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zpoźn. r^.')) ustala się, co następuje:

1990 r. o Policji (Dz. U. zż0I5 r. poz. 355

Ro-ZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

§l.

Regulamin określa strukturę otganizacyjną, tryb kierowania oraz zakresy zadń komórek
organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, zwanej dalej "Komendą".

§2.

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy, przy
pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie ) zwany dalej
,,Komendantem", wykonuje na obszarze swojego działańa zadania Policji w zakresie
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz uttzymańa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydawanych na ich podstawie.
Terytorialny zasięg działania Komendy odpowiada zasadniczemu podziałowi
administracyj nemu państwa i obej muj e obszar powiatu gostynińskiego.
Siedziba Komendy znajduje się w Gostyninie przy ul. 3-go MĄa 17 .

Zalłęs działań Komendy określają
szczegóŁov,rych zasad organizacji i

j ednostek or ganizacyjnych Policj i.

§3.

przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie
zakresu dzińania komend, komisariatów i innych

§4.

Szczegółowy sposób realizaĄi obowi7ków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych
przy wykonlłvaniu zadań określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie
fu nkcj ono wani a o rgani zacji hier ar chicznej w P o l i cj i.

" Z-ir,,ry teksttt,jed.nolitego vvmieniołlej ttstav.v zostaĘ ogłos:one w Dz. Lr, z 2015 r. poz. 529, 1015, ]066, 1217, 1268,
1890. 2023 i 2281, z 2016 r. poz. 117 i 137.



§5.

1 Słuzba i praca w Komendzie wykony.wana jest zgodnie z decyzją Komendanta w sprawie
wprowadzenia rczl<ładu czasu słuzby policjantów w Komendzię oraz czasem pracy
pracowników określonym w Regulaminie Pracy.

2 Policjanci i pracownicy są obowiązani kużdego dnia potwierdzac rozpoczęcie służby lub
pracy własnoręcznym podpisem w przeznaczonych do tego celu ewidencjach.

3 Przerwanie służby lub pracy wymaga zgody ptzełożonego i potwierdzenia
w ptzeznaczonych do tego celu ewidencjach.

§6.

W sprawach skarg i wniosków obywateli przyjmują:
1) Komendant lub I Zastępca Komendanta - w środy w godz. 13:00-17:00;
2) kierownicy komórek organizacyjnych Komendy lub ich zastępcy - od poniedziałku do

piątku w godz. 8:30-15:30;
3) oficer kontrolny sprawujący nadzór nad słuzbami z ramienia kierownictwa Komendy

- w środy w godz. 15:30-17:30.

ROZDZIAŁ 2
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMaNDY

§7.

Ustala się następującą strukturę organtzacyjną Komendy:

1) Kierownictwo:
a) Komendant Powiatowy Policji,
b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

2) Komórki organizaryjne w slużbie kryminalnej:
a) WydziŃKryminalny;

3) Komórki organizaryjne w służbie prewenryjnej:
a) WydziałPrewencji,
b) Wydział Ruchu Drogowego,
c) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo - Informacyjnych;

4) Komórki organizaryjne w służbie wspomagającej dzialalność Policji w zakresie
organżacyjnym, logisĘcznym i technicznym:
a) Zespół Kadr i Szkolenia,
b) Zespół Prezydialny,
c) Zespół Finansów, Zaopńrzenia i Transportu,
d) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

5) Komórki organizacyj ne łączące zadaniasłużby kryminalnej i prew enryj nej :

a) Posterunek Policji w Pacynie,
b) Posterunek Policji w Sannikach.
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ROZDZIAŁ 3
TRYB KIEROWANIA W KOMENDZIE

§8.

1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta, kierowników
komórek orgarizacyjnych Komendy, zwanych dalej,,kierownikami", otaz bezpośrednio
podległych policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek
or ganizacy jnych Komendy.

2. Komendant jest uprawniony do wydawania zaruądzen, decyzji, regulaminów, rozkazów,
a także do zawierania porozumień z organami administracji publicznej lub innymi
podmiotami, w zakresie ustalonymptzęz obowipujące przepisy prawa.

3. Komendant możę powołaó komisje lub zespoły o charakterue stńym lub doraźnym,
w skład których mogą wchodzić policjanci i pracownicy Komendy) orazwyznaczać osoby
do realizacji zleconych zadń.

4. Komendant może upowaznió podległych policjantów i pracowników do podejmowania
w jego imieniu decyzji lub wykonyłvania czynności w określonych sprawach.

5. Komendarńv,ryznaczapolicjarftów lub pracowników do koordyrowania pracy w zespołach\/ 
etatowych.

§9.

Komendantsprawujenadzórnadręalizaclązadaft :

1) komórekorganizacyjnych Komendy, o których mowa w § 7 pktZ, pkt 3 lit. c, pkt 4 i 5

w zakresie służby kryminalnej;
2) z zahesu bezpieczeństwa i higieny słuzbylpracy, ochrony przeciv,lpożarowej orM

medycyny pracy.

