
KOMENDA POWIA TOW A POLICJI
W NOWYM TARGU

L.DZ. A-29/14/KPP

REGULAMIN
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TARGU

z dnia 5 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 7 list. 4 ustawy z dnia 6 kwiefnia 1990 r. o Policji (teht
jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z póiniejszymi zmianami') postanawia sir;.
co nast£!puje:

Rozdzial I

Postanowienia ogólne

I. Ustala siy reglllamin Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, zwany dalej
,.Regu lam inem".

2. Regulamin okresla:

I) struktury organizacyjnl! Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, zwanej dalej
"Komendl!";

2) organizacjy i tryb kierowania w Komendzie;
3) zadania komórek organizacyjnych Komendy;
4) tryb wprowadzania kart opisów stanowisk pracy i opisów stanowisk pracy.

~ 2.

I. Komenda z siedzibl! w Nowym Targu przy ul. Konfederacji Tatrzanskiej Ia jest jednostkl!
organizacyjnl! Policji stanowil!cl! aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji
w Nowym Targu, zwanego dalej "Komendantem", który realizuje na obszarze powiatu
nowotarskiego zadania Policji w zakresie och rony bezpieczenstwa ludzi oraz utrzymania
bezpieczenstwa i porzl!dku publicznego, okreslone w ustawach i przepisach wykonawczych
wydanych na ich podstawie.

2. Komendantjest przelozonym wszystkich policjantów i pracowników Policji pelnil!cych sluzby
i praclljl!cych w jednostkach organizacyjnych Policji wchodzl!cych w sklad Komendy.

3. W sprawach okreslonych ustawami i w innych przepisach, Komendant jest organem
administracji I stopnia, zarówno wobec podwladnych policjantów i pracowników Policji jak
równiez podmiotów zewnytrznych. W stoslInku do osób zatrudnionych
w Komendzie posiada lIprawnienia pracodawcy. W okreslonych przypadkach pelni funkcje
reprezentanta Skarbll Panstwa.

I Zm ian:y tekstu jednolitego wym ienionej lIstawy zostaly ogJoszone w Dz. U. z 20 II r. Nr 217, poz. 1280,
Nr230, poz. J371,z2012r.poz.627,664,908,951,1529, z2013r.poz.628,poz.675, poz. 1351, 1635, 1650
oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616 i 1199.



4. Komendant jest kierownikiem zespolonej sluzby, podlega:

I) Malopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. w zakresie wynikaj~cym
z ustawowych funkcji przelozonego policjantów oraz jako organowi administracji
rz<tdowej w sprawach okreslonych odrybnymi przepisami, dotyczé}cymi ochrony
bezpieczerístwa ludzi oraz utrzymania bezpieczerístwa porz<tdku publicznego. Odpowiada
za prawidfowe wykonywanie zadarí wynikaj<tcych z obowi<tzuj<tcych przepisów. decyzj i,
rozkazów i polecelí;

2) Zwierzchnictwu Starosty Nowotarskiemu jako przedstawicielowi Wojewody
Malopolskiego nad funkcjonowaniem zespolonych sluzb. inspekcji istrazy.

~ 3.

Komendant przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedzialki (oprócz dni
swi<ttecznych) od godz. 1400 do godz. 1600 w siedzibie Komendy. W czasie nieobecnosci Komendanta
interesantów przyjmuje I Zastypca Komendanta Powiatowego Policji.

~ 4.

I. Rozklad czasu sluzby policjantów i pracy pracowników okreSlaj<t odrybne przepisy.

2. Sluzba i praca w Komendzie w dniach od poniedzialku do pi~tku rozpoczyna siy o godzinie
7.30 i kOlíczy o godzinie 15.30.

3. Przepis nie dotyczy sfuzby lub pracy wykonywanej w system ie zmianowym.

4. Policjanci i pracownicy Policji s<tobowi<tzani kazdego dnia potwierdzaé, w przeznaczonych
do tego celu ewidencjach rozpoczycie sfuzby i pracy oraz opuszczanie miejsca jej pefnienia
za zgod<t bezposredniego przefozonego.

Rozdzial II

Struktura organizacyjna Komendy

~ 5.

Ustala siy nastypuj<tq struktury organizacyjn<t Komendy:

I) Kierownictwo:
a) Komendant,
b) I Zastypca Komendanta Powiatowego Policji;

2) Wydzial do walki z Przestypczosci,! Przeciwko Zyciu i Zdrowiu;
3) Wydzial do walki z Przestypczosci,! Przeciwko Mieniu;
4) Referat do walki z Korupcj,! i Przestypczosci,! Gospodarcz~;
5) Wydzial Prewencji;
6) Wydzial Sztab Policji;
7) Wydzial Ruchu Drogowego;
8) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo - Informacyjnych;
9) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczerístwa i Higieny Pracy;
IO) Wydziaf Wspomagaj,!cy;
ll) Zespóf do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
12) Posterunek Pol icj i w Lapszach N iznych.



~ 6.

lo Komendantowi podlegaj~ nastttPuj~ce jednostki organizacyjne Policji:
I) Komisariat Policji w Rabce-Zdroju;
2) Komisariat Policji w Kroscienku nad Dunajcem;
3) Komisariat Policji w Jablonce;
4) Komisariat Policji w Czarnym Dunajcuo

20 Jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w ust. 1 posiadaj~ odrttbne regulaminyo

Rozdzial III

Tryb kierowania w Komendzie

~ 7.

lo Komend~ kieruje Komendant przy pomocy I Zastttpcy Komendanta Powiatowego Policji,
kierowników komórek organizacyjnych oraz bezposrednio podleglych mu policjantów
i pracownikówo

20 Komendant okresla zadania i kompeteneje I Zastttpcy Komendanta Powiatowego Policji,
bezposrednio podleg/ych mu: kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz
policjantów i pracownikówo

3. Komendanta pod czas jego nieobecnosci zastttpuje upowazniony pisemnie I Zastttpca
Komendanta Powiatowego Policjio

40 Zakres zastttpstwa o któl)'m mowa w ust. 3, obejmuje wykonywanie wszystkich fun kej i
Komendanta, chyba ze Komendant postanowi inaczej o

50 Komendant moze upowaznié podleg/ych policjantów i pracowników do podejmowania w jego
imieniu decyzji lub wykonywania czynnosci w okreslonych sprawacho

6. Komendant wykonuje okrdlone w odrttbnych przepisach uprawnienia i obowi~zki
przelozonego w stosunku do podleglych policjantów i pracownikówo

70 Komendant reprezentuje Komendtt wobec kierowników jednostek organizacyjnych Policji,
organów administracji publicznej i innych instytucji paústwowych oraz organizacji
spolecznych i obywatelio

~ 8.

lo Komendant nadzoruje komórki organizacyjne wymienione w ~ 5 pkt 2-4, pkt 8-1 I oraz
komórktt organizacyjn~ wymienion~ w pkt 12 i jednostki organizacyjne wymienione ~ 6 ust. I
w zakresie zagadnieŕt kryminalnycho

20 I Zastttpca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu nadzoruje komórki
organizacyjne wymienione w ~ 5 pkt 5-7 oraz komórktt organizacyjn~ wymienion~ w pkt 12
i jednostki organizacyjne wymienione ~ 6 ust. I w zakresie zagadnieú prewencyjnycho

~ 9.

I. Komórk~ organizacyjn~ Komendy kieruje jej kierownik przy pomocy zastttPców oraz
kierowników podleglych komórek organizacyjnych oraz bezposrednio podleglych policjantów
i pracowników.
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2. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy:

I) okresla szczególowy zakres zadmí podleglej komórki organizacyjnej:

2) okreSIa sposób zorganizowania w niej sluzby i pracy:

3) sporzqdza karty opisu stanowisk pracy dia podleglych stanowisk policyjnych
i stanowisk pracowniczych z wylqczeniem stanowisk, na których zatrudnia sitr
pracowników na podstawie przepisów o sluzbie cywilncj;

4) sporzqdza zakresy obowiqzków dia podleglych pracowników, zatrudnionych na
podstawie przepisów o sluzbie cywilnej;

5) sporzqdza opisy stanowisk pracy dia podleglych stanowisk pracowniczych na których
zatrudnia sitr pracowników na podstawie przepisów o sluzbie cywilnej:

3. Kierownik komórki organizacyjnej jest zobowiqzany aktualizowaé zakresy, o których mowa
w ust. 2. pkt l.

4. Komendant zapoznaje podleglych policjantów i pracowników z dokumentami o których
mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, bezposrednio przed podjtrciem przez te osoby sluzby lub prac)' na
wyznaczonym stanowisku.

5. Karty opisu stanowisk pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 3, sporzqdza sitr \\' trybie i na
zasadach okreslonych w Zarzqdzeniu Komendanta G/ówllego Policji w sprawie
szczegó/owych zasad orgallizacj i i zakresu dzialan ia komelld, kom isariatów i innych
jednostek organizacyjnych Policji;

6. Opisy stanowisk pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 5, sporzqdza sitr na podstawie przepisów
o s/uzbie cywilnej w sprawie zasad dokonywania opisów i wartosciowania stanowisk pracy.

7. Kierownika komórki organizacyjnej zasttrpuje w czasie Ilieobecnosci jego zasttrpca albo
policjant lub pracownik wskazany przez tego kierownika.

8. Zastt;powanie kierownika komórki organizacyjnej obejmuje wykonywanie zadmí,
o których mowa w niniejszym regulaminie, chyba, ze kierownik komórki
organizacyjnej okresli inny zakres zastt;pstwa.

RozdzÍal IV

Zakresy zadaŔ komórek organÍzacyjnych Komendy

~ 10.

