
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
                   w  LIPSKU
27-300 Lipsko, ul. Spacerowa 31A
L.dz. PL-K-708/08

REGULAMIN
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W LIPSKU

z dnia  12 lutego 2008 r.

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) postanawia się, co następuje:

ROZDZIAŁ  1

Przepisy  ogólne

§ 1

Regulamin  określa  strukturę  organizacyjną  i  tryb  kierowania  oraz  zakres  zadań 
komórek  organizacyjnych  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Lipsku,   zwanej   dalej 
„ Komendą”.

§ 2

Komenda  jest   jednostką  organizacyjną  Policji, stanowiącą  aparat pomocniczy, 
przy   pomocy   którego   Komendant  Powiatowy  Policji  w  Lipsku,  zwany  dalej 
„Komendantem”  wykonuje   na   obszarze   swojego   działania   zadania   Policji 
w  zakresie   ochrony  bezpieczeństwa  ludzi  oraz  utrzymania  bezpieczeństwa 
i   porządku  publicznego.

§ 3

Działalność  Komendanta  podlega: 

1) nadzorowi     Komendanta    Głównego    Policji,      w     zakresie       wynikającym
    z  ustawowych   funkcji   przełożonego   wszystkich  policjantów  oraz  centralnego
    organu  administracji  rządowej,  właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa 
    ludzi oraz utrzymania  bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 
2) nadzorowi Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie   
    wynikającym  z  ustawowych funkcji przełożonego oraz  organu   administracji     
    rządowej  właściwego  na   obszarze województwa mazowieckiego w   sprawach:

a) wykonywania    czynności   operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – 
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śledczych oraz czynności  w  zakresie  ścigania  wykroczeń,

     b)  wydawania     indywidualnych     aktów     administracyjnych,     jeżeli    ustawy
           tak    stanowią; 

3) zwierzchnictwu  Starosty  Lipskiego sprawowanemu w stosunku do  powiatowych  
    służb,   inspekcji   i  straży   z wyjątkiem  spraw,  o których mowa  w   pkt  2.

§ 4

Zakres   działania   Komendy   określają odrębne  przepisy   Komendanta Głównego 
Policji  o     szczegółowych   zasadach  organizacji  i  zakresie  działania   komend, 
komisariatów  i  innych  jednostek  organizacyjnych  Policji.

                                                                 § 5

Szczegółowy   sposób   realizacji   obowiązków  i  uprawnień   przełożonych  oraz 
podwładnych  określają  odrębne  przepisy  Komendanta  Głównego  Policji 
o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.   

§ 6

1. Służba     i     praca   w    Komendzie   wykonywana  jest     zgodnie   z decyzją   
    Komendanta  w sprawie wprowadzenia rozkładu czasu służby policjantów w  
    Komendzie oraz czasem pracy pracowników określonym w Regulaminie Pracy.

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

3. Przerwanie   służby   lub   pracy   wymaga   zgody   przełożonego  i  potwierdzenia 
    w  przeznaczonych  do  tego  celu  ewidencjach.     

                                                                 § 7

W   sprawach   skarg   i  wniosków  Komendant  przyjmuje  obywateli  w  poniedziałki 
w  godzinach  od  1400    do  1600.

Rozdział   2

Struktura  organizacyjna  Komendy

§ 8

 Ustala się   następującą   strukturę organizacyjną  Komendy:
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1)  Kierownictwo:

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

2) Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
      

a) Sekcja Kryminalna,
b) Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą;

3) Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

a) Sekcja Prewencji,
b) Referat Ruchu Drogowego;

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

a) Zespół Kadr i Szkolenia,
b) Zespół Finansów i Zaopatrzenia,
c) Zespół Informatyki,
d) Stanowisko Samodzielne do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
e) Stanowisko Samodzielne do spraw Prezydialnych;

5) Komórki organizacyjne łączące zadania służby kryminalnej i prewencyjnej:
  

a) Posterunek Policji w Siennie,
b)  Posterunek Policji w Ciepielowie.

             ROZDZIAŁ  3

Tryb kierowania  Komendą

§ 9

1. Komendą kieruje Komendant  przy pomocy I Zastępcy Komendanta , kierowników 
    komórek     organizacyjnych zwanych dalej „kierownikami” oraz bezpośrednio 
    podległych policjantów i pracowników.

2. Komendant może powoływać komisje lub zespoły o charakterze stałym lub     
    doraźnym oraz osoby do realizacji zleconych im zadań.

3. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do  
    podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych   
    sprawach.
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§ 10

    Komendant  sprawuje  nadzór  nad  realizacją  zadań  komórek  organizacyjnych  
    Komendy, o  których  mowa  w  § 8 pkt 2, pkt 4 lit. a, b, d, e  oraz  pkt 5 lit. b.

§ 11

Komendanta podczas jego nieobecności zastępuje I Zastępca Komendanta.
 
                                                               

 § 12

Zadania i kompetencje I Zastępcy Komendanta, z zastrzeżeniem § 13, określają 
odrębne przepisy Komendanta.

§ 13

I  Zastępca  Komendanta  sprawuje  nadzór  nad   realizacją   zadań  komórek 
organizacyjnych Komendy, o których mowa w  § 8 pkt 3, 4  lit. c oraz pkt 5  lit.a.

§ 14

1. Komórką organizacyjną Komendy kieruje kierownik przy pomocy zastępców, 
kierowników  podległych  komórek  organizacyjnych  oraz  bezpośrednio 
podległych policjantów i pracowników.

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

3. W  odniesieniu  do  stanowisk  samodzielnych  lub  zespołów,  w  których  nie 
wyznaczono stanowiska kierowniczego, szczegółowe zakresy zadań oraz karty 
opisu  stanowisk  pracy  sporządza  bezpośredni  przełożony  bądź 
policjant/pracownik,  któremu wyznaczono koordynowanie działalności komórki 
organizacyjnej.

4. Szczegółowe zakresy zadań komórek organizacyjnych zatwierdza sprawujący 
nadzór Komendant lub I Zastępca Komendanta.

5. Karty  opisu  stanowisk  pracy  sporządza  się  według  wzoru  i  zgodnie  z 
instrukcją, określonymi w odrębnych przepisach.

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.

4



7. Kierownika zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca albo policjant lub 
pracownik wskazany przez kierownika.

8. Zastępowanie  kierownika  obejmuje  wykonywanie  zadań,  o  których  mowa  
w regulaminie, chyba że kierownik ustalił inny zakres zastępstwa.

9. Kierownik może powoływać zespoły do zadań przez niego określonych oraz 
wyznaczać  podległych  policjantów  lub  pracowników  do  koordynowania  prac 
tych zespołów.

10. Kierownik  jest  obowiązany  do  utrzymania  właściwego  poziomu  dyscypliny 
służbowej.

11. Kierownik ponosi odpowiedzialność za powierzone mu mienie Komendy.

12. Kierownik jest obowiązany tworzyć warunki do:

1) sprawnej realizacji zadań służbowych;

2) kształcenia i doskonalenia zawodowego;

3) kształtowania właściwych postaw etycznych i komunikacji

                interpersonalnej.  

ROZDZIAŁ  4
 

Zakresy zadań  komórek  organizacyjnych Komendy

§ 15

  Sekcja Kryminalna w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania  
     przestępstw i wykroczeń  realizuje zadania polegające na: 

1)    wykonywaniu     czynności       operacyjno – rozpoznawczych       w      sprawach 
       o    przestępstwa       kryminalne,    w      szczególności       przeciwko        życiu, 
       zdrowiu,   mieniu,  przestępstwa    związane z      obrotem   narkotyków stosując 
       odpowiednie   metody   pracy  operacyjnej  określone  w odrębnych   przepisach 
       poprzez:  

a)    współpracę  z  osobowymi   źródłami   informacji,

b)   współdziałanie      w    zakresie       wykonawstwa      czynności       operacyjno – 
      rozpoznawczych     z       innymi       jednostkami       organizacyjnymi        Policji,

c)    współpracę   z    organami   wymiaru   sprawiedliwości   i     innymi    instytucjami 
       odpowiedzialnymi   za  stan  bezpieczeństwa  i  porządku publicznego na terenie 
       powiatu,
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d)  prowadzenie własnych i przydzielonych  postępowań   przygotowawczych  -    
     śledztw i dochodzeń,               
      
e)    analizę   efektów  wykrywczych   pionu dochodzeniowo – śledczego  i  cykliczną 
       ocenę  jakości  prowadzonych  czynności  procesowych, 

f)    współdziałanie    między    komórką    dochodzeniowo  –  śledczą,    służbą 
       operacyjno  -    rozpoznawczą,  prewencji  oraz   innymi  służbami  policyjnymi,