§ 10.

1. Komendantapodczas jego nieobecności zastępuje I Zastępca Komendanta.
2. Zakres zastępstwa, o któryrrr mowa w ust. 1, obejmuje wykonyłvanie wszystkich funkcji

Komendanta, chyba że Komendant postanowi inaczej.

§ 11.

Zadania i kompetencje I Zastępcy Komendaria, z zastrzężęniem § 12, określa Komendant
w drodze decyzj|

§ 12.

I Zastępca Komendanta sprawuje nadzor nad realizacją zadań:
1) komórek organizacyjnych Komendy, o których mowa w § 7 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 5

w zakresie słuzby prewencyjnej;
2) z zahesu problematyki skargowo - wnioskowej.

§ 13.

1. Komórką organizacyjną Komendy kieruje jej kierownik pr7ry pomocy zastępcy,
kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych
policjantów i pracowników v,,yznaczonych do koordynowania pracy komórek
organizacyjnych.



2. Kierownika komórki organizacyjnej zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca albo,
po uzyskaniu zgody przełożonego nadzorującego tę komórkę otganizacyjną, policjant lub
pracownik wskazany przez kierownika.

3. Zastępowanie kierownika obejmuje wykonywanie zadń o których mowa w regulaminie,
chyba że kierownik określi irrny zakres zastępstwa.

4. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy oraz policjant lub pracowntkv,,yznaczony do
koordynowania pracy komórki organizacyjnej, w szczególności :

1) planuje, organizuje, koordynuje i kontroluje czynności słuzbowe wykonywane przez
podległych policjantów i pracowników;

2) określa szczegółowy zakres zadń podległej komórki organizacyjnej;
3) sporządzakarty opisu stanowisk pracy oraz opisy stanowisk pracy w kierowanej przez

niego komórce or gańzacyjnej ;

4) może zlecaó podległym policjantom i pracownikom wykonywanie, przęz czas
określony, innych zadń niZ określone w kartach opisu stanowisk pracy i opisach
stanowisk ptacy,mieszczących się w zakresie zadń danej komórki organizacyjnej;

5) jest obowiązany tworzyć warunki do:
a) sprawnej reaIizacji zadan służbowych,
b) kształcenia i doskonalenia zawodowego,
c) ksźałtowania właściwych postaw eĘcznych i komunikacji interpersonalnej,
d) utrzymania właściwego poziomu dyscypliny służbowej;

6) ponosi odpowiedzialność zapowietzone mu mienie Komendy.
5. W odniesieniu do jednoosobowych stanowisk oraz zęspołów, w których ńe vrryznaczono

osoby do koordynowania pracy komórki organizacyjnej Komendy, szczegółowe zakresy
zadń oraz karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy sporządza policjant lub
pracownik wznaczony przęz Komendanta.

6 . S zcze gołowę zakre sy zadń komó rek ot gartizacy jny ch zatwier dza Ko mendant.
7. Kierownik może powołać na czas określony nieetatowe zespoły do realizacji zadń przęz

niego określonych oraz vłyznaczać podległych policjantów i pracowników do
koordynowania pracy tych zespołów.

8. Kierownik może lpowużńać podległych policjantów i pracowników do podejmowania
okre ś l onych r o zstt zy gni ę ć lub zŃatńarja okre ślonych spraw.

9. W przypadku zmian otganizacyjnych w Komendzie, a także zmian w zakresie zadń
podległej komórki orgarńzacyjnej, kierownik komórki organizacyjrcj lub policjant/
pracownik .vqlzrraczony do koordynowania pracy komórki organizacyjnej Komendy jest
obowipany do niezwłocznĄ aktualizacjt szczegółowego zakresu zadan podległej komórki
organizacyjnej.

10. Karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy, sporządza się w trybie i na zasadach
określonych w przepisach w sprawie:
I) szczegołowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych

j edno stek or ganizacyjnych Policj i ;

2) zasad dokonlrvania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

R(J-ZDZIAŁ 4
ZAKRESY ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY

§ 14.

Do zadań Wydziału Kryminalnego naleĘ w szczególności:
1) zapobieganie, rozpoznawanie, ujawnianie i wykrywanie sprawców przestępstw

przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, w tym dobrom kultury narodowej,



przestępczości narkotykowej, gospodarczej i korupcyjnej poptzez wszczynanie
i prowadzenie form pracy operacyjnej oraz stosowanie metod pracy operacyjnej;

2) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięó z instytucjami pństwowymi i organizacjami
społecznymi mającymi na celu przeciwdziaŁanie i zwalczańe przestępstw kryminalnych,
gospodarczych i przestępstw korupcji otaz zjawisk kryminogennych i patologii
społecznej;

3) prowadzenie rozpoznańa w zakresie zjawisk i zdarzęń doĘczących nielegalnego
posiadania broni palnej i materiałów wybuchowych, a także przeciwdziałartie aktom
terrorystycznym na obiekty o znaczeniu strategicznym;

