komisariatach.

Np. w 3 przypadkach w 1998r. i w 1 przypadku w I połowie 1999r.

do podjęcia czynności upłynęło wg statystyki od 6 do 10 dni,

natomiast w 6 przypadkach w 1998r. i 3 przypadkach w I półroczu

1999r. do podjęcia czynności upłynęło ponad 10 dni.

System skarg w zakresie objętym kontrolą:  Prowadzone w 1998r.
postępowanie wyjaśniające w wyniku wniesionej skargi na bezczynność Policji
/KP Bodzentyn/ wykazało brak reakcji na zgłoszenie o przestępstwie ściganym z
oskarżenia prywatnego. W I połowie 1999r. na podstawie skargi wniesionej do
KGP stwierdzono brak reakcji Policji na zgłoszenie molestowania seksualnego
nieletniej. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego KWP
wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko 4 policjantom z KPP w tym
przeciwko byłemu komendantowi  i dyżurnemu.

125 Komisariat
Policji
w Wąchocku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Komisariat nie funkcjonował
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całodobowo. Brak było telefaxu oraz  dostępu do policyjnej sieci

informatycznej.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Książka wypadków i kolizji drogowych nie była prowadzona na
bieżąco, a w książce interwencji ujmującej zgłoszenia obywateli o
przestępstwach i wykroczeniach zapisy nie były dokonywane
chronologicznie. Rubryk 9 i 10 tej książki dotyczących reakcji Policji,
czasu zgłoszenia zdarzenia, czasu podjęcia interwencji i jej
zakończenia nie wypełniano w pełnym zakresie.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Na stanowisku dyżurnego brak było

algorytmów czynności dyżurnego oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zasad pełnienia służby dyżurnego.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie prowadzono rejestru skarg
obywateli.

126 Komisariat
Policji
w Brodach
Iłżeckich

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Komisariat nie funkcjonował w

systemie całodobowym. Żaden z 8 policjantów nie był w pełni

przygotowany do pełnienia służby dyżurnej. W aktach osobowych 3

policjantów brak było wymaganej charakterystyki psychologicznej o

posiadanych predyspozycjach, a w aktach 2 policjantów brakowało

opinii o przydatności do służby oraz w pełni udokumentowanej

znajomości zasad funkcjonowania jednostki. W stanowisku kierowania

brak było podstawowych dokumentów obowiązujących w sprawie

organizacji i pełnienia służby dyżurnej. Książka służby nie była

ostemplowana i przesznurowana, a jej strony nie były ponumerowane.

Brak było telefaxu i dostępu do policyjnej sieci informatycznej.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań: Brak było algorytmów postępowania

dyżurnego. W 1998r. postępowania wyjaśniające w 22,2%

przypadków wszczęto po upływie 24 godz., natomiast w 10,5%

przypadków w  I półroczu 1999r.
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127 Komenda
Powiatowa
Policji w
Ostrowcu
Święto-
krzyskim

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Jeden dyżurny spośród 4 nie

ukończył kursu specjalistycznego dla służb dyżurnych. Żaden z

dyżurnych nie był badany w odniesieniu do posiadanych predyspozycji

psychofizycznych. W aktach osobowych brak było danych dot.

doskonalenia zawodowego dyżurnych. Zakresy czynności nie określały

w sposób jednoznaczny zasad współpracy dyżurnych z jednostkami

Policji oraz innymi instytucjami. Wraz z uruchomieniem w 1999r.

nowej centrali telefonicznej zlikwidowano możliwość nagrywania

rozmów telefonicznych linii alarmowej �997�. Przekroczone zostały

okresy trwałości radiotelefonów użytkowanych przez patrole,

przewidzianych instrukcją na 10 lat.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W 1 przypadku na 15 losowo wybranych zdarzeń nie ustalono czasu
reakcji na zgłoszone zdarzenie ponieważ nie było ono
zarejestrowane w książce interwencji. W czasie od 1 do 2 godzin
oględziny rozpoczęto w 5 zgłoszonych zdarzeniach. Główną
przyczyną wydłużającego się czasu przystąpienia do prowadzenia
oględzin i prac specjalistycznych był brak w dyspozycji zespołu
techników pojazdu specjalistycznego. Grupę techników obsługiwał
radiowóz kompanii patrolowej. Ilość pozostających w dyspozycji
dyżurnego funkcjonariuszy pełniących służbę oraz radiowozów była
niewystarczająca dla zabezpieczenia ponad 80 tysięcznego miasta i
przyległych 5 gmin. Kierowano policjantów  do innych czynności jak
konwojowanie i doprowadzanie osób do sądu, prokuratury oraz
kolegium do spraw wykroczeń. Np. w konwojach w 1998r.
uczestniczyło 931 policjantów natomiast w I półroczu 1999r. 239
funkcjonariuszy.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   W 1998r. w ciągu miesiąca zakończono

postępowania dotyczące 1935 przestępstw /63,4% ogółu postępowań

zakończonych/, do 2 miesięcy postępowanie zakończono w 589

przestępstwach, a w 341 przestępstwach postępowanie zakończono

do 3 miesięcy. W przedziale czasowym od 4 do 6 miesięcy

postępowanie prowadzono w 175 przestępstwach a powyżej 6
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miesięcy postępowanie toczyło się w 11 przestępstwach. W I półroczu

1999r. w ciągu miesiąca postępowanie zakończono w 846

przestępstwach /67,6% ogółu postępowań zakończonych/, do 2

miesięcy postępowanie prowadzono w 198 przestępstwach, do 3

miesięcy w 137 przestępstwach. Od 4 do 6 miesięcy postępowanie

zakończono w 63 przestępstwach, a powyżej 6 miesięcy postępowanie

zakończono w przypadku 7 przestępstw.

Na podstawie 4 losowo wybranych spraw w 1 przypadku nie

zarejestrowano w książce ewidencji dyżurnego zgłoszenia o

zaginięciu osoby. W 1 przypadku telegram do KWP wysłano po 6

dniach od przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu, a w drugim po 17 dniach

od powzięcia informacji o zaginionej osobie. Nie wprowadzano dat

kiedy informacje o zaginięciu osoby zostały wprowadzone do ZSIP.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  W sposób nierzetelny sporządzane były druki
Stp 1 /zgłoszenie o wszczęciu postępowania/. Na 2069 postępowań
wszczętych w 1998r. po raz pierwszy, w 417 przypadkach /20%/ nie
naniesiono symbolu dotyczącego czasu reakcji na przestępstwo od
chwili otrzymania informacji o popełnionym przestępstwie do
podjęcia czynności. W I półroczu 1999r. stwierdzono 210 takich
przypadków /23,5%/ na 891 postępowań wszczętych po raz
pierwszy.

128 Komisariat
Policji w
Waśniowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: .Komisariat nie funkcjonował w

systemie całodobowym. Nie miał zorganizowanego stanowiska

kierowania.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:  W 2

przypadkach na 15 zbadanych, działania policjantów podjęte po

otrzymaniu zgłoszenia o kradzieży mienia nie zostały odnotowane w

książce interwencji. Ewidencję interwencji prowadzono w

nieaktualnym rejestrze opatrzonym tytułem �Rejestr zgłoszonych i

wykonanych interwencji przez Zmotoryzowane Patrole Milicji
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Obywatelskiej�.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Badanie czasu reakcji funkcjonariuszy

pełniących służbę patrolową  na przestępstwa zgłoszone w porze

nocnej wykazało, że podjęcie interwencji /w 20 losowo wybranych

zdarzeniach/ nastąpiło w 10 przypadkach w czasie od 20 do 60

minut, w 4 przypadkach - od 60 do 100 minut, a w 6 przypadkach -

od 100 do 160 minut.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie został założony rejestr skarg, a
będące w dyspozycji Komisariatu wzory formularzy pn. �Protokół przyjęcia ustnej
skargi /wniosku/� były nieaktualne.

129 Komisariat
Policji w
Bodzechowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Komisariat nie funkcjonował w

systemie całodobowym. Brak było wydzielonego pomieszczenia do

pełnienia służby dyżurnego. Nie był wyposażony w telefax oraz nie

posiadał bezpośredniego dostępu do sieci informatycznej Policji.

województwo warmińsko-mazurskie

130 Komenda
Wojewódzka
Policji
w Olsztynie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Prawidłowe funkcjonowanie

stanowiska kierowania utrudniały zaniki łączności radiowej z

jednostkami położonymi na skraju województwa, spowodowane awarią

kabla antenowego masztu. Od marca 1999r. niesprawne było

urządzenie do rejestrowania rozmów telefonicznych i radiowych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie przestrzegano z należytą starannością dokumentowania w
książce służby podejmowanych czynności tj. pierwszych reakcji i
działań policyjnych. Np. dyżurny Komendy odnotował w dn.
27.03.1999r. o godz. 23,30 i dn. 28.03.1999r. o godz. 2,30 meldunki
z KPP Szczytno dotyczące zdetonowania ładunków wybuchowych,
przy czym czynności przewidziane dla tego typu zdarzenia podjął
dopiero po drugim wybuchu nie określając w książce czasu ich
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podjęcia. W dniu 12.08.1999r. o godz. 19,30 dyżurny odnotował
zgłoszenie przez dyżurnego KPP w Szczytnie rozboju z użyciem
pistoletu. Dyżurny nie zanotował miejscowości i w jakim czasie
nastąpiło zdarzenie oraz czy podjął działania przewidziane dla tego
typu zdarzenia w katalogu czynności.

