
 

REGULAMIN  

KOMISARIATU POLICJI W PIASKACH 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

 

zmieniający Regulamin Komisariatu Policji w Piaskach 

 

Na podstawie art.7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity  

Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.1)  postanawia się, co następuje: 

 

 
§ 1 

 

W regulaminie Komisariatu Policji w Piaskach z dnia 15 kwietnia 2011 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

 
 

1) w § 7 w ust. 1: 

 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 
 „ 2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej: 

a) Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy, 

b) Zespół Dochodzeniowo-Śledczy;”, 

 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji  
w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:  

a) Zespół Wspomagający.”; 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2012 r. poz. 627,  
poz. 664 i poz. 908. 
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2) uchyla się § 13; 

 

3) po § 13 dodaje się § 13 a w brzmieniu: 
 

§ 13 a 

 
Zespół Operacyjno – Rozpoznawczy realizuje następujące zadania: 
 
 

1) rozpoznawanie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, 
narkotykowej, gospodarczej oraz korupcji; 

2) 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; 

3) wykonywanie czynności w zakresie poszukiwań 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, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

4) organizowanie i prowadzenie pracy operacyjnej zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami; 

5) rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie przestępczości nieletnich; 

6) monitorowanie zjawisk w zakresie subkultur młodzieżowych, sekt 
wyznaniowych i innych środowisk stwarzających zagrożenie przestępcze; 

7) ujawnianie mienia u osób podejrzanych na poczet przyszłych kar i grzywien 
oraz roszczeń odszkodowawczych; 

8) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych 
osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

9) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt 
Komendy Powiatowej Policji w Świdniku lub archiwum Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w zależności od obowiązujących przepisów.”; 
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4) po § 13 a dodaje się § 13 b w brzmieniu: 
 

 
„ § 13 b 

 
Zespół Dochodzeniowo-Śledczy realizuje następujące zadania: 
 
 
1) wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w celu ustalenia sprawców 

przestępstw, w tym nieletnich sprawców czynów karalnych, uzyskiwanie 
materiałów dowodowych celem wykorzystania w postępowaniach 
przygotowawczych oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami 
Policji i instytucjami; 

2) prowadzenie postępowań przygotowawczych i postępowań sprawdzających 
również zleconych przez prokuraturę, oraz wykonywanie w zakresie określonym 
przepisami prawa karnego innych czynności zleconych przez prokuraturę i sąd; 

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

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

5) ujawnianie i zabezpieczanie mienia u osób podejrzanych na poczet przyszłych 
kar i grzywien oraz roszczeń odszkodowawczych; 

6) kierowanie, organizowanie i bezpośrednie wykonywanie czynności 
dochodzeniowo-śledczych na miejscu zaistniałych zdarzeń; 

7) realizowanie poleceń i wytycznych Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji oraz Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku z zakresu zadań 
dochodzeniowo-śledczych; 

8) prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń oraz rejestru postępowań 
sprawdzających i odmów wszczęć postępowań przygotowawczych; 

9) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych 
osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

10) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt 
Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.”; 
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5)  § 17 otrzymuje brzmienie: 
 
 

„§ 17 
 
 

Zespół Wspomagający realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Komendanta i Zastępcy; 

2) prowadzenie spedycji poczty specjalnej i Poczty Polskiej; 

3) obsługa recepcyjna Komisariatu; 

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) protokołowanie narad służbowych policjantów Komisariatu; 

8) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych 
osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów; 

9) porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt 
Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.”; 

 

6)  załącznik do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 2 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r. 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI  
W PIASKACH 

 

nadkom. Dariusz KUŁAJ 

 

 

 

 

w porozumieniu: 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 
W ŚWIDNIKU 
z upoważnienia 

I Zastępca  
Komendanta Powiatowego Policji  

w Świdniku 

 
podinsp. Zbigniew KRZOS 
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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 2011 r. Nr 287, poz. 1687 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 15 kwietnia 2011 r. 

wynika z planowanych zmian organizacyjnych w Komisariacie Policji w Piaskach 

wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  

W wyniku zmian organizacyjnych dokonuje się likwidacji Zespołu Kryminalnego  

oraz tworzy się Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy i Zespół Dochodzeniowo-Śledczy,  

dla których określa się zadania do realizacji. Jest to podyktowane oceną wykonywanych 

zadań oraz wynika z potrzeby poprawy procesu wykrywczego na terenie działania 

Komisariatu Policji w Piaskach. 

Dotychczasowe zadania Jednoosobowego Stanowiska do spraw Wspomagających 

rozszerzono o zadania z zakresu obsługi kancelaryjnej Komendanta i Zastępcy  

oraz o zadania z zakresu spedycji poczty specjalnej i zwykłej. W związku z tym zwiększono 

obsadę etatową wspomnianej komórki organizacyjnej i utworzono Zespół Wspomagający. 

Wejście w życie regulaminu nie spowoduje skutków finansowych w budżecie 

pozostającym w dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku. 

 

 