g)   analizę   wyników   działalności   w   zakresie    wykrywania    przestępstw 
      i  ścigania  sprawców    oraz    formułowanie    wskazań   co    do   kierunków   
      koncentracji   potencjału  wykrywczego,

h)   synchronizację   działalności   komórki   dochodzeniowo  -  śledczej 
      z  czynnościami  innych     instytucji     państwowych  i      społecznych     
      funkcjonalnie  użytecznych    w  zwalczaniu  przestępczości,

i)    przestrzeganie  zakresu  ochrony  uprawnień  obywateli   w  postępowaniu      
       karnym,
 
j)    wykonywanie     dyrektyw     wykrywczych,      zarządzeń      procesowych 
      i   poleceń    organów   prokuratury   oraz   Komendy   Wojewódzkiej   Policji 
      z siedzibą   w Radomiu,  zwaną dalej „KWP”,

k)  prowadzenie magazynu dowodów  rzeczowych oraz pełnej dokumentacji  w  tym 
    zakresie;

2)   realizowaniu  czynności    operacyjno  –  rozpoznawczych   w    ramach    
      rozpracowań  operacyjnych,  teczek  operacyjnego  sprawdzenia,  obiektowej,    
      zagadnieniowej i spraw poszukiwawczych;

3)   prowadzeniu    poszukiwań  osób  i  rzeczy, a  także  identyfikacje  osób  i  zwłok;

4)   stosowaniu   metod    pracy    operacyjnej    oraz    prowadzeniu   form    pracy 
      operacyjnej   zgodnie    z   obowiązującymi   przepisami   resortowymi   w   tym  
      zakresie;

5) prowadzeniu   postępowań    przygotowawczych   o  czyny    karalne    w  zakresie 
     przestępstw  o  charakterze  gospodarczym zgodnie z obowiązującymi przepisami 
     oraz wytycznymi prokuratury;

6) opracowywaniu  na podstawie zgromadzonych, analizowanych i przetwarzanych 
    danych postępowań przygotowawczych oraz form pracy operacyjnej informacji 
    o znaczeniu wykrywczym i dowodowym;

7) udzielaniu odpowiedzi na zapytania „ z powodów niejawnych”;

8)  wprowadzaniu i odwoływaniu rejestracji operacyjnych;                                  
    
9) obsłudze aplikacji Moduł Wprowadzania Danych;
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10) realizowaniu czynności w trybie art. 308 kpk w systemie dyżurów całodobowych 
      grup dochodzeniowo-śledczych kierowanych przez dyżurnych na miejsce  
      zdarzenia;

11) nadzorowaniu pracy techników kryminalistyki w zakresie zabezpieczenia na 
      miejscach zdarzeń śladów kryminalistycznych i ich późniejszego wykorzystania 
      w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;

12) realizowaniu procesowym spraw operacyjnych dotyczących przestępczości 
      kryminalnej (gospodarczej) oraz współpracy z policjantami prowadzącymi pracę 
      operacyjną w zakresie gromadzenia materiału dowodowego;

13) współpracy z komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach 
      kryminalnych.

§ 16

 Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje zadania:

1) prowadzenie działań operacyjno – wykrywczych  w   sprawach    przestępstw   
     gospodarczych zaistniałych na terenie powiatu;

2) prowadzenie działań  operacyjno – wykrywczych   mających  na  celu   ujawnianie 
     i zwalczanie przestępstw korupcyjnych;

3) współpracy z osobowymi źródłami informacji;

4) organizowanie współpracy z innymi pionami i jednostkami organizacyjnymi Policji, 
     organami ścigania,  administracji i kontroli  w zakresie  zapobiegania  i zwalczania 
     przestępczości gospodarczej;

5) współpracy z komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach   
    zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. 

§ 17

Zadania z zakresu przyjmowania, koordynowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
oraz prowadzenia postępowań dyscyplinarnych realizuje wyznaczony policjant. 