131 Komenda
Miejska
Policji
w Elblągu

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Analiza akt 15 zdarzeń zgłoszonych w Komendzie wykazała, że w 2
przypadkach nie było możliwe ustalenie czasu reakcji ze względu na
rozbieżność zapisów w: książce wydarzeń, aktach sprawy i systemie
informatycznym ZSIP. Brak było należytej staranności w
prowadzeniu książek wydarzeń oraz wprowadzaniu danych do
systemu informatycznego ZSIP. Przejawiało się to m.in. w
nieprzestrzeganiu, wymaganego przez algorytmy postępowania
dyżurnego, obowiązku odnotowywania w książkach wydarzeń,
podjętych decyzji i wydanych poleceń. W 6 przypadkach /na 14
analizowanych/ brak było odpowiednich wpisów. W 2 przypadkach
stwierdzono rozbieżności z których wynikało, że policjanci
rozpoczynali czynności wcześniej niż miało miejsce zgłoszenie
zdarzenia. W książce wydarzeń zgłoszenia te odnotowano w godz.
2,30 i 8,05, natomiast w aktach sprawy godziny rozpoczęcia
czynności przez funkcjonariuszy były odpowiednio: 1,15 i 7,10.
Jedno z analizowanych zdarzeń nie zarejestrowano w systemie
informatycznym ZSIP, natomiast 3 zdarzenia zarejestrowano nie
podając godziny ich zgłoszenia.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  Liczba patroli i policjantów w służbie

patrolowej nie była uzależniona od zwyczajowo występującej liczby

przestępstw i wykroczeń w poszczególnych dniach tygodnia i pory

dnia.

Na 9 zbadanych postępowań w sprawie zaginięć osób w 3 przypadkach

nie powiadomiono KWP o zgłoszonych zaginięciach oraz

późniejszym odnalezieniu osób zaginionych, natomiast w 2

przypadkach zwłoka w zawiadomieniu jednostki nadrzędnej

wynosiła 7 i 5 dni. W 5 przypadkach, pomimo nie ustalenia miejsca

pobytu osób zaginionych w ciągu 14 dni od daty przyjęcia

zawiadomień o zaginięciach, nie przesłano do KWP formularzy Pkr -

18. W 4 przypadkach, po przesłaniu telegramów w ciągu

odpowiednio: 8,10,14 i 16 dni od daty przyjęcia zawiadomienia o
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zaginięciu osoby, nie przeprowadzono żadnych czynności

sprawdzających.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: W przypadku wybranych losowo 9
listownych zawiadomień o przestępstwach /w tym 3 anonimów/ stwierdzono, że
jedno z anonimowych zawiadomień o przestępstwie, zarejestrowane w dzienniku
podawczym Komendy i zadekretowane dla Wydziału Kryminalnego KMP, nie
zostało zarejestrowane w dzienniku korespondencyjnym tego wydziału. Nieznany
był tok postępowania w sprawie tego anonimu.

132 Komisariat
Policji
w Pasłęku

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Stanowisko kierowania nie zostało

wyposażone w urządzenie umożliwiające rejestrację rozmów

telefonicznych oraz sprzęt informatyki policyjnej.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Na podstawie 15 zdarzeń zgłoszonych przez obywateli ustalono, że
w żadnym ze zgłoszeń dyżurni nie odnotowali rodzaju i czasu
wydanych zarządzeń, zaś w 9 przypadkach nie odnotowali czasu
potwierdzenia przybycia patrolu lub grupy operacyjno-
dochodzeniowej na miejsce zdarzenia i podjęcia pierwszych
czynności. Było to niezgodne z wymogami zawartymi w Katalogu
zadań służbowych dyżurnych jednostek Policji, algorytmie dyżurnego
KP oraz zadaniami określonymi w zakresach czynności dyżurnych.

133 Komenda
Powiatowa
Policji
w Ostródzie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Nie zostały określone szczegółowe

zasady organizacji służby na stanowisku kierowania. Żaden z 10

dyżurnych nie był przeszkolony na kursach aspiranckich o specjalności

dyżurnego oraz nie odbył przeszkolenia w ramach doskonalących

kursów specjalistycznych, przygotowujących do wykonywania służby.

Nie stosowano magnetycznego zapisu rozmów telefonicznych co

utrudniało sprawdzenie wiarygodności zapisów w książce wydarzeń.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni nie przestrzegali wymaganego przez algorytmy
postępowania dyżurnego, odnotowywania w książkach wydarzeń,
podjętych decyzji i wydanych poleceń. Wystąpił 1 przypadek
odmowy przyjęcia przez policjanta KP w Grunwaldzie zawiadomienia
o przestępstwie z uwagi na fakt, że wybita szyba w samochodzie nie
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była warta 300 zł. lecz 100 zł. W związku z tym potraktowano
zdarzenie jako wykroczenie a nie przestępstwo. W toku
postępowania wyjaśniającego złożonej skargi w tej sprawie
stwierdzono nieprawidłowe postępowanie policjanta.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Przeprowadzona analiza dyslokacji służb

policyjnych Komendy w miesiącach lipiec 1998r. i styczeń 1999r.

wykazała, że była ona niewłaściwa w styczniu 1999r. w porze nocnej

w dniach 1-2 stycznia /piątek, sobota/, 8 stycznia /piątek/, 16 stycznia

/sobota/ i 22 stycznia /piątek/. Pomimo, że w tym czasie, zwyczajowo

występuje zwiększona liczba przestępstw i wykroczeń, to liczba

policjantów w służbie oraz liczba patroli były mniejsze, niż ich

średnia dzienna, obliczona dla miesiąca stycznia 1999r.

Przekraczany był 30 - dniowy termin przeprowadzania postępowań

sprawdzających. W 1998r. na 208 przeprowadzonych postępowań

sprawdzających, ww. termin przekroczono w 38, tj. w 18,3%

przypadków. W I półroczu 1999r. na 94 przeprowadzone

postępowania sprawdzające, termin ten został przekroczony w 25, tj.

w 26,6% przypadków. Żaden z funkcjonariuszy służby dyżurnej nie

odbył przeszkolenia w zakresie analizy i oceny sytuacji zagrożeń i

koordynacji działań służb policyjnych oraz w zakresie współpracy z

innymi formacjami..

System skarg w zakresie objętym kontrolą: W I półroczu 1999r. czas
rozpatrywania 2 skarg /z 12 złożonych/ przekroczył o 5 i 14 dni dopuszczalny
termin miesięczny.

134 Komisariat
Policji
w Morągu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Do czasu rozpoczęcia kontroli tj. do

dnia 6 października 1999r. nie został opracowany regulamin

organizacyjnyKomisariatu określający m.in. zadania przewidziane do

realizacji przez dyżurnych. Nie stosowano magnetycznego zapisu

rozmów telefonicznych co utrudniało sprawdzenie wiarygodności

zapisów w książce wydarzeń. Przestarzały sprzęt na stanowisku
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kierowania, a zwłaszcza centrala telefoniczna, fax, radiostacja, modem

komputera, skutkował częstymi awariami i brakiem łączności. Grupy

patrolowo interwencyjne nie były wyposażone w dostateczne ilości

latarek, baterii, artykułów piśmiennych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurny przyjmując zgłoszenie wpisywał je w brudnopis, a następnie
przepisywał do książki interwencji. Nie rejestrowano rodzaju
czynności zleconych funkcjonariuszom oraz czasu ich wydania.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Dyslokowanie służb policyjnych Komisariatu

nie miało związku z przewidywaną zwiększoną liczą przestępstw i

wykroczeń. W 7 przypadkach przekroczono od 2 do 10 dni

obowiązujący 30-dniowy termin przeprowadzenia postępowań

sprawdzających.. Analiza losowo wybranych 14 zawiadomień o

przestępstwach, co do których prowadzenie śledztwa było

obowiązkowe wykazała, że były one w 7 przypadkach przekazywane

prokuratorowi w terminie od 2 do 17 dni, przy obowiązującym

niezwłocznym terminie ich przekazania.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: W dwóch spośród 16
zaewidencjonowanych w 1998r. skarg czas ich rozpatrywania przekroczył o 3 i 5
dni termin miesięczny.