Do zakresu zadaŕl Wydzialu do walki z Przest~pczosci~ Przeciwko Zyciu i Zdrowiu nalezy:

I. W zakresie operacyjno-rozpozllawczym:

1) Prowadzenie pracy operacyjnej w oparciu o istniejqce uregulowallia prawne poprzez
stosowanie dostt;pnych metod i form pracy operacyjllej;

2) Wypracowywanie i upowszechnianie optymalnego stosowania form i metod pracy
opcracyjnej w podleglychjednostkach organizacyjnych Policji;

3) Zapewllianie prawidlowego obiegu informacji o dokonanych przestt;pstwach oraz
sprawcach przesttrpstw;

4) Informowanie podleg/ych jednostek organizacyjnych o zmiallach w obowiqzuj<jcych
przepisach prawnych dotyczqcych pracy operacyjnej i przepisach wewntrtrznych oraz
inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów;

5) Realizowanie funkcji Iladzoru i koordYllowania dzia/alllosci sluzb operacyjnych podleglych
jednostck organizacyjnych Policji w zakresie swojego dzialallia:

6) Prowadzenie dzia/alÍ zmierzajqcych do wykrywania sprawców przestt;pstw kryminalnych,
gdzie sprawca niejcst ZIlany w chwili zg/oszenia o przestt;pstwie:
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7)

8)

9)
IO)

1I)

12)

13)

14)

Prowadzenie dzialaŕl zmierzajqcych do ujawnienia przestcrpstw i ich sprawców,
w sprawach nie zgloszonych Policji; " ,
Prowadzenie pracy operacyjnej w opal'ciu o analizcr stanu zagrozel1la, strukturcr I dynamlkcr
przestcrpczosci oraz wlasne rozpoznanie;
Tworzenie i wykorzystanie sieci osobowych zródel informacji;
Wspóldzialanie z jednostkq nadrzcrdnq, innymi jednostkam~ .Policji or~z .Centralnym
Biurem Sledczym Policji, Interpolem i Wydzialem Techl1lk. OperacYJneJ Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie; ..' .,
Inicjowanie kontroli, ustalanie uchybieŕl oraz wskazywal1le sposobow zapoblegal1la lin lub
usuwania w zakresie swojego dzialania;
Prowadzenie czynnosci operacyjno-wykrywczych w sprawach zabójstw, pobié ze skutkiem
smiertelnym, zgwalceŕl zbiorowych i ze szczególnym okrucieŕlstwem, rozbojów,
falszowania srodków pienicrznych krajowych i zagranicznych, i innych, gdzie ze wzglcrdu
na zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz decyzjcr Komendanta majq byé prowadzone
przez wydzial;
Ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych, organizatorów i przywódców grup
przestcrpczych o charakterze kryminalnym oraz nieletnich wykazujqcych przejawy
demoralizacji w zakresie wymienionym w pkt 12;
Biezqce wspóldzialanie z prokuraturq, sqdami i innymi instytucjami porzqdku prawnego.

2. W zakresie dochodzeniowo-sledczym:

)) Zapewnienie prawidlowego obiegu informacji o przestcrpstwach, ich sprawcach
i postcrpowaniach przygotowawczych;

2) Infonnowanie podleglych jednostek organizacyjnych Policji o zmianach w obowiqzujqcym
stanie prawnym oraz udzielanie instruktazu i wyjasnieŕl dotyCZélcych stosowania prawa;

3) Uzgadnianie zasad wspólpracy i biezqce wspóldzialanie z wlasciwy sluzbami Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie, prokuraturami, sqdami i innymi organami och rony
porzqdku prawnego;

4) Wypracowanie zasad wspóldzialania sluzby dochodzeniowo-sledczej z innymi sluzbami
Policji, w tym z Referatem Techniki Kryminalistycznej, celem wszechstronnego
ujawniania i zabezpieczania sladów kryminalistycznych na miejscach zdarzeŕl oraz
ustalania osób, których zeznania mogél stanowié dowód w sprawie;

5) Sprawowanie nadzoru nad zgodnosciél z prawem czynnosci dochodzeniowo-sledczych
Policji oraz prawidlowosciq prowadzonych postcrpowaŕl przygotowawczych w zakresie
swojego dzialania;

6) Inicjowanie kontroli, ustalanie uchybieŕl oraz wskazywanie sposobów zapobiegania im
lub usuwania w zakresie swojego dzialania;

7) Udzielanie jednostkom terenowym instruktazu i pomocy oraz wykorzystywanie wniosków
w biezqcych czynnosciach dochodzeniowo-sledczych w zakresie swojego dzialania;

8) Realizowanie zwierzchniego szczególnego nadzoru sluzbowego nad poszczególnymi
postcrpowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez podlegle jednostki
organizacyjne Policji;

9) Prowadzenie postcrpowalí przygotowawczych i sprawdzajqcych w sprawach dotyczqcych
przestcrpstw przeciwko zycill i zdrowiu, w szczególnosci w sprawach zabójstw, pobié ze
skutkiem smiertelnym, zgwalcelí zbiorowych i ze szczególnym okrucielÍstwem, rozbojów,
falszowania srodków pienicrznych krajowych i zagranicznych;

) O) Prowadzenie postcrpowalÍ przygotowawczych i sprawdzajélcych w sprawach innych niz
wynikajqce z pkt 9, jezeli decyzjq Komendanta zostaly zlecony do prowadzenia przez
wydzial;

Il) Obligatoryjne prowadzenie, w tym przejmowanie do prowadzenia z podleglych jednostek
organizacyjnych Policji, postcrpowalí przygotowawczych, których wymóg prowadzenia
przez Komendcr wynika z odrcrbnych wytycznych;

)2) Realizowanie pracy dochodzeniowej w sprawach o czyny karalne popelniane przez
nieletnich, zbieranie i lItrwalanie dowodów tych czynów w zakresie swojego dzialania
zgodnie z ogólnq zasadq wynikajélcél z przyjcrtego katalogu przestcrpstw;

13) Wykonywanie czynnosci zleconych przez scrdziego rodzinnego zgodnie z ogólnq zasadq
wynikajqcq z przyjcrtego katalogu przestcrpstw;
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14) Nadzór nad przestrzeganiem przeplsow o rejestracji danych statystycznych

w post((powaniach przygotowawczych:
15) Prowadzenie ewidencji wp/ywu formularzy statystycznych:
16) Weryfikowanie formalne i merytoryczne dokumentów rejestracyjnych i uzupe/nieú,

wyjasnienia nieprawid/owosci i usuwanie b/((dów;
17) Wprowadzanie formularzy do systemu statystycznego i przesy/anie do bazy systemów

informatycznych;
18) Realizacja zadaú zwillzanych z wdražaniem systemów informatycznych:
19) Przetwarzanie komputerowych danych statystyki policyjnej:
20) Eksploatacja policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych

z.ród/owych wytworzonych w Komendzie i podleglych jednostkach organizacyjnych Policji

oraz dokonywanie sprawdzeú i analiz;
21) Wykonywanie testów poprawnosci baz danych, usuwal1le b/((dów. sprawdzanie

kompletnosci danych;
22) Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych zgodnie z obowillzujllcynli przepisami oraz

zwierzchni nadzór službowy nad post((powaniem z przedmiotami zabezpieczonymi. w tym
dowodami rzeczowymi i sladami kryminalistycznymi w podleg/ych jednostkach

organizacyjnych Policji:
23) Realizacja zleconych zadaú prze Komend(( Wojewódzkll Policji w Krakowie w tym m. In.

zwillzanych z wdražaniem systemów informatycznych;
24) Inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów oraz udzial w procesie dydaktycznym.

3. W zakresie techniki krvminalistycznej:

I) Kryminalistyczna obs/uga miejsc przest((pstw lub innych zdarzen kryminalnych na
obszarze dzia/ania w celu ujawnienia i zabezpieczenia sladów kryminalistycznych pod

wzgl((dem technicznym i formalno-procesowym;
2) Kryminalistyczna obs/uga eksperymentów kryminalistycznych, przeszukaú. okazaú

i innych czynnosci o charakterze procesowym lub operacyjnym;
3) Sporzlldzan ie dokumentacj i techn iczno-pogllldO\vej (fotograficznej . graficznej itp.)

z ogl((dzin i innych czynnosci;
4) Wykonywanie fotografii sygnalitycznej;
5) Cyfrowa obróbka zdj((é wykonywanych przez policjantów innych služb z tereml Komendy

oraz jednostek organ izacyjnych Pol icj i z tereml powiatu nowotarskiego;
6) Wykonywanie innych niž wymienione w pkt 4 i 5 prac fotograficznych dIa potrzeb Policji

oraz innych organów scigania i wymiaru sprawiedliwosci, zleconych przez Komendanta:
7) Daktyloskopowanie zwlok, a w szczególnych przypadkach osób žywych (które majll np.

znieksztalcone palce, dion ie, zniszczony naskórek);
8) Wspóldzialanie z pracownikami služb operacyjno-sledczych w zakresie racjonalnego

i efektywnego wykorzystania sladów i dowodów rzeczowych w przeprowadzanych

post((powaniach przygotowawczych;
9) Udzielanie konsultacji w okresleniu zakresu bad an zabezpieczonych sladów (stoso

wnie
do

istniejllcych w konkretnym post((powaniu potrzeb oraz možliwosci badawczych).
prawid/owym formu/owaniu pytaú do bieg/ego, gromadzenia odpowiedniego materialu
porównawczego, a takže wymogów przy pakowaniu i przesy/aniu materia/ó

w
do

ekspeltyzy w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji

w Krakowie:10) Udzielanie pomocy (w trudniejszych przypadkach) w typowaniu i pobieranill materialu

porównawczego:11) Pomoc w prawidlowym wykorzystaniu možliwosci techniki kryminalistycznej przez

policjantów služb operacyjno-sledczych i prewencyjnej;
12) Dbalosé o stan techniczny posiadanego sprztrtu oraz zg/aszanie do sluzb zaopatrzenia

zapotrzebowania na srodki techniczno-kryminalistyczne dia potrzeb w/asnych:
13) Prowadzenie rejestru czynnosci na miejscll zdarzenia, ewidencji sprz((tu b((dqcego na stanie

zespolu. ewidencji materia/owej (przychód. rozchód), ewidencji zleceú na prace

fotograficzne:
14) Daktyloskopowanie osób przy wykorzystaniu urzlldzenia Scan Live:
15) Nadzór nad jakoscill wykonania kmt daktyloskopijnych:



16) Prowadzenie i udzia/ w szkoleniach zawodowych: .
a) udzia/ w szkoleniach zawodowych w zakresie techniki ~rymin~lis~ycz~e~

prowadzonych przez Laboratorium Kryminalistyczne w Komendzle WOjewodzklej
Policji w Krakowie, .

b) organizacja i prowadzenie szkolenia i lokalnego doskonalellla zaw~dowego dia
policjantów ShlZb kryminalnych oraz inl~ych po.li~jantó\~ K.omendy. I podleg/ych
jednostek organizacyjnych Policji, w zakresle techlllkl krymmal1stycznej,

c) udzial w szkoleniach zawodowych organizowanych w ramach programu
szkoleniowego w Komendzie,

d) samodoskonalenie zawodowe.

