
REGULAMIN  

KOMISARIATU POLICJI W PIASKACH 

 

z dnia 15 kwietnia 2011 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 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

 

Regulamin określa strukturę organizacyjną Komisariatu Policji w Piaskach, zakres 

zadań komórek organizacyjnych i tryb kierowania w jednostce. 

 

§ 2 

 

1. Komisariat Policji w Piaskach, zwany dalej „Komisariatem”, jest jednostką organizacyjną 

Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Komisariatu Policji w Piaskach. 

2. Siedziba Komisariatu znajduje się w Piaskach przy ul. Braci Spozów 19. 

 

§ 3 

 

1. Komendant Komisariatu Policji w Piaskach wykonuje na obszarze miasta i gminy Piaski 

oraz gmin Trawniki i Rybczewice zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa 

ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego określone w ustawach  

i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw. 

                                                 
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, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857,  
Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602. 
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2. Komendant Komisariatu Policji w Piaskach podlega: 

1) zwierzchnictwu Starosty Świdnickiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Piaski, 

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; 

2) nadzorowi Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i Komendanta 

Powiatowego Policji w Świdniku w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji 

przełożonego wszystkich policjantów podległego rejonu służbowego  

i terenowego organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej 

właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

§ 4 

 

1. Zadania Komisariatu 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 Komisariatu określają odrębne przepisy 

Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji. 

 

§ 5 

 

1. Służba i praca w Komisariacie 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 oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych  

i administracji. 
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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. 

 

§ 6 

 

 Komendant Komisariatu Policji w Piaskach przyjmuje skargi i wnioski każdego dnia 

służby w godzinach urzędowania. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

Struktura organizacyjna Komisariatu 

 

§ 7 

 
1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komisariatu: 

 
1) Kierownictwo: 

a) Komendant Komisariatu Policji, 
b) Zastępca Komendanta Komisariatu Policji; 

 

2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej: 

a) Zespół Kryminalny; 

 

3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej: 

a) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Wykroczeń, 
b) Zespół Patrolowo-Interwencyjny, 
c) Zespół Dzielnicowych; 

 
4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji  

w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:  

a) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Wspomagających. 

 

2. Schemat organizacyjny Komisariatu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
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ROZDZIAŁ 3 

Tryb kierowania w Komisariacie 

 

§ 8 

 

 Komisariatem kieruje Komendant Komisariatu Policji w Piaskach, zwany dalej 

„Komendantem”, przy pomocy Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji, zwanego dalej 

„Zastępcą” oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników. 

 

§ 9 

 

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 Zastępca. 

3. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta i Zastępcę, 

zadania i kompetencje przejmuje wyznaczony policjant na podstawie pisemnego 

upoważnienia. 

 

§ 10 

 

1. Komendant sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi Komisariatu, o których 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 4. 

2. Zastępca sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi Komisariatu, o których mowa 

w § 7 ust. 1 pkt 3. 
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§ 11 

 

1. Komendant określa zadania podległych komórek organizacyjnych oraz sporządza karty 

opisu stanowisk pracy dla poszczególnych stanowisk służbowych. 

3. Komendant jest obowiązany do niezwłocznej aktualizacji zadań i kart opisu stanowisk 

pracy, o których mowa w ust. 1. 

4. Komendant może zlecać podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie 

czynności innych niż ustalone w zakresach czynności dla stanowisk służbowych,  

w granicach obowiązujących przepisów. 

5. Komendant obowiązany jest stwarzać warunki do sprawnej realizacji zadań służbowych, 

kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia właściwych postaw etycznych. 

 

§ 12 

 

1. Komendant w terminie 30 dni od wejścia w życie regulaminu określi zadania podległych 

komórek organizacyjnych oraz sporządzi karty opisu stanowisk pracy dla poszczególnych 

stanowisk służbowych, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Komendant obowiązany jest 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 4 

Zakresy zadań komórek organizacyjnych Komisariatu 

 

 
§ 13 

 

 Zespół 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: 

a) korupcji we wszystkich dziedzinach życia społecznego, 

b) przestępczości komputerowej i ochrony dóbr intelektualnych; 

3) wykonywanie czynności w zakresie poszukiwań rzeczy i osób ukrywających się przed 

organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz zaginionych, a także identyfikacji osób  

i zwłok, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami i komórkami 

organizacyjnymi Policji; 

4) analizowanie struktury dynamiki i geografii przestępczości kryminalnej, gospodarczej, 

narkotykowej i towarzyszących zjawisk patologii społecznej, w celu wdrażania 

skutecznych form i metod jej rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania; 