135 Komenda
Powiatowa
Policji
w Piszu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Nie archiwizowano taśm z

rozmowami telefonicznymi.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W 9 na 15 zbadanych spraw wniesionych przez obywateli dyżurny
nie odnotował w książce wydarzeń formy zgłoszenia, w 7 nie określił
związku osoby zgłaszającej ze zdarzeniem, a w 14, rodzaju i czasu
wydanych zarządzeń, potwierdzenia przybycia patrolu lub grupy
dochodzeniowo-śledczej na miejsce zdarzenia i podjęcia pierwszych
czynności.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  W 5 przypadkach na 15 wybranych zdarzeń
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czas reakcji wynosił od 15 do 96 min. i zależny był od odległości do

miejsca zdarzenia oraz prowadzonych już działań interwencyjnych.

W 5 przypadkach /1,6% ogółu/ postanowienia o wszczęciu lub

odmowie wszczęcia dochodzenia wydano po upływie 30 dni od

otrzymania zawiadomienia o przestępstwie, tj. po 31 dniach /2

przypadki/ oraz po 32,37 i 80 dniach.

województwo wielkopolskie

136 Komenda
Wojewódzka
Policji
w Poznaniu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Dwóch dyżurnych i 4 pomocników

dyżurnego oraz 1 aspirant pełniący doraźnie służbę pomocnika

dyżurnego nie byli przeszkoleni na doskonalących kursach

specjalistycznych, przygotowujących do wykonywania służby dyżurnej.

Dwóch pomocników dyżurnego KWP nie potwierdziło na piśmie faktu

zapoznania się z algorytmami postępowania dyżurnego Komendy.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni nie odnotowywali  w książce przebiegu służby daty i godz.
nakazanych czynności. W 4 na 15 badanych przypadków pierwsza
reakcja dyżurnego Komendy następowała po upływie od 6 do 50
min. Odnotowano pojedyncze przypadki nie wprowadzenia do
systemu informatycznego zgłoszeń obywateli o kradzieży rzeczy
znacznej wartości.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: W 1998r. 12,1% wszystkich

skarg dotyczyło odmowy przyjęcia przez policjantów zawiadomień o

popełnieniu przestępstwa, a w I półroczu 1999r. odsetek tego rodzaju

skarg wzrósł do 13,5%. Ze zbadanych 6 skarg, w 2 przypadkach nie

udzielono autorom skarg odpowiedzi pisemnych, w 3 przypadkach

zaniechano podjęcia czynności zmierzających do wyjaśnienia sprawcy.

Zwlekano ze skierowaniem sprawy do Kolegium i doprowadzono w ten

sposób do przedawnienia karalności czynu. Odnotowano ukrywanie

przed kontrolą NIK faktu otrzymania skargi, którą pozostawiono bez
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rozpatrzenia. Skargi rozpatrywane były bez właściwego

dokumentowania. W jednym przypadku powiadomiono skarżącego o

przeprowadzeniu z funkcjonariuszami rozmów ostrzegawczych,

których faktycznie nie przeprowadzono lub ich przeprowadzenia nie

dokumentowano.

137 Komenda
Miejska
Policji
w Poznaniu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Funkcję dyżurnego pełnili w

zastępstwie funkcjonariusze, którzy na to stanowisko nie zostali

mianowani. Dwóch z 5 dyżurnych nie ukończyło  kursu doskonalenia

zawodowego. Zainstalowane urządzenia rejestrujące rozmowy

telefoniczne /w tym telefonu alarmowego �997�/ nie były eksploatowane

ze względu na występujące usterki techniczne. Brak było urządzenia

identyfikującego numery telefonów zgłoszeniowych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurny Komendy nie przyjmował zgłoszeń osobistych obywateli,
których kierował do pobliskiego Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce.
W książce  wydarzeń dokonywano wpisów przyjęcia zawiadomienia
o przestępstwie jedynie w odniesieniu do zdarzeń szczególnego
rodzaju /I kategorii/, zdarzeń z udziałem policjanta oraz komunikatów
o skradzionych pojazdach. Prowadzono dwie odrębne książki
wydarzeń przez dyżurnych Komendy i Wydziału Ruchu Drogowego
KMP Nie odnotowywano w książkach wydarzeń oraz książce
interwencji realizacji wydanych poleceń, a w konsekwencji również
czasów  reakcji Policji.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  Algorytm postępowania dyżurnego w

przypadku zgłoszenia o zaginięciu osoby wprowadzony został do

stosowania w dniu 18 sierpnia 1999r.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: Przy wejściu do budynku brak było
informacji o możliwości składania skarg codziennie w godz. urzędowania
Komendy.

138 Komisariat
Policji
w Poznaniu-

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń
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Ratajach o przestępstwach i zaginięciach osób:  Dwóch z 5 dyżurnych nie

ukończyło kursu aspirantów o specjalności dyżurnego. Nie

rejestrowano rozmów telefonicznych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książce wydarzeń w lipcu 1998r.  wprowadzono wadliwą,
podwójną numerację zgłoszonych zdarzeń. Nie odnotowywano
realizacji wydanych poleceń, a w konsekwencji czasu wykonania
pierwszej czynności stanowiącej reakcję Policji na zawiadomienie o
przestępstwie.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  Rejestr czynności sprawdzających i odmów

wszczęcia postępowania  był prowadzony w sposób niekompletny.

W 1998r. Komisariat nie prowadził czynności poszukiwawczych osób
zaginionych. W I połowie 1999r zgłoszono zaginięcia 4 osób. W
jednym przypadku brak było potwierdzającego dokumentu
przekazania telegramu do KWP. Brak było również, w jednym
przypadku, właściwie udokumentowanych działań poszukiwawczych.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Brak w budynku ogólnej informacji
o terminach składania skarg i wniosków.

139 Komisariat
Policji
w Poznaniu-
Chardowie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Spośród 5 mianowanych

dyżurnych, tylko 1 spełniał wymogi kwalifikacyjne określone dla

dyżurnych. Zatrudniano na stanowisku dyżurnego policjantów nie

posiadających mianowania do pełnienia tej służby. Np. w maju 1999r.

w 19% obsadę dyżurnych stanowili policjanci nie mianowani do

pełnienia tej funkcji.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie odnotowywanie w książce wydarzeń, ani w innym dokumencie
mogącym mieć zastosowanie w bieżącym nadzorze, kontroli lub
analizie postępowania, faktu wykonania wydanych poleceń, w tym w
szczególności wykonania pierwszego polecenia .
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Rejestr czynności sprawdzających i odmów

wszczęcia postępowania  był prowadzony w sposób niekompletny.
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140 Komisariat
Policji
w Poznaniu-
Nowe Miasto

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Spośród 5 mianowanych

dyżurnych, 4 nie spełniało wymagań kwalifikacyjnych na zajmowane

stanowisko.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
W książce wydarzeń nie odnotowywano realizacji wydanych
poleceń, a w konsekwencji czasu wykonania pierwszej czynności
stanowiącej reakcję Policji na zawiadomienie o przestępstwie.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Brak w budynku ogólnej informacji
o terminach składania skarg i wniosków.

141 Komisariat
Policji
w Swarzędzu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Dwóch spośród 5 dyżurnych nie

ukończyło szkolenia aspiranckiego o specjalności dyżurnego. Wszyscy

nie odbyli szkolenia w zakresie współpracy z innymi formacjami np.

PSP, SG. Pięciu funkcjonariuszy zatrudnionych na stanowisku

dzielnicowego pełniło doraźnie funkcje dyżurnych. Jeden z nich miał

tylko ukończony kurs podstawowy i stopień starszego posterunkowego.

Brak było na wyposażeniu sprzętu umożliwiającego korzystanie z

policyjnych systemów informatycznych.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób � koordynacja

działań:    W III kwartale 1999r. sześciokrotnie w godz. 6,00-14,00 na terenie

gminy nie pełniono służby patrolowej co opóźniało reakcję Policji na zgłoszenia o

przestępstwach i zaginięciach osób. Przyczyną tego stanu był fakt uczestniczenia

służby patrolowo-interwencyjnej Komisariatu w patrolowaniu rejonu Komisariatu

Policji Poznań-Stare Miasto. Dyżurni nie zostali przeszkoleni w zakresie analizy i

oceny sytuacji zagrożeń i koordynacji działań służb policyjnych.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: Tablica informacyjna w budynku
Komisariatu podawała, że komendant w sprawach skargi, wniosków  i zażaleń
przyjmuje jedynie raz w tygodniu w godz. 9,30-17,30 a nie codziennie w godz.
urzędowania Komisariatu.

142 Komenda
Miejska Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń
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Policji
w Kaliszu

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Jeden z 4 policjantów pełniących

służbę  pomocnika dyżurnego nie został przeszkolony na

specjalistycznym kursie przygotowującym do pełnienia tej służby.

Podobnie brak przygotowania specjalistycznego stwierdzono wśród

policjantów kierowanych zastępczo z innych służb. Pracownicy

Wydziału Łączności i Informatyki nie posiadali zakresów czynności.