~11.

Do zakresu zadaú Wydzialu do walki z PrzestfťPczosci~ przeciwko Mieniu nalezy:

l. W zakresie operacyjno-rozpoznawczym:

l) Prowadzenie pracy operacyjnej w opareiu o istniej~ce uregulowania prawne poprzez
stosowanie dostypnych metod i form pracy operacyjnej;

2) Wypracowywanie i upowszechnianie optymalnego stosowania form i metod pracy
operacyjnej w podleglych jednostkach organizacyjnych Policji;

3) Zapewnianie prawid/owego obiegu informacji o dokonanych przestypstwach oraz
spraweach przestypstw;

4) Informowanie podleglych jednostek organizacyjnych Policji o zmianach w
obowi~zuj~cych przepisach prawnych dotycz~cych pracy operacyjnej i przepisach
wewnytrznych oraz inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów;

5) Realizowanie funkcji nadzoru i koordynowania dziaIalnosci sluzb operacyjnych podleg1ych
jednostek organizacyjnych Policji w zakresie swojego dzialania;

6) Prowadzenie dziaIalí zmierzaj~cych do wykrywania sprawców przestypstw kryminalnych,
gdzie sprawca nie jest znany w chwili zgloszenia o przestypstwie;

7) Prowadzenie dzialalÍ zmierzaj~cych do ujawnienia przestypstw i ich sprawców,
w sprawach nie zgloszonych Policji;

8) Prowadzenie pracy operacyjnej w opareiu o analizy stanu zagrozenia, struktury i dynamiky
przestypczosci oraz wlasne rozpoznanie;

9) Tworzenie i wykorzystanie sieci osobowych :i:ródel informacji;
10) WspóIdzialanie z jednostk~ nadrzydn~, innYllli jednostkami Policji oraz Centralnym

Biurem Sledczym Policji, Interpolem i Wydzialem Techniki Operacyjnej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

ll) Inicjowanie kontrol i, ustalanie uchybieIÍ oraz wskazywanie sposobów zapobiegania im lub
usuwania w zakresie swojego dziaIania;

12) Prowadzenie rozpoznania srodowisk patologicznych oraz grup przestypczych zIozonych
z obywateli innych krajów,jak równiez srodowisk pseudokibiców;

13) Prowadzenie czynnosci operacyjno-wykrywczych w sprawach: kradziei:y, wlamalÍ,
kradziezy samochodów w tym poprzez wlalllanie, paserstwa, uszkodzelÍ mienia, srodowisk
pseudokibiców i innych, gdzie ze wzglydu na zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz
decy~y Komendanta maj~ byé prowadzone przez wydzial;

14) Rozpoznawanie, przeciwdziaIanie, zwalczanie zjawisk kryminalnych oraz wykrywanie
sprawców przestypstw okrdlonych w Ustawie o przeciwdziaIaniu narkomanii;

15) Rozpoznawanie ~awiska narkolllanii w tym srodowisk, Illiejsc, rodzaju wystypuj~cych
srodków odurzaj~cych poprzez prowadzenie form pracy operacyjnej okreslonych
przepisami pracy operacyjnej Policji w tym prowadzenie przedsiywziyé zwi~zanych ze
stosowaniem techniki operacyjnej;

16) Udzielanie wszechstronnej pomocy policjantom podleglych jednostek organizacyjnych
Policji w zakresie prowadzonej pracy operacyjnej dotycz~cej przestypczosci narkotykowej;

17) Ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych, organizatorów i przywódców grup
przestypczych o charakterze kryminalnym oraz nieletnich wykazuj~cych przejawy
demoralizacji w zakresie wymienionym w pkt. 13;
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18) Prowadzenie spraw poszukiwawczych osób zaginionych. ukrywaj~cvch Sly przed
wymiarem sprawiedliwosci, w tym nieletnich oraz identyfikacja NN z\~lok i NN oraz
koordynacja tych czynnosci wykonywanych przez podlegle jednostki organizacyjne
Policji:

19) Biez~ce wspóldzialanie z prokuratUľ~. s~dami i innymi instytucjami porz~dku prawnego.

2. W zakresie dochodzeniowo-sledczym:

I) Zapewnienie prawidlowego obiegu informacji o przestypstwach, ich sprawcach
i postypowaniach przygotowawczych;

2) Info~mowanie podleglych jednostek organizacyjnych Policji o zmianach w obowi~zuj~cym
stame prawnym oraz udzielanie instruktazu i wyjasnien dotycz~cych stosowania prawa:

3) Uzgadnianie zasad wspólpracy i biez~ce wspóldzialanie z wlasciwymi sluzbami Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie, prokuraturami, s~dami i innymi organami ochrony
porz~dku prawnego;

4) Wypracowanie zasad wspóldzialania sluzby dochodzeniowo-sledczej z innymi sluzbami
Policji. a w szczególnosci ze sluzb~ techniki kryminalistycznej, ce lem wszechstronnego
ujawniania i zabezpieczania sladów kryminalistycznych na miejscach zdarzeó oraz
ustalania osób, zeznania których mog~ stanowié dowód w sprawie:

5) Sprawowanie nadzoru nad zgodnosci~ z prawem czynnosci dochodzeniowo-sledczych
Policji oraz prawidlowoscill prowadzonych postypowan przygotowawczych w zakresie
swojego dzialania;

6) Inicjowanie kontroli, ustalanie uchybielí oraz wskazywanie sposobów zapobiegania im lub
usuwania w zakresie swojego dzialania;

7) Udzielanie podleglym jednostkom organizacyjnym Policji instruktazu i pomocy oraz
wykorzystywanie wniosków w bieZ~cych czynnosciach dochodzeniowo-sledczych w
zakresie swojego dzialania;

8) Prowadzenie postepow3lí przygotowawczych i sprawdzaj~cych w sprawach dotycz~cych
przestypstw przeciwko mieniu, w szczególnosci w sprawach kradziezy. wlamaó do
samochodów w tym poprzez wlamanie, paserstwa, uszkodzen mienia. przestypczosci
narkotykowej:

9) Prowadzenie postypowaó przygotowawczych i sprawdzaj~cych w sprawach innych niz
wynikaj~ce z pkt 8, jezeli decyzj~ Komendanta zosta ly zlecony do prowadzenia przez
wydzial:

IO) Obligatoryjne prowadzenie, w tym przejmowanie do prowadzenia z podleglych jednostek
organizacyjnych. postypowan przygotowawczych, których wymóg prowadzenia przez
Komendy wynika z odrybnych wytycznych;

11) Realizowanie zwierzchniego szczególnego nadzoru sluzbowego nad poszczególnymi
postypowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez podlegle jednostki .J
organizacyjne Policji;

12) Realizowanie pracy dochodzeniowej w sprawach o czyny karalne popelniane przez
nieletnich, zbieranie i utrwalanie dowodów tych czynów w zakresie dzialania Wydzialu
zgodnie z ogóln~ zasad~ wynikaj~c~ z przyjytego katalogu przestypstw:

13) Wykonywanie czynnosci zleconych przez sydziego rodzinnego zgodnie ogóln~ zasad~
wynikaj~c~ z przyjytego katalogu przestypstw;

14) Realizacja zleconych zadan prze Komendy Wojewódzkll Policj i w Krakowie w tym m. in.
zwiélzanych z wdrazaniem systemów informatycznych;

15) Inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów oraz udzial w procesie dydaktycznym.

~ 12.

Do zakresu zadalÍ Referatu do Walki z Korupcj~ i PrzestltPczosci~ Gospodarcz~ nalc:žy:

I. W zakresie przestepczosci korupcyjnej:

I) Rozpoznawanie. zapobieganie i zwalczanie przestypczosci korupcyjnej. szczególnie
w zakresie przest9pstw dokonywanych w zwi~zku z przeksztalceniami wlasnosciowymi
oraz popelnianych przez urzydników paóstwowych i samorz~dowych w zwi~zku
z pelnionymi funkcjami:



2)

3)

4)

5)

6)

7)

Koordynacja i wspieranie dzia/an innych komórek organizacyjnych Komendy oraz
podleg/ych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zwalczania przest~pczos~i
korupcyjnej oraz nadzór i kontrola nad realizacjq podejmowanych w tym zakresle
przedsi~wzi~é;

Prowadzenie post~powan sprawdzajqcych i post~powan przygotowawczych o przest~pstwa
wymienione w pkt I w fOl'mie dochodzeú oraz wykonywanie czynnosci powierzonych
przez prokuratur~ w trybie okreslonym w kodeksie post~powania karnego w ramach
sledztw;
Wykonywanie czynnosci operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - sledczych na
rzecz innych jednostek Policji i zlecanie takich czynnosci, w wypadkach, gdy ich
wykonanie jest uzaleznione od terytorialnego zasi~gu dzia/ania tych jednostek;
Prowadzenie specjalistycznych szkoleú dia policjantów Zespohl do Walki z Korupcjq
i podleglych jednostek organizacyjnych Policji z zakresu zwalczania przest~pczosci
korupcyj nej;
Koordynacja wymiany informacji pomi~dzy komórkami organizacyjnymi Komendy oraz
nadzór nad pracq operacyjnq podleg/ych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie
zwalczania przest~pstw wymienionych w pkt l;
Wspó/praca i wspó/dzia/anie z Wydzialem d/w z Korupcjq Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie w sprawach dotyczqcych realizacji zadan o szerokim zasi~gu terytorialnym,
wymiana informacji o nowych sposobach i metodach przest~pczego dzia/ania, taktyki
prowadzenia czynnosci operacyjno-wykrywczych oraz przekazywanie danych do
opracowan i analiz.