4) prowadzenie rozpoznania w zakresie zjawisk i zdarzeń dotyczących środowiska
pseudokibiców;

5) prowadzenie poszukiwań za osobami ukrywającymi się przed organami ścigania lub
wymiaru sprawiedliwości oraz osobami zaginionymi, identyfikacji osób o nieustalonej
tożsamości blb znalęzienia nieznanych zwłok;

6) współdziałanie z innymi jednostkami otganizacyjnymi Policji, prokuraturami, sądami
orazirnymi instl,tucjami w zakresie prowadzonych postępowń przygotowawczych;

7) kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń w celu ujawnienia i zńezpieczenia śladów
kryminalistycznych i dowodów rzeczov,rych zgodnie z w;rmogami technicznov' -kryminalistycznymi i formalno-procesowych;

8) wszechstronne wykorzystanie w prowńzonych postępowaniach przygotowawczych
zńezpieczonych śladów kryminalistycznych i dowodów rzęczorych, poprzez określenie
ich przydatności do badń kryminalistycznych, a tŃ:że typowanie rodzaju materiału
porównawczego do badń z zńezpieczonym materiałem dowodowym;

9) realizacja zadń w zakresie ochrony osób zagrożonych dziŃaniami przestępczymi,
wynikaj ących z odrębnych przepisów;

1 0) prowa dzenie magazynu dowodów rzeczow ch i dokumentacj i z tym rwiązanej ;

11) sporządzanie dokumentów rejestracyjnych i eńdencyjnych doĘczących osób, zdarzei
orazrealizowanie czynności określonych przepisami o pracy operacyjno - rozpoznawczej
i procesowej;

12) współpraca z osobowymi źródłani informacji w celu zbięrańa informacji
o interesujących Policję zjawiskach, zdarzeniach, osobach, środowiskach i obiektach;

13) obsługa i prowadzenie funduszu operacyjnego;
14) sporządzantęharmonogramów i sprawozdń okresowychzprzebiegu pracy operacyjnej;
15) wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej;

v 16) eksploatacja policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych
źródłov,rych wytworzonych w Komendzię oraz dokonywanie prostych sprawdzeń
i analiz;

17) współptaca z komórkami organizacyjnymi służby kryminalnej Komendy Wojewódzkiej
Policji zsiedzibąw Radomiu, zwanej dalej ,,KWP".

§ 15.

D o zadańWydziału P rew encj i naleĘ w szcze gólno ści :
1) koordynowanie i nadzorowarie dziŃań w zakresie organizowania i pełnienia służby

patrolowej, w tym róv,lnież w komunikacji publicznej, terenach wodnych i terenach
przywodnych;

2) koordynowanie i nadzorowanie zadń w zakresie otgarizacji i pełnienia służby
obchodowej;"

3) koordynowanie i nadzorowanie dzińń związanych z używaniem i utrzymaniem psów
służbowych w słuzbie prewencyjnej ;

4) koordynowanie i nadzorowanie dzińń w zakresie zapobiegartia i ujawniania wykroczeń
oraz współdziałarie zinnymi organami zajmującymi się tą problematyką;



5) sprawowanie nadzoru nad czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia;
6) współdzińarię z organaffri ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz

organizĄarrti społecznymi w zakresie zapobiegartiai zwalczaniaprzestępczości;
7) analizowanie Ąawisk kryminogennych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które

doĘczą dzieci i rńodzięży oraz wypracowywanie metod i form przeciwdziałania Ęm
zjawiskom;

8) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz występowaniu zjawisk
kryminogennych poptzez dzińańa z zakresu profilaktyki społecznej;

9) inicjowanie programów prewencyjnych i profilaktycznych oraz innych przedsięwzięó
ukierunkowanych na:
x} tworzenie warunków do efektyrłmego współdziałania z instytucjami i organizacjami

społecznymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
*}} przeciwdziałanie zagrożeniom zńązarrym z dęmoraltzacją i przestępczością

nieletnich,
*,P współpracę ze społecznościami lokalnl.rni w zwalczarliu przestępczości i zjawisk

patologii społecznej oraz popularyzacji wiedzy o skutecznych metodach i środkach
ich zapobiegania,

{*} kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz
podejmowanych ptzez Policję dzińń na tzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego;

10) współdziałanie z organarni wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami
pozapolicyjnymi w zakresie realizaqi zadń służbowych;

II) organizowanie, wykonlr,vanie, nńzor i konlrola działań Policji w zakresie pełnienia
słuzby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
w7Ąrzeźwienia1'

12) organizowanie, wykonywanie i nadzor nadręalizacją konwojów i doprowadzeń;
13) opracowywanie planów i prowadzenie szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia

zawodowego z zakresu wykonywania służby konwojowej, doprowadzeń, rcalizacji zadań
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu w5Ąrzeźwienia;

