
 

 

 

REGULAMIN 
 

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W ŚWIDNIKU 

 
z dnia 15 lipca 2010 r. 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.,  
Nr 43, poz. 277 z późn. zm.1)  postanawia się co następuje: 

 

 

ROZDZIAŁ I 
 

Przepisy ogólne 

 
§ 1. 

 Regulamin określa strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, zakres 
zadań komórek organizacyjnych i tryb kierowania w jednostce oraz zasady współdziałania 
jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze powiatu świdnickiego. 

§ 2. 

1. Komenda Powiatowa Policji w Świdniku, zwana dalej „Komendą”, jest jednostką 
organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji       
w Świdniku. 

2.  Siedziba Komendy znajduje się w Świdniku przy ul. Aleja Lotników Polskich 1. 

§ 3. 

1. Komendant Powiatowy Policji w Świdniku wykonuje na obszarze powiatu świdnickiego, 
zwanego dalej „powiatem”, zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie ustaw. 

2. Komendant Powiatowy Policji  w Świdniku podlega: 

1) zwierzchnictwu Starosty świdnickiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem 
zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, z wyjątkiem spraw dotyczących: 

a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-
śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, 

b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak 
stanowią; 

__________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, 

Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170,  z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r.  
Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz.504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, 
Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, 
poz. 190. 
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2) nadzorowi Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie wynikającym 
z ustawowych funkcji przełożonego na terenie województwa lubelskiego  
i terenowego organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony 
bezpieczeństwa ludzi, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,  
Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej 
właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi, oraz utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

§ 4. 

  Komendantowi Powiatowemu Policji w Świdniku podlegają kierownicy niżej wymienionych 
jednostek organizacyjnych Policji, funkcjonujących na obszarze powiatu: 

1. Komisariatu Policji w Piaskach. 

§ 5. 

1. Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji                         
o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów i innych 
jednostek organizacyjnych Policji. 

2. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych 
przy wykonywaniu zadań Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego 
Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji. 

§ 6. 

1. Służba i praca w Komendzie w dniach od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godzinie 
730 i kończy o godzinie 1530 lub  zgodnie z rozkładem czasu służby policjantów i czasu 
pracy pracowników  określonych odrębnymi przepisami Komendanta Głównego Policji  
i ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

2. Policjanci i pracownicy są obowiązani każdego dnia potwierdzić w przeznaczonych do tego 
celu ewidencjach rozpoczęcie służby i pracy. 

3. Przerwanie służby lub pracy wymaga zgody bezpośredniego przełożonego i potwierdzenia                      
w przeznaczonych do tego celu ewidencjach. 

§ 7. 

 Komendant przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki od godziny 1400 do godziny 1700. 

 
 

ROZDZIAŁ II 

Struktura organizacyjna Komendy 

§ 8. 

  Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy: 

1. Kierownictwo: 

1) Komendant Powiatowy Policji; 
2) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji. 
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2. Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej: 

1) Wydział Kryminalny. 

 
3. Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej: 

1) Wydział Prewencji; 
2) Wydział Ruchu Drogowego; 
3) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych; 
4) Posterunek Policji w Mełgwi; 
5) Posterunek Policji w Rybczewicach; 
6) Posterunek Policji w Trawnikach. 

 

4. Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie 
organizacyjnym, logistycznym i technicznym: 

1) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli; 
2) Zespół Kadr i Szkolenia; 
3) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych; 
4) Zespół  Finansów i Zaopatrzenia; 
5) Zespół Administracyjno-Gospodarczy; 
6) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności i Informatyki; 
7) Jednoosobowe Stanowisko do spraw  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 
8) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych. 

5. Schemat organizacyjny Komendy  przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.  

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Tryb kierowania w Komendzie 

§ 9. 

 Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji w Świdniku, zwany dalej „Komendantem” 
przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, zwanego dalej „I Zastępcą”, 
kierowników jednostek i komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów  
i pracowników. 

§ 10. 

 Zadania i kompetencje I Zastępcy określają odrębne przepisy Komendanta. 

      § 11. 

1. Komendant może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i wyznaczać 
policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie pracy tych zespołów 
oraz upoważniać poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego 
imieniu decyzji w określonych sprawach, jak też załatwiania spraw w określonym zakresie. 

2. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta , zakres jego zadań   
i kompetencji przejmuje I Zastępca. 

3. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta i I Zastępcę, 
zadania i kompetencje przejmuje wyznaczony oficer na podstawie pisemnego 
upoważnienia. 
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§ 12. 

1. Komendant sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi Komendy, o których mowa  
w § 8 pkt 3 i 4 oraz  Komisariatu Policji w Piaskach w zakresie pracy komórek pionu 
prewencji. 

2. I Zastępca sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi Komendy, o których mowa   
w § 8 pkt 2 oraz  Posterunków Policji w Mełgwi, Rybczewicach, Trawnikach i Komisariatu 
Policji w Piaskach w zakresie pracy komórek pionu kryminalnego. 

§ 13. 

1. Komórką organizacyjną Komendy kieruje jej kierownik przy pomocy zastępców, 
kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych 
policjantów i kierowników. 

2. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy, zwanej dalej „kierownikiem”, realizuje zadania 
oraz reprezentuje Komendanta w kontaktach z podmiotami pozapolicyjnymi, w zakresie 
przypisanej właściwości rzeczowej wynikającej z zadań Komendanta, o którym mowa  
w § 3 ust. 1. 

3. Kierownik określa szczegółowe zadania zastępców i kierowników podległych komórek 
organizacyjnych. 

4. Kierownik  określa zadania podległych komórek organizacyjnych oraz sporządza karty 
opisu stanowisk pracy dla poszczególnych stanowisk służbowych. 

5. Kierownik jest obowiązany do niezwłocznej aktualizacji zadań i kart opisu stanowiska pracy 
o których mowa w ust 3 i 4. 

6. Kierownika zastępuje w czasie  jego nieobecności  zastępca albo policjant  lub pracownik 
wskazany przez kierownika. 

7. Zastępowanie kierownika obejmuje wykonywanie zadań, o których mowa w regulaminie, 
chyba że kierownik określił inny zakres zastępstwa. 

8. Kierownik może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i wyznaczać policjantów                  
lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy tych zespołów. 

9. Kierownik może zlecać podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie czynności 
innych niż ustalone w zakresach czynności dla stanowisk służbowych, w granicach 
obowiązujących przepisów. 