2. W zakresie przestepczosci gospodarczej:

I)

2)

3)

Zwalczanie przest~pstw gospodarczych okreslonych w kodeksie karnym i przepisach
szczególnych realizowane przez ujawnianie, wykrywanie, sciganie oraz stymulowanie
dzia/an zapobiegawczych poprzez:
a) wspó/prac~ z pozyskanymi oraz pozyskiwanie nowych osobowych zróde/ infonnacji

w celu zapewnienia stalego dop/ywu informacji dotyczqcych patologii w sferze
dzialalnosci gospodarczej,

b) organizowanie i koordynowanie wspólpracy z organami scigania, organami ochrony
prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami spo/ecznymi w celu
wypracowania efektywnego modelu skutecznego zwalczania przest~pczosci,

c) okreslanie praktycznych regu/ post~powania wskazujqcych na zród/a zagrozenia oraz
strategiczne kierunki pracy pionu do walki z przest~pczosciq gospodarczq,

Formy i metody realizacji zadaú:
a) wykorzystanie srodków, form i metod pracy dochodzeniowo-sledczej i operacyjno -

rozpoznawczej okreslonych w stosownych przepisach,
b) biezqca analiza okreslajqca prognozy przest~pczosci gospodarczej majqca na celu

opracowanie i wdrozenie odpowiednich dzialan zaradczych,
c) wsp~/~raca ..z. komórk.ami i jednostkami organizacyjnymi Komendy, organami

admllllstracJI I kontrolJ oraz agendami pozarzqdowymi w zakresie zapobiegania i
zwalczania przest~pczosci gospodarczej,

d) wsp~/praca z 'prokl~ratorami, sqdami i innymi organami porzqdku publicznego,
e) wspo/uczestnlCZel1le w opracowywaniu programów szkolenia i lokalneoo

doskonalenia zawodowego oraz organizowanie i udzia/ w szkolenia~h
specjalistycznych z zakresu problematyki przest~pczosci gospodarczej,

t) ~oordynowa~ie i. nadzorowanie c~ynnosci operacyjno - rozpoznawczych
I dochodzelllowo - sledczych w zakresle przest~pczosci gospodarczej realizowanych
przez podleglejednostki organizacyjne Policji;

Prowadzenie post~powaIÍ sprawdzajqcych i post~powaIÍ przygotowawczych w formie
dochodzeIÍ, sledztw - na zasadzie powierzenia przez prokuratora oraz wykonywanie
poszczególnych czynnošci šledczych i czynnošci okrešlonych w kodeksie post~powania
karnego w poszczególnych post~powaniach przygotowawczych w sprawach o:
a) przest~pstwa gospodarcze, kryminalne oraz okrešlane w kategoriach inne,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

IO)

l l)

12)

13)

14)

15)

b) skomplikowanym charakterze w ujyciu podmiotowym b'}di przedmiotowym.
wymagaj'lcYIll przejycia postypowania do prowadzenia z komisariatów Policji lub
posterunków Policji;

Prowadzenie w oparciu o stosowne przepisy sluzbowe form i metod pracy operacyjnej
majqcych na celu skuteczne rozpoznawanie, ujawnianie zdarzelÍ przestypczych oraz
wykrywanie sprawców przestypstw gospodarczych;
Wykonywanie czynnosci operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - sledczvch na
rzecz innych jednostek Policji i zlecanie takich czynnosci. uzaleznionych terytorialnym
zasiygiem dzialan ia jednostek;
Wspomaganie przy wykonywaniu czynnoscl operacyjno rozpoznawczych
i dochodzeniowo - sledczych podleg/e jednostki organizacyjne Policji ze wzglydu na
niedostateczne mozliwosci realizacyjne w dzialaniach prowadzqcych do wykrycia
sprawców przestypstw:
a) trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania dzialalÍ

wykrywczych i dowodowych,
b) obejmujqcych swym zasiygiem dzialania kilku gmin lub powiatów;
Wspólpraca z jednostkami pozares0l1owymi obejmuj'}cym zakresem dzialania zwalczanie
przestypstw i wykroczelÍ zwi'}zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej
polegajqca na biezqcej wymianie informacji oraz prowadzeniu wspólnych dzialall
kontrolnych;
Wspólpraca wspóldzialanie z Wydzialem dw. z Przestypczosciq Gospodarczq
i Wydzialem do walki z Korupcjq Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
w sprawach dotycz'}cych realizacji zadalÍ o szerokim zasiygu terytorialnym. wYllliana
inťormacji o nowych sposobach i metodach przestypczego dzialania, taktyki prowadzenia
czynnosci operacyjno - wykrywczych oraz przekazywanie danych do opracowalÍ i analiz;
Koordynacja czynnosci oraz wspóldzialanie z podmiotami zewnytrznymi w zakresie
pozbawiania sprawców korzysci pochodz'}cych z przestypstw, ustalania skladników
maj'}tkowych pochodz'}cych bezposrednio lub posrednio z przestypstwa. a takze ustalania
nieujawnionych iródel dochodu;
Wspóldzialanie z innymi kOlllórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie:
a) wytyczania kierunków dzialania zmierzajqcych do wypracowania skutecznych

metod walki z przestypczosci'} komputerow'},
b) opracowywania informacji i analiz do celów prewencyjnych i szkoleniowych.

w tym do wypracowywania zalozelÍ taktyczno operacyjnych w walce
z przestypczosci'} komputerow'};

Prowadzenie rozpoznania w zakresie zjawisk sluz'}cych popelnianiu przestypstw
komputerowych i przeciwdzialanie im;
Prowadzenie i przejmowanie do prowadzenia postypowall przygotowawczych
z podleglych jednostek organizacyjnych Policji zwiqzanych z przestypcZOSClq
kOlllputerowq o wiykszym ciyzarze gatunkowym;
Wspóldzialanie z wlasciwymi miejscowo prokuratorami w zakresie scigania sprawców
przestypstw komputerowych; . . .
Wspóldzialanie z podleglymi jednostkami Policji oraz komórkami organlzacYJl~y.ml
Komendv w zakresie wymiany i obiegu inťormacji o przestypstwach komputerowych I Ich

sprawcach:
Prowadzenie w lImeniu Komendanta, jako dysponenta III stopnia finansowej obslugi
funduszu operacyjnego Policji.

~ 13.

Do zakresu zadaó Wydzialu Prcwencji nalezy:

In

l)

2)

Organizowanie. koordynowanie i wykonywanie dzialalÍ w zakresie pelnienia sluzby
patrolowej. obchodowej i interwencyjnej na terenie Komendy; .' .
Organizowanie. wykonywanie i nadzór dzialall w komórkach organlzacYJnych wydzIalu
Pr;wencji i w komórkach podleglych jednostkach organizacyjnych Policji nadzo.l:owanych
przez Komendanta w zakresie pelnienia sluzby przez policjantów sluzby prewenc.ll;



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11 )

12)

13)

Realizowanie dzialalÍ zewnťťtrznych - w tym poprzez wspólne sluzby z poza policyjnymi
podmiotami wykonuj~cymi zadania w zakresie ochrony, bezpieczelÍstwa osób, mienia
i porz~dku publicznego; .,. . .
Ochrona bezpieczelÍstwa ludzi oraz porz~dku publicznego w komul1lk~cjl ~ubhcznej, na
wodach i terenach przywodnych oraz na zorganizowanych terenach narclarsklch; .
Inicjowanie, organizowanie i wspólpraca z organami administracji ~alÍstwowe~,
samorz~dowej, s~dami, szkolami, instytucjami i organizacjam.i spolec~nYI~1 w zakre~le
dzialalnosci profilaktyczno-wychowawczej, w tym w tworzelllu I reahzacjl programo~v
prewencyjnych i profilaktycznych, w tym programów u~ierunk~wa~ych n~ ed~lkac~ťť
spolecznosci powiatu w zakresie bezpiecznego korzystal1la z dro? I. przeclwdzlalan~a
zagrozeniom w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzglťťdl1lel1lem wychowal1la
komunikacyjnego dzieci i mlodziezy szkolnej;
Analizowanie stanu zagrozenia przestťťPczosci~, w tym: nieletnich, wykroczeniami,
patologiami spolecznymi, atakZe ocena eťektów dzialalÍ w tym zakresie w sluzbie
prewencji;
Prowadzenie czynnosci wyjasniaj~cych w sprawach o wykroczenia, wystťťpowanie przed
s~dem w charakterze oskarzyciela publicznego, prowadzenie rejestracji
i sprawozdawczosci w tym zakresie;
Koordynowanie i nadzorowanie dzialalnosci wydzialu podleglych jednostek
organizacyjnych Policji w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie, udzial w
spotkaniach zespolów interdyscyplinarnych i roboczych;
Wspóldzialanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i podleglymi
jednostkami organizacyjnymi Policji przy realizacji zadalÍ zapobiegaj~cych przestťťpczosci;
Zalatwianie spraw o charakterze ogólno organizacyjnym zleconych przez
kierownictwo Komendy;
Realizowanie wg w1asciwosci, czynnoscl zleconych przez uprawnione organy,
wykonywanie czynnosci w ramach pomocy prawnej na rzecz innych komórek, jednostek
Policji;
Przyjmowanie osób w sprawach skarg i wniosków, udzielanie inťonnacji i wyjasnielÍ,
rozpatrywanie oraz przeprowadzanie czynnosci wyjasniaj~cych w zakresie dot. wydzialu;
Realizowanie zad alÍ wynikaj~cych z przygotowalÍ obronnych Komendy, pozostaj~cych
w zakresie wlasciwosci wydzialu.

~ 14.