§ 18

 Sekcja Prewencji  realizuje  zadania:

  1)  ochrony  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie  powiatu   
         poprzez:
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a)   współpracę   ze  społeczeństwem   i    organami    samorządu    terytorialnego 
      w  zakresie  kształtowania  bezpieczeństwa  publicznego,

b) zapobieganie  popełnianiu  przestępstw  i  wykroczeń  oraz  zjawiskom 
kryminogennym poprzez działania z zakresu prewencji kryminalnej,

c)  efektywną  i  sprawną  organizację  służby  patrolowej  oraz  patrolowo  –  
       interwencyjnej z wykorzystaniem     w    służbie      patrolowej   psów  
      służbowych,  

d) koordynację    pracy    dzielnicowych    w    zakresie   realizacji  zadań 
określonych     w aktualnie obowiązujących przepisach,  

e) kompleksową   analizę  zjawisk   demoralizacji,   przestępczości   nieletnich 
oraz  innych  patologii   społecznych   i  wypracowywania  kierunków  pracy 
na odcinku  zapobiegania   zjawiskom    patologicznym     występującym 
wśród    dzieci  i młodzieży,

f) pełnienie służby na obszarach wodnych i leśnych,

g) współpracę z innymi pionami Policji,

h) organizowanie i  wykonywanie  zadań w zakresie  zapobiegania i  zwalczania 
wykroczeń  oraz  współdziałanie  na  obszarze  powiatu  z  innymi  organami 
zajmującymi się tą problematyką;

2) zapewnienia  ciągłości  pracy  Komendy  i  gotowości  do  realizacji  ustawowych 
zadań Policji;

3) zapewnienia sprawnego  kierowania i wykorzystywania sił i środków policyjnych 
przez zespół dyżurnych; 

4) nadzorowania,  organizowania  i  pełnienia  służby  przy  pomieszczeniach  dla 
zatrzymanych; 

5) zapewnienia sprawnego  funkcjonowania systemu obiegu bieżących informacji 
o przestępstwach   i zdarzeniach;

6)  zapewnienia koordynacji i rozwinięcia działań Policji w warunkach szczególnych 
zagrożeń;

 7)  nadzoru  nad  organizacją i   szkoleniem  nieetatowych  pododdziałów  prewencji;

8) nadzoru funkcjonalnego nad służbą prewencyjną;

 9) inicjowania   działań   zmierzających   do   doskonalenia    służby   prewencyjnej; 
       
10) dokonywania   oceny  skuteczności  pracy  i   efektów   prewencyjnego  działania 
       komórek   Policji,   prognozowanie  zagrożenia  i   planowanie  na  tej  podstawie 
       dalszych działań;
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11) kontrolowania  zgodności   podejmowanych  działań przez komórki organizacyjne
       Komendy  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz   wydanymi   poleceniami
       i zaleceniami;

12)nadzoru nad służbą patrolową, dzielnicowych i realizacją zadań przez policjantów; 

13) opracowywania  okresowych   ocen,  analiz  planów  przedsięwzięć oraz  
      prowadzenia  niezbędnej dokumentacji i statystyki; 

14) współpracy  i   utrzymywania     stałego   kontaktu   z   administracją  szczebla 
       lokalnego,  samorządami   społeczności   lokalnych,     instytucjami,  szkołami 
       i społeczeństwem w celu poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa         
       publicznego;

15)organizowania i koordynowania działań związanych z realizacją  policyjnych     
      zabezpieczeń imprez masowych i o podwyższonym  ryzyku;

 16)  opracowania planów z zakresu przygotowań obronnych Komendy;

 17) opracowania  i  aktualizacji  planu  działania  Komendanta   w  warunkach  klęsk
      żywiołowych i katastrof;
 
18)  organizacji  i  zapewnienia  funkcjonowania  Nieetatowej  Grupy  Rozpoznania  
        Minersko – Pirotechnicznego;

19)  współdziałania  ze  stowarzyszeniami,  związkami  i  klubami  sportowymi 

    w zakresie  wymiany informacji, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa  
   podczas organizowanych imprez masowych;

20)  zapewnienia  właściwego  obiegu  informacji  o  zagrożeniach  związanych 

   z  przebiegiem  imprez,  uroczystości  i  zgromadzeń  publicznych  (w  tym  
   wprowadzanie do bazy Policyjnego Rejestru Imprez Masowych);

21) sporządzania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej organizacji  i prowadzenia  
      działań pościgowych;

22) koordynacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych, ochrony  i obrony obiektów ważnych 
      dla obronności oraz innych świadczeń wynikających z ustawy o powszechnym 
      obowiązku  obrony  i  przepisów  szczegółowych  dotyczących  stanów  
      nadzwyczajnych;

23) w zakresie właściwego prewencyjnego zabezpieczenia wizytacji   
       międzynarodowych zespołów inspekcyjnych do spraw rozbrojeniowych oraz    
       zadań na  rzecz wojsk sojuszniczych w ramach funkcji państwa gospodarza na 
       terenie powiatu;

24) w zakresie postępowań   z  cudzoziemcami  zatrzymanymi   na   terenie   
      działania Komendy;
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25) współpracy z komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach  
      prewencji, sztabu i postępowań administracyjnych. 