10. Kierownik obowiązany jest stwarzać warunki do sprawnej realizacji zadań służbowych, 
kształcenia  i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia właściwych postaw etycznych. 

§ 14. 

1. Kierownicy w terminie 30 dni od wejścia w życie regulaminu określą zadania podległych 
komórek organizacyjnych oraz sporządzą karty opisu stanowisk pracy dla poszczególnych 
stanowisk służbowych z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Kierownicy obowiązani są niezwłocznie zapoznać podległych policjantów i pracowników                        
z postanowieniami regulaminu. 

3. Policjanci przyjęci do służby i pracownicy przyjęci do pracy winni zostać zapoznani            
w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia służby lub pracy z kartami opisu stanowiska pracy,                 
o których mowa w ust. 1. 

4. Dotychczasowe karty opisu stanowisk pracy, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami 
niniejszego regulaminu, zachowują moc obowiązującą. 
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ROZDZIAŁ IV 

Zakresy zadań komórek organizacyjnych Komendy 

§ 15. 

 Wydział Kryminalny realizuje następujące zadania: 

1) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu 
ujawnienia przestępstw kryminalnych i sprawnego wykrywania ich sprawców, w tym 
sprawców nieletnich, również w zakresie przestępczości narkotykowej, współdziałając  
w tym zakresie z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji; 

2) rozpoznawanie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej,  
a w szczególności: 

a) przestępstw w sferze ochrony obrotu gospodarczego, 
b) przestępstw podatkowych, przemytniczych oraz ekologicznych, 
c) korupcji we wszystkich dziedzinach życia społecznego, 
d) przestępczości komputerowej i ochrony dóbr intelektualnych; 

3) prowadzenie i koordynowanie zadań dotyczących poszukiwań rzeczy i osób ukrywających 
się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz zaginionych, a także 
wykonywanie czynności  w zakresie identyfikacji osób i zwłok, współdziałanie w tym 
zakresie z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji; 

4) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych 
podejmowanych przez podległe jednostki Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia; 

5) realizowanie zadań w zakresie technicznej obsługi miejsc zdarzeń oraz prowadzenie 
wstępnych badań kryminalistycznych śladów i dowodów; 

6) analizowanie struktury dynamiki i geografii przestępczości kryminalnej, gospodarczej, 
narkotykowej i towarzyszących zjawisk i patologii społecznej, w celu wdrażania 
skutecznych form i metod jej rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania; 

7) organizowanie i prowadzenie pracy operacyjnej; 

8) prowadzenie postępowań przygotowawczych; 

9) prowadzenie czynności sprawdzających, dochodzeń i śledztw zleconych przez Prokuraturę 
Rejonową w Świdniku; 

10) wprowadzanie do systemów informatycznych druków statystycznych dotyczących 
meldunków o wszczęciu lub odwołaniu poszukiwań;  

11) realizowanie zadań z zakresu rejestracji postępowań przygotowawczych, statystyki 
policyjnej oraz rejestracji kryminalnej przestępstw i ich sprawców;  

12) wykonywanie zadań w zakresie pomocy prawnej na rzecz innych jednostek Policji; 

13) sprawowanie kontroli i nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi 
przez Komisariat Policji w Piaskach; 

14) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu eliminację okoliczności sprzyjających 
popełnianiu przestępstw oraz współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi 
podmiotami fizycznymi  i instytucjami; 

15) wykonywanie w zakresie określonym przepisami prawa karnego innych czynności 
zleconych przez prokuraturę i sąd; 

16) przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i przekazywanie dowodów rzeczowych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zebranych w toku prowadzonych postępowań 
przygotowawczych oraz czynności operacyjnych; 
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17) ujawnianie i zabezpieczanie mienia u osób podejrzanych na poczet przyszłych grzywien, 
kar dodatkowych, roszczeń odszkodowawczych; 

18) utrzymywanie kontaktów roboczych z organami kontrolnymi; 

19) prowadzenie rozpoznania w zakresie przekształceń gospodarczych i własnościowych oraz 
wdrażania nowych regulacji prawnych; 

20) organizowanie i bezpośrednie wykonywanie czynności procesowych na miejscu 
zaistniałych zdarzeń i świadczenie pomocy w tym przedmiocie podległym jednostkom; 

21) odpowiadanie za właściwy poziom czynności techniczno-kryminalistycznych oraz rejestracji 
kryminalnej sprawców przestępstw wykonywanych przez policjantów innych komórek 
organizacyjnych; 

22) dokonywanie oceny zabezpieczonego materiału dowodowego pod kątem jego przydatności       
w procesie wykrywczym, przy wykorzystaniu możliwości konsultacji z biegłym 
reprezentującym stosowną specjalność kryminalistyczną; 

23) współdziałanie w wyjaśnianiu i analizowaniu skarg na czynności podległych policjantów; 

24) realizowanie poleceń Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z zakresu zadań 
pionu kryminalnego; 

25) utrzymywanie kontaktów merytorycznych z ekspertami Laboratorium Kryminalistycznego 
oraz innymi komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie; 

26) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 

§ 16. 

Wydział Prewencji realizuje następujące zadania: 

1) podejmowanie działań organizatorskich i kontrolnych służby prewencyjnej pełnionej                         
w patrolach, obchodach i na posterunkach oraz koordynowanie zadań w zakresie 
efektywnego wykorzystania posiadanych sił i środków stosownie do zagrożenia; 

2) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie 
przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym; 

3) udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym osobom 
uprawnionym; 

4) prowadzenie prawidłowej i skutecznej polityki represyjnej w zakresie przepisów prawa                
o wykroczeniach; 

5) opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych  w ramach prewencji kryminalnej, 
dotyczących między innymi młodzieży i dzieci zagrożonych demoralizacją; 

6) koordynowanie zadań związanych z prowadzeniem przez poszczególne komórki Wydziału 
rozpoznania osobowego, terenowego, poszukiwania osób i rzeczy oraz współdziałania  
z instytucjami i organami pomocnymi w pracy Policji; 

7) koordynowanie działań w zakresie organizacji i wykonawstwa takich zadań, jak: 

a) konwojowanie osób, 

b) ochrona obiektów własnych, 

c) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, 

d) prowadzenie działań i operacji policyjnych związanych ze zbiorowymi naruszeniami 
ładu  i porządku publicznego oraz zabezpieczenia imprez masowych; 

8) dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu porządku publicznego, skuteczności działań 
prewencyjnych i efektywności pracy pionu prewencji; 
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9) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych  
w Komendzie; 

10) nadzorowanie oraz przestrzeganie procedur i warunków pobytu w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych oraz organizowanie pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób 
zatrzymanych; 

11) wykonywanie zadań w zakresie konwojowania i doprowadzenia osób skazanych lub 
zatrzymanych do zakładu karnego, aresztu, prokuratury, sądu i innych uprawnionych 
organów  administracji państwowej; 

12) wykonywanie zadań w zakresie pełnienia służby patrolowej w sposób nie dopuszczający  
do popełnienia przez obywateli przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych, a w razie 
ich zaistnienia, podejmowanie interwencji i dążenie do ujęcia sprawcy; 

13) zabezpieczanie przed zatarciem śladów w miejscu ujawnionego zdarzenia do czasu 
przybycia grupy dochodzeniowo-śledczej; 

14) zapewnienie ciągłości pracy jednostki Policji i gotowości do realizacji ustawowych zadań 
Policji, głównie w zakresie ochrony życia i zdrowia obywateli, mienia, ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

15) zapewnienie sprawnego kierowania i wykorzystania sił i środków Policji pozostających  
w dyspozycji dyżurnego; 

16) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu bieżących informacji  
o przestępstwach i innych zdarzeniach; 

17) prowadzenie rozpoznania zagrożeń bezpieczeństwa w rejonie działania i obronności kraju 
oraz zagrożeń, wobec których niezbędne jest uruchomienie dodatkowych procedur 
postępowania i wyższych stanów gotowości do działań w Komendzie; 

18) opracowywanie i wdrażanie procedury postępowania w Komendzie w przypadku 
wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz w warunkach innych nadzwyczajnych zdarzeń, 
w tym zagrożeń o charakterze  terrorystycznym, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu 
znacznej liczby osób, bądź stanowią zagrożenie dla środowiska; 

19) przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjno-technicznych usprawniających 
proces zarządzania działaniami Komendy w czasie operacji regionalnych, prowadzonych               
w sytuacjach zagrożeń oraz przygotowywanie systemu stanowisk kierowania  Komendanta; 

20) wypracowywanie i wdrażanie zasad współdziałania Komendy z innymi pozapolicyjnymi 
instytucjami, właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego i obronności państwa,       
w celu wykonania zadań policyjnych wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów i umów międzynarodowych; 

21) organizowanie ćwiczeń i treningów działania kierownictwa Komendy w warunkach 
zagrożeń, branie udziału w ćwiczeniach zarządzania kryzysowego, organizowanych przez 
inne ogniwa systemu obronności państwa; 

22) organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej wśród dzieci                           
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich oraz udzielanie 
pomocy dyrektorom szkół w realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych  
oraz sprawowanie nadzoru  w tym zakresie; 

23) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie ujawniania                         
i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej oraz prowadzenie prostych form 
pracy operacyjnej; 

24) dokonywanie rozpoznania potrzeb szkoleniowych oraz prowadzenie systematycznego 
działania szkoleniowego w zakresie doskonalenia zawodowego policjantów, szczególnie                         
w kierunku stosowania środków przymusu bezpośredniego, pełnienia służby konwojowej 
oraz pełnienia służby patrolowej; 

25) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń  bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,        
w celu wykorzystywania w działalności zapobiegawczej i wykrywczej Policji; 
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26) prowadzenie rozpoznania pod względem osobowym, terenowym, posesyjnym oraz ogólnej 
charakterystyki zjawisk i zdarzeń wywierających wpływ na stan porządku                               
i bezpieczeństwa publicznego; 

27) prowadzenie aplikacji „PRIM” w związku z planowanymi jak i zakończonymi imprezami 
masowymi; 

28) prowadzenie działań na rzecz respektowania obowiązujących przepisów i zarządzeń 
porządkowych miejscowych władz, a ponadto stosowanie odpowiednich środków represji 
przewidzianych w kodeksie wykroczeń oraz przepisach porządkowych; 

29) prowadzenie działań związanych z rozpoznaniem i zapobieganiem demoralizacji                         
i przestępczości nieletnich, alkoholizmu i przemocy w rodzinie; 

30) podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób 
poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa  
lub wykroczenia; 

31) współpracowanie i sprawowanie nadzoru nad strażami miejskimi (gminnymi)  w zakresie 
określonym  w odrębnych przepisach; 

32) realizowanie obowiązków Policji w sprawach o wydalenie cudzoziemców w zakresie nie 
zastrzeżonym dla Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i Komendanta 
Głównego Policji; 

33) prowadzenie gospodarki mandatowej w zakresie pobierania i rozliczania bloczków 
mandatów karnych z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim oraz przydzielanie i rozliczanie  
u policjantów; 

34) prowadzenie gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym; 

35) wykorzystywanie psów służbowych do służby patrolowej i działań wykrywczych oraz 
podnoszenie wartości użytkowej psów służbowych poprzez sprawowanie należytej opieki  
i udział w ćwiczeniach tresury; 

36) sprawowanie nadzoru w zakresie poprawnego funkcjonowania Systemu Utajnionej 
Łączności Telekopiowej Policji SUŁTelP oraz rejestratora rozmów „COMPREC”; 

37) współdziałanie w wyjaśnianiu i analizowaniu skarg na czynności podległych policjantów; 

38) współpraca i utrzymywanie kontaktów z wydziałami  merytorycznymi KWP w Lublinie; 

39) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 

§ 17. 