Sieć telefonii komórkowych nie została dostosowana  do nowego zasięgu

terytorialnego jednostek Policji. Dyżurni przyjmowali zgłoszenia na

numer alarmowy �997�spoza obszaru działania Komendy. Należy

podkreślić, że dwa podległe komisariaty Policji w Kaliszu mimo, że

mieściły się w tym samym budynku nie posiadały zorganizowanej

służby dyżurnej.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Do policyjnych systemów informatycznych nie wprowadzono 2
zdarzeń z 10 poddanych kontroli, dotyczących zaginięcia osoby w
dniu 21 lipca 1998r. oraz napadu z bronią palną które miało miejsce
11 stycznia 1999r..

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach
osób � koordynacja działań: W styczniu 1999r. odnotowano
przypadek niepodjęcia przez służbę dyżurną działań po zgłoszeniu
rozboju. Błędna była reakcja pomocnika dyżurnego, który rozmawiał
ze zgłaszającym i nie poinformował dyżurnego o sprawie, Z kolei
dyżurny dowiedziawszy się o zdarzeniu nie wykonał żadnych
czynności dla ujęcia sprawcy, czy też zabezpieczenia miejsca
zdarzenia. Nie dopełniono również obowiązku odnotowania
zdarzenia w książce wydarzeń. W dniu 2 maja 1998r.policjanci
odmówili interwencji, pomimo że pełnili służbę patrolową i znajdowali
się na miejscu zdarzenia. Policjanci poinformowali ofiarę pobicia, że
powinien zadzwonić pod nr �997� i odjechali. Prowadzone w
Komendzie postępowanie skargowe nie ujawniło funkcjonariuszy,
którzy odmówili interwencji. Nieprawidłowa była w tej sprawie
również reakcja policjanta z ówczesnego III KP, który nie wykonał
czynności procesowych po osobistym zgłoszeniu się
poszkodowanych.
 Na 213 przypadków prowadzenia czynności sprawdzających w 3

przypadkach postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

wydane zostało po upływie 6 tygodni.
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System skarg w zakresie objętym kontrolą : Z 74 skarg, które wpłynęły w
badanym okresie do Komendy 33 dotyczyły reagowania policjantów na
zgłoszenia. Zarzuty potwierdzone zostały co prawda tylko w 7 przypadkach, ale ze
wszystkich skarg, które wpłynęły zarzuty potwierdzono w 11 sprawach. W dwóch
przypadkach przekroczony został termin 30 dni na rozpatrzenie skargi.

143 I Komisariat
Policji
w Kaliszu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Regulamin organizacyjny

komisariatu nie został ustalony przez komendanta Komisariatu w

porozumieniu z właściwym przełożonym. Brak było zorganizowanej

służby dyżurnej.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  W zakresie poszukiwania osób zaginionych

ograniczano się jedynie do przyjęcia zgłoszenia na obowiązującym

druku i przekazaniu tego dokumentu do dalszego prowadzenia przez

Wydział Kryminalny KMP w Kaliszu.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: Brak było informacji o dniach i
godz. przyjęć w Komisariacie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

144 II Komisariat
Policji
w Kaliszu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Regulamin organizacyjny

komisariatu nie został ustalony przez komendanta Komisariatu w

porozumieniu z właściwym przełożonym. Brak było zorganizowanej

służby dyżurnej.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: Ewidencję przyjęć interesantów
założono dopiero 4 października 1999r.Brak było informacji o dniach i godz.
przyjęć w Komisariacie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

145 Komenda
Powiatowa
Policji
we Wrześni

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Jeden spośród 4 dyżurnych oraz

dwaj pomocnicy dyżurnego nie zostali przeszkoleni na doskonalących

kursach specjalistycznych, przygotowujących do wykonywania służby

dyżurnej. Służbę pomocnika dyżurnego wykonywali policjanci, którzy

nie mieli aktów mianowania na to stanowisko. Brak było sprzętu do

rejestrowania rozmów telefonicznych.
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Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Z 15 zbadanych w toku kontroli zgłoszeń obywateli o zdarzeniach
wynika, że z zapisów dokonanych w książce wydarzeń nie można
było ustalić, kiedy następowała pierwsza reakcja Policji na
zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób, ponieważ w
książce tej nie notowano daty i godziny poszczególnych czynności.
Dyżurny nie zwracał się do osób składających zawiadomienia o
dodatkowe informacje o okolicznościach popełnienia przestępstwa
oraz nie protokółował zgłoszeń osobistych.   W  informacjach o
zdarzeniach rejestrowanych w ZSIP, obok danych o wydanych
dyspozycjach i wykonanych czynnościach operacyjno-
dochodzeniowych, w 5 przypadkach nie odnotowano czasu reakcji
na zgłoszenie.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Do maja 1999r., kiedy to wpłynęły do Komendy

algorytmy opracowane w KGP, stosowano w przypadku zgłoszeń o

zdarzeniach  algorytmy obowiązujące od 1977r.  Komendę

Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Poznaniu. Część dyżurnych

nie potwierdziła podpisami przyjęcie do stosowania algorytmów

postępowania dyżurnego.

Dyżurni nie zostali przeszkoleni w zakresie analizy i oceny sytuacji
zagrożeń i koordynacji działań służb policyjnych oraz współpracy z
innymi formacjami.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: W Komendzie nie było informacji o
codziennym przyjmowaniu obywateli w godzinach urzędowania w sprawach skarg
i wniosków.

województwo zachodnio-pomorskie

146 Komenda
Wojewódzka
Policji
w Szczecinie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Według rozeznania

Wojewódzkiego Sztabu Policji, policjanci, którym od stycznia 1999r.

powierzono obowiązki dyżurnego słabo znali m.in. ogólne zasady

organizacji i pełnienia służby dyżurnego, w tym zasad obiegu

informacji o zdarzeniach. Ponadto ok. 50% policjantów zatrudnionych

na stanowisku dyżurnego nie ukończyło specjalistycznego kursu dla

służb dyżurnych.
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Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni nie zawsze prawidłowo wprowadzali do programu ZSIP
informacje o przyjętych zawiadomieniach o przestępstwach oraz o
podjętych w związku z tym działaniach i efektach tych działań. Tym
samym dyżurny nie dysponował informacjami odzwierciedlającymi
rzetelny stan zagrożenia bezpieczeństwa obywateli na terenie
województwa. Podczas dokonywania wpisów osoba wprowadzająca
informację posiadała możliwość dokonywania zmiany daty oraz
czasu zapisów w tzw. �formatce zdarzenie". Ustalono, że np. w dniu
16.11.1999r. dyżurny KMP w Szczecinie czas dokonania wpisu
informacji o wypadku drogowym do systemu ZSIP wykazał jako
19,30 mimo, iż zgłoszenie o tym zdarzeniu otrzymał dopiero o godz.
19,35. Dowolne ingerowanie dyżurnego w czas zapisów informacji
do programu powodowało brak odzwierciedlenia w systemie
informatycznym rzeczywistego czasu działań Policji podjętych na
podstawie zawiadomień o przestępstwach. Pomocnik dyżurnego
ewidencjonował fakt przeprowadzenia rozmów przez Policyjny
Telefon Zaufania bez podania syntetycznej treści otrzymanej
informacji, co uniemożliwiało ocenę przydatności takiej formy
uzyskiwania informacji.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  Nieterminowe otrzymywanie informacji o

zaginięciach osób powodowało m.in. opóźnienia we wprowadzaniu

do systemów informatycznych danych o zaginionych osobach.

Podczas analizy terminowości rejestracji informacji o zaginięciu 6

osób stwierdzono, że wydziały Kryminalny oraz Łączności i

Informatyki nie zostały powiadomione telegramem o zaginięciu w

dniu 09.05.1999r. Jerzego C. a informację o tym zdarzeniu

wprowadzono do systemu informatycznego dopiero po 19 dniach.

Natomiast w przypadku zaginięcia w dniu 26.01. oraz 13.10.1998r.

dwóch osób informacje do Komendy napłynęły dopiero po upływie 4

i 2 dni od daty przyjęcia zgłoszenia zaginięcia tych osób. Brak

współpracy między tymi wydziałami powodował  wprowadzanie

informacji o zaginięciach do systemu informatycznego z opóźnieniem

np. 8, 10,14, 18 i 19 dni. Daty zaginięcia osób wykazywano jako datę

wpływu telegramu do Wydziału Łączności i Informatyki lub jako

datę podjęcia czynności poszukiwawczych. Utrudniało to
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sprawowanie w sposób właściwy funkcji koordynacyjnej i nadzoru

ogólnego nad akcjami poszukiwawczo-identyfikacyjnymi. W wyniku

nieformalnego porozumienia między wydziałami, do systemu nie

wprowadzano telegramów za osobami zaginionymi, które

odnaleziono przed wprowadzeniem ich do ewidencji. Podważało to

skuteczność i przydatność systemu informatycznego oraz utrudniało

ocenę prawidłowości i skuteczności podejmowania i

dokumentowania wszystkich działań podejmowanych przez Policję

w zakresie poszukiwania osób zaginionych.. Informacje o osobach

zaginionych przesyłane przez jednostki organizacyjne prowadzące

poszukiwania ewidencjonowane były w Komendzie z opóźnieniem.