  § 19

Referat Ruchu Drogowego  realizuje zadania:

1) podejmowania działań związanych  z kontrolą ruchu drogowego,  szczególnie 
w  zakresie  eliminowania  z  ruchu  pojazdów  niesprawnych  technicznie, 
ujawniania  kierujących  będących  pod  wpływem  alkoholu  lub  podobnie 
działającego  środka,  a  także  z  ujawnianiem  wykroczeń  będących  główną 
przyczyną wypadków drogowych;

2) organizowania,  koordynowania  i  realizowania  działań  prewencyjno  – 
kontrolnych  zmierzających  do  poprawy  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym 
oraz  zabezpieczania  imprez,  zawodów  sportowych  i  zgromadzeń 
organizowanych na drogach powiatu;

3) prowadzenia  działalności  profilaktyczno  – propagandowej  na  rzecz  poprawy 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz nawiązywania współpracy 
z  instytucjami  i  organizacjami  zajmującymi  się  bezpieczeństwem  ruchu 
drogowego w powiecie;

4) wykonywania  zleconych  pilotaży  delegacji  rządowych  i  innych  osób 
ochranianych  w  szczególny  sposób,  a  także  pilotaży  ładunków 
niebezpiecznych i ponadnormatywnych;

5) ustalania i ewidencjonowania miejsc i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu 
ruchu  drogowego  na  podstawie  systematycznych  analiz  przyczyn,  miejsca 
i okoliczności powstania zdarzenia drogowego;

6) opiniowania  projektów  docelowej  i  czasowej  organizacji  ruchu  na  drogach 
powiatowych i gminnych;

7) prowadzenia szkoleń z zakresu kontroli  i kierowania ruchem drogowym;

  8)  opracowywania  informacji  statystycznych  dotyczących  zdarzeń  drogowych 

        i wyników uzyskanych w służbie policjantów;

9) wprowadzania danych o zdarzeniach drogowych do komputerowych systemów 
informacyjnych  oraz  udzielanie  informacji  firmom  ubezpieczeniowym  o  ich 
uczestnikach i skutkach;
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 10) nadzorowania prawidłowości i terminowości wprowadzania danych do systemu 
KSIP  –  moduł  ruch  drogowy  oraz  rejestrowanie  sporządzonych 
i zatrzymanych dokumentów;

11) współpracy  z  komórką  organizacyjną  KWP  właściwą  w  sprawach  ruchu 
drogowego.

§ 20

 Zespół Kadr i Szkolenia realizuje zadania:

1) polityki kadrowej Komendanta;

2) doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy przez monitorowanie i ocenę  
    zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, analizowanie i opiniowanie propozycji 
    dotyczących zmian strukturalnych;

3) przeprowadzania czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego dla  
    kandydatów do służby w Policji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)  w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia 
     i doskonalenia zawodowego;

5) prowadzenia ewidencji postępowań dotyczących przestrzegania dyscypliny  
    służbowej w Komendzie oraz sprawozdawczości w tym zakresie;

                    
6) prowadzenia ewidencji etatowej i kadrowej Komendy, regulaminu Komendy oraz 
    opracowywanie meldunku o stanie kadr i innych informacji o stanie etatowo-
    kadrowym; 

7)  wydawanie ,   przedłużanie    ważności    oraz   ewidencjonowanie   dokumentów 
     służbowych  policjantów,  pracowników  cywilnych  oraz   członków    ich   rodzin;

8) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
    i higieny służby/pracy;

9) prowadzenie postępowań powypadkowych policjantów i pracowników Policji;

10) medycyny pracy;

11) prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy;

12) współpracy z komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach kadr 
      i szkolenia oraz kontroli.
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§ 21

Stanowisko  Samodzielne  do  spraw  Ochrony  Informacji  Niejawnych  realizuje 
zadania:

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;

10) prowadzenie  składnicy akt dokumentów niejawnych  Komendy zgodnie 
         z obowiązującymi przepisami

11)obsługa aplikacji Moduł Wprowadzania Danych;

12)przeprowadzanie  kontroli  w  zakresie  przestrzegania  przepisów  ochrony 

przeciwpożarowej;

13)prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

14)współpracy  z  komórkami  organizacyjnymi  KWP  właściwymi  w  sprawach 

ochrony informacji niejawnych i kontroli. 

