
REGULAMIN  

 

KOMISARIATU POLICJI W PIASKACH 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

Na podstawie art.7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 355 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 oraz zasady współdziałania  

z jednostką organizacyjną Policji funkcjonującą na obszarze powiatu świdnickiego. 

 

§ 2 

 

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

organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Komisariatu Policji  

w Piaskach, zwanego dalej „Komendantem”. 

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

 

§ 3 

 

1. Komendant wykonuje na obszarze Miasta i Gminy Piaski, Gminy Trawniki oraz Gminy 

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 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217 i 1268. 
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2. Komendant podlega nadzorowi Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku  

w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego na terenie powiatu 

Świdnickiego i terenowego organu administracji rządowej właściwego w sprawach 

ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Lublinie 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. 

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 lub jego Zastępca przyjmuje skargi  

i wnioski w poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 17.00, a w pozostałe dni tygodnia  

w godzinach urzędowania. 
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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) Zespół Wspomagający. 

2. Schemat organizacyjny Komisariatu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

 

Rozdział 3 

 

Tryb kierowania w Komisariacie 

 

§ 8 

 

Komisariatem kieruje Komendant, przy pomocy Zastępcy Komendanta Komisariatu 

Policji, zwanego dalej „Zastępcą” oraz podległych policjantów i pracowników. 
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§ 9 

 

1. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta, zakres jego 

zadań i kompetencji przejmuje Zastępca. 

2. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta i Zastępcę 

jednocześnie, ich zadania i kompetencje, na podstawie pisemnego upoważnienia, 

przejmuje wyznaczony policjant.  

3. Wyznaczenie policjanta o którym mowa w ust. 2 wymaga akceptacji Komendanta 

Powiatowego Policji w Świdniku. 

 

§ 10 

 

1. Komendant sprawuje nadzór nad pracą Zastępcy oraz 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. 

 

§ 11 

 

Komendant: 

1) planuje, organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez wszystkie komórki 

organizacyjne Komisariatu; 

2) może upoważnić Zastępcę, poszczególnych policjantów lub pracowników do 

wydawania w jego imieniu decyzji lub wykorzystania uprawnień w określonych 

sprawach, jak też załatwiania spraw w zakresie określonym w upoważnieniu; 

3) upoważnienia o którym mowa w ust. 2 w imieniu Komendanta może udzielić 

także Komendant Powiatowy Policji w Świdniku; 

4) określa zadania podległych komórek organizacyjnych sporządza, aktualizuje karty 

opisu stanowisk pracy dla poszczególnych stanowisk służbowych, zapoznaje 

podległych policjantów i pracowników z tymi kartami i opisami w trybie  

i terminach wskazanych w przepisach szczególnych; 

5) może powoływać, w uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym Policji  

w Świdniku, stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i wyznaczać policjantów lub 

pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy tych zespołów; 
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6) może zlecać podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie czynności 

innych niż ustalone w zakresach czynności dla stanowisk służbowych,  

w granicach obowiązujących przepisów; 

7) obowiązany jest stwarzać warunki do sprawnej realizacji zadań służbowych, 

kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia właściwych postaw 

etycznych; 

8) realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, a także medycyny pracy; 

9) obowiązany jest do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz ochrony 

danych osobowych.  

 

Rozdział 4 

 

Zakresy zadań komórek organizacyjnych Komisariatu 

 

§ 12 

 

Do zadań wspólnych, realizowanych przez komórki organizacyjne Komisariatu  

w zakresie ich właściwości merytorycznej należy: 

1) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej 

Policji w Świdniku oraz innych działających na terenie woj. lubelskiego; 

2) udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek organizacyjnych 

Komendy Powiatowej Policji w Świdniku; 

3) monitorowanie zmian w przepisach prawa; 

4) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia sprawnej, 

właściwej i terminowej realizacji zadań; 

5) systematyczna aktualizacja wymaganych danych w dostępnych systemach 

teleinformatycznych oraz zbiorach danych wykorzystywanych w Policji; 

6) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych; 

7) uczestniczenie w procesie udostępniania informacji publicznej; 

8) zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych w zakresie 

wynikającym z odrębnych przepisów; 

9) prowadzenie doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników 

Komisariatu; 
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10) opracowywanie analiz, sprawozdań, informacji oraz innych dokumentów  

o charakterze planistycznym lub sprawozdawczym; 

11) prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami ewidencji i sprawozdawczości; 

12) realizowanie zadań dotyczących powierzania mienia; 

13) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej; 

14) organizowanie pracy komórki organizacyjnej Komisariatu poprzez: 

a) obsługę kancelaryjno-biurową, administracyjno-gospodarczą  

i organizacyjno-kadrową we współpracy z właściwymi komórkami 

Komisariatu, 

b) archiwizowanie dokumentacji zgromadzonej w komórce organizacyjnej 

Komisariatu. 