Telegramy o 5 osobach zaginionych /z badanych 109 osób/

ewidencjonowane były w Dzienniku Korespondencyjnym Wydziału

Kryminalnego Komendy z opóźnieniem sięgającym od 11 do 57 dni

od daty otrzymanego pisma.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  W ramach inspekcyjnego patrolu oficerskiego
Komendy stwierdzano w podległych jednostkach rozbieżności
między ilościami interwencji wprowadzonymi do programu
komputerowego a odnotowanymi w dokumentacji jednostek,
nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji służbowej, brak
rejestratorów rozmów prowadzonych na stanowiskach kierowania
kontrolowanych komend, brak połączeń telefonicznych w sieci
resortowej, trudności w uzyskiwaniu połączeń z serwerem Komendy.
Fakty te utrudniały ustalenie rzeczywistej ilości zdarzeń o
przestępstwach oraz ocenę prowadzenia działań w związku z tymi
zawiadomieniami.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: Inspektorat Komendanta

Wojewódzkiego odpowiedzialny m.in. za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i

wniosków obywateli nie w pełni wywiązywał się ze swoich obowiązków. Mimo

określenia w regulaminie organizacyjnym, iż rozpatrywanie skarg należy

wyłącznie do obowiązków Wydziału Skarg i Wniosków Inspektoratu, część skarg

złożonych na funkcjonariuszy Komendy rozpatrywana była przez Zespół Inspekcji

Policyjnej Inspektoratu. Zespół ten nie prowadził ewidencji posiadanych i
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rozpatrywanych skarg oraz nie posiadał bieżącej znajomości ilości i rodzaju

posiadanych skarg. Natomiast w Zespole Skarg i Wniosków Inspektoratu tylko w

43 przypadkach na 714 skarg w rejestrze skarg w sposób syntetyczny opisano treść

przyjętych skarg. Ewidencję pozostałych skarg /tj. 94% ogółu/ prowadzono bez

opisu ich treści. W rejestrach tych nie odnotowywano daty i osoby

odpowiedzialnej za rozpatrywanie skarg oraz brak było opisu podjętych działań i

wniosków wyciągniętych w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego

zasadność zarzutów podnoszonych w skargach. Z analizy 49 skarg rozpatrzonych

przez Inspektorat w latach 1998-1999 ustalono, że odpowiedzi na 3 skargi

udzielono z kilkudniowym opóźnieniem w stosunku do 30-dniowego terminu

rozpatrzenia. Skarżący nie byli informowani o przyczynach tych opóźnień.

Zasadność zarzutów podnoszonych w skardze z 19.06.1998r. na sposób pełnienia

służby przez patrol policyjny rozpatrzono w sposób niestaranny i mało wnikliwy, a

skarżącego poinformowano ustnie o  wynikach postępowania wyjaśniającego.

147 Komenda
Miejska
Policji
w Szczecinie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:. W regulaminie organizacyjnym

Miejskiego Sztabu Policji  nie określono obowiązku przyjmowania od

obywateli i dokumentowania informacji o zdarzeniach. Dopiero w dniu

12.10.1999r. przekazano podległym KMP komisariatom decyzję

Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie właściwości

terytorialnej jednostek. Czterech dyżurnych /spośród 5/ nie odbyło

doskonalących kursów specjalistycznych przygotowujących do

wykonywania służby dyżurnej. Wszyscy funkcjonariusze służby

dyżurnej nie posiadali imiennych zakresów czynności i obowiązków.

Nie zapewniono technicznych warunków do przechowywania nagrań

rozmów telefonicznych i radiowych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni nie przestrzegali zasad postępowania dotyczących
ewidencjonowania zdarzeń oraz dokumentowania wykonywanych
przedsięwzięć. Na podstawie  sposobu załatwienia wybranych 17
zgłoszonych zdarzeń stwierdzono, że nie dopilnowano przez
dyżurnych Komendy sporządzenia w Komisariacie Szczecin
Śródmieście  i przesłania do KWP telegramów z opisem okoliczności
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zaginięcia w dniu 1 i 2.06.1999r. dwojga dzieci do lat 9 oraz
przedsięwzięć poszukiwawczych, użytych do tego sił i środków Policji
oraz efektów prowadzonych działań. Do systemu informatycznego
ZSIP nie wprowadzono informacji zarówno o zgłoszeniu zaginięcia
tych dzieci jak i włamania w dniu 16.06.1999r. do kiosku oraz
napadu na kobietę w dniu 21.06.1999r. Dyżurny Komendy nie
dopilnował również wprowadzenia przez dyżurnego Komisariatu
Szczecin Pogodno do ww. systemu informatycznego zgłoszenia o
zaginięciu w dniu 03.04.1999r. 5-letniego dziecka. Nie wpisano przez
dyżurnego Komendy w książce wydarzeń oraz nie przekazano
dyżurnemu Komisariatu Szczecin Niebuszewo zdarzenia
przekazanego mu telefonicznie 19.06.1999r. o zaginięciu
nieletniego, jak również nie odnotowanie przez załogi czterech
patroli policyjnych pełniących w tym czasie służbę w notatnikach
służbowych komunikatu o ww. zaginięciu. Nie odnotowano w
podległych komisariatach w książkach wydarzeń czterech zdarzeń
zgłaszanych przez dyżurnych Komendy, z 17 poddanych analizie.
Zdarzenia ewidencjonowano w książkach wydarzeń w komisariatach
z opóźnieniem np. 5 godzin /napad na kobietę/, 4 godz. /zaginięcie
dziecka/, 3 godz. /włamanie do samochodu/.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań: Dopiero w III kwartale 1999r. stanowisko

kierowania Komendy i asystentów telefonu alarmowego �997�

wyposażono w algorytmy działania dyżurnych jednostek Policji oraz

propozycje postępowania Policji w przypadku zgłoszenia o

zaginięciu osoby. W I półroczu 1999r. występowały liczne przypadki

zbyt długiego okresu czasu reakcji na zgłoszenia o przestępstwach -

przekraczające 10 a nawet 60 minut-od przyjęcia zgłoszenia przez

asystenta pogotowia �997� do przekazania załodze patrolu polecenia

wykonania interwencji. W badanych dniach 14 i 15.06.1999r. 14,8%

ogółu zgłoszeń przekazano do załatwienia patrolom interwencyjnym

po upływie 10 minut od przyjęcia zgłoszenia.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Brak było skutecznego nadzoru i kontroli ze
strony kierownictwa i służb kontrolnych Komendy nad dyżurnymi, jak
również dyżurnymi komisariatów. W książce kontroli służb nie było
wpisów świadczących o przeprowadzeniu kontroli służby w
stanowisku kierowania, a książka kontroli asystentów �997� założona
została dopiero w czasie kontroli NIK.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: Podczas rozpatrywania 2 skarg - na
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trzy zbadane - nie informowano skarżących o przekazaniu tych skarg innej
jednostce organizacyjnej do załatwienia oraz nie udzielono odpowiedzi
skarżącym.

148 Komisariat
Policji
w Szczecinie-
Śródmieściu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: Komisariat nie posiadał regulaminu

organizacyjnego. Nie prowadzono kontroli i ocen przygotowania

policjantów do pełnienia funkcji dyżurnego i pomocnika dyżurnego.

Dyżurnych nie weryfikowano i nie oceniano w zakresie znajomości

zasad funkcjonowania jednostki, posiadanych predyspozycji

psychofizycznych i umiejętności reprezentowania Policji wobec

obywateli. Nie określono kryteriów i zasad motywowania dyżurnych do

pracy.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Informacje o przestępstwach i zaginięciach osób na stanowisko
kierowania nie były ewidencjonowane na bieżąco przez dyżurnych w
książce wydarzeń oraz w systemie informatycznym BIULETYN.
Zawiadomienia zapisywane były na luźnej kartce papieru i dopiero
po akceptacji przełożonych odnotowywane w książce wydarzeń. Np.
otrzymane w dniu 03.05.1999r. o godz.14,00 zawiadomienie o
pobiciu zarejestrowano w książce wydarzeń o godz. 17,20, a do
ewidencji komputerowej wprowadzono o godz. 17,51. Przyjęty
system przy jednoczesnym braku rejestracji rozmów telefonicznych i
radiowych przeprowadzanych przez dyżurnych, uniemożliwiał
kontrolę ich pracy w zakresie prawidłowości przyjmowania i
rzetelności ewidencjonowania zgłoszeń o przestępstwach.