Wydział Ruchu Drogowego realizuje następujące zadania: 

1) czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach oraz kierowanie ruchem  
i jego kontrolowanie; 

2) realizowanie zadań wynikających z programów strategicznych dla obszaru województwa 
lubelskiego mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach;  

3) dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych, prowadzenie badań 
rodzaju, okoliczności, przyczyn, czasu, geografii wypadków i kolizji drogowych oraz 
opracowywanie programów poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  
i prowadzenie oceny ich wdrażania na podstawie własnych analiz; 

4) opracowywanie okresowych informacji i ocen skuteczności działań podejmowanych przez 
Policję na rzecz minimalizowania zagrożeń w ruchu drogowym;  

5) opracowywanie lokalnych programów poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach  
lub programów naprawczych w przypadku ogólnego wzrostu zagrożenia wypadkami  
lub specyficzną dla danego obszaru kategorią zdarzeń; 
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6) wypracowywanie na podstawie prowadzonych analiz stanu bezpieczeństwa na drogach 
wniosków dotyczących prawidłowej taktyki i techniki pełnienia  służby przez policjantów, 
stawianie konkretnych zadań dla funkcjonariuszy, których realizacja będzie miała wpływ  
na poprawę bezpieczeństwa drogowego; 

7) określanie na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego kierunków 
działania dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Piaskach i posterunków Policji  
oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wykonawstwem  podstawowych zadań  
w tym zakresie; 

8) zabezpieczanie miejsc zdarzeń drogowych zaistniałych  na terenie powiatu i wykonywanie 
tam niezbędnych czynności procesowych mających wpływ na ustalenie przyczyny 
zdarzenia oraz jego sprawcy; 

9) organizowanie i realizowanie czynności z zakresu pilotażu: VIP, ładunków 
nienormatywnych  i innych; 

10) kształtowanie polityki represyjnej i pozarepresyjnej, prawidłowej reakcji na wykroczenia, 
praworządnego i kulturalnego  lecz stanowczego postępowania policjantów w stosunku   
do uczestników ruchu drogowego; 

11) nakładanie kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej na przedsiębiorców 
wykonujących transport drogowy lub transport na potrzeby własne, za popełnione 
naruszenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym; 

12) współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie kierowania na badania lekarskie  
i psychologiczne kierowców na podstawie obowiązujących przepisów; 

13) współdziałanie z organami administracji samorządowej oraz innymi instytucjami 
działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w sprawach: 

a) opiniowania i uzgadniania projektów organizacji ruchu na drogach gminnych                   
i powiatowych, 

b) okresowej lustracji dróg, 

c) likwidacji miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach, 

d) innych zadań będących w kompetencji Komendy; 

14) współdziałanie ze środkami masowego przekazu w sprawach: 

a) zapobiegania i zwalczania nietrzeźwości wśród uczestników ruchu drogowego, 

b) poprawy bezpieczeństwa na drogach, 

c) upowszechniania przepisów i zasad bezpieczeństwa  ruchu drogowego, 

d) realizacji audycji, publikacji i wydawnictw o tematyce związanej z ruchem drogowym  
i popularyzujących służbę Policji; 

15)  współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w zakresie przestrzegania przepisów transportu drogowego oraz 
niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego 
pojazdami samochodowymi; 

16) organizowanie i koordynowanie działań realizowanych na terenie powiatu w ramach 
operacji porządkowych na drogach, a także organizowanie z własnej inicjatywy 
wzmożonych działań ukierunkowanych na określoną grupę uczestników ruchu; 

17) realizowanie zadań podejmowanych w ramach centralnej koordynacji służby i zgodnych  
z harmonogramem nadzoru opracowanym przez WRD KWP w Lublinie; 

18) pełnienie służby w ramach wojewódzkiej koordynacji działań ruchu drogowego  
na przebiegających przez obszar powiatu ciągach komunikacyjnych dróg krajowych  
i wojewódzkich zgodnie z harmonogramem nadzoru przesłanym przez WRD KWP  
w Lublinie; 
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19) organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej wśród dzieci  
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich oraz udzielanie 
pomocy dyrektorom szkół w realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych,  
a także sprawowanie nadzoru  w tym zakresie; 

20) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie ujawniania  
i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej, prowadzenie prostych form pracy 
operacyjnej  w środowisku kierowców i osób związanych z transportem; 

21) przeprowadzanie lustracji dróg i dążenie do likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach; 

22) kontrolowanie transportu przewożącego ładunki nienormatywne, materiały niebezpieczne                          
i sposobu wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy; 

23) prowadzenie upowszechniania przepisów i zasad ruchu drogowego podczas imprez, 
uroczystości i zawodów sportowych odbywających się na drogach publicznych; 

24) nadzorowanie prawidłowej i rzetelnej rejestracji kierowców naruszających przepisy ruchu 
drogowego – za pomocą wprowadzanych kart informacyjnych z sądów, organów 
dyscyplinarnych do systemu informatycznego KSIP w Komendzie; 

25) sporządzanie kart Prd 5/1 na kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
czuwanie nad poprawnością ich sporządzania oraz przekazywania do wprowadzenia  
do systemu informatycznego KSIP; 

26) ewidencjonowanie i rejestrowanie kolizji drogowych w bazie SEWIK oraz prowadzenie 
nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem systemu i wykorzystaniem danych z bazy 
do celów statystycznych; 

27) podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego w obrębie dróg                     
i przyległego do nich terenu; 

28) prowadzenie szkoleń osób ubiegających się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu 
drogowego oraz  w zakresie kierowania ruchem; 

29) organizowanie szkoleń zawodowych dla policjantów ruchu drogowego oraz policjantów 
innych pionów, upoważnionych do wykonywania czynności związanych z czuwaniem nad 
bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym; 

30) współdziałanie w wyjaśnianiu i analizowaniu skarg na czynności policjantów w zakresie 
dotyczącym kontroli ruchu drogowego; 

31) udzielanie informacji dla firm ubezpieczeniowych w sprawach likwidacji szkód 
komunikacyjnych powstałych na skutek udziału pojazdu w wypadku bądź kolizji drogowej; 

32) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa                        
i porządku ruchu drogowego, takimi jak Straż Graniczna, Urząd Celny, Straż Miejska 
(Gminna), Straż Pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Automobilklub, PZMOT i innych w celu 
zminimalizowania liczby i skutków wypadków oraz kolizji na terenie miast i gmin powiatu; 

33) zapewnienie przestrzegania, w komórce organizacyjnej, przepisów o tajemnicy państwowej                      
i służbowej wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych; 

34) współpraca i utrzymywanie kontaktów  z wydziałami merytorycznymi KWP w Lublinie; 

35) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 

§ 18. 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie za pośrednictwem środków masowego przekazu działalności prasowo-
informacyjnej o wykonywaniu przez Policję jej ustawowych zadań na rzecz 
bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego; 
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2) opracowywanie i przekazywanie mediom lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, 
codziennego serwisu informacyjnego o wydarzeniach zaistniałych na terenie powiatu; 

3) kształtowanie pożądanego wizerunku Policji w społeczeństwie poprzez przekazywanie 
mediom materiałów dotyczących funkcjonowania Komendy, podejmowanych działań  
na rzecz poprawy bezpieczeństwa; 