14) zapev,lnienie optymalnego wykorzystania sił i środków Komendy w związku z realizacją
zadń konwoj owych i doprow adzeń;

15) bieżące monitorowanie oraz gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji
doĘ czący ch r e alizacjt konwoj ów i doprowadzeń o s ób ;

16) prowadzenie czynności wyjasniających w zwiry,ku z v,rydarzeniami nadzwyczĄnymi
zaistńałymi podczas realizaqi konwojów i doprowadzeń osób, pełnienia słuzby
w pomieszczeniach dla osób zatrzymartych lub doprowadzonych w celu wfirzeźwienia
otaz opracowywanie meldunków dla KWP w tym zakresie;

17) zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska kierowania Komendy oraz
sprawowan ie bieżącego nadzoru nad r ealizacj ą zńań przez służbę dy żuną;

18) bieżące monitorowanie omz gtomadzenie, ptzetwatzanię i ana|izowanie informacii
dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także koordynowanie
i organizowanie policyjnych działań na obszarze terytorialnego zasięgu działania
Komendanta;

19) zapevlnienie gotowości sił i środków wchodzących w skład nieetatowego pododdziału
prewencji Policji zę stanu Komendy do wsparcia realizacji zadń związanych
z zńezpieczeniem zgromadzeń publicznych oraz innych działai policyjnych
określonych w odrębnych przepisach;

20) nadzorowanie obsługi zgŁoszeń na numery alarmowe otaz prawidłowości
wprowadzanych danych do Krajowego Systemu Informacji Policji, zwanego dalej

,,KSIP", i Systemu Wspomagania Dowodzenlaprzęz komórki organizacyjne Komendy;
21) sprawowanie nadzoru nad terminowością, kompletnością i aktualnością rejestracji

w Policyjnym Rejestrze Imprez Masowych;



żż) koordynowanie działń prowadzonychprzez komórki organizacyjne nadzorowarrcprzęz
Komendanta, polegających na zabezpieczeniu miejsc czasowego pobytu osób
podlegających ochronie oraz tras przejazdu transportów materiŃów niebezpiecznych,
wartości pieniężnych i muzealiów, imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych
odbywających się na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

23) zapelvnienie obiegu informacji o zagrożeniach nvięanych z przebiegiem imprez,
uroczystości i zgtomadzen publicznych pomiędzy komórkami organizacyjnymi
Komendy i innymi jednostkami orgańzacyjnymi Policji;

24) sprawowanie nadzoru nad efektyrłmym wykorzystaniem sił i środków Policji w sy.tuacji
wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszania porządku
publicznego;

25) zapewnienie skutecznej reakcji Policji na zgłoszenie o ujawnieniu lub podłożeniu
ładunku wybuchowego, a w przypadku wystąpienia sltuacji kryzysowych wsparcie
działań poprzez policyj nych ne gocj atorów;

26) współdzińanie z innymi służbami i instytucjami w zakresie możliwości wykorzystania
potencjału tych służb i instytucji w działantach o chara|łerze porządkowym
i ratowniczym;

\!;. 27) utrzymywanie ciągłej gotowości planisĘczno-sztabowej do podjęcia dzińań
w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, katastrof naturalnych i awarii
technicznych oraz przygotowania do wykonlrvania zadń w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa pństwa i wojny, konstytucyjnie określonych stanów
nadzv,ryczĄnych oraz bieżące współdziałarie z innymi podmiotami systemu obronnego
państwa;

28) opracowywanie i bieżąca aktualizacja:
a) planu dzińanta Komendanta w warunkach zevrlnęttznego zagtożeniabezpieczeństwa

pństwa i wojny,
b) planu działania Komendanta w warunkach wystąpienia katastrof natrrralnych i awarii

technicznych,
c) systemu alarmowego Komendy orźv sprawowanie nadzoru w zakresie dotyczącym

właściwej organizacji alarmowania i ustalenia odpowiednich procedur niezbędnych
dla osiąganiawyższych stanów gotowości do dziaŁańw Komendzie,

d) dokumentacji zńryanej z wprowadzeniem stanów nadzv,lyczajnych dla komórek
or ganizacy jnych Komendy,

e) procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych,
v f) realizacja zadń w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz

uruchomieniem stałych dyżurów w Komendzie;
29) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ówiczeń i treningów z podmiotami

pozapolicyjnymi (komórkami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej, Pństwową Strńą Pożamą i jednostkami Sił Zbrojnych) z zalłesu
przygotowań do dzińania w warunkach sytuacji kryzysowych i przygotowń obronnych
w Komendzie oraz udzińu w takich przedsięwzięciach organizowanych przez inne
podmioty;

30) planowanie i organizowanie przedsięwzięó przevńdzianych do realizacjiprzęz Komendę
orazprzedsięwztęć narzecz Sił Zbrojnych, Obrony Cywilnej i innych podmiotów;

31) obsługa i nadzór nad Systemem Utajonej Łączttości Telekopiowej Policji SUŁTelP
POUFNE;

