
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
                  W LIPSKU

L.DZ. PL-K-7098/08

R  E  G  U  L  A  M  I  N
KOMENDY  POWIATOWEJ  POLICJI   W   LIPSKU

z dnia  18 września  2008 r.

zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lipsku                                   

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6  kwietnia 1990 r.  o Policji   (  Dz. U. z 2007 

r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818,  Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz.1170 

oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521) ustala się,  co następuje:

§ 1.

W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Lipsku z dnia 12 lutego 2008 r. zmienionym 

regulaminem z dnia 30 lipca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w pkt 4:

a)  lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,”,

b) uchyla się lit. e;

2) w § 14:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.  Kierownik  określa  szczegółowy  zakres zadań podległej  komórki  organizacyjnej 
oraz sporządza karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy.

3.  W odniesieniu do stanowisk  samodzielnych lub zespołów szczegółowe zakresy 
zadań,  karty  opisu  stanowisk  pracy  oraz  opisy  stanowisk  pracy  sporządza 
bezpośredni  przełożony  policjanta  lub  pracownika  albo  osoba  której  wyznaczono 
koordynowanie działalności komórki organizacyjnej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Karty opisu stanowisk pracy sporządza się w trybie i według wzoru oraz zgodnie 
z instrukcją, określonymi w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji 



i  zakresu  działania  komend,  komisariatów  i  innych  jednostek  organizacyjnych 
Policji.”,

            b)  po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Opisy stanowisk pracy osób zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie 
cywilnej, sporządza się na zasadach określonych w tych przepisach.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku zmian organizacyjnych lub etatowych w Komendzie, kierownik 
jest  obowiązany  do  niezwłocznej  aktualizacji  szczegółowego  zakresu  zadań 
podległej  komórki  organizacyjnej  oraz  kart  opisu  stanowisk  pracy  i  opisów 
stanowisk pracy.”;

        3) w § 19 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) realizowanie pilotaży transportów ponadnormatywnych, udział w 
zabezpieczeniach przejazdu osób objętych szczególną ochroną oraz 
nadzorowanie przewozu towarów niebezpiecznych;”;   

  

        4) w § 20 pkt 12 kropkę zastepuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

                   „13) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów

                    archiwalnych jawnych.”;

         5)  § 21  otrzymuje brzmienie:

             „§ 21. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania:

             1. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
2) zapewnienie  ochrony stanowiska  komputerowego,  na którym są  wytwarzane, 

przetwarzane i przechowywane informacje niejawne;
3) nadzór  nad  ochroną  informacji  niejawnych  oraz  przestrzeganie  przepisów 

o ochronie tych informacji;
4)  okresowa kontrola materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie  planu  ochrony  informacji  niejawnych  i  nadzorowanie  jego   

realizacji;
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie kancelarii tajnej;
8) opracowywanie  planu postępowania z materiałami zawierającymi  informacje   

niejawne  stanowiące  tajemnicę  państwową  w  razie  wprowadzenia  stanu  
 nadzwyczajnego;    

9) przeprowadzenie  postępowań  sprawdzających  wobec  policjantów,  
pracowników Komendy oraz wobec kandydatów do służby lub pracy w Policji.



2. W zakresie prezydialnym i ochrony przeciwpożarowej:

1) obsługa kancelaryjna  Komendy w zakresie dokumentów jawnych;
2) prowadzenie składnicy akt Komendy; 
3)  obsługa powielarni Komendy;
4) gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów obowiązujących aktów  
    prawnych resortowych i pozaresortowych; 
5) prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli służbowych;
6)przeprowadzanie  kontroli  w  zakresie  przestrzegania  przepisów  ochrony  
   przeciwpożarowej i prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

3.Współpraca z komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach 
   ochrony informacji niejawnych, prezydialnych i kontroli.”;

    6) uchyla się § 22.

§ 2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 września 2008 r.

           Komendant Powiatowy Policji
            w Lipsku
          insp.  Janusz Koziarski

w porozumieniu:
MAZOWIECKI
Komendant Wojewódzki Policji

insp. Igor Parfieniuk



UZASADNIENIE

Zmiana Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Lipsku z dnia 12 lutego 2008 r. wynika 
z  przekształcenia  Stanowiska  Samodzielnego  do  spraw  Ochrony  Informacji  Niejawnych 
w  Zespół  do  spraw  Ochrony  Informacji  Niejawnych.  Jednocześnie  uległo  likwidacji 
Stanowisko  Samodzielne  do  spraw  Prezydialnych.  W  związku  z  powyższym  zaistniała 
konieczność  określenia  zadań  dla  nowo  utworzonej  komórki  organizacyjnej.  Zadania 
z  zakresu  prezydialnego  realizowane  będą  w  Zespole  do  spraw  Ochrony  Informacji 
Niejawnych.

Zmiana  w  §  1  pkt  2  regulaminu  wynika  z  konieczności  uzupełnienia  dotychczasowych 
postanowień o wprowadzone odrębnymi przepisami opisy stanowisk pracy dla pracowników 
zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie cywilnej.

Zmiana  w  §  1  pkt  3  regulaminu   wynika  z  konieczności  dostosowania  zakresu  zadań 
Referatu Ruchu Drogowego do przepisów ustawy-Prawo o ruchu drogowym. 

Zmiana  regulaminu  nie  spowoduje  skutków  finansowych  obciążających  budżet  jednostki 
Policji.
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