5) organizowanie i prowadzenie pracy operacyjnej 

6) prowadzenie postępowań przygotowawczych; 

7) prowadzenie czynności sprawdzających, dochodzeń i śledztw zleconych przez 

Prokuraturę Rejonową w Świdniku; 

8) realizowanie zadań z zakresu rejestracji postępowań przygotowawczych, statystyki 

policyjnej oraz rejestracji kryminalnej przestępstw i ich sprawców; 

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

10) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu eliminację okoliczności sprzyjających 

popełnianiu przestępstw oraz współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi 

podmiotami fizycznymi i instytucjami; 
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11) wykonywanie w zakresie określonym przepisami prawa karnego innych czynności 

zleconych przez prokuraturę i sąd; 

12) ujawnianie i zabezpieczanie mienia u osób podejrzanych na poczet przyszłych grzywien, 

kar dodatkowych, roszczeń odszkodowawczych; 

13) utrzymywanie kontaktów roboczych z organami kontrolnymi; 

14) organizowanie i bezpośrednie wykonywanie czynności procesowych na miejscu 

zaistniałych zdarzeń; 

15) dokonywanie oceny zabezpieczonego materiału dowodowego pod kątem jego 

przydatności w procesie wykrywczym przy wykorzystaniu możliwości konsultacji  

z biegłym reprezentującym stosowną specjalność kryminalistyczną; 

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

17) realizowanie poleceń i wytycznych Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz 

Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku z zakresu zadań pionu kryminalnego; 

18) utrzymywanie kontaktów merytorycznych z ekspertami Laboratorium 

Kryminalistycznego oraz innymi komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 

i Komendy Powiatowej Policji w Świdniku; 

19) prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń oraz rejestru czynności sprawdzających  

i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczych; 

20) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej i wypływającej z Komisariatu 

oraz jej rozdzielanie; 

21) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Komisariatu; 

22) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych 

osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów; 

23) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy 

Powiatowej Policji w Świdniku. 
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§ 14 

 

 Jednoosobowe Stanowisko do spraw Wykroczeń realizuje następujące zadania: 

1) przyjmowanie zawiadomień o popełnionych wykroczeniach; 

2) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 

3) wykonywanie czynności procesowych i pozaprocesowych zmierzających do ustalenia 

sprawców wykroczeń; 

4) przygotowywanie i przedstawianie do podpisu przełożonemu decyzji merytorycznie 

kończących postępowanie; 

5) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych 

osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów; 

6) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy 

Powiatowej Policji w Świdniku. 

 

§ 15 

 

Zespół Patrolowo-Interwencyjny realizuje następujące zadania: 

1) przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zdarzeniom naruszającym 

bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w szczególności: 

a) zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszających porządek publiczny, 

b) organizowanie i podejmowanie działań prewencyjnych zmierzających do 

zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych oraz 

występowaniu zjawisk kryminogennych, 

c) nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu tworzenia 

atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za zapobieganie 

zagrożeniom; 
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2) w razie zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia niezwłoczne podejmowanie interwencji 

oraz działań zmierzających do ustalenia i ujęcia sprawcy, w tym sprawcy nieletniego; 

3) w przypadku wystąpienia zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny 

podejmowanie natychmiastowych działań zmierzających do jego przywrócenia; 

4) podejmowanie działań porządkowych oraz innych określonych w odrębnych przepisach 

w czasie pożarów, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, powodzi i innych klęsk 

żywiołowych; 

5) wdrażanie procedury postępowania 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; 

6) podejmowanie działań pościgowych określonych odrębnymi przepisami, za sprawcami 

przestępstw i wykroczeń zbiegłymi z miejsca wydarzenia; 

7) współdziałanie z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji, organami 

administracji samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa publicznego; 

8) wykonywanie zadań w zakresie konwojowania i doprowadzania osób skazanych lub 

zatrzymanych do zakładu karnego, aresztu śledczego, prokuratury, sądu i innych 

uprawnionych organów administracji państwowej; 

9) udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym osobom 

uprawnionym; 

10) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych 

osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów; 

11) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy 

Powiatowej Policji w Świdniku. 
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§ 16 
 

Zespół Dzielnicowych realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, 

terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa 

publicznego; 

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w szczególności przez: 

a) inspirowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii, 

b) prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w ramach prewencji 

kryminalnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją, 

c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,  

w szczególności przez: 

a) podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób 

poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa 

lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia, 

b) zabezpieczanie miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu 

przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej, 

c) ustalanie świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców, 

d) bieżąca analizę stanu bezpieczeństwa w rejonie służbowym; 

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa 

miejscowego; 

5) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie lub 

wykroczeniu; 
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6) wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej; 

7) wykonywanie zadań w zakresie konwojowania i doprowadzania osób skazanych lub 

zatrzymanych do zakładu karnego, aresztu śledczego, prokuratury, sadu i innych 

uprawnionych organów administracji państwowej; 

8) udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym osobom 

uprawnionym; 

9) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych 

osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów; 

10) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy 

Powiatowej Policji w Świdniku. 