4) udzielanie odpowiedzi i sprostowań na krytykę oraz interwencję prasową kierowaną pod 
adresem Policji; 

5) realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;  

6) gromadzenie i analizowanie artykułów dotyczących Policji; 

7) prowadzenie stałego systemu szkoleń i konsultacji w zakresie współpracy z dziennikarzami 
dla: służb dyżurnych, osób posiadających stałe lub czasowe pełnomocnictwo Komendanta  
do udzielania informacji mediom; 

8) przekazywanie mediom komunikatów Policji dotyczących osób poszukiwanych, uznanych                 
za zaginione i zaginionych; 

9) współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi 
oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej; 

10) współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

11) obsługiwanie serwisu informacyjnego Komendy oraz Biuletynu Informacji Publicznej w sieci 
Internet, nadzoruje i realizuje problematykę dostępu do informacji publicznej zgodnie  
z obwiązującymi przepisami; 

12) współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy                         
i innych jednostek organizacyjnych Policji; 

13) branie udziału w programach telewizyjnych, radiowych, udzielanie wywiadów prasie; 

14) prowadzenie obsługi prasowej imprez masowych, w tym o podwyższonym ryzyku; 

15) współpraca z rzecznikami prasowymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, 
prokuratury, sądów, urzędów administracji  i samorządu; 

16) współpraca z pełnomocnikiem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  
do spraw ochrony praw człowieka; 

17) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 

§ 19. 

Posterunki Policji w Mełgwi, Rybczewicach i Trawnikach realizują następujące zadania: 

1. W zakresie czynności kryminalnych: 

1) prowadzenie rozpoznania operacyjnego, w ramach którego współpracuje z informatorami  
i osobami anonimowymi;  

2) zakładanie i prowadzenie teczek rozpoznania; 

3) prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości;  

4) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie  
i wykroczeniu; 

5) prowadzenie czynności sprawdzających, postępowań przygotowawczych o przestępstwa  
w oparciu i na podstawie k.p.k.; 

6) realizowanie zadań z zakresu rejestracji postępowań przygotowawczych, statystyki 
policyjnej oraz rejestracji kryminalnej przestępstw i ich sprawców; 
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7) wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej; 

8) utrzymywanie kontaktów roboczych z organami kontrolnymi; 

9) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 

 
2. W zakresie czynności prewencyjnych: 

1) przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych; 

2) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia; 

3) ujawnienie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży; 

4) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanie 
przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców; 

6) realizowanie zadań administracyjno-porządkowych w zakresie określonym obowiązującymi 
przepisami; 

7) współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

8) zbieranie informacji o osobach, podmiotach, zdarzeniach oraz wszelkich zjawiskach 
pozostających w zainteresowaniu Policji, przez realizację podstawowych metod pracy 
operacyjnej; 

9) branie udziału w przedsięwzięciach profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz lokalnej 
społeczności podejmowanych przez Policję oraz inne podmioty pozapolicyjne; 

10) wykonywanie w niezbędnym zakresie czynności związanych ze zgłoszeniem  
o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu; 

11) utrzymywanie kontaktów roboczych z organami kontrolnymi; 

12) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 

§ 20. 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli realizuje następujące zadania: 

1) opracowywanie rocznego planu kontroli realizacji zadań przez jednostki i komórki 
organizacyjne Komendy; 

2) wykonywanie czynności związanych z oceną realizacji zadań przez poszczególne komórki 
oraz jednostki podległe Komendzie; 

3) opracowywanie analizy, oceny i informacji dotyczących realizacji ustawowych zadań Policji; 

4) badanie efektywności służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego 
przez bezpośrednich przełożonych; 

5) prowadzenie i ewidencjonowanie postępowań dyscyplinarnych, orzeczeń dyscyplinarnych, 
wykonywania kar, mandatów karnych ukaranych policjantów; 

6) sporządzanie okresowych analiz dyscypliny policjantów i pracowników oraz wydarzeń 
nadzwyczajnych; 

7) prowadzenie ewidencji, przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i listów 
dotyczących działalności Komendy oraz postępowania policjantów i pracowników 
Komendy; 
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8) koordynowanie całokształtu zagadnień związanych z prowadzeniem postępowań 
dyscyplinarnych, wyjaśniających i skargowych oraz czuwanie nad zgodnym z procedurą 
wykonywaniem czynności i poziomem dyscypliny służbowej; 

9) sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących dyscypliny służbowej; 

10) prowadzenie ewidencji o przestępczości i zjawiskach patologicznych w środowisku 
policyjnym; 

11) współdziałanie z Wydziałem Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz innymi 
organami kontroli i nadzoru; 

12) inicjowanie i planowanie przedsięwzięć zmierzających do ujawniania i eliminowania 
nieprawidłowości w pracy policjantów i pracowników Komendy; 

13) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 

§ 21. 

Zespół Kadr i Szkolenia realizuje następujące zadania: 

1) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy w zakresie polityki 
kadrowej  oraz sprawowanie nadzoru  nad właściwym rozmieszczeniem i wykorzystaniem 
kadr; 

2) opracowywanie wniosków oraz projektów decyzji administracyjnych w sprawach kadrowych 
należących do kompetencji Komendanta; 

3) realizowanie doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy przez monitorowanie  
i ocenianie zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, analizowanie i opiniowanie 
propozycji dotyczących zmian struktury etatowej i organizacyjnej; 

4) prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej oraz sporządzanie miesięcznych meldunków 
kadrowych; 

5) prowadzenie etatu Komendy i opracowywanie rozkazów organizacyjnych na okres  
„P” i „W”; 

6) tworzenie rezerwy osobowej w zakresie wynikającym z zadań mobilizacyjno – obronnych; 

7) organizowanie i upowszechnianie informacji o doborze do służby w Policji oraz 
wykonywanie zleconych czynności w prowadzonych przez Lubelskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji postępowaniach kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających 
się do służby w Policji; 

8) organizowanie i prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w sprawie naboru kandydatów 
do pracy w Komendzie; 

9) opracowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak resortowych  
dla policjantów i pracowników cywilnych; 

10) prowadzenie i przechowywanie akt osobowych policjantów  i pracowników Komendy; 

11) koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad podległymi jednostkami i komórkami 
organizacyjnymi Komendy, w zakresie opiniowania policjantów i pracowników; 