32) wydawanie kart rejestracyjnych broni pneumatycznej oraz wydawanie pozwoleń na broń
w zakresie właściwości Komendanta;

33) wydawanie opinii o osobach ubiegających się o wpis oraz wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony ftzycznej oraz na listę kwalifikowanych
pracownik ow zab ezpieczęnta te chniczne go ;

34) wydawanie opinii o osobach ubiegających się o wydanie licencji detektywa;



35) wykonywanie kontroli legalności pobYu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej orazvłprowadzanie i aktualizacja danych w aplikacji POBYT;

36) wydawanie opinii o osobach zatrudnionych przy wytwarzartiu i obrocie materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz Wrobami i technologiami o przeznaczeniu
woj skowym lub policyjnym;

37) prowadzenie magazvnu podręcznego sprzętu uzbrojenia i ewidencji znimzwięanej
38) prowadzenie magazynu podręcznego amunicji oraz dokumentacji związanej

z jĄużyciem1'
39) wykonywanie zadń w zakresie bezpośredniej ochrony obiektów Komendy;
40) prowadzenie ewidencji holowń zabezpieczonych pojazdow i opłat zaichparkowanie;
4l) nadzór fuŃcjonalny nad służbąprewencyjną w posterunkach Policji;
42) współpraca z komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach prewencji,

sztabowych, postępowń administracyj nych oraz konwoj owych.

§ 16.

Do zadań Wydzial Ruchu Drogowego na|eĘ w szczególności:
1) organizowanie, koordynowanie i ręalizowanie działań prewencyjno-kontrolnych zmię-

rzĄących do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oIaz zńezpieczanie im-
prez, zawodów sportolyych i zgromadzeń organizowanych na drogach powiafu;

2) reagowanie na zagrożenia będące główną przyczyną zdarzeń w ruchu drogowym, po-
przezrealizację priorytetów Komendy Głównej Policji i KWP;

3) kreowanie polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem lokalnych zagrożęń w ruchu dro-
gowym;

4) wykonywanie niezbędnych czynności na miejscu zdarzeń drogowych;
5) wykonywanie zleconych pilotuży delegacji rządowych i innych osób objętych szczególną

ochroną, a także pilotńy ładunków niebezpiec znych i nienormatywnych;
6) analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb dyslokacji służby oraz

opracowyvanie informacji statystycznych dotyczących zdarzeń drogowych i wyników
uzyskanych w służbie ptzez policj antów;

7) opracowywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu drogowego na podle-
głym terenię oraz opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach
powiatowych i gminnych;

8) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleniana organizowanie imprez wymagających
wykorzystania dróg w sposób szczególny lub zabezpieczenie innych imprez odbywają-
cych się na drogach;

9) nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzęcz bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w powiecie;

10) prowadzenie działalności profilaktyczno-pfopagandowej narzecz poprawy bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogowego , zwłaszcza wśród dzieci i rriodzieżv szkolnej oraz
,,niechronionych" uczestników ruchu drogowego, a także realizowanie programów edu-
kacyj no-wychowawczych w tym zakresie;

11) wprowadzanie danych o zdarzeniach drogowych do komputerowych systemów informa-
cyjnych, udzielanie informacji firmom ubezpieczeniowym o ich uczestnikach i
skutkach oraz tadzorowanie prawidłowości, terminowości i rzetelności wprowadzania
danych do policyjnychbaz danych zvviązanych z ruchem drogowym;

12) udzielarlie osobom zainteresowanym ustnych informacji, wydawanie zaświadczęń
o wpisach ostatecznych lub tymczasowych w ewidencji kierowców naruszaj ących prze-
pisy ruchu drogowego;

13) prowadzenie szkoleń osób spozaPolicji zzal<resukontroli ruchu drogowego;
14) realizowanie innych zadń związanych zbezpieczeństwem ruchu drogowego, zleconych

ptzez bezpośrednich przełożonych oraz Wydział Ruchu Drogowego KWP.



§ 17.

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo - Informaryjnych na|eĘ
w szczególności:

1) wykonywanie dzińalności prasowo - informacyjnej;
2) wspieranie procesu komrrnikacj i wewnętrznej ;

3) współpraca z samorządami i organizacjami pozarządovrrymi w zakresie promowania
bezpteczenstwa i porządku publicznego;

4) współdziałanie z orgarlalTli administracji publicznej, szkołami, organizaĄami
społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji
kryminalnej;

5) tworzenie, wspóhworzenię oraz współuczestniczenię w realizacji programów prewencji
kryminalnej;

6) współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby KWP
i innych jednostek organłzacyjnych Policji;

7) współpraca z komórkami otgartizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach prasowo

v 
- informacyjnych iprewencji.

§ 18.