 

 

§ 17 
 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Wspomagających realizuje następujące 
zadania: 

1) zabezpieczanie pierwszego kontaktu interesanta z Policją; 

2) obsługa recepcyjna Komisariatu; 

3) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych 

komórek organizacyjnych Komisariatu lub policjantów załatwiających sprawy; 

4) prowadzenie ewidencji obecności w pracy policjantów i pracowników Komisariatu; 

5) prowadzenie dziennika telefonogramów przychodzących i wychodzących oraz książki 

ewidencji kluczy; 

6) prowadzenie ewidencji wydanych Mobilnych Terminali Przenośnych, radiotelefonów 

oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych; 

7) prowadzenie spedycji poczty zwykłej i specjalnej, 

8) protokołowanie przebiegu odpraw służbowych policjantów Komisariatu; 
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9) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych 

osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów; 

10) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy 

Powiatowej Policji w Świdniku. 

 

ROZDZIAŁ 5 

Współpraca Komisariatu i komórek organizacyjnych Policji funkcjonuj ących  

na obszarze gmin 

 

§ 18 

 

1. Działalność poszczególnych pionów służbowych Komisariatu koordynowana jest przez 

kierowników komórek organizacyjnych odpowiednich służb Komendy Powiatowej 

Policji w Świdniku. 

2. W przypadku prowadzenia operacji, działań lub realizacji innych zadań policyjnych 

wykraczających poza zasięg terytorialny Komisariatu, na podstawie właściwej 

dokumentacji działaniami policyjnymi kieruje Komendant Powiatowy Policji  

w Świdniku lub wyznaczony przez niego policjant, jeżeli nie są one koordynowane przez 

właściwą komórkę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.  

3. W zakresie prowadzenia akcji i operacji policyjnych wykraczających poza obszar 

działania Komisariatu i Komendy Powiatowej Policji w Świdniku działania prowadzone 

będą zgodnie z planem zatwierdzonym przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Policji. 

 

ROZDZIAŁ 6 

Postanowienia końcowe 

 
§ 19 

 

 Traci moc Regulamin Komisariatu Policji w Piaskach z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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§ 20 

 
 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r. 

 

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI  
W PIASKACH 

 

kom. Dariusz KUŁAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w porozumieniu: 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 
W ŚWIDNIKU 

  
 insp. Bogumił POLIKARSKI 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Komendant Komisariatu 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 

podległego mu Komisariatu. Uwzględniając przepis art. 7 ust. 4 przywołanej wyżej ustawy 

komendant komisariatu Policji obowiązany jest ustalić regulamin komisariatu Policji  

w porozumieniu z komendantem powiatowym Policji. 

Nowelizacja Regulaminu Komisariatu Policji w Piaskach z dnia 29 czerwca 2010 r. 

wynika z planowanych zmian organizacyjnych w Komisariacie Policji w Piaskach 

wchodzących w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.  

W wyniku zmian organizacyjnych dokonuje się likwidacji Referatu Prewencji,  

oraz tworzy się Jednoosobowe Stanowisko do spraw Wykroczeń, Zespół Patrolowo-

Interwencyjny i Zespół Dzielnicowych. Ponadto  tworzy się Jednoosobowe Stanowisko  

do spraw Wspomagających w celu zapewnienia obsługi recepcyjnej Komisariatu  

i zabezpieczenia pierwszego kontaktu interesanta z Policją. Wprowadzenie tych zmian 

wymaga dokonania zmian poszczególnych paragrafów Regulaminu Komisariatu Policji  

w Piaskach z dnia 29 czerwca 2010 r. tj. § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14. Zakres 

wprowadzonych zmian byłby bardzo szeroki i spowodowałby nieczytelność wspomnianego 

regulaminu, dlatego zasadnym jest wprowadzenie nowego regulaminu określającego zadania 

poszczególnych, nowopowstałych komórek organizacyjnych Komisariatu oraz określających 

kompetencje Komendanta i jego Zastępcy. 

Wejście w życie regulaminu nie spowoduje skutków finansowych w budżecie 

pozostającym w dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku. 

 

 