Na 7 wybranych zgłoszeń o zaginięciu osób w 5 przypadkach
funkcjonariusze Komisariatu nie zgłosili do ewidencji osób
poszukiwanych prowadzonej przez Wydział Informatyki i Łączności
KWP. Nie powiadomiono również Wydziału Kryminalnego KWP o
zaginięciu wszystkich z ww. 7 osób tj. wszystkich badanych
przypadków.
Policjanci podczas wykonywania czynności sprawdzających i sporządzania
różnych dokumentów nie zawsze rejestrowali czas wykonanych czynności.
Dotyczyło to 8 przypadków z 15 badanych.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Dyżurni niezgodnie z algorytmami

dokumentowali przebieg procesu decyzyjnego i wydanych poleceń.
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Nie ustalali danych poszkodowanego, miejsca i czasu zdarzenia.

Funkcjonariusze podczas sporządzania dokumentów procesowych

nie zawsze dokumentowali czas wykonywanych czynności. Dotyczyło

to 8 z 15 badanych zgłoszeń.

Brak było algorytmów postępowania przy zgłoszeniu zaginięcia osób
oraz opracowanych zasad prowadzenia przyśpieszonych działań
poszukiwawczo-penetracyjnych osób zaginionych.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą: Nieskuteczny i niewłaściwy był system nadzoru
nad pracą służb dyżurnych. Spośród 11 dyżurnych, czterem
wymierzono kary dyscyplinarne za niedopełnienie obowiązków i brak
reakcji na przestępstwo (w tym jeden z dyżurnych karany był
dwukrotnie).

149 Komisariat
Policji
w Szczecinie-
Międzyodrzu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Do listopada 1999r. Komisariat

działał w oparciu o nieaktualne dokumenty organizacyjne wydane dla

potrzeb komisariatu wodnego. Brak było aktualnych zasad organizacji

służby na stanowisku kierowania oraz automatycznego rejestratora

rozmów telefonicznych i radiowych. Z 4 funkcjonariuszy

zatrudnionych na stanowisku dyżurnego, dwóch nie posiadało

przeszkolenia na kursach aspiranckich o specjalności dyżurnego.

Pełnienie obowiązków powierzano innym funkcjonariuszom, którzy

również nie spełniali ww. wymagań. Trzech dyżurnych nie posiadało

uprawnień potwierdzonych przez Wydział Informatyki KWP do

korzystania z systemów informatycznych znajdujących się na

stanowisku kierowania Komisariatu i podłączonych do Policyjnej Sieci

Transmisji Danych. Funkcjonariusze ci nie posiadali Osobistych

Identyfikatorów Cyfrowych /OIC/ umożliwiających korzystanie z

systemów informatycznych. W dn. 04 i 05 listopada 1999r. dwóch

dyżurnych, nie mających uprawnień do korzystania z systemu

informatycznego PSTD oraz nie posiadających identyfikatorów,

wprowadzali dane do systemu, korzystając z OIC innych dyżurnych.

Fakt ten wskazywał na znajomość indywidualnych haseł właścicieli
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OIC.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Z objętych analizą 15 wydarzeń dyżurni w książkach wydarzeń we
wszystkich przypadkach nie odnotowali czasu sporządzenia
dokumentów z tych wydarzeń. Nie odnotowywali numerów
telegramów kierowanych do jednostek nadrzędnych dotyczących
poszczególnych zdarzeń, co utrudniało kontrolę faktycznej ich ilości i
treści. W 4 notatkach nie odnotowano godziny i nazwiska policjantów
którym przekazano sprawę do zbadania. W systemie ZSIP
informacje o interwencjach patroli w sposób nierzetelny przedstawiali
dane dotyczące tych czynności. Np. w miesiącu czerwcu 1999r. w
systemie informatycznym wykazano przeprowadzenie 40 interwencji
pomimo, iż w książce interwencji wykazano o 16 interwencji więcej.
W dniu 03.11.1999r. w książce interwencji zarejestrowano 5 takich
czynności, do systemu informatycznego nie wprowadzono żadnego
zapisu, a w meldunku do KMP liczbę tę zawyżono wykazując 6
interwencji. W protokóle z przyjęcia ustnego zawiadomienia o
kradzieży z dn.05.02.1998r. wykazano, że sporządzono go o godz.
18,20 tj. o 5 min. wcześniej od odnotowanej w książce wydarzeń
godz. przyjęcia zgłoszenia.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Do września 1999r. dyżurni posługiwali się

algorytmami postępowania które nie obejmowały m.in. zasad

postępowania w przypadku zgłoszenia: zabójstwa, napadu

rabunkowego, włamania, kradzieży i zaginięcia osób. Dyżurni nie

zawsze postępowali zgodnie z tymi algorytmami. Przestępstw nie

wprowadzali do podsystemu BIULETYN lub dane wprowadzali

nierzetelnie. Ustalono, że w dokumentacjach prowadzonych przez

dyżurnego oraz patrole nie rejestrowano godziny rozpoczęcia

interwencji i przyjazdu patrolu na miejsce zdarzenia. Tak więc czas

reakcji na interwencje wykazywany w meldunkach przekazywanych

do KMP nie miał odzwierciedlenia w prowadzonej dokumentacji, a

przedstawiona reakcja Policji dotyczyła czasu, od otrzymania

informacji o zdarzeniu, do czasu przekazania jej do patrolu.

Nie przestrzegano procedur dotyczących poszukiwania osób zaginionych.. W dn.
29.12.1997r. policjant przyjmując zgłoszenie o zaginięciu osoby nie sporządził
zawiadomienia i rejestracji o zaginięciu osoby. O zgłoszeniu tym nie
powiadomiono KWP i nie wszczęto poszukiwań zaginionego. Dopiero po 28
dniach od przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu podjęto wymagane czynności



Informacja o wynikach kontroli reagowania Policji na zgłoszenia
 o przestępstwach i zaginięciach osób.

226

poszukiwawcze. W dn.21.06.1998r. dyżurny przyjmując o godz. 20,00
telefoniczne zgłoszenie o zaginięciu mieszkańca Szczecina nie odnotował tego
faktu w książce wydarzeń i nie przesłał telegramów o zaginięciu do KMP i KWP.
Zgłoszenie zarejestrowano dopiero w dniu następnym o godz. 11.20 wysyłając
jednocześnie stosowne telegramy.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Brak było skutecznego nadzoru ze strony
kierownictwa Komisariatu.
System skarg w zakresie objętym kontrolą: W badanym okresie przyjęto 10
interesantów składających skargi. We wszystkich  przypadkach nie sporządzono
protokółów przyjęcia skarg.

150 Komisariat
Policji
w Szczecinie-
Dąbiu

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Brak było aktualnego regulaminu

organizacyjnego określającego strukturę organizacyjną, zasady

kierowania i zarządzania oraz zadania kierownictwa i poszczególnych

komórek organizacyjnych w tym organizację i wykonywanie służby

dyżurnej. Spośród 5 dyżurnych, tylko 2 posiadało ukończone kursy

doskonalące dla służb dyżurnych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni nie dokumentowali w książce wydarzeń oraz innych
dokumentach czasu zarządzeń /poleceń/ wydanych po uzyskaniu
zawiadomienia o przestępstwie. Do systemu informatycznego ZSIP
wprowadzano informacje o wydarzeniach  niekiedy z kilkugodzinnym
opóźnieniem /do 7 godz./. Fakty te powodowały brak możliwości
rzetelnego ustalenia czasu reakcji Policji na zdarzenia o
przestępstwach, jak i dezaktualizowały informacje zawarte w
systemie informatycznym.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  Do października 1999r. policjanci nie posiadali

algorytmów działania dyżurnych. Do sierpnia 1999r. Komisariat nie

posiadał algorytmu postępowania w przypadku zgłoszeń o zaginięciu

osoby. Pomimo dysproporcji w ilości odnotowanych przestępstw /w

porze dziennej dwukrotnie więcej niż w porze nocnej/ w dyspozycji

dyżurnego znajdowała się praktycznie taka sama ilość

dwuosobowych zmotoryzowanych patroli.. Analiza działań

poszukiwawczych 6 wybranych osób zaginionych wykazała, że w 3
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przypadkach, od czasu sporządzenia zawiadomienia o zaginięciu i

wysłania telegramów do KMP i KWP o wszczęciu poszukiwań, do

czasu odnalezienia się zaginionych nie prowadzono /w sposób

udokumentowany/ czynności poszukiwawczo-dochodzeniowych..