Do zakresli zadaú Wydzialll Sztab Policji nalezy:

1 )

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie ťunkcjonowania sluzby dyzurnej, w celu
zapewnienia ci~glosci pracy Komendy i gotowosci do realizacji ustawowych zadalí Policji,
w tym zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgloszone zdarzenia, realizacja
zadalÍ zleconych przez dyzurnego Komendy;
Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie ťunkcjonowania Zespolu Ochronnego
w celu zapewnienia ci~glosci pracy Komendy; ,
Koord~nowanie i realizacja zadalÍ zwi~zanych z realizacj~ zaplanowanych lub zleconych
konwojów lub doprowadzelÍ osób;
Plano:van.ie, organizacja, kierowanie oraz koordynacja przedsiťťwziťťé zwi~zanych
z reahzacH za~alí zapewnienia bezpieczelÍstwa i porz~dku publicznego miťťdzy innymi
podc.zas ~r~alllzowanych zgromadzelÍ publicznych, imprez masowych, innych imprez
okolIczllO~CI~wych oraz pobytu osób podlegaj~cych szczególnej ochronie;
Planowallle I organizacja dzialalÍ w1asnych oraz koordynacja dzialalÍ w warunkach
katastr.~f naturalny~h i awarii technicznych, a takze przygotowania do wykonania zadalÍ w
s~~acjl kry~yso:vej ?raz. w wa.runkach zagrozenia bezpieczelÍstwa panstwa i wojny oraz
blez~c~ wspo~dzJalallle z II1nyml podmiotami pozapolicyjnymi;
Organlzowal1le przygotowarí oraz koordynacja dzialalÍ poscioowo - blokadowvch'
Wprowadzanie danych do policyjnych systemów inťonn~tycznych w zakre~ie zad alÍ
planowanych, organizowanych, realizowanych i koordynowanych przez wydzial;
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8)

9)

IO)

I I)

12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)

20)

21 )

~porz(Jdz.~nie sprawozd~lí z realizacji akcji i operacji policyjnych oraz biez(Jca wymiana
IIlfon~acjl. w . za~r~~le . bezpieczerístwa i porz(Jdku publicznego zjednostkami
organlzacYjnyml Pollcjl WOj. malopolskiego;
Zapewnienie gotowosci ~omend~ do dzialalí w przypadku wyst(Jpienia sytuacji. zdarzerí
kryzysowych na terenle powlatu nowotarskiego oraz w warunkach zagrozen ia
bezpieczeJÍstwa palístwa i w czasie wojny;
Opr~cowY,,;anie .ora~. aktual,izacja planów dzialania Komendanta sporz,!dzanych na
okollcznosc reallzacjl zadan z zakresu zarz(Jdzania kryzysowego oraz dziedzinv
przygotowarí obronnych; -
Wspólpraca z organizacjami wojskowymi, sztabami kryzysowymi i administracja
pa,íst\~'~wa w. przedmiocie realizacji zadaJÍ w przypadku wyst(Jpienia katastrof naturalnych
I awarJI techr~lcznych oraz zadaJÍ obronnych na rzecz sil zbrojnych i obrony c)'wilnej;
Nadzorowanle problematyki uzytkowania i przechowywania sluzbowej broni palnej:
Organizowanie éwiczeJÍ sztabowych w zakresie zarz(Jdzania kryzysowego i spraw
obronnych oraz udzial w éwiczeniach organizowanych przez inne podmioty pozapolicyjne:
Organizowanie dzialarí oraz nadzorowanie szkoleJÍ I i 1/ plutonu wchodz(Jcego w sklad VI/I
kom pan i N ieetatowego Pododdzialu Prewencj i Pol icj i;
Nadzór i koordynacja zadaJÍ wykonywanych przez Nieetatowy Pododdzial Policji oraz
uaktualnienie obsady kadrowej Nieetatowego Pododdzialu Policji;
Dokonywanie sprawdzeJÍ osób, pojazdów, dokumentów i rzeczy w policyjnych systemach
in formatycznych:
Koordynowanie dzialalí Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego:
Zapewnienie obslugi recepcyjnej interesantów;
Koordynowanie dyzurów zdarzeniowych przewodników psów oraz udzialu przewodników
z psami w zabezpieczeniu imprez masowych i sportowych lub zgromadzerí publicznych
oraz realizacji sluzb na terenie calego powiatu:
Koordynacja dzialatí poszukiwawczych za osobami zaginionymi na terenie powiatu
nowotarskiego przy wykorzystaniu Nieetatowej Grupy Poszukiwawczej:
Ochrona obiektów Komendy.

~ 15.

Do zakresu zadan Wydzialu Ruchu Drogowego nalezy:
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l)

2)

3)

4)

5)

Analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeJÍstwa porz(Jdku w ruchu drogowym.
okreSIanie tendencji w tym zakresie i przygotowanie polityki przeciwdzialania takim
zagrozeniom na drogach powiatu nowotarskiego:
In;pirowanie. tworzenie i realizowanie we wspóldzialaniu z samorz(Jdami. placówkami
oswiatowymi. lokalnymi mediami i innymi zainteresowanymi podmiotami programów
prewencyjnych i ukierunkowanych na: . .

a) edukacjy spolecznosci powiatu w zakresie bezpiecznego korz)'stal1la z drog
i przeciwdzialania zagrozeniom w ruchu drogowym. ze szczególnvm
uwzglydnieniem wychowania komunikacyjnego dzieci i mlodziezy szkolnej.

b) zape~vnienie mieszkaJÍcolll Illozliwosci sygnalizowania lub zglaszania Policji
o zdarzeniach i sytuacjach zagrazaj(Jcych bezpieczeJÍstwu i porz(Jdkowi w ruchu
drogowYIll a takte tworzenia warunków ulllozliwiaj(Jcych natychmiastow(J reakcjy
Policji na takie sygnaly lub zgloszenia.

c) kreowania w spolecznosciach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz
podejlllowanie dzialalÍ na rzecz poprawy bezpieczeJÍstwa i porz(Jdku na droga~h:

lnicjowanie dzialarí innych ogniw i wykonywanie czynnosci zapewniaj'Jcych
bezpieczeJÍstwo i porz(Jdek w ruchu na drogach publicznych Illiydzy inn)'mi poprzez
kierowanie tYIll ruchem orazjego kontrolowanie:
Przygotowanie organizacji, nad zoru i kontrol i dzialarí w zakresie ~elnienia sluzb)'
na drogach przez policjantów oraz realizacja zada~í zleconych w tyn~ za~resle: . .
Planowanie i organizacja dzialaJÍ wlasnych zWI(Jzanych z reallzacj'J zadan w zakresle
zapewnienia por;"dku i bezpieczelístwa na drogach P?dcz(~s organi~owanych. imprez
masowych. protestów spolecznych i innego wykorzystywanla drog w sposob szczegolny:



6)

7)

8)

9)

IO)

l l)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Ujawnianie, seiganie spraweów wykroezen, organizowani.e, w?,konywani.e ..i k~ordy~ae~a
dzialaú ogniw Komendy i podleglyeh jednostek organl~ae~Jnye~1 PolteJI,. \\ za~resle
zapobiegania i zwalczania wykroe.z~ú dr~¥owye~1 ora~ wspoldzlal~l1\e .na ~erel1\e powla~u z
organami och rony prawnej, a~mtnl~trae~1 pl~blt~ZI.1~J.ora: or~anlz~eJam~. spolee~nYlnl,.w
zakresie lokaInej polityki zapoblegal1\a, uJawnlal1\a I selganla splaweow takIch wyklO~ze~, .
Merytoryezny nadzór nad real izaej~ zadan z zakresu rucl~u drogowego w tym rowl1\ez
podejmowanyeh ezynnosei wobee ujawnionyeh wykroezen z ~akresu ruchu ~rogo~vego
w komórkaeh organizaeyjnyeh Komendy oraz w podleglyeh Jednostek orgal1\zaeYJnyeh
Polieji;
Realizaeja zadaú w zakresie likwidaeji zdarzen drogowyeh oraz proeesowego
zabezpieezenia sladów i dowodów; , . .
Wspóldzialanie w zakresie zapobiegania i zwalczania ~rzestcrpezosel z. organaml oehron~
prawnej, atakle wspóldzialanie w zakresle profilaktykl. wyeho~aw~zeJ
i edukaeji z organami administraeji publicznej, organizaejami spoleeznyml oraz mediam.;
Realizowanie zadaú z zakresu inzynierii ruchu drogowego w tym:
a) biez~ee i okresowe oeeny stanu dróg i ich oznakowania zwlaszeza pojawiaj~eyeh sicr

zagrozeú i utrudnieú w ruchu,
b) typowanie miejse szezególnie niebezpieeznyeh i minimalizowanie wystcrpuj~eyeh tam

zagrozeJ'l,
e) wspóldzialanie z zarz~dzaj~eymi drogami w zakresie ich zimowego iletniego

utrzymania;
Czuwanie nad prawidlowym stosowaniem i dokumentowaniem badaú trzeZwosei
urz~dzeniami elektronieznymi przez podleglyeh funkejonariuszy;
Realizowanie ustawowyeh zadaú Polieji w zakresie ruchu drogowego poprzez:
a) prowadzenie wymaganyeh rejestraeji zdarzeú drogowyeh, w tym Krajowego Systemu

Informaeji Polieyjnyeh ,.KSIP", Systemu Ewideneji Wypadków
i Kolizji "SEWIK" ,

b) pilotowanie pojazdów ponadgabarytowyeh, osób objcrtyeh oehron~ itp.;
Wykonywanie zleeonyeh kontrol i i oeen funkejonowania podleglyeh Komendzie jednostek
podleglyeh jednostek organizaeyjnyeh Polieji w zakresie realizaeji zadaú na rzeez
bezpieezenstwa w ruchu drogowym;
Planowanie i organizaeja dzialan wlasnyeh oraz koordynaeja dzialatí innyeh ogniw
i jednostek na rzeez porz~dku i bezpieezenstwa na drogach w warunkaeh katastrof
naturalnyeh i awarii teehnieznyeh;
Udzielanie wszeehstronnej pomoey osobom pokrzywdzonym, a takze informowanie
zainteresowanyeh o sposobie rozwi~zywania danego problemu;
Prowadzenie ezynnosei wyjasniaj~eyeh i postcrpowaú dyseyplinarnyeh przez poliejantów
wyznaezonyeh na rzeezników dyseyplinarnyeh;
Realizowanie innyeh zadaú zleeonyeh przez Komendanta oraz inne uprawnione organy,
a takle wynikaj~eyeh ze wspólpraey z komórkami organizaeyjnymi Komendy.

~ 16.