12) opracowywanie projektu regulaminu Komendy i innych aktów normatywnych dotyczących 
jej działalności; 

13) koordynowanie całokształtu zagadnień związanych z prowadzeniem postępowań 
dyscyplinarnych oraz czuwanie nad zgodnym z procedurą wykonywaniem czynności  
i poziomem dyscypliny służbowej; 

14) wydawanie, ewidencjonowanie i przedłużanie ważności dokumentów służbowych 
policjantów i pracowników Komendy oraz członków ich rodzin; 

15) prowadzenie pełnej obsługi kadrowej policjantów i pracowników Komendy i jednostek 
podległych; 
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16) prowadzenie spraw z zakresu medycyny pracy w Komendzie; 

17) realizowanie zadań związanych z typowaniem i kierowaniem policjantów spełniających 
warunki kwalifikacyjne na określone rodzaje i formy szkoleń oraz egzaminy prowadzone 
przez szkoły i ośrodki szkolenia Policji; 

18) nadzorowanie i koordynowanie organizowanych rocznych cykli szkoleń w ramach 
doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego 
oraz wypracowywanie kierunków kształcenia policjantów; 

19) dokonywanie zgłoszeń i zmian do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS 
policjantów i pracowników cywilnych wg ustalonych zasad; 

20) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 

§ 22. 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Komendanta i I Zastępcy; 

2) nadzorowanie prawidłowego obiegu korespondencji jawnej w komórkach organizacyjnych 
Komendy i podległych jednostek; 

3) przyjmowanie pokwitowań mandatów karnych, ewidencjonowanie i przesyłanie ich do 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego; 

4) protokołowanie narad służbowych Komendanta; 

5) prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Komendy; 

6) planowanie i organizowanie spotkań i wizyt związanych z wykonywaniem funkcji 
reprezentacyjnych przez Komendanta; 

7) prowadzenie spedycji poczty specjalnej i poczty zwykłej; 

8) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 

§ 23. 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i kasowej Komendy, a w tym: 

a) prowadzenie książki obrotów kasowych, 
b) sporządzanie zestawień wydatków dokonywanych w ramach przyznanego 
 limitu, 
c) pobieranie środków finansowych z banku, 
d) wypłacanie uposażeń, wynagrodzeń, zaliczek i innych zobowiązań, 
e) rozliczanie i wypłatanie delegacji służbowych;  

 
2) sporządzanie zestawień wydatków dokonywanych w ramach przyznanego limitu; 

3) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków na wniosek funkcjonariuszy 
i pracowników; 

4) prowadzenie dokumentacji związanej z otrzymaniem darowizn; 

5) prowadzenie gospodarki finansowej Komendy zgodnie z wymogami ustawy o finansach 
publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy; 

6) opracowywanie projektów limitów finansowych Komendy oraz wniosków o dokonanie ich 
zmian w ciągu roku; 

7) sporządzanie wykazów dodatkowych należności policjantów i pracowników w zakresie 
określonym przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji; 
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8) sprawdzanie pod względem formalno–rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę 
realizacji wydatków objętych limitem finansowym; 

9) analizowanie stopnia wykorzystania limitu finansowego jednostki, w tym: 

a) funduszu płac, nagród uznaniowych i zapomóg, 

b) wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych; 

10) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód w majątku Komendy  
i jednostek podległych; 

11) rozliczanie biegłych sądowych – sporządzanie wykazów należności, deklaracji 
podatkowych za rok kalendarzowy PIT 11; 

12) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z dojazdami policjantów do służby; 

13) rozliczanie i prowadzenie ewidencji gratyfikacji urlopowych policjantów oraz prowadzenie 
ewidencji dopłat do wczasów; 

14) naliczanie opłat za zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza; 

16) prowadzenie i wykonywanie czynności w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 

a) dokonywanie windykacji należności czynszowych za media i zajmowane lokale 
służbowe położone w budynkach podległych Komendzie, 

b) naliczanie należności czynszowych oraz windykacja należności czynszowych  
za media i zajmowane lokale służbowe, 

c) opracowywanie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, planowanie i realizowanie 
wypłat równoważników pieniężnych za brak i remont mieszkań, 

d)  naliczanie stawek opłat i egzekwowanie od osób zajmujących lokale mieszkalne  
w budynkach resortu opłat m.in. czynszu oraz c.o. i prowadzenie w tym zakresie 
dokumentacji; 

17) przyjmowanie wpłat gotówki od policjantów z mandatów karnych gotówkowych, 
ewidencjonowanie ich w książce kasowej i odprowadzanie na rachunek bankowy 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w obowiązujących terminach; 

18) dokonywanie w ramach upoważnienia przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji wydatków budżetowych w Komendzie: 

a) akredytywy w zakresie określonym przez KWP w Lublinie, 

b) na ściśle określone cele, na podstawie otrzymanej dokumentacji z KWP w Lublinie 
stanowiącej podstawę wypłat w ramach limitu finansowego jednostki; 

19) dokonywanie miesięcznych rozliczeń wydatków budżetowych objętych akredytywą 
w Wydziale Finansów KWP w Lublinie; 

20) rozliczanie wydatków poniesionych w danym miesiącu – akredytywy, zaliczki i sum 
depozytowych; 

21) sporządzanie umów z kontrahentami zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; 

22) prowadzenie gospodarki transportowej Komendy, nadzorowanie problematyki ubezpieczeń 
komunikacyjnych policjantów i pracowników Komendy; 

23) zapewnienie niezbędnego zapotrzebowania logistycznego i technicznego na potrzeby 
Komendy oraz Komisariatu Policji w Piskach; 

24) naliczanie równoważników pieniężnych za wyżywienie w okresie zimowym, za obsługę 
codzienną pojazdów oraz za wyżywienie psów służbowych; 

25) organizowanie konserwacji i napraw sprzętu biurowego, kwaterunkowego oraz 
gospodarczego; 

26) prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych lub nieznanego pochodzenia oraz 
postępowanie z nimi wg obowiązujących przepisów; 

27) prowadzenie ewidencji będącego w dyspozycji Komendy sprzętu i materiałów; 
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28) dokonywanie wstępnej klasyfikacji sprzętu zużytego i zgłaszanie go do wybrakowania; 

29) wystawianie co miesiąc książki kontroli pracy pojazdu służbowego oraz rozliczanie jej  
w ostatnim dniu miesiąca; 

30) prowadzenie ewidencji i dokumentacji dotyczącej upoważnień na prowadzenie pojazdów 
służbowych; 

31) nadzorowanie problematyki ubezpieczeń majątkowych i na życie policjantów  
i pracowników; 

32) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 

§ 24. 