Dotyczyła to np. osoby która zgłosiła się po 31 dniach od chwili

zgłoszenia zaginięcia. W 1 przypadku Komisariat poinformował

KWP o odwołaniu poszukiwań dopiero po 3 dniach od odnalezienia

poszukiwanego. Wydano również decyzję o zawieszeniu poszukiwań

za zaginionym, który poszukiwany był od sierpnia 1998r. pomimo, że

decyzja ta nie została zatwierdzona przez komendanta. O

zawieszeniu postępowania powiadomiono osobę zgłaszającą

zaginięcie i Wydział Informatyki KWP.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie objętym

kontrolą:  Brak było nadzoru nad pracą służb dyżurnych ze strony

kierownictwa Komisariatu.

System skarg w zakresie objętym kontrolą:  Nie ewidencjonowano wszystkich
wpływających i rozpatrywanych skarg. Z 28 skarg jakie wpłynęły w 1998r., w
�Rejestrze skarg� nie odnotowano faktu przyjęcia i załatwienia 16 z nich. W
rejestrze nie odnotowano danych dotyczących skargi na funkcjonariusza, wyniku
jej rozpatrzenia i rodzaju wyciągniętych konsekwencji służbowych. Niemożliwe
do ustalenia były ilości skarg przyjętych osobiście przez komendanta i
funkcjonariuszy Komisariatu wyznaczonych do przyjmowania skarg.

151 Komenda
Powiatowa
Policji w
Stargardzie
Szczecińskim

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  W regulaminie organizacyjnym nie

wyszczególniono istnienia i zadań służby dyżurnej. Dwóch dyżurnych

spośród 9 nie posiadało kursu aspiranckiego dla dyżurnych. Wszyscy

dyżurni nie byli poddawani badaniom określającym ich predyspozycje

psychofizyczne. Urządzenia łączności radiowej i przewodowej,

pochodzące z lat 70-tych i 80-tych, z uwagi na wysoki stopień

technicznego wyeksploatowania, wymagały częstych napraw bieżących

i nie gwarantowały odpowiednich połączeń. Rejestrator rozmów był

niesprawny.
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Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurny nie rejestrował na bieżąco informacji o przestępstwach
zgłaszanych przez obywateli. Trzy zgłoszenia otrzymane podczas
oględzin zaewidencjonowano dopiero po upływie 3-5 godzin od
przyjęcia informacji, przy czym czas tej reakcji wykazywano jako
czas wystąpienia zdarzenia. W książce wydarzeń dyżurni
ewidencjonowali zdarzenia dopiero po zebraniu materiałów
uzupełniających zdarzenie /w postaci protokółów przesłuchań
świadków, notatek urzędowych, szkiców itp./. W 15 badanych
przypadkach dyżurny w książce wydarzeń nie odnotowywał godziny
wysłania grupy dochodzeniowo-śledczej i innych specjalistycznych
służb na miejsce zdarzenia oraz nie dokumentował poleceń
wydanych tym służbom. Dyżurny w dn. 08.10.1999r. nie posiadał
znajomości aktualnej dyslokacji służb patrolowo-interwencyjnych.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   W dn. 26.01.1999r.w służbie nocnej w 2

patrolach zmotoryzowanych służbę pełniło 6 policjantów, co przy

deficycie patroli w Stargardzie Szczecińskim było działaniem

nieefektywnym, świadczącym o niewłaściwym planowaniu służby

przez policjanta.  Dyżurni nie przechodzili przeszkolenia w zakresie

współpracy z służbami specjalistycznymi np. PSP, SG.

System skarg w zakresie objętym kontrolą: Nie ustalone były zasady
przyjmowania skarg przez komendanta. W 1998r. i I połowie 1999r. komendanci
nie przyjmowali obywateli w sprawach skarg i wniosków na działalność Policji.
Brak było uregulowań dotyczących zadań 4 funkcjonariuszy, wyznaczonych do
nadzoru i załatwiania skarg i wniosków. Nie wyznaczono pisemnie osoby
odpowiedzialnej na przyjmowanie i rozpatrywanie skarg. Analiza załatwienia 3
skarg związanych z funkcjonowaniem służby dyżurnej wykazała, że wyjaśnienia
zarzutów zawartych w tych skargach opierano głównie na wyjaśnieniach
policjantów, na których złożone były skargi. Zarzuty podnoszone w skargach
uznawano za nieuzasadnione tylko na podstawie wyjaśnień złożonych przez
policjantów /na których składano skargi/, bez rozpatrzenia wszystkich
okoliczności opisanych spraw.

152 Komisariat
Policji
w Łobezie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: W regulaminie organizacyjnym nie

wyodrębniono ogniwa służby dyżurnej Dwóch spośród 5

funkcjonariuszy pełniących funkcję dyżurnego nie posiadało

ukończonego kursu doskonalącego dla dyżurnych, a jeden z nich nie

miał zakresów czynności. Radiostacje nie zawsze zapewniały dyżurnym
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odpowiedni kontakt z policjantami na terenach dwóch gmin Ińsko i

Chociwel. Niesprawny był rejestrator rozmów telefonicznych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Dyżurni nie odnotowywali w książce wydarzeń godz. wysłania
funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia oraz treści poleceń
przekazanych grupom interwencyjnym.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  W Rejestrze czynności sprawdzających oraz w

Rejestrze odmów wszczęć postępowań nie odnotowano 4 postępowań

sprawdzających prowadzonych w kwietniu 1999r. przez Wydział

Prewencji Komisariatu i zakończonych wydaniem postanowienia o

wszczęciu postępowania.

 Nie przestrzegano algorytmu postepowania dyżurnego w przypadku zaginięcia

osób. Dyżurni w książce wydarzeń nie odnotowali 3 z 6 badanych zgłoszeń o

zaginięciu osób /zgłoszonych: 24.08 i 09.09 1998r oraz 23.08.1999r./. Brak było

odnotowanego faktu przekazania sprawy oraz treści poleceń wydanych

policjantom. W notatnikach służbowych policjantów brak było odnotowanego

przyjęcia od dyżurnego informacji zgłoszenia zaginięcia 2 osób w dniach 07.06 i

23.08.1999r. Ponadto w notatniku służbowym tylko jednego policjanta

odnotowano fakt przyjęcia informacji od dyżurnego o zaginięciu osoby, pozostali

policjanci mający służbę w tym dniu nie odnotowali faktu otrzymania takiej

informacji. Jednocześnie policjanci mający służbę patrolową w ww. dniach w

notatnikach nie udokumentowali podjęcia jakichkolwiek czynności związanych z

poszukiwaniem ww. 3 osób.

Wszyscy dyżurni nie przechodzili przeszkolenia w zakresie  współpracy z innymi
formacjami specjalistycznymi.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Brak było skutecznego nadzoru nad pracą służb
dyżurnych ze strony kierownictwa Komisariatu.

153 Komenda
Miejska
Policji
w Koszalinie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: System łączności z pogotowiem

policyjnym tel. �997� powoduje, że połączenie jednego rozmówcy ze
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stanowiskiem dyżurnego blokuje dostęp kolejnego dzwoniącego pod ten

numer do chwili zakończenia poprzednio zrealizowanego połączenia.

Żaden z pojazdów służbowych nie był ubezpieczony w zakresie Auto

Casco. W przypadku uszkodzenia pojazdu wykorzystywane były

indywidualne ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej

pracowników Komendy.

154 I Komisariat
Policji
w Koszalinie

 Nie stwierdzono nieprawidłowości.

155 II Komisariat
Policji
w Koszalinie

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Dyżurni realizowali zadania nie

mające merytorycznego uzasadnienia w odniesieniu do pełnionej służby

np. sprawowali nadzór nad ruchem interesantów i bezpieczeństwem

Komisariatu. Jednak ze względu na złą widoczność z pomieszczenia

stanowiska kierowania na klatkę schodową oraz brak odpowiednio

zabezpieczonych drzwi, w minimalnym tylko stopniu mogli właściwie

wykonywać to zadanie. Brak było urządzeń rejestrujących rozmowy

telefoniczne i radiowe.

m.st. Warszawa

156 Komenda
Stołeczna
Policji Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób: W Komendzie funkcjonowały

niezależnie dwa stanowiska kierowania tj. Komendy i Wydziału Ruchu

Drogowego. Policjanci służb dyżurnych Komendy nie posiadali

przeszkolenia na specjalistycznych kursach dla dyżurnych /92,9%/.