Do zakresli zadan Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo - Informacyjnych nalezy:

I) Informowanie srodków masowego przekazu o dzialaniaeh podejmowanyeh przez
Komendanta, przedsicrwziyeiaeh realizowanyeh przez komórki organizaeyjne Komendy oraz
przez podlegle jej jednostki organizaeyjne Polieji, równiez poprzez przygotowywanie oraz
przekazywanie komunikatów prasowyeh, materialów fotografieznyeh, filmowyeh i
diwicrkowyeh oraz zamieszezanie przygotowanyeh materialów na polieyjnej stronie
internetowej Komendy;

2) Udzielanie ogólnopolskim oraz zagranieznym srodkom masowego przekazu informaeji o
problemach i. zagadnieniaeh dotyez~eyeh funkejonowania Polieji na terenie powiatu przy
ezym zakres I forma udzielania takich informaeji wymaga kazdorazowo akeeptaeji rzeeznika
prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie;

3) Udzielanie odpowiedzi na zglaszane pytania prasowe, a takze po uzgodnieniu z rzeeznikiem
prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie udzielanie odpowiedzi na
krytyky ~r~~ow~, kt?rej po.ddan~ jest Komendant, komórki organizacyjne Komendy oraz
podlegle Jej Jednostkl orgalllZacYJne Policji;
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4)

5)

6)

7)

8)

Koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu infonnacji srodkom
maso\.vego. przek~z~l. przez komórki organizacyjne Komendy oraz podlegle je; jednostki
organlzacYJne POItCJI; ~ .
Wsp.óluczestniczenie w ksztattowaniu strategii i koncepcji dzialarí informacvjnvch na terenie
po.wla~u,. ~otycz~cych przedsiywziyé podejmowanych przez Policjy w cel~l' r~z\Viqzv\Vania
naJ\:aznleJ~z~ch prob,lemó\V w zakresie patologii spolecznej. ~awisk krYllli nO";IlIlvch,
P~~fll~kt~k, I ~o~ltakt~~v ze ~pole~zelÍst\Velll: równie.ž p~prz.ez wspólpracy z salllo7-z~d~m i.
Oloan:1I11I adll1l.n IstracJ I p.ubltczneJ, sz~olaml, orgal1lzacJam I spolecznym i i organ izacjam i
poz~rz~do\~'yml w zakres)~ promowan la bezpieczelÍstwa i porz~dku publ icznego, edukacj i,
profllaktykl wychowawczeJ ) prewencji kryminainej.
Ws~ólu~zes~n.icze,~i~. w badani.ac~. spole~znych prowadzonych na potrzeby Komendy
WOJewodzk.,eJ PollcJ) \~ Krakowle I IIlnychJednostek organizacyjnych Policji;
Redagowarlle stran. Bluletynu Infon11acji Publicznej Komendy oraz strony internetowej
KOlllendy, przy udzIale ll1erytorycznych kierowników komórek i jednostek organizacyjnych
Komendy:
Udostypnianie za posrednictwem BIP KOll1endy in fo rlllacji publicznej wYlllaganej
przez polskie prawo.

~ 17.

Do zakrcsu zadan Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bczpicczcnstwa
nalcžy:

Higien)' Pracy
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1 )

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
l l)

12)

Przeprowadzanie kontrol i warunków služby/pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bczpieczelÍstwa i higieny pracy;
Biež<jce inforlllowanie pracodawcy o stwierdzonych zagražcniach zawodowych. wraz
z wnioskall1i zmierzaj~cymi do usuwania tych zagroželÍ;
Sporz~dzanie i przedstawianie pracodawcy, co najll1niej raz w roku. okresowych analiz
stanu bezpieczelÍstwa i higieny pracy zawieraj~cych propozycje przedsiywziyé technicznych
i organizacyjnych maj~cych na celu zapobieganie zagroženiom žycia i zdrowia
pracowników oraz poprawy warunków služby/pracy;
Udzial w opracowywaniu planów modernizacji oraz udzial w ocenie založclí i dokumentacji
dotycz<jcych modernizacji obiektów Policji w celu spdniania wYll10gów bezpieczelÍstwa
i higieny služby/pracy oraz poprawy warunków služby i pracy:
Udzial w przekazywaniu do užytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych
obiektów budowlanych albo ich czysci, w których przewiduje siy pomieszczenia pracy oraz
innych urz~dzelí maj~cych wplyw na warunki pracy i bezpieczelÍstwo policjantów
i pracowników:
Udzial w opracowywaniu wewnytrznych zarz~dzelÍ, regulaminów i instrukcji ogólnych
dotycz~cych bezpieczelÍstwa i higieny sltlžby/pracy oraz w ustalaniu zadalí osób kieruj~cych
pracownikami w zakresie bezpieczelÍstwa i higieny služby/pracy:
Opiniowanie szczególowych instrukcji dotycz~cych bezpieczelÍstwa i higieny služby/pracy
na poszczególnych stanowiskach služby/pracy;
Udzial w ustalaniu okolicznosci i przyczyn wypadków w službie i w pracy oraz
w opracowywaniu wniosków wynikaj~cych z badania przyczyn i okolicZllosci tych
wypadków oraz zachorowalÍ na choroby zawodowe, a takte kontrola realizacji tych

wniosków:
Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczqcych
wypadków w službie/pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzel~ o takie
choroby, a takže przechowywanie wyników badalÍ i pomiarów czynników szkodltwych dia
zdrowia w srodowisku služby/pracy;
Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczelÍstwa i higieny pracy:
Udzial w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiqže siy z wykonywanq

službq/pracq:
Doradztwo w zakrcsie organizacji i metod pracy na stanowiskach služby i pracy. na których
wystypuj~ czynniki niebezpieczne, szkodliwe dia zdrowia lub warunki uciqžliwe, oraz
doboru najwlasciwszych srodków ochrony zbiorowej i indywidualnej;



13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

k . organizacyjnymi lub osobami, w szczególnosciWspólpraca z w.lasciwy.mi komór 'alnl ~ k I" d iedzinie
w zakresie orgal1lzowal1la i zapewnienia odpowiedniego poziomu sz 'o en w z

bezpieczer'lstwa i higieny pracy; .., d' z odr<rbnymi przepisami,
"I 1 boratoriami upowaZl1l0nyml, zgo ilie k"

Wspo praca z a . ." 1I1ików szkodliwych dIa zdrowia lub warun owd dokonywania badaó 1 pOInIarow cZYI . I b d "
o. . . u' c ch w srodowisku pracy, w zakresie organizowal1la tyc 1 ~ an
uClťlzhwych, wyst<rP Jťl y 'k" . d tymi czynnikami lub warunkaml;
i pomiarów oraz sposobów och rony pra~o~vlll ow PIZ~ .' ., omiarami stanu
Wspólpraca z laboratoriami i innyml ~ednostkaml za~muj'lcyml s~<r ~ "d . ka

.' . ar'lstwowego mOl1ltorll10U sro OWIS ,srodowiska naturalnego, dzialaj'lcyml w systelnle p l:>

okreslonego w odr<rbnego przepisach; o k zdrowotnťl
W "Id o I' zlekarzem sprawui"lcym profilaktycznťl ople <rspo zla allle "'I o o I b d . I k skich
nad pracownikami, a w szczególnosci przy orgal1lzowanlll okresowyc 1 a an e ar

pracowników; o o kl d o organizacjamiWs óldzialanie ze spolecznťl lI1spekcj'l pracy oraz z. za a owyml ozwt zkO\ mi przy podejmowaniu przez nich dzialar'l maj'l~y~h na ~elu przestrzegal1le
prz;pisó; oraz zasad bezpieczeóstwa i higieny pracy w tryble I zakresle ustal~ny~ p~ze~
obowiťlzujťlce przepisy oraz przy podejmowanych przez pracodawc<r przedsl<rwzI<rCIaC 1
majťlcych na celu popraw<r warunków pracy; o o. o o . , o
Uczestniczenie w konsultacjach w zakresle bezpleczen~twa I hlgleny pracy" a ot~kze
w pracach komisji bezpieczer'lstwa i higien'y prac~ o:a~ w lI1nych zakladowych k?mlsJ~ch
zajmujťlcych si<r problematykťl bezpieczenstw~ I hl~le~y pracy, w tym zapoblegalllem
chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy I w sluzble; o o oo
Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczťlcych zachowal1la wymagan ergonom~~
na stanowiskach sluzby i pracy oraz inicjowanie i rozwijanie róznych form popularyzacJI
problematyki bezpieczer'lstwa i higieny pracy oraz ergonomii.

~ 18.

Do zakresu zadalÍ Wydzialu Wspomagaj~cego naleŽ)':

I. W zakresie kadI' i szkolenia:

1 )

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

IO)

I l)

12)
13)
14)

Realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia idoskonalenia struktur organizacyjnych
Komendy oraz podleglych jednostek organizacyjnych Policji oraz monitorowanie i opiniowanie
wniosków kierowników komórek organizacyjnych odokonanie zmian organ izacyj nych, w
zakresie zgodnosci z przepisami o organizacji komend i komisariatów Policji;
Opracowywanie projektu regulaminu Komendy i koordynowanie procesu uzgadniania projektów
regulaminów podleglych jednostek organizacyjnych Policji;
Prowadzenie etatu Komendy i podleg/ych jednostek organizacyjnych Policji;
Prowadzenie post<rpowania kwaliftkacyjnego w stosunku do osób ubiegaj1!cych si<r o przyj<rcie
do pracy w Komendzie lub w podleglych jednostkach organizacyjnych Policji;
Prowadzenie post<rpowalí administracyjnych i przygotowywanie dia Komendanta decyzji
administracyjnych w I instancji w sprawach wynik~1!cych ze stosunku sluzby (pracy)
policjantów (pracowników) Komendy i podleglych jednostek organizacyjnych Policji;
Prowadzenie spraw wynikaj1!cych ze stosunku sluzbowego oraz stosunku pracy, innych niz
wymienione w pkt 4;
Wydawanie dokumentów sluzbowych policjantom i pracownikom;
Obslugiwanie kadrowych systemów infonnatycznych;
Sporz1!dzanie sprawozdarí i meldunków okresowych i doraznych w sprawach wchodz1!cych
w zakres dzialania komórki;
Opracowywanie rocznego pianu urlopów oraz prowadzenie dokumentacji zwi1!zanej z ewidencj1!
urlopów i zwolnieó lekarskich policjantów i pracowników cywilnych;
Prowadzenie dokumentacji zwi'lzanej z organizowanymi w Komendzie stazami absolwenckimi,
doskonaleniem zawodowym oraz praktykami studenckimi;
Prowadzenie rejestru ewidencji piecz<rci i stempli uzywanych w Komendzie;
Realizacja zagadnieó z zakresu medycyny pracy;
Realizowanie, w porozumieniu z kierownikami wlasciwych komórek organizacyjnych naboru do
szkól policyjnych w ramach limitów wyznaczanych przez szkoly;
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w oparciu o przepisy regulujqce odpowieclzialnosé

15)

16)
17)
18)

Organizowanie - zgodnie z decyzjami KOll1endanta I k I J .
wvszkolenia strzeleckiego i wycl " fi - o a nego doskonalenIa zawodowego.• lOWdnIa Izvcznego w KOll1e d" dl . ~
organizacyjnych Policji; • n zle I w po eglych jednostkach

Prowadzenie ewidencji pomo .. k . .
Prowadzenie biblioteki Kome~ľ~I;~ej sprz~tu ulturalno-oswlatowego i szkoleniowo-spoI1owego:

Pr~wadzenie post~powaŕl szkodowych
maHtkow~ policjantów i pracowników.