 

§ 13 

 

Zespół Kryminalny realizuje następujące zadania: 

1) realizowanie czynności dochodzeniowo – śledczych w ramach: postępowań 

sprawdzających, wykonywanych czynności procesowych zabezpieczających 

dowody w niezbędnym zakresie, o których mowa w art. 308 §1 kpk, oraz 

prowadzonych postępowaniach przygotowawczych w formie śledztwa  

i dochodzenia; 

2) realizowanie poleceń Sądu lub Prokuratora wydawanych w zakresie postępowania 

karnego oraz innych organów, jeżeli tak stanowi Ustawa określająca ich 

uprawnienia; 

3) prowadzenie rejestracji kryminalnej, statystycznej przestępstw i ich sprawców 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) zabezpieczanie, przechowywanie i postępowanie z zabezpieczonymi 

przedmiotami (dowodami rzeczowymi), przy uwzględnieniu właściwego miejsca  

i zasad przechowywania; 

5) uczestniczenie w powołanych grupach operacyjno – procesowych przy 

określonym zakresie zwolnienia policjanta z dotychczasowych obowiązków; 

6) zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków stosowanie podstawowych 

metod pracy operacyjnej;  

7) wykonywanie konwojów i doprowadzeń z zachowaniem przepisów i zasad 

wykonywania konwojów i doprowadzeń osób; 
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8) korzystanie, po akceptacji przełożonych, z pomocy biegłych, specjalistów oraz 

sprzętu specjalistycznego, celem zapewnienia prawidłowego toku czynności  

i postępowania przygotowawczego oraz informowanie przełożonych  

o przewidywanych kosztach z tym związanych; 

9) analizowanie i ocenianie stanu zagrożeń przestępczością kryminalną  

i gospodarczą, dynamiki, struktury i geografii przestępstw, źródeł zagrożeń  

i określenie na ich podstawie taktyki działań wykrywczych; 

10) 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; 

11) współdziałanie z organami, urzędami i instytucjami zobowiązanymi do realizacji 

zadań w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości 

kryminalnej i gospodarczej. 

 

§ 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 Komendantowi decyzji 

merytorycznie kończących postępowanie. 

 

§ 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, 
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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; 

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. 
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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 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 analiza stanu bezpieczeństwa w rejonie służbowym; 

3) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów 

prawa miejscowego; 

4) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie 

lub wykroczeniu; 

5) wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej; 

6) wykonywanie zadań w zakresie konwojowania i doprowadzania osób skazanych 

lub zatrzymanych do zakładu karnego, aresztu śledczego, prokuratury, sądu  

i innych uprawnionych organów administracji państwowej; 

7) udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym 

osobom uprawnionym; 

8) inicjowanie, przygotowanie oraz wdrażanie działań mających na celu 

zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 

kryminogennym, tj. przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej w oparciu  

o zagrożenia występujące na terenie działania Komisariatu i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. 
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§ 17 

 

Zespół Wspomagający realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Komendanta i Zastępcy; 

2) prowadzenie spedycji poczty specjalnej i zwykłej; 

3) obsługa recepcyjna Komisariatu; 

4) prowadzenie rejestrów i ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej 

zgodnie z przyznanym upoważnieniem i zakresem przydzielonych zadań; 

5) prowadzenie ewidencji obecności w pracy policjantów i pracowników 

Komisariatu; 

6) prowadzenie dziennika telefonogramów przychodzących i wychodzących oraz 

książki ewidencji kluczy; 

7) protokołowanie przebiegu narad służbowych policjantów Komisariatu. 

 

 

Rozdział 5 

 

Współpraca Komisariatu i komórek organizacyjnych Policji  

funkcjonujących 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 Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w Lublinie. 
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Rozdział 6 

 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

 

§ 19 

 

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, oraz niezwłocznie zapozna podległych policjantów  

i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

§ 20 

 

Szczegółowe zadania, karty opisu stanowiska pracy i opisy stanowisk  

pracy, zachowują moc, jeżeli nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego  

regulaminu. 