 § 22

 Stanowisko Samodzielne do spraw Prezydialnych realizuje zadania:

1) obsługa kancelaryjna  Komendy;

2) rozdział korespondencji wpływającej do kierownictwa Komendy i pozostałych 
komórek organizacyjnych Komendy;
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3) rejestrowanie  wpływu  i  obiegu  dokumentów  oraz  przesyłek,  prowadzenie 
dzienników korespondencyjnych,  skorowidzów,  rejestrów, książek doręczeń, 
dzienników podawczych, terminarzy – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz przesyłek;

5) ewidencjonowanie,  kompletowanie,  rozpowszechnianie,  wypożyczanie 
i aktualizowanie aktów prawnych resortowych i pozaresortowych;

6) rozliczanie  funkcjonariuszy  Komendy  z  przydzielonej  korespondencji 
i dokumentów;

7) zabezpieczenie służbowych potrzeb Komendy w zakresie maszynopisania 
           oraz powielania dokumentów;

8)  prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli służbowych;

9) prowadzenie  składnicy  akt  dokumentów  jawnych  Komendy  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

10)współpracy  z  komórkami  organizacyjnymi  KWP  właściwymi  w  sprawach 
prezydialnych i archiwum.    

§ 23

 Zespół Finansów i Zaopatrzenia realizuje zadania:

1) realizacja wydatków w ramach ustalonego limitu finansowego i upoważnienia 
w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej;

2) sprawdzanie  dokumentów  finansowych  pod  względem  merytorycznym 
i formalno – rachunkowym;

3) prowadzenie obsługi kasowej Komendy;

4) rozliczanie  dokumentacji  finansowej  wydatków  w  ramach  akredytywy 
budżetowej;

5) sporządzanie  list  należności  dla  policjantów,  emerytów,  rencistów 
i pracowników (np. posiłki profilaktyczne, dopłata do wypoczynku, dojazdy do 
miejsca  pełnienia  służby,  przejazdy raz  w roku,  równoważnik  pieniężny za 
brak lokalu, za remont lokalu i pomocy finansowej);

6) merytoryczna  kontrola  dokumentów  księgowych  stwierdzających  dokonanie 
operacji gospodarczej;

7) prowadzenie gospodarki mandatami karnymi;

13



8) nadzór  nad  terminowymi  wpłatami  należności  wynikającymi  z  zawartych 
umów cywilno – prawnych i naliczanie odsetek od nieterminowych płatności, 
sporządzanie wykazu należności oraz odsetek dla Wydziału Finansów KWP;

9) prowadzenie  egzekucji  należności  przeterminowanych,  wystawianie 
i podpisywanie faktur VAT w zakresie czynności wykonywanych na podstawie 
zawartych  umów  cywilno  –  prawnych,  sporządzanie  not  odsetkowych, 
prowadzenie faktur VAT i not odsetkowych;

10)prowadzenie  postępowań  wyjaśniających  w  sprawach  szkód  w  majątku 
Komendy;

11)prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów w zakresie gospodarki 
materiałowo – technicznej;

12)zgłaszanie  potrzeb  Komendy  w  zakresie  sprzętu  kwaterunkowo  – 
gospodarczego,  techniki  policyjnej,  wyposażenia  specjalnego,  druków 
oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Komendy;

13)potwierdzanie  wykonania  zleconych  usług  i  sprawdzanie  pod  względem 
merytoryczno – formalnym wystawionych faktur;

14)prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego;

15)prowadzenie  ewidencji  użycia  użytkowanego  sprzętu  transportowego 
w książce dyspozytora;

16)  zapewnienie sprawności użytkowej sprzętu transportowego;

17)nadzór nad prawidłową eksploatacją i  utrzymaniem sprzętu transportowego 
w należytej sprawności technicznej;

18)kierowanie sprzętu transportowego na obsługi oraz naprawy;

19)wystawianie  książek  kontroli  pracy  sprzętu  transportowego,  comiesięczne 
rozliczanie ich ze zużycia paliwa oraz przechowywanie;