2. W zakresie spraw prezvclialnych:

doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy dzialalÍ
w tym zasacI wynikaj~cych Z ceremonialu policyjnego i etykiety

0pl~O)S\lvlalgdJazeklal~lceklaryjnlo-~iuro~vla ~~menclanta oraz jego zast~pców w zakresie spraw jawnvclľ
le -ance arll ogo ne! jawne' K CI .. • .'D /.. MI' J .J women Zle zgoclnle Z wytycznym i zawar1vm i

\\ eC)~.J/I. . a opolsklego. Kon~endanta Wojewódzkiego Policji w sprawie zasacI ;acv
~n~~lar ).J.ne.J.w Komen.dzle. WO.Jewóclzkiej Pol.icj i w Krakowie i jednostkach jej poclle;ycl;:
0kz Ic~anle hcz~ w d~lenl1lku korespondencY.Jnym na podstawie spisów akt przekazanvch

Z omorek organlzacY.Jnych; •
Ewidencjonowanie, biez~ce aktualizowanie i udost~pnianie aktów prawnvch wvdanych
przez Komen?anta oraz resortowych aktów prawnych wplywaj'lcych do Kom~nclv:. .
Przek~z7wal1le clo archiwum Komencly Wojewódzkiej Policji w Krakowie \~ycofanvch
przeplsow wewn~trznych (decyzj i, zarz~dzeŕl, itp.); - .
Organ~zowan~e ~protok?low~nie narad sluzbowych kierownictwa Komencly:
Orgal1lzowanle I obslugl\vanle uroczystosci Z udzialem kierownictwa Komenclv:
Opracowyv~'an i: okol iczn~sciowej. koresponclencj i kierown ictwa Komencly: .
Prowadzel1l~ re.Jestru przY.Jmowanla stron przez Komendanta i jego zast~pców:
Sprawo~val1le naclzoľl~ i pl.'owadzenie instruktazu w zakresie pracy kancelaryjno - biurowej
w komorkach orgal1lzacYJnych Komencly i w podleglych jednostkach or!..!.anizacvjnvch
Policji; ~ ••

Wdrazanie i
wizerunkowych.
urz~cln iczej;
Ksztaltowan ie rozwi~zalí usprawniaj~cych komunikacj~ wewn~trzn~ w Komendzie.

I l)

12)

5)

l)
2)

3)

6)
7)
8)
9)
IO)

4)

3. W zakresie finansów:

oraz

zobowiqzalÍ wobec
osób przybranych

Udzial w planowaniu wielkosci limitu finansowego na clany rok budzetowy. analiza
wykonywania pianu i cZllwanie nadjego wykonaniell1;
Rozl iczan ie pod wzgl~dem ll1erytorycznym i formalno-rachunkowym
bieglych i tlumaczy s~dowych, instytucj i naukowo-badawczych.
do okazywanych. swiadków clo spraw dochodzeniowo-sledczych:
Naliczanie swiadczelÍ dIa funkcjollariuszy i pracowników: doplaty clo wypoczynku.
przejazdy raz w roku, delegacje sluzbowe, zwrot kosztów clojazdu z miejscowosci pobliskiej
clo miejsca pelnienie sluzby, ryczalty szkolne, wydatków na rzecz osób wzywanych:
Prowadzen ie ewidencj i cloplat do wczasów cila pol icjantów;
Naliczanie zaliczki na podatek od dodatkowych naleznosci pielli~znych cila funkcjonariuszy:
Kompletowanie, sprawowanie pod wzgl~dem merytorycznym i formalno-rachul1kowym
dokumentów finansowych w oparciu o ,.Instrukcj~ obiegu dokumentów ťinansowo-
ksi~gowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i jednostkach jcj podleglych"
oraz nadawanie clalszego biegu celem ich przekazania do terminowej realizacji zaplaty;
Dokonywanie i sprawdzanie pod wzgl~dem formalno-rachunkowym wydatków z dochodów
wlasnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
Przygotowywan ie porozum ielÍ zawieranych z podm iotam i zewn~trZl1YIl1 i w ramac h
Funduszu Wsparcia Policji ich realizacja zgodnie z przeznaczeniem, sprawdzanie faktur i
rachunków pod wzglydem merytorycznym i forll1alno-rachunkowym
wspóluczestnictwo w rozliczeniu porozumielÍ dotyczqcych patroli i nagród:
Planowanie, sporzqdzanie dokumentów finansowych (ll1.in. Ull1ów. wykazów swiaclczelÍ)
w rall1ach Zakladowego Funduszu SwiadczelÍ Socjalnych na podstawie zlozonych
i przechowywanych dokumentów pracowników w oparciu o regulamin zatwicrdzony przez
Komcndanta Powiatowego Policji, ewidencjonowanie przyznanych naleznosci:

9)

7)

8)

4)
5)
6)

3)

1 )

2)

lf)



IO)

I I)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

Obs/uoa pieniyzna w zakresie wp/at i wyp/at gotówkowycl~ oraz ic~ roz/icz~ni~ w ~~dzia~e
Finan;ów Komendy Wojewódzkiej Policji w KrakowIe; przYjmowallle I roz tczallle

mandatów karnych gotówkowych; . . . k / .
Przyjmowanie od policjantów i pracowników róZn~g? rodzaju wllloskow,. ~I~P etowallle
i nadawanie im dalszego biegu celem ich rozpatrzellla I ostatecznego ~a/atWtellla, ., .
W stawianie upomnietí dia osób ukaranych grzywn'l zgod.llIe z. obowt'lz~j~cyml
pr~episami. Wystawianie tytu/ów wykonawczych w przedmiotowej sprawte do wtasclwych

Urzydów Skarbowych; . . . d'
Nadzór nad wykonaniem funduszu reprezentacyjnego i okoltcznosclOwego Komen anta,
Prowadzenie gospodarki mandatowej Komendy; ..' .
Przeprowadzanie czynnosci inwentaryzacyjnych sk/adlllkow maHtkowych pozostaHcych
w uzytkowaniu Komendy; . . .
Prowadzenie postypowalÍ szkodowych/ wyjasniaj'lcych w oparclU o przeptsy reguluHce
odpowiedzialnosé maj'ltkow'l policjantów i pracowników;. . . .
Real izowan ie postypowalÍ regresowych na podstawIe ma~ena/ow po~typowan
powypadkowych, karnych, administracyjnych i innych z ~omen?y I po~legly.ch jednostek
organizacyjnych Policji, we wspólpracy z radc'l prawnym I Wydzlatem Fmansow Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie; . . . ....
Prowadzenie postypowalÍ szkodowych w oparclU o przeplsy reguluHce odpowledzlalnosc
maj'ltkow'l policjantów i pracowników; ". ." .
Przyjmowanie, sprawdzanie i ewidencjonowame wllloskow emelytow I renclstow
policyjnych ubiegaj'lcych siy o swiadczenie socjalne; . . .
Terminowe sporz'ldzanie rachunków za asysty komorlllcze oraz przekazywante Ich
do Wydzia/u Finansów.

4. W zakresie eksploatacji sprzetu transp0l1owego:

l) Prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzytu transp0l1owego Komendy w ksi'lzce ewidencji
indywidualnej sprzytu transportowego;

2) Wystawianie i przechowywanie miesiycznych ksi'lzek kontroli pracy sprzytu
transpol1owego dia wszystkich pojazdów uzytkowanych w Komendzie;

3) Wystawianie i rozliczanie miesiycznych ziecelÍ obstugi codziennej pojazdó\v;
4) Dokumentowanie przebiegu pojazdów w ksi'lzkach byd'lcych dowodem technicznym

sprzytu transpol1owego;
5) Sporz'ldzanie i przekazywanie do Wydzialu Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji

w Krakowie miesiycznych sprawozdalÍ ze zuzycia materialów pydnych i smarów;
6) Miesiyczne rozliczanie pojazdów Komendy z wykonanego przebiegu i zuzytego paliwa,

przygotowywanie protoko/ów szkód w przypadku stwierdzenia przepalów;
7) Prowadzenie ksi'lzki ewidencji przychodów ilosciowo-wartosciowych materia/ów pydnych

i smarów;
8) Przygotowywanie do rozliczenia faktur za materia/y pydne i smary zakupione na potrzeby

Komendy;
9) Przygotowanie pianu potrzeb i wydawanie ziecelÍ na wykonanie przegl'ldów pojazdów;
IO) Zlecanie resortowym oraz ogólnodostypnym stacjom obslugi \vykonania napraw

i obslugi pojazdów Komendy;
ll) Prowadzenie punktu obslugi technicznej zwanego dalej "POT";
12) Wykonywan ie w POT drobnych napraw oraz obs/ug sezonowych sprzytu transportowego