Ponadto nie byli poddawani badaniom psychofizycznym. Brak było

rzetelnej dokumentacji doskonalenia zawodowego służb dyżurnych

oraz współdziałania Wydziału Kadr i Szkolenia z Wydziałem

Stołecznego Stanowiska Kierowania. Dyżurni i ich pomocnicy

/zastępcy/ pełnili służbę niezgodnie z zatwierdzonymi grafikami służb
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lub bez odnotowywania w nich zaaprobowanych przez przełożonych

zmian, pełniąc służbę dłużej niż 12 godz. Stwierdzono przypadek

pełnienia służby przez dyżurnego Komendy, który wg. rozdzielnika

służby był na zwolnieniu lekarskim.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Jednostkom podległym nie przekazano algorytmów postępowania
dyżurnego, opracowanych w marcu 1999r. przez KGP. Nierzetelnie
dokumentowano zgłoszenia o zdarzeniach co najczęściej
przejawiało się w nie odnotowywaniu rodzaju i czasu wydanych
zarządzeń i faktycznej ich realizacji. Dyżurni Komendy nie
przyjmowali wszystkich zgłoszeń od obywateli o przestępstwach i
zaginięciach osób. W książce wydarzeń rejestrowali jedynie
zdarzenia I kategorii oraz te o których dyżurny winien powiadomić
przełożonych. Książki wydarzeń były rejestrowane  jako poufne po
10 miesiącach lub dłużej ich użytkowania.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:  Nie realizowano doskonalenia zawodowego

policjantów służb dyżurnych w zakresie analizy i oceny zagrożeń

oraz koordynacji działań i współpracy służb policyjnych ze SG, PSP

i Żandarmerią Wojskową.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:   Postępowania wyjaśniające prowadzone na
podstawie skarg obywateli bądź publikacji prasowych realizowane
były bez dbałości o ustalenie faktycznego przebiegu zdarzeń, w tym
w szczególności wszystkich błędów lub zaniechania wykonywania
obowiązków służbowych przez policjantów.

157 Komisariat
Policji
Warszawa-
Śródmieście

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Spośród 7 dyżurnych trzech nie

posiadało specjalistycznego przeszkolenia dyżurnego, jeden nie spełniał

warunku 5-letniej praktyki zawodowej na stanowiskach innych niż

podstawowe. W lipcu 1998r. i styczniu 1999r. służbę pełniło 13

policjantów z tego 7 to nieetatowi dyżurni nie posiadający wymaganego

przeszkolenia. Trzech z nich nie posiadało 5-letniego stażu służby.

Dyżurnych nie poddawano stosownym badaniom psychofizycznym.
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Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:
Nie zapewniono obywatelom warunków do poufnego zgłaszania
przestępstw lub zaginięcia osób oraz istniała możliwość narażenia
ofiar przestępstw na kontakt z osobami zatrzymanymi przez Policję,
w tym ze sprawcami przestępstw z nimi związanymi
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań: Służba dyżurna nie została  wyposażona w

algorytmy postępowania dotyczące poszukiwania osób zaginionych.

W 2 przypadkach nie zarządzono przez służbę dyżurną działań

poszukiwawczo-penetracyjnych osób dorosłych zagrożonych utratą

zdrowia lub życia oraz w 5 sprawach dotyczących zaginięcia

nieletnich nie podjęto działań z udziałem koordynatora d.s.

nieletnich. Stwierdzono przypadek nie odwołania do grudnia 1999r.

przez prowadzącego sprawę policjanta działań poszukiwawczych

nieletniej, pomimo odnalezienia się osoby już w lipcu tego roku.

Nie realizowane było doskonalenie zawodowe policjantów służb dyżurnych

odnośnie analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań i współpracy służb

policyjnych ze SG,PSP,UOP, Żandarmerią Wojskową.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Za niecelowe uznano prowadzenie
zarejestrowanych dwóch książek kontroli.

158 Komisariat
Policji
Warszawa-
Bielany

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń

o przestępstwach i zaginięciach osób:  Spośród 11 dyżurnych 4 nie

posiadało specjalistycznego przeszkolenia dyżurnego. W lipcu 1998r.

służbę pełniło 21 policjantów /w styczniu 1999r.-19/z tego tylko 5

etatowych dyżurnych /w styczniu 1999r.-5/ z których 3 miało

specjalistyczne przeszkolenie /w styczniu 1999r.-2/. Dziewięciu

policjantów nie posiadało 5-letniego stażu służby. Policjanci nie

wyznaczeni uprzednio do pełnienia dyżurów, nie przeszkoleni i bez

doświadczenia dyżurnego zrealizowali w lipcu 1998r. 27,6% dyżurów

/w styczniu 1999r-28,1%/. Dyżurnych nie poddawano stosownym
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badaniom psychofizycznym. Brak było doskonalenia zawodowego

dyżurnych. Nie przestrzegano 12-godzinnego cyklu zmian służbowych.

Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób: Służba

dyżurna nie została  wyposażona w algorytmy postępowania

dotyczące poszukiwania osób zaginionych.

 Nie zapewniono obywatelom warunków do poufnego zgłaszania
przestępstw lub zaginięcia osób oraz istniała możliwość narażenia
ofiar przestępstw na kontakt z osobami zatrzymanymi przez Policję,
w tym ze sprawcami przestępstw z nimi związanymi. Niedostateczny
był stan bhp i ppoż. pomieszczeń Komisariatu oraz warunki socjalno-
bytowe.
Stwierdzono brak należytego dokumentowania zdarzeń, poleceń

wydanych przez dyżurnych i podejmowanych czynności. Np. w dniu

20 lipca 1999r.  w godz. 18,15-23,00 nie zarejestrowano 4 zgłoszeń w

książce wydarzeń, zaś 6 wydarzeń nie wprowadzono do systemu

informacji policyjnej. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 1999r.

w książkach wydarzeń odnotowano 27 zgłoszeń o zaginięciu 28 osób,

natomiast w �Rejestrze osób poszukiwanych 1999� odnotowano 58

spraw poszukiwania osób, jednak bez osób zaginionych.

Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób �

koordynacja działań:   Ze zbadanej dokumentacji 7 przestępstw

wynikało, że funkcjonariusze pełniący służbę dyżurnego nie

stosowali z reguły odpowiedniego algorytmu postępowania,

reagowali na zgłoszenia rutynowo i szablonowo, nie wykorzystując w

pełni możliwości postępowania sprawdzającego realizowanego

natychmiast po zdarzeniu, przed podjęciem postanowienia o

wszczęciu dochodzenia. W 4 przypadkach dyżurni nie

wykorzystywali dostępnych sił i środków w celu dokonania

fachowych oględzin miejsca zdarzenia bądź pogłębienia informacji o

zdarzeniu natychmiast po jego zaistnieniu.

W okresie objętym kontrolą przyjęto 126 zgłoszeń o zaginięciu 132 osób w tym
m.in. 35 osób nieletnich, 7 osób cierpiących na choroby psychiczne, 7 osób
cierpiących na inne choroby, które w sytuacji braku opieki stwarzały poważne
ryzyko dla zdrowia lub życia zaginionych. W wymienionych przypadkach nie
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zarządzono przez służbę dyżurną działań poszukiwawczo-penetracyjnych. Np. nie
zarządzono działań w odniesieniu do zaginionej w Warszawie w dniu 11 stycznia
1999r. osoby leczonej w poradni zdrowia psychicznego oraz posiadającej
skłonności do nadużywania alkoholu. Zwłoki zaginionego odnaleziono
przypadkowo  w dniu 10 marca 1999r. w studzience piwnicznej budynku w
którym mieszkał.

Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie
objętym kontrolą:  Badania kontrolne dokumentacji nie pozwoliły na
ustalenie sposobu wykonywania i dokumentowania nadzoru i kontroli
przez kierownictwo Komisariatu. Nie prowadzono analiz
funkcjonowania i efektywności działania służb dyżurnych

159 Komisariat
Policji
Warszawa
Praga-Północ

Przygotowanie służby dyżurnej jednostki Policji do przyjmowania zgłoszeń o
przestępstwach i zaginięciach osób:   Spośród 8 dyżurnych 6 nie posiadało
specjalistycznego przeszkolenia dyżurnego. W lipcu 1998r. i styczniu 1999r.
służbę pełniło 10 policjantów z tego 6 to etatowi dyżurni z których tylko 2 miało
specjalistyczne  przeszkolenie. Jeden policjant nie posiadał 5-letniego stażu
służby. Dyżurnych nie poddawano stosownym badaniom psychofizycznym.
Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciach osób:   Nie
zapewniono obywatelom warunków do poufnego zgłaszania przestępstw lub
zaginięcia osób oraz istniała możliwość narażenia ofiar przestępstw na kontakt z
osobami zatrzymanymi przez Policję, w tym ze sprawcami przestępstw z nimi
związanymi. Niedostateczny był stan bhp i ppoż. pomieszczeń Komisariatu oraz
warunki socjalno-bytowe.
Reagowanie na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób � koordynacja
działań: Służba dyżurna nie została wyposażona w algorytmy postępowania
dotyczące poszukiwania osób zaginionych. W 3 przypadkach nie zarządzono przez
służbę dyżurną działań poszukiwawczo-penetracyjnych osób dorosłych
zagrożonych utratą zdrowia lub życia oraz w 3 sprawach dotyczących zaginięcia
nieletnich nie podjęto działań z udziałem koordynatora d.s. nieletnich.
Nierealizowane było doskonalenie zawodowe policjantów służb dyżurnych
odnośnie analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań i współpracy służb
policyjnych ze SG,PSP,UOP, Żandarmerią Wojskową.
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