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia naleĘ w szczególności:
1) prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników Komendy w zakresie

należącym do właściwości Komendanta;
2) orgarizowanie przedsięwzięć w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego

policjantów i szkoleń pracowników Komendy;
3) opracowywanie projektów indywidualnych aktów administracyjnych Komendanta;
4) doskonalenie struktury orgarizacyjnej Komendy przęz monitorowanie i ocenę

zastosowanych rozwiązń organizacyjnych, analizowanie i opiniowanie propozycji
zmian strukturalnych;

5) przeprowadzanie czynności z zalłesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do kandydatów ubiegĄących się o przyjęcie do służby w Policji, w trybie i na zasadach
określonych w odrębnych przepisach;

6) przeprowadzanie naboru na stanowiska pracowniczew Komendzie;
7) opracowywanie i nowelizowanie regulaminu Komendy;

.v. 8) prowadzenie ewidencji etatowo-kadrowej Komendy, sporządzanie meldunku o stanie
kadr Policji oraz innych informacji o stanie etatowo-kadrowym, obsługa Systemu
Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji i Systemu Wspomagania Obsługi Policji,
zwarręgo dalej,,SWOP";

9) opracowywanie, prowadzenie i przechowyrvanie dokumentacji kadrowej Komendy jako
jednostki orgarizacyjnej Policji przewidzianĄ do militaryzacji, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

10) wydawanie legitymacji służbo!\Tch pracownikom Komendy oraz prowadzenie ewidencji
dokumentów wydawanych policj antom i pracownikom Komendy;

11) prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowychoruzpieczęci i stempli słuzbowych;
12) koordynowanie dzińań i nńzór nad problematyką przestrzegartia dyscypliny służbowej

w Komendzie, w tym prowadzęnie ewidencji i sporządzanie okresowych sprawozdń
dotyczący ch problematyki dyscypliny służbowej ;

13) gromadzenia i udostępnienia zbioru biblioteki zawodowej )

14) współpracy zkomórką organizacyjną KWP właściwą w sprawach kadr i szkolenia.
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7)
8)
9)

§ 19.

Do zadań Zespołu Prezydialnego naleĘ w szczególności:
1) obsługa kancelaryjna Komendy;
2) prowadzenie sekretariatu Komendanta;
3) prowadzenie termina:za kierownictwa;
4) przepisywanie pism i innej dokumentacji wytworzonej przez Kierownictwo Komendy;
5) prowadzenie ewidencji pism wpływających do i wychodzących z Komendy oraz innych

rejestrów i ewidencji niezbędnych do zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
jawnych w Komendzie;

6) gromadzenie i ewidencjonowanie, aktualizowanie i udostępnianie zbiorów
obowiązuj ących aktów prawnych;
obsługa poczĘ specj alnej ;

prowadzenie gospodarki mandatami karnymi;
współpraca z komórkami otganizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach prezydialnych
oraz konwojowych w zakresie dzińaniapocńy specjalnej.

§ 20.

Do zadań Zespołu Finansówo Zaopatrzenia i Transportu należy w szczególności:
1) realizacja wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w ramach przyznanęgo

limitu finansowego w odpowiednich paragrafach i pozycjach klasyfikacji wydatków
budzetowych;

2) sporządzanie comiesięcznych wykazów należności policjantów i pracowników Policji,
list należności pozapłacowych dotyczących Zal<ładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych oraz rozliczanie dokumentacji finansowej wydatków w ramach limitów
finansowych;

3) sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalno
-rachunkowym oraz kontrola stwierdzająca dokonanie operacji księgowych zgodnie
z obowiązującym obiegiem dokumentów w KWP;

4) wystawianie, podpisyrvanie, prowadzenie rejestru faktur w zakresie czlmności
wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad
terminowymi wpłatami należności;

5) rozltczanie,,sum do rozliczetia" ;

6) obsługa SWOP;
7) prowadzenie postępowń w sprawach szkód w majątku Komendy;
8) przeprowadzanię spisów znatllry i wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych;
9) prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposazenia w rozbiciu na poszczególnych

użytkowników i uzgadnianie jeJ raz w roku z ewidencj ą analityczną prowadzoną
w Wydziale Go spodarki Materiałowo-Technicznej KWP ;

10) wydawanie i prowadzenie ewidencji magazynowo-materiałowej wydanych materiałów
i napo i cltło dzący ch p o szcze gó lnym użytkownikom ;

1,1,) sporządzanie wykazów dodatkowych należności za niev,rydane w naturze posiłki
profilaktyczne oraz równoważnika za żywienie psów służbowych w formie
ęlektronicznej i papierowej ;

wydawanie talonów na posiłki profilaktyczne orazrozliczarie ilości wydanych posiłków;
zgłaszarie potrzeb Komendy w zakresie sprzęfu, wyposażenia i materiałów;
dostarczanie do zaMadów naprawczych, z którymi są za,wartę umowy, sprzętu
i wlposażenia do naprawy, konserwacj t i legalizacji;
prowadzenie magazynu podręcznego sprzęfu i materiałów;
prowadzenie ewidencj i i naliczarlie dopłat do wypoczynku;