 

§ 21 

 

Akty prawne wydane na podstawie regulaminu, o którym mowa w § 22, zachowują 

moc, jeżeli nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

§ 22 

 

Traci moc Regulamin Komisariatu Policji w Piaskach z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

zmieniony regulaminem z dnia 30 listopada 2012 r. oraz regulaminem z dnia 23 listopada 

2015 r. 
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§ 23 

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI  

W PIASKACH 

 

podinsp. Ryszard MOJSKI 

 

 

W porozumieniu: 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 

W ŚWIDNIKU 

  

 insp. Ryszard SZKLARZ 
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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 2015 r. poz. 355 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. 

zmienionego Regulaminem z dnia 30 listopada 2012 r. oraz Regulaminem z dnia  

23 listopada 2015 r. wynika z planowanych zmian organizacyjnych w Komisariacie Policji  

w Piaskach wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  

W wyniku zmian organizacyjnych dokonuje się likwidacji Zespołu Operacyjno-

Rozpoznawczego i Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego tworząc w to miejsce Zespół 

Kryminalny, dla którego określa się zadania do realizacji – co zawarto w § 13 niniejszego 

regulaminu. Ponadto, w związku z dokonaną zmianą struktury organizacyjnej Komisariatu 

Policji w Piaskach zmianie uległy zapisy § 7 ust. 1 pkt 2 regulaminu, gdzie w pionie 

kryminalnym Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy i Zespół Dochodzeniowo-Śledczy 

zastępuje się Zespołem Kryminalnym. 

Likwidacja Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego oraz Zespołu Dochodzeniowo-

Śledczego w Komisariacie Policji w Piaskach i utworzenie Zespołu Kryminalnego ma na 

celu poprawę skuteczności pracy pionu kryminalnego skutkującą poprawą procesu 

wykrywczego, ścigania sprawców przestępstw, a w konsekwencji ograniczeniem liczby 

zdarzeń w poszczególnych kategoriach. Dotychczasowa struktura etatowa pionu 

kryminalnego w Komisariacie Policji w Piaskach, w szczególności Zespołu Operacyjno-

Rozpoznawczego w ilości dwóch etatów w perspektywie czasu nie spełniała swojego 

zadania, w związku z czym z dwóch komórek organizacyjnych utworzono Zespół 

Kryminalny. Ponadto, zwiększenie etatowe w nowo utworzonej komórce organizacyjnej, 

jakim jest Zespół Kryminalny ma na celu zmniejszenie obciążenia postępowaniami 

przygotowawczymi, a tym samym poprawy jakości, efektywności prowadzenia postępowań 

przygotowawczych. Zmiany organizacyjne oparte są o przeprowadzoną analizę obciążenia 

pracą Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego oraz Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego 

Komisariatu Policji w Piaskach, a także dynamiką przestępczości.  

Dostosowując zapisy regulaminu do obowiązujących przepisów oraz aktualnych 

potrzeb dokonano uaktualnienia i rozszerzenia zapisów § 1, § 3, § 9, § 10, § 11 oraz § 18.  
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Dodatkowo, z Zespołu Wspomagającego wyłączono zadania dotyczące prowadzenia 

ewidencji wydanych Mobilnych Terminali Przenośnych, radiotelefonów oraz urządzeń 

kontrolno-pomiarowych, z uwagi na to, że wyżej wymieniony sprzęt został 

przyporządkowany imiennie funkcjonariuszom Policji. Z uwagi na to, że przepisy 

dopuszczają możliwość upoważnienia pracowników cywilnych do prowadzenia rejestrów  

i ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej, do Zespołu Wspomagającego włączono 

zadania dotyczące prowadzenia rejestrów i ewidencji w formie papierowej lub 

elektronicznej, które to zadania wykonywane były wcześniej przez Komendanta 

Komisariatu Policji w Piaskach. Powyższe zmiany zawarto w § 17 regulaminu. 

Liczba i zakres wprowadzonych zmian w dotychczas obowiązującym regulaminie 

Komisariatu Policji w Piaskach z dnia 15 kwietnia 2011 r. (z późn. zm.) powoduje istotne 

utrudnianie 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 2013 r. poz. 50 z późn. zm.) wprowadza się Regulamin Komisariatu Policji  

w Piaskach. 

Wejście w życie regulaminu nie spowoduje skutków finansowych w budżecie 

pozostającym w dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku. 