20)nadzór  nad  prawidłowym  wykonywaniem  czynności  OC  przy  służbowym 
sprzęcie transportowym oraz sporządzanie listy płacy za wykonaną obsługę 
codzienną;

21)bieżące dokumentowanie eksploatacji sprzętu transportowego w stosownych 
dokumentach;

22)prowadzenie ewidencji obrotów materiałów pędnych i smarów w Komendzie 
oraz materiałów w magazynie podręcznym;

23)przedstawianie potrzeb w zakresie sprzętu transportowego oraz materiałów 
pędnych i smarów na nowy rok budżetowy;
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24)prowadzenie  postępowań  szkodowych  dotyczących  szkód  powstałych 
w służbie transportu;

25)dokonywanie zakupów drobnych materiałów do naprawy środków transportu 
w  celu  usunięcia  awarii,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  prawo  zamówień 
publicznych;

26)sporządzanie i przekazywanie do Wydziału Transportu KWP:

- meldunków  o  wypadkach  lub  kolizjach  służbowego  sprzętu 
transportowego;

- comiesięcznych sprawozdań dotyczących eksploatacji pojazdów;
- kwartalnego rozliczenia gospodarki materiałów pędnych i smarów;

27)prowadzenie  ewidencji  wypadków  i  kolizji  w  książce  ewidencji  wypadków 
i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego;

28)prowadzenie  ewidencji  holowań  zabezpieczonych  pojazdów  oraz  opłat  za 
parkowanie pojazdów przetrzymywanych w celach dochodzeniowo-śledczych;

29)  kompletowanie   dokumentów   źródłowych   niezbędnych   do   sporządzania 
       na  ich  podstawie  list  należności  dla  policjantów,  emerytów   i   rencistów;

30)  prowadzenie gospodarki  mieszkaniowej;

31)prowadzenie ewidencji  ilościowej sprzętu łączności , sprzętu informatycznego 
będącego w użytkowaniu Komendy;

32)   bezpośredni nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu łączności    
  będącego w użytkowaniu Komendy;

33)bieżąca  konserwacja  i  dokonywanie  drobnych  napraw  sprzętu  łączności 
będącego na wyposażeniu Komendy;

34)prowadzenie magazynu podręcznego sprzętu  uzbrojenia i  ewidencji  z  nim 
związanej;

35)prowadzenie magazynu podręcznego amunicji  oraz dokumentacji  związanej 
z jej zużyciem;

36)wydawanie  i  prowadzenie  ewidencji  wydanych  materiałów  i  napoi 
poszczególnym użytkownikom;

37)zgłaszanie potrzeb Komendy w zakresie sprzętu, wyposażenia i materiałów;

38)wydawanie  talonów  na  posiłki  profilaktyczne  oraz  rozliczanie  ilości 
wydawanych posiłków;

39)sporządzanie  wykazów  dodatkowych  należności  za  nie  wydane  w  naturze 
posiłki profilaktyczne oraz równoważnika za żywienie psów służbowych;
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40)prowadzenie  ewidencji  i  naliczanie  należności  związanych  z  dopłatą  do 
wypoczynku;

41)prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wody i gazu;

42)prowadzenie  ewidencji  zużycia  materiałów  fotograficznych 
i kryminalistycznych;

43)prowadzenie  ewidencji  opału  oraz  zabezpieczanie  próbek  dostarczonego 
opału;

44)prawidłowa eksploatacja sprzętu i wyposażenia;

45)współpraca  z  komórkami  organizacyjnymi  KWP  właściwymi  w  sprawach 
finansów,  zaopatrzenia,  transportu,  łączności  i  informatyki  i  inwestycji  i 
remontów.

§ 24

 Zespół Informatyki realizuje zadania:

1) zgodne  z  treścią  formularza  rejestracyjnego   wprowadzanie  danych  do 
Krajowego Systemu Informatycznego Policji;

 
2) sporządzanie  wniosków  o  sprawdzenie/cofnięcie  uprawnień  oraz  decyzji 

o  skierowanie  na  badania  lekarskie  i  psychologiczne  na  kierowców 
naruszających przepisy ruchu drogowego;

3) wprowadzanie  do  Krajowego  Systemu Informatycznego  Policji  Moduł  Ruch 
Drogowy  prawomocnych  odpisów  orzeczeń  i  wyroków  sądowych  na 
kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;