12)
13)
14)

15)
16)
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17) prowadzenię nadzoru nad zużyciem oleju napędowego w agregatach prądotwórczych
o raz p oz o st ałym spr zęc i e go spo d ar czy m zasilany m p al iwem ;

18) bieżąca konserwacja budynków słuzbowych i mieszkalnych;
19) prowadzenie ewidencji mieszkń będących w dyspozycji Komendanta i nadzorowanie

gospodarki mieszkaniowej w Komendzie;
20) prowadzenie dokumentacji mieszkaniowej policjantów podległych Komendantowi oraz

emery.tów/ręncistów policyj nych;
21) opracowyrvanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń

mieszkalnych dla podległych policjantów oraz w zakresie pomocy w budownictwie
mie szkaniowym dla emerytów/renci stów policyj nych ;

22) sporządzanie wykazów dodatkowych należności do wypłaty świadczeń mieszkaniolvych
dla uprawnionych policjantów orazw zakresie pomocy w budownictwie mieszkaniowym
dla uprawnionych emerytów/rencistów policyjnych, na podstawie wydanych decyzji
administracyj nych organu Policj i ;

23) monitorowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz ścieków) gazl;. wywozu
nieczystości, wprowadzanie odczytów właściwych liczników do bazy Systemu
Rozliczania Energii;

24) prowadzenie ewidencji opału oruzzabezpieczanle próbek dostarczonego opału;V 25) monitorowanie zużyciaenergii elektrycznej i cieplnej, wody, gźżu, wyvvozuńeczystości;
26) prowadzęnię ewidencji ilościowej sprzętu łączności będącego w użytkowaniu Komendy;
27) realizacjazadńzzalłesuprzygotowań obronnych stosownie do właściwości komórki;
28) prowadzenie gospodarki transportowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

aw szczegóIności:
a) prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego,
b) prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych, w których lczestniczył

słuzbowy sprzęt transportowy,
c) wystawianie i przechowywanie miesięcznych książek kontroli pracy sprzętu

transportow ego orM monitorowanie zuży cia pobranych maleriałów mpis,
d) zapewnienie sprawności technicznej sprzętu transportowego poprzez zlecenie

i dokonywanie obsług bieżących, przeglądów, napraw oraz badan technicznych,
e) prowadzenie nadzoru nad eksploatacją sprzętu transportowego w Komendzie,

w szczególności kontroli sprawności sprzętu transportowego, badan technicznych
i dokumentacji jego eksploatacji,

f) sporządzanie meldunku o zaistniałym wypadkulkolizji i przesyłanie go do komórki
v prowadzącej gospodarkę transportową (Wydział TranspońI KWP),

g) przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej sprzętu transportowego,
h) prowadzenie ewidencji zlęcęń wydawanych na naprawy pojazdów w podmiotach

zewnętrznych,
D opracowywanie faktur za obsługi i naprawy służbowego sprzętu transportowego

przychodzące z podmiotów zevłnętrznych pod względem formalno-rachunkowym
i merytorycznym oraz przesyłanie ich do Wydziału Transportu KWP wraz
z ob ow tązując ą dokum entacj ą,j) prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem usług i ich zasadności w zal<ładach
zevłnętrznie wykonuj ących naprawy pojazdów służbowych,

k) prowadzenie ewidencji dotyczącej powierzenia do stałego lub dorńnego
prowadzenia służbowego sprzętu transportowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

t) wydawanie upoważnień i zęzwoleń funkcjonariuszom i pracownikom Policji
uprawniaj ących do prowadzenia poj azdów słuźbowych,

m) wydawanie skierowń na badania kierowców oraz psychologiczne do prowadzelia
pojazdów służbowych,
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n) przesyłanie wszelkich informacji o eksploatowanym sprzęcie transportowym
w zakresie określonym ptzęz komórkę prowadząca gospodarkę transportową;

29) pr ow adzenie po stępowań wyj aśniaj ąco - szkodowych;
30) realizacja zadń z zal<resu ochrony przeciwpożarowej;
31) współpraca z komórkami orgarlizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach finansów,

zaopatrzenia i transportu.

§ 21.

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych naleĘ w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa

ftzycznego;
2) zapewnienie ochrony stanowisk teleinformatycznych, w których są ptzetwarzane

informacje niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności

szacowanie ryzyka;
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie i a7<tualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie,

w tym w razie wprowadzenia stanu nadzv,ryczĄnego i nadzorowanie jego realizacji;
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) obsługa Komendanta w zal<resie wydawania upowżnień do dostępu do informacji

niej awnych o klauzuli,,zastrzeżone" ;

8) prowadzenie postępowań sprawdzającychorazkontrolnych postępowań sprawdzających;
9) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących słuzbę

w Komendzię albo wykonujących czynrtości zlecone, które posiadają uprawnienia do
dostępu do informacji niejawnych otaz osób, którym odmówiono wydania
poświadczenia bezpieczeństwa lub j e cofnięto;

10) prowadzenie kancel ańi tajnej;
11) opracowywanie planu ochrony fizycznej obiektów Komendy;
|2) prowadzenie składnicy akt Komendy;
13) realizacja zadń z zakłesubezpieczeństwa i higieny słuzbylpracy oraz medycyny pracy

wKomendzie;
14) współpraca z komórką orgartizacyjną KWP właściwą w sprawach ochrony informacji

niejawnych.

§22.

1. Do zakresu dzińaniaPosterunków Policji należy:
1) realizowanie zadń służby prewencyjnej, a w szczególności:
a) przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,
b) ujawnianie,,zapobieganie i zvłalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszczawśród

dzieci i mŁodzieży,
c) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oTaz

podejmowanych przez Policję działń na rzecz bezpieczeństwa i porządku
publicznego;

2) ujawnianie przestępstw i wykro czeń orazłvykrywanie ich sprawców;
3) realizowarie zadń administracyjno-porządkowych;
4) współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działĄącymi na

rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Ustala się następuj ący zasięg dziŃaria Posterunków Policji:

1) Postęrunek Policji w Pacynie - teren Gminy Pacyna i Szczawin Kościelny;
2) Posterunek Policji w Sannikach - teren Gminy Sanniki.

Iż



1.

)

§ 23.

Zadania w zakresie przyjmowania, rozpatrywanie oraz załatwiania skarg i wniosków
kierowanych do Komendy oraz przyjmowaniao rozpatr,ywania i załatwiania petycji
kierowanych do KomendantarealinĄe osoba imiennie Wznaczonaprzez Komendanta.
Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje poptzez określenie zadafi w karcie opisu
stanowiska pracy.

ROZDZIAŁ 5
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 24.

Kierownicy komórek organizacyjnych oraz policjanci lub pracownicy v,yznaczeni
do koordynowania pracy komórek organizacyjnych Komendy są obowiązani:

1) do niezwłocznego zapoznania podległych policjantów i pracowników z postanowieniami
niniej szego regulaminu;

2) w terminie 30 dni od wejścia w życie regulaminu, do określenia szczegółowych zaL<re-

sów zadń podległych komórek organizacyjnych;
3) do niezńocznego dostosowania kart opisu stanowisk pracy oraz opisów stanowisk pracy

do przepisów niniej szego regulaminu.

§ 25.

DecyĄe wydane na podstawie regulaminu, o którym mowa w § 26, zachowują moc, jeżeli
nie są sprzęcznę z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 26.

Traci moc Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie z dnia 17 wrześniaZ}I} r.
zpoźn. zm.2).

§ 27.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

komendant p iatowy Policji
wGo tnle

mł. insp. Zbig, iew wodkowski

regulamin,oslctl zmienion.v Regttlaminem: dnia 3 czer*-cct 2011 r., regulaminenl z dnia 2 grudnia 20]] r.,

regttlaminem z dnia ]7 maja 20l3 r. oraz regttlaminem z dnia 3 grudnia 20l5 r.

)

hj
w u
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UZASADNIENIE

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie jest wydany zgodnie
z delegacją udzieloną w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z20I5 r. poz.355 zpóźn. zm.).

Zasadniczą ptzesłat,lką wprowadzenia w życie nowego Regulaminu Komendy
Powiatowej Policji w Gostyninie jest uttata czytelności obecnie obowiązującego Regulaminu
z dnia IJ v,ryzęśnia 2010 r. na skutek dokonywania w nim kolejnych zmiart, przęz co
posługiwanie się tekstem tego regulaminu stało się istotnie utrudnione. Wprowadzenie
kolejnych zrrian naruszyłoby konstrukcję i spójność aktu normatywnego.

W przedmiotowyn regulaminie doprecyzowano i uporządkowano przepisy dotyczące
trybu kierowania w Komendzie. Pozostńe zmiany mają charakter porządkowy mający na celu
doprecyzowanię brzmtenia zadń. uzupełnienie zadań dotychczas nieujętych w regulaminie
oraz dostosowanie ich treści do obowiązujących przepisów prawa.

Projek1 regulaminu zostń poddany konsultacjom wewnętrznym w procesie
legislacyjnym przewidzianym dla aktu o charaktęrzę normatywnym, zgodnie z przeptsami
tozdziŃu 3 zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadń w zakresie legislacji, pomocy prawnej
i informacji prawnej (Dz.Urz. KGP z 2014 t. poz. 38 ze zm.).

Projekt regulaminu zostń opracowany zgodnie z zasadarrti techniki prawodawczej,
określonymi w Rozporz ądzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 2a częrwca 2002 r. w sprawie
,,Zasadtechniki prawodawczej" (Dz.U. z2002 r. Nr 100, poz. 908).

Wprowadzenie regulaminu nie spowoduje skutków finansowych obcięających budZet
jednostki Policji.
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