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REGULAMIN 
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚWIDNIKU 

 
z dnia 15 grudnia  2011 r. 

 
 

zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świdniku 

 

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: 

 
 

§ 1. 
 

 W Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Świdniku z dnia 15 lipca 2010 r. 
zmienionym Regulaminem z dnia 14 stycznia 2011 r. i 14 kwietnia 2011 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§ 23. 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Komendy, a w tym m.in.: 

a) prowadzenie książki obrotów kasowych i książki mandatowej, 

b) przyjmowanie wpłat gotówki za nałożone grzywny w drodze mandatu karnego 
przez policjantów, ewidencjonowanie ich w książce kasowej oraz sporządzanie 
okresowych rozliczeń z zebranych kwot odprowadzanych na konto Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego i ich wpłata do banku, 

c) przyjmowanie należności z tytułu opłat za pobyt w Pomieszczeniu Dla Osób 
Zatrzymanych Wydziału Prewencji oraz ich wpłata do banku; 

d) przechowywanie środków pieniężnych w sposób zapewniający ich należytą 
ochronę; 

2) sporządzanie wykazów dodatkowych należności policjantów i pracowników  
w zakresie określonym przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji; 

3) rozliczanie wydatków poniesionych w danym miesiącu – zaliczki, sumy depozytowe; 

                                                 
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, 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, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r.  
Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1205, Nr 207, poz. 1229 i Nr 217, poz. 1280. 
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4) dokonywanie w ramach upoważnienia przez Lubelskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji wydatków budżetowych w Komendzie na ściśle określone 
cele, na podstawie otrzymanej dokumentacji z Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Lublinie; 

5) prowadzenie gospodarki transportowej Komendy; 

6) nadzorowanie problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych policjantów  
i pracowników Komendy; 

7) zapewnienie niezbędnego zapotrzebowania logistycznego i technicznego na potrzeby 
Komendy i jednostki podległej; 

8) naliczanie równoważników pieniężnych za wyżywienie policjantów w okresie 
zimowym, za obsługę codzienną pojazdów oraz za wyżywienie psów służbowych  
w ciągu całego roku kalendarzowego; 

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

10) prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych lub nieznanego pochodzenia oraz 
postępowanie z nimi według obowiązujących przepisów; 

11) prowadzenie ewidencji będącego w dyspozycji Komendy sprzętu i materiałów; 

12)   dokonywanie wstępnej klasyfikacji sprzętu zużytego i zgłaszanie go do 
wybrakowania; 

13) koordynowanie i nadzór nad dostawą oraz prowadzenie ewidencji opału zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

14) wydawanie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 

15) przestrzeganie terminowego przeglądu sprzętu techniki policyjnej, jego kalibracji, 
wzorcowania i legalizacji; 

16) sporządzanie wykazów należności dla policjantów i pracowników uprawnionych do 
pobierania równoważnika pieniężnego za czyszczenie i naprawę wyposażenia 
specjalnego; 

17) sprawdzanie i pilnowanie terminów ważności pakietów do pobierania materiału 
genetycznego do bazy DNA, urządzeń jednorazowego użytku do wykrywania w ślinie 
środków działających podobnie do alkoholu oraz pakietów do pobierania próbek krwi; 

18) uformianie faktur za zakupione materiały i części do pojazdów służbowych oraz faktur 
z warsztatu samochodowego za dokonane drobne naprawy bieżące samochodów 
będących na stanie Komendy; 

19) uformianie faktur od dostawców i kontrahentów oraz przesyłanie do właściwych 
wydziałów KWP w Lublinie; 

20) rozliczanie delegacji służbowych policjantów i pracowników cywilnych Komendy 
oraz sporządzanie list należności z tego tytułu w informatycznym programie 
płacowym; 

21) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków na wniosek funkcjonariuszy  
i pracowników cywilnych Komendy; 

22) analizowanie i nadzorowanie stopnia wykorzystania limitu finansowego jednostki,  
w tym wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych; 
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23) sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w limitach finansowych w ciągu roku 
kalendarzowego; 

24) prowadzenie dokumentacji związanej z dojazdami policjantów do służby; 

25) rozliczanie i prowadzenie ewidencji gratyfikacji urlopowych policjantów; 

26) sporządzanie wykazów dodatkowych należności policjantów i pracowników  
w zakresie określonym przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w informatycznym programie płacowym; 

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

28) naliczanie opłat za zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza; 

29) sporządzanie umów z kontrahentami zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
zamówień publicznych; 

30) prowadzenie i wykonywanie czynności w zakresie gospodarki mieszkaniowej; 

31) prowadzenie ewidencji wydatków ponoszonych w związku z realizacją umów  
w zakresie badania osób zatrzymanych i przechowywania pojazdów zatrzymanych  
do celów dochodzeniowo-śledczych;  

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

 

 
2) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24. 

Zespół Administracyjno-Gospodarczy realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie obsługi konserwacyjnej Komendy i jednostki podległej; 

2) wykonywanie zadań w zakresie dbałości o przydzielone sprzęty, a także dbałości  
o czystość i porządek w pomieszczeniach służbowych i otoczeniu siedziby Komendy  
i jednostki podległej; 

3) zapewnienie należytej dbałości o sprzęt transportowy; 

4) realizowanie bieżących potrzeb transportowych Komendy.”; 

 

 
3) w § 26 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17-19 w brzmieniu: 

„17) sporządzanie wykazu substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 
występujących w obiektach Komendy i jednostki podległej; 

18)  prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód w majątku Komendy  
i jednostki podległej; 

19)  realizowanie problematyki darowizn na rzecz Komendy i jednostki podległej.”. 
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§ 2. 
 

 Regulamin  wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2012 r. 
 
 
 
 
 
 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
W ŚWIDNIKU 

 
              insp. Bogumił  POLIKARSKI 

 
 
 
 
 
 
 
w porozumieniu: 
 

LUBELSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

 
nadinsp. Dariusz DZIAŁO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
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 15 lipca 2010 r. 
zmienionego Regulaminem z dnia 14 styczna 2011 r. oraz Regulaminem z dnia 14 kwietnia 2011 r. 
wynika z polecenia Biura Finansów KGP, zawartego w piśmie l. dz. FR-9373/3011 z dnia  
28 października 2011 r., dotyczącego likwidacji rachunków pomocniczych dla finansowania zadań 
komend miejskich i powiatowych Policji z upływem 2011 r., co powoduje konieczność 
dokonywania płatności względem policjantów i pracowników oraz za świadczone usługi przez 
podmioty zewnętrzne w formie bezgotówkowej bezpośrednio z rachunku bankowego Komendy. 
 W związku z powyższym dokonano uaktualnienia zadań realizowanych w Zespole 
Finansów i Zaopatrzenia Komendy obejmujących wspomnianą tematykę. Dokonano również 
uszczegółowienia i nowego podziału zadań pomiędzy Zespołem Finansów i Zaopatrzenia, 
Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw BHP oraz Zespołem Administracyjno-Gospodarczym 
Komendy.  
 Z Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Komendy wyłączono zadania dotyczące 
realizowania bieżących potrzeb transportowych Komendy i włączono je do Zespołu 
Administracyjno-Gospodarczego Komendy. Wyłączono również prowadzenie postępowań 
wyjaśniających w sprawach szkód w majątku Komendy oraz realizowanie problematyki darowizn 
na rzecz Komendy i przekazano je do realizacji w Jednoosobowym Stanowisku do spraw BHP 
Komendy.  

 Z uwagi na nowy podział zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Komendy, 
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 Nr 18, poz. 135 z późn. zm.), wprowadza się 
zmiany Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. 

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

  