Zespół Administracyjno-Gospodarczy realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie obsługi konserwacyjnej Komendy; 

2) wykonywanie zadań w zakresie dbałości o przydzielone sprzęty, a także dbałości  
o czystość i porządek w pomieszczeniach i otoczeniu siedziby Komendy, jednostek 
podległych oraz posterunków Policji; 

3) wykonywanie obsługi codziennej pojazdów w Komendzie; 

4) zapewnienie należytej dbałości o sprzęt transportowy; 

5) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 

§ 25. 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw  Łączności i Informatyki realizuje następujące zadania: 

1) organizowanie, rozwijanie oraz utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń  
i systemów łączności policyjnej na terenie działalności Komendy; 

2) eksploatowanie i dbanie o techniczne utrzymanie urządzeń oraz systemów łączności 
policyjnej w koordynacji z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Lublinie; 

3) administrowanie i nadzorowanie stanowisk komputerowych ODN, EKSD, E-RSoW; 

4) wykonywanie czynności Lokalnego Administratora sieci komputerowej; 

5) współpracowanie z odpowiednimi służbami KWP w Lublinie i instytucjami spoza resortu                 
w zakresie łączności i informatyki Komendy i jednostek podległych; 

6) prowadzenie prawidłowego gospodarowania materiałami i sprzętem przydzielonym  
do wykonania swoich zadań; 

7) prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów informatyki i łączności będących  
na wyposażeniu Komendy i jednostek podległych; 

8) prowadzenie dokumentacji w zakresie eksploatacji zasobów informatyki w odniesieniu do: 
oprogramowania, kont użytkowników, systemów, struktury sieci, napraw, zasad korzystania 
z zasobów informatyki, naruszania zasad bezpieczeństwa itp.; 

9) nadzorowanie pod względem merytorycznym lub branie udziału w tworzeniu przepisów 
wewnętrznych w zakresie dotyczącym informatyki; 

10) prowadzenie prawidłowego administrowania bazami danych funkcjonującymi w Komendzie; 

11) wdrażanie i eksploatowanie systemami informatyki opracowywanymi centralnie i lokalnie; 

12) eksploatowanie policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych 
źródłowych wytworzonych w Komendzie oraz dokonywanie prostych sprawdzeń i analiz; 
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13) zapewnienie podstawowej obsługi technicznej sprzętu i obsługi technologicznej  
w niezbędnym zakresie, diagnozowanie i zlecanie napraw uszkodzonego sprzętu 
informatycznego; 

14) prowadzenie napraw sprzętu  informatycznego, w miarę możliwości i kompetencji; 

15) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 

§ 26. 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizuje następujące 
zadania: 

1) dokonywanie systematycznej kontroli warunków służby (pracy) oraz przestrzegania 
przepisów  i zasad bhp; 

2) na bieżąco informowanie pracodawcy o stwierdzonych przypadkach nieprzestrzegania 
obowiązujących przepisów i zasad bhp; 

3) dokonywanie okresowych ocen oraz analiz stanu bhp ze szczególnym uwzględnieniem  
stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz narażenia na powstawanie 
chorób zawodowych; 

4) prowadzenie przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpożarową w Komendzie; 

5) współpraca z Zespołem Kadr i Szkolenia w zakresie organizowania dla policjantów  
i pracowników szkoleń podstawowych i okresowych z dziedziny bhp; 

6) prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bhp nowoprzyjętych policjantów i pracowników; 

7) przedkładanie pracodawcy informacji o stanie bhp w Komendzie oraz źródłach zagrożeń 
zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania; 

8) branie udziału w pracach: 

a) komisji powypadkowych, wyjaśniających przyczyny wypadków w związku  
z wykonywaniem obowiązków służbowych – dotyczących policjantów, 

b) zespołów powypadkowych wyjaśniających przyczyny wypadków przy pracy – dotyczących 
pracowników cywilnych, 

c) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w drodze do pracy i z pracy dotyczących 
pracowników; 

9) sporządzanie dokumentacji powypadkowej w zakresie pkt 8 lit. a – c; 

10) przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypadków w służbie (pracy), prowadzenie 
rejestrów wypadków, stwierdzonych chorób zawodowych oraz wyników badań, a także 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;  

11) współdziałanie  przy realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez 
organy nadzoru nad warunkami pracy; 

12) współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad policjantami i 
pracownikami; 

13) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, 
takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA  
w celu poprawy warunków służby (pracy); 

14) prowadzenie kontroli aktualności zaświadczeń lekarskich stwierdzających zdolność do 
służby (pracy) na zajmowanym stanowisku; 

15) prowadzenie książek obiektów budowlanych Komendy oraz obiektów podległych 
Komendzie, stanowiących dokument przeznaczony do zapisów dotyczących 
przeprowadzonych badań, kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie 
użytkowania obiektu budowlanego; 

16) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 
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§ 27. 

Zespół  Ochrony Informacji Niejawnych realizuje następujące zadania: 

1) zapewnianie ochrony informacji niejawnych w Komendzie; 

2) zapewnianie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, 
przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, 

3) prowadzenie kontroli zgodności funkcjonowania sieci i systemów teleinformatycznych 
(SUŁTeLP, PSO, PSRS, ODN) ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa – ochrony 
fizycznej i elektromagnetycznej; 

4) nadzorowanie problematyki przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych 
osobowych „Poszukiwany”, „Elektroniczna książka służby dyżurnego” i „Elektroniczny 
Rejestr Spraw o Wykroczenia” oraz prowadzenie rejestrów wydanych upoważnień; 

5) koordynowanie ochrony fizycznej pomieszczeń i budynku Komendy; 

6) prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów  
o ochronie tych informacji; 

7) przeprowadzanie okresowych kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów 
niejawnych; 

8) opracowanie planów ochrony Komendy i nadzorowanie jego realizacji; 

9) przeprowadzanie szkoleń policjantów i pracowników w zakresie ochrony informacji 
niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych; 

10) gromadzenie, aktualizowanie oraz udostępnianie niejawnych oraz jawnych zbiorów 
obowiązujących aktów prawnych; 

11) prowadzenie i aktualizowanie rejestrów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania 
Policji; 