Komendy;
13) Utrzymywanie magazynu drobnych czysci zamiennych i akcesoriów oraz materia/ów

eksploatacyjnych;
14) Wystypowanie do komórki transportu jednostki nadrzydnej w celu zaopatrzenia magazynu

w niezbydne czysci i akcesoria;
15) Dokonywanie drobnych zakupów akcesoriów oraz zlecanie us/ug wynikaj'lcych

z sytuacji awaryjnych;
16) Prowadzenie gospodarki ogumieniem pojazdów Komendy - przechowywanie opon

zimowych i letn ich, zlecanie uslug wulkanizacyjnych, \vystypowanie do Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie z zapotrzebowaniem na opony;

17) Przygotowywanie do rozliczenia faktur za zakupione na potrzeby Komendy czysci
zamierme, akcesoria oraz zlecone uslugi naprawy sprzytu transp0l1owego;
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18)

19)

20)
21 )

22)

23)

24)

~rz~~azywani.e do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie infonn oo , , •

~O I'Z~a~h I"h mn~ch ".~zkodze.n;ach sprz~t" transp~rtowcgo "zY'kowanccoa~~.';o::,~;'~~~:: h,
.'O\~a zellle eWI encj I zalstlllaly~h wypadków i kol izj i s/uzbowego spr~tytu transpoI1o-W~oO

\\ przeznaczonych do tego celu kSI'lzkach; e

Przygotowanie dokumentów i zglaszanie szkód w zak/adacl1 llbezl . . IO 'o" .. Jleczenlowvc 1:
l,:::anlzowanle . ogltyd.zlll pOjazdów uszkodzonych (poza szkodam i' zu,loszonvm i

wIrmach ubezpleczenlowych); ~ •
Pro.wadzenie p.o~ttypowalÍ szkodowych w oparciu o przepisv reguluj'lce odpowiedzialnosé
maHtkow'} polIcjantów i pracowników: •
Wy.d~lwal.1ie . zaswiad~z:1Í do prowadzenia sluzbowego sprztytu transpOl10wegO dIa
pollcj~n~o",: I pracowlll.k?w .Komen~y. Prowadzenie ewidencji wydanych dokumentó~v:
Z~p~~\I1Ielll~ sprawnoscl uzyt~owej SPI:Ztytutranspol1owego poprzez jego biez'lc'l obslugty.
plze?l'}dy I na~rawy, ba~anla technlczne oraz zglaszanie zapotrzebowania na cztysci
zamlenne. materIa/y ptydne I smary. Dbanie o utrzymanie nalezytego porz'ldku w warsztacie
samochodowym.

5. W zakresie gospodarki materialO\vo - technicznej:

l)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
l l )

12)

13)

14)

Realizowanie za?alÍ w zakresie planowania sprztytu uzbrojenia. wyposazenia specjalnego.
kwaterunkO\;o~blllrowego, techniki operacyjnej i ruchu drogowego, gospodarczego,
kulturalno-oswtatowego, spoI1owo-szkoleniowego, sprztytu i wyposazenia zvwnoscioweu,o
oraz materialów kancelaryjno-biurowych i srodków czystosci: • ~
Dystl)'bucja sprztytu i materia/ów w poszczególnych branzach otrzvmanvch z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie; ..'
Planowanie potrzeb w zakresie druków i formularzy pochodz'}cych z zaopatrzenia
centralnego i wykonywanych w pracowni poligraficznej Komendy Wojewódzkiej Policji

w Krakowie;
Prowadzen ie gospodarki magazynowej skladników maj'ltkowych w n izej wym ien ionych

branzach:
a) sprztytu uzbrojenia.
b) sprztytu kwaterunkowo - biurowego,
c) sprztytu gospodarczego,
d) sprztytu i wyposazenia dzialu zywnosciowego,
e) materia/ów kancelaryjno-biurowych.
I) druków i formularzy s/uzbowych,
g) srodków czystosci;

Prowadzenie ewidencji pomocniczej wszystkich skladników maj'ltkowych pozostaj'}cych
w uzytkowaniu Komendy w zakresie gospodarki materialowo-technicznej;
Prowadzenie rozpoznania cenowo-rynkowego oraz realizacja zadarí w zakresie uslug.
napraw oraz zakupów sprztytu i materia/ów w porozumieniu z merytorycznymi
pracownikami Wydziahl Gospodarki Materialowo-Technicznej Komendy Wojewódzkiej

Policji w Krakowie;
Prowadzen ie dokumentacj i przychodowo-rozchodowej napojow chlodz'lcych
przysluguj'lcych pol icjantom i pracown ikom Pol icj i w okresie letn im:
Zglaszanie zapotrzebowania na srodki ochrony indywidualnej. srodki higieny osobistej dIa
funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich dystrybucja na podstawie sporz'}dzonych

rozdzielników:
Sporz,!dzan ie im iennych wykazów funkcjonariuszy, którym przysluguje równowazn ik
pienityzny w zamian za wyzywienie w naturze. w okresie zimowym:
Naliczanie równowaznika pienityznego za wyzywienie psów s/uzbowych;
Wykonywanie zadalÍ zwi,!zanych z realizacj,! uslug weterynaryjnych w zakresie leczenia

psów sluzbowych:
Biez'lcy nadzór nad mieniem i odpowiedzialnosé materialna za powierzone skladniki

maj'ltkowe:
Skladanie pisemnych zapotrzebowalÍ w zakresie sprztytu i materialów w poszczególnych

branzach:
Dokonywanie doraznych zakupów materialów eksploatacyjnych oraz drobnego

J

wyposazen ia;
15) Prowadzen ie ewidencj i sprztytu w odpowiedn ich rejestrach;
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16)

17)

18)

Prowadzenie postltPowan szkodowych w oparciu o przepisy reguluj<}ce odpowiedzialnosé

maj<}tkow1! policjantów i pr.acownik
l
ów; wadzaniem inwentaryzacji skladników

Udzial w pracach zWI1!zanyc 1 Z przepro .
maj~tkowych znajduj~cych silt w magazyn.ach KOI~endY'T d b kowania i likwidacji.
Przygotowanie zuzytego lub zb<rdnego maJé}tku ruc 10mego o wy ra

6. W zakresie obslugi technicznej i eksploatacvjnej obiektów:

. . d' nad real izacJ'~ umów na dostawyl) Uczestniczenie w przygotowaniu, zaWleral1lU, na zor 't

i uslugi: ." . I .
a) dostaw energii elektryczneJ, ?a:u; en.ergl1 Clep nej,
b) dostaw wody i odprowadzel1la sClekow,
c) wywozu nieczystosci stalych i plynnych,
d) uslug kominiarskich, .' . .., " .
e) innych uslug specjalistycznych wymaganych dIa wlascl.w.~J eksploata~JI oblekto\~,

Zaklada si<r, ze umowy b<rd~ zawierane przez Komend<r Wojewódzk~ POIICJIw Krakowle przy udzlale

Komendanta; . I . lb' kt h'
2) Prowadzenie biez1!cych robót konserwacyjno-naprawczych l.~ksp oatacy~nyc 1 w.? .Ie. ac .

a) wykonywanie przegl<}dów, badaŕl, konserwacJl, napraw lIlstalacJI l lIlnych
urz<}dzeŕl, w tym: elektrycznych, odgromowych, gazowych, grzewcz~ch, wodnych, ..

b) wykonywanie przegl<}dów, konserwacji, napraw oraz prowadzel1l~. eksploata~Jl
agregatów pr~dotwórczych, prowadzenie ksi<}zek eksploatacJl zespolow
pr<}dotwórczych i rozliczanie zuzytego paliwa,

c) udzial w okresowych przegl<}dach i kontrolach stanu technicznego budynków,
d) uzytkowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony

srodowiska oraz utrzymanie w nalezytym.stanie technicznym i estetycznym,
e) zlecanie w porozumieniu z Komend~ Wojewódzk<} Policji w Krakowie uslug

w zakresie biez<}cych napraw;
3) Prowadzenie ksi~zek obiektów budowlanych;
4) Udzial w opracowaniu planów remontów eksploatacyjnych obiektów i w ich realizacji;
5) Udzial w opracowaniu planów inwestycyjnych i w ich realizacji;
6) Udzial w opracowaniu nonnatyw opalowych oraz przedkladanie do Komendy

Wojewódzkiej Policji w Krakowie potrzeb w tym zakresie;
7) Zabezpieczenie sta/ej sprawnosci zainstalowanych instalacji sygnalizacji pozaru;
8) Zabezpieczanie materialowe dIa prowadzenia biez<}cej eksploatacji obiektów poprzez zakup

drobnych materia/ów do konserwacji i srodków czystosci dia podleglych sluzb
eksploatacyjno - gospodarczych;

9) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez Komendlt
i przej<rtych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materialów do konserwacji,
narzltdzi, srodków czystoSci, opalu itp.;

IO) Prowadzen ie ewidencj i i dokumentacj i rozl iczeniowej zakupionych przez Komend<r
i przej<rtych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materialów do konserwacji,
narz<rdzi, srodków czystosci, itp.;

ll) Prowadzenie ewidencji pomocniczych, w tym m. in.: srodków trwalych, gruntów, sprzlttu
i narz<rdzi w uzytkowaniu, agregatów pr<}dotwórczych, kojców;

12) Prowadzenie ewidencji wydatków;
13) Nadzór na pracownikami sluzb eksploatacyjnych Cw zaleznosci od potrzeb: konserwatorzy,

pracown icy obslugi, sprz<}taj~ce);
14) Prowadzenie wykazu stanowisk pracy osób obsluguj<}cych urz<}dzenia energetyczne

i elektryczne. Biez<}ca weryfikacja waznosci zaswiadczeŕl kwalifikacyjnych uprawniaj<}cych
do obslugi tych urz<}dzeŕl w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Kierowanie,
w uzgodnieniu z Komend~ Wojewódzk<} Policji w Krakowie, podleglych pracowników
na odpowiednie egzaminy kwalifikacyjne;

J 5) Udzial w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierzawy, uzyczenia - zawieranych
na podleg/ym terenie oraz negocjowanie ich warunków, propozycji platnosci;

16) Sporz<}dzanie kalkulacji stawek do umów Cw zaleznosci od zmian cen) i uaktualnianie
stawek czynszu;

17) Udzial w sporz<}dzaniu protokolów przekazania lub przej<rcia pomieszczeŕl udