
 

REGULAMIN 
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚWIDNIKU 

 
z dnia 30 września 2016 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 2015 r.  

poz. 355, z późn. zm. 1) postanawia się, co następuje:  
 

 

§ 1 

 

 W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Świdniku z dnia 15 lipca 2010 r.  zmienionym 

regulaminami z dnia 14 stycznia 2011 r., z dnia 14 kwietnia 2011 r., z dnia 15 grudnia 2011 r.,  

z dnia 29 marca 2012 r., z dnia 16 maja 2012 r., z dnia 21 grudnia 2012 r., z dnia 24 kwietnia  

2014 r. oraz z dnia 23 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 8 w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Zespół  Łączności i Informatyki;”; 

 

2) § 25 otrzymuje brzmienie:  
 

„§ 25 

Zespół Łączności i Informatyki realizuje następujące zadania: 

1) eksploatowanie i techniczne utrzymywanie zainstalowanych w Komendzie oraz Komisariacie 

Policji w Piaskach systemów łączności przewodowej i radiowej; 

2) koordynowanie pracy systemów łączności we współpracy w Wydziałem Łączności i Informatyki 

KWP w Lublinie; 

3) utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej centrali telefonicznej wraz z systemami 

zasilania podstawowego i rezerwowego; 

4) planowanie wykorzystania przyznanych funduszy na zakup i eksploatację systemów łączności  

i informatyki; 

5) konserwacja, diagnostyka i naprawa (w miarę możliwości i posiadanych umiejętności) 

aparatów telefonicznych i urządzeń faksowych oraz sprzętu łączności i informatyki będących 

na wyposażeniu Komendy oraz Komisariatu Policji w Piaskach; 

6) prowadzenie ewidencji gospodarki materiałowo-technicznej dotyczącej łączności i informatyki; 

7) 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.; 

8) nadzór nad bezpieczeństwem systemów łączności i informatyki Komendy i Komisariatu Policji 

w Piaskach; 

9) prowadzenie szkoleń w zakresie eksploatacji policyjnych i pozapolicyjnych systemów 

informatycznych i zbiorów danych; 

10) administrowanie siecią LAN oraz policyjnymi systemami zgodnie z politykami bezpieczeństwa; 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 

1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 669, 862, 904, 960 i 1250. 
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11) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji w zakresie 

właściwości komórki; 

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

 

 

§ 2 

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 r.  

 

 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 

W ŚWIDNIKU 

 

insp. Grzegorz HOŁUB 

 

 

 

 

 

W porozumieniu: 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  

                     w LUBLINIE 

 

          insp. Paweł DOBRODZIEJ 
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UZASADNIENIE 

 

 

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

(t.j. z 2015 r. poz. 355 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 Świdniku z dnia 15 lipca 2010 r. (z późn. 

zm.) jest następstwem planowanych zmian organizacyjnych wchodzących w życie z dniem  

1 listopada 2016 r.  

W wyniku zmian organizacyjnych dokonuje się utworzenia Zespołu Łączności i Informatyki, 

dla którego określa się zakres zadań. Likwidacja Jednoosobowego Stanowiska do spraw Łączności 

i Informatyki oraz utworzenie w to miejsce Zespołu Łączności i Informatyki ma na celu zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie łączności i informatyki oraz usprawnienie 

wykonywania zadań z tym związanych. 

Uwzględniając konieczność dostosowania zapisów regulaminu do aktualnych potrzeb  

oraz zadań wykonywanych przez Zespół Łączności i Informatyki Komendy należało dokonać 

nowelizacji dotychczas obowiązującego regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. 

Wejście w życie regulaminu nie spowoduje skutków finansowych w budżecie Komendy. 