12) koordynowanie i rozpowszechnianie wśród policjantów aktów prawnych dotyczących 
Policji; 

13) prowadzenie Kancelarii Tajnej w tym: 

a) obsługiwanie kancelarii Komendy w zakresie dystrybucji dokumentów niejawnych, 

b) rejestrowanie dokumentów niejawnych w odpowiednich dziennikach, 

c) wydawanie oraz udostępnianie dokumentów niejawnych osobom posiadającym 
stosowne poświadczenia bezpieczeństwa, 

d) sprawowanie bezpośredniego i bieżącego nadzoru nad obiegiem dokumentów 
niejawnych w Komendzie, 

e) ewidencjonowanie pieczęci i stempli służbowych pionu ochrony informacji 
niejawnych, 

f) kontrolowanie zasadności oraz sposobu oznaczania cechami tajności dokumentów 
niejawnych wytwarzanych w Komendzie; 

14) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje stanowiące 
tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego; 

15) prowadzenie postępowań sprawdzających wobec policjantów oraz pracowników Policji, 
a także wobec kandydatów do służby i pracy w Policji, w celu wydania lub odmowy wydania 
poświadczenia bezpieczeństwa osobowego; 

16) przechowywanie i udostępnianie, zgodnie z przepisami  o ochronie informacji niejawnych, 
akt zakończonych postępowań sprawdzających; 
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17) prowadzenie oraz bieżące aktualizowanie wykazu stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, 
z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych – odrębnie dla poszczególnych 
klauzuli tajności; 

18) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów             
o ochronie informacji niejawnych; 

19) współpraca z pionem ochrony informacji niejawnych KWP, KGP, ABW, a także  
z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z instytucjami państwowymi             
i innymi organizacjami  w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

20) przygotowywanie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie pionu ochrony informacji 
niejawnych  w Komendzie oraz prowadzenie ewidencji niejawnych aktów prawnych; 

21) opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony tajemnicy państwowej  
oraz tajemnicy służbowej wynikającej z ustawy o ochronie informacji niejawnych; 

22) prowadzenie organizacji obrotu poczty specjalnej na terenie swojego działania, w tym  
w zakresie przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony dokumentów zawierających 
wiadomości stanowiące tajemnicę państwową i służbową; 

23) prowadzenie nadzoru nad terminowym składaniem oświadczeń majątkowych przez 
policjantów Komendy, dokonywanie ich weryfikacji oraz prowadzenie teczek w tym 
zakresie; 

24) prowadzenie nadzoru nad powielaniem dokumentów niejawnych w Komendzie; 

25) gromadzenie i przechowywanie w sposób trwały lub czasowy materiałów archiwalnych; 

26) odpowiadanie za prawidłowe wykonywanie czynności dotyczących składowania 
dokumentów w składnicy akt Komendy i ewidencji archiwalnej, a także za prowadzenie 
rejestrów: 

a) akt przekazanych do składnicy, 
b) akt brakowanych kategorii BC, 
c) akt brakowanych kategorii B; 

27) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy. 
 
 
 

ROZDZIAŁ V 

Współpraca jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze powiatu 

 
§ 28. 

 
 Komórki organizacyjne Komendy udzielają jednostce organizacyjnej Policji, o której mowa 
w § 4, na zasadach określonych odrębnymi przepisami Komendanta Głównego Policji, informacji 
gromadzonych w bazach danych. 

§ 29. 

 W przypadku prowadzenia operacji, działań lub realizacji innych zadań policyjnych 
wykraczających poza zasięg terytorialny Komisariatu Policji, o którym mowa w § 4, działaniami 
policyjnymi kieruje Komendant lub wyznaczony przez niego policjant, jeżeli nie są one 
koordynowane przez właściwą komórkę organizacyjną Komendy. 
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ROZDZIAL VI 

 
Postanowienia końcowe 

§ 30. 

1. Akty wykonawcze wydane na podstawie obowiązującego regulaminu zachowują moc 
obowiązująca, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

2. Traci moc Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Policji w Świdniku z dnia 31 sierpnia 
2007 r.  ze zmianami: z dnia 22 lipca 2008 r., z dnia 03 grudnia 2008 r., z dnia 30 kwietnia 2009 r.,       
z dnia 29 maja 2009 r., z dnia 22 grudnia 2009 r.  

 

§ 31. 

     Regulamin  wchodzi w życie z dniem  01 sierpnia 2010 r. 
 

 

 

 

 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
W ŚWIDNIKU 

 
 

    mł. insp. mgr Bogumił  POLIKARSKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w porozumieniu: 

 

LUBELSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
 
 

insp. mgr Dariusz DZIAŁO  
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UZASADNIENIE 

 

 
Komendant Powiatowy Policji na podstawie art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

(Dz. U. z 2007 r., nr 43, poz. 277, z późn. zm.), wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu 
Komendy. 

Uwzględniając przepis art. 7 ust. 4 przywołanej ustawy, komendant powiatowy Policji 
obowiązany jest ustalić regulamin komendy powiatowej Policji w porozumieniu z komendantem 
wojewódzkim Policji.  

Zmiana Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Świdniku z dnia 31 sierpnia 2007 r. 
(z późn. zm.) jest następstwem planowanych zmian organizacyjno-etatowych wchodzących  
w życie z dniem 01 sierpnia 2010 r. 

 W wyniku zmian organizacyjnych dokonuje się utworzenia Zespołu Finansów  
i Zaopatrzenia z likwidowanych komórek organizacyjnych o nazwie Jednoosobowe Stanowisko  
do spraw Finansów oraz Zespołu Zaopatrzenia, co podyktowane jest oceną wykonywanych zadań 
i realizowanych czynności w obu komórkach. 

Ponadto liczba i zakres przeprowadzanych zmian w dotychczas obowiązującym 
regulaminie z 2007 r. powoduje istotne utrudnienia w posługiwaniu się tekstem tego regulaminu  
i uzasadnia konieczność uchylenia dotychczas obowiązującego regulaminu i wprowadzenie w jego 
miejsce nowego. 

W związku z powyższym zgodnie z § 3 ust. 3 zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego 
Policji z dnia  28 września 2007 r.  w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania 
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji  (Dz. Urz.  KGP z 2007 r., nr 18, 
poz. 54 z późn. zm.). wprowadza się Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. 

Wejście w życie regulaminu nie spowoduje skutków finansowych w budżecie pozostającym                   
w dyspozycji Komendanta.    
  