4) weryfikacja  formularzy  statystycznych  pod  względem  formalnym 
i merytorycznym przed wprowadzeniem do  Policyjnego Systemu Statystyki 
Przestępczości TEMIDA;

5) udzielanie  odpowiedzi  na  zapytania  „  z  powodów  jawnych”  w  Krajowym 
Systemie Informatycznym Policji;

6) obsługa dostępnych pozapolicyjnych baz danych;

7) współpraca z  komórką organizacyjną  KWP właściwą  w sprawach  wywiadu 
kryminalnego.
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 § 25

1. Do zakresu działania posterunku Policji należy:

1)realizowanie zadań służby prewencyjnej, a w szczególności:
a) przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach  
     publicznych,

b) ujawnienie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży,

c) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji  oraz 
podejmowanie  przez  Policję  działań  na  rzecz  bezpieczeństwa  i  porządku 
publicznego;

2) ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców;

3) realizowanie zadań administracyjno – porządkowych;

4)współdziałanie  z  samorządem  terytorialnym  oraz  innymi  podmiotami   
   działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Ustala się następujący zasięg działania posterunków Policji:

1) Posterunek Policji w  Siennie - na terenie gmin  Sienno  i  Rzeczniów;
2) Posterunek Policji w Ciepielowie - na terenie gmin Ciepielów i Chotcza.

ROZDZIAŁ 5

Przepisy przejściowe i końcowe

 
§ 26

1. Kierownicy   komórek  organizacyjnych  Komendy  w  terminie  30  dni  od  wejścia 
     w    życie    Regulaminu    określą   szczegółowe    zadania   podległych  komórek 
    organizacyjnych.

2.Kierownicy   komórek  organizacyjnych  Komendy są obowiązani do niezwłocznego 
   zapoznania  podległych  policjantów i pracowników   z postanowieniami niniejszego 
   Regulaminu.

§ 27

 Decyzje wydane na podstawie § 11 Regulaminu, o który mowa w § 28, zachowują 
moc, jeżeli nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
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§ 28

Traci  moc Regulamin Komendy Powiatowej  Policji  w Lipsku z dnia  14 września  
2004 r. z późn. zm.1

§ 29

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 grudnia 2007 r.

Komendant Powiatowy Policji
        w Lipsku

          insp.  Janusz Koziarski

W porozumieniu:

             MAZOWIECKI
Komendant Wojewódzki Policji

                     insp. Igor Parfieniuk

1 wymieniony regulamin został zmieniony Regulaminem z dnia 3 stycznia 2006 r., z dnia 15 maja 2006 r.,
Z dnia 11 lipca 2007 r. i z dnia  9 października 2007 r.
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UZASADNIENIE

Regulamin Komendy Powiatowej  Policji  w Lipsku uwzględnia zmiany w strukturze 

organizacyjnej  Komendy  i  wprowadzone  w  związku  z  nimi  zmiany  w  zakresach 

zadań komórek organizacyjnych. 

W strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Lipsku dokonywano wielu 

zmian  polegających  na  likwidacji,  przekształceniu  i  tworzeniu  nowych  komórek 

organizacyjnych.

Zmianie ulegały również zakresy zadań komórek organizacyjnych Komendy. 

Z dniem 1 grudnia 2007 r. wprowadzono zmianę polegającą na przeniesieniu zadań 

dotyczących prowadzenia postępowań przygotowawczych z zakresu przestępczości 

gospodarczej  do  Sekcji  Kryminalnej.  W  Zespole  do  walki  z  Przestępczością 

Gospodarczą pozostawiono zadania  o charakterze operacyjno  –  rozpoznawczym. 

Powyższe  stanowi  realizację  polecenia  I  Zastępcy  Komendanta  Wojewódzkiego 

Policji z siedzibą w Radomiu.

 Powyższe  działania  skutkowały  koniecznością  dokonania  kolejnej  zmiany  do 

regulaminu Komendy.

Zakresy  zadań  komórek  organizacyjnych  Komendy  zostały  uzgodnione 

z merytorycznymi komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Z  uwagi  na  fakt,  iż  Regulamin  z  dnia  14  września  2004  r.  był  czterokrotnie 

nowelizowany,  a  wprowadzenie  kolejnej  zmiany  naruszyłoby  jego  konstrukcję 

i spójność, opracowano nowy regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

Wprowadzenie nowego regulaminu nie spowoduje dodatkowych obciążeń 

finansowych dla budżetu Komendy. 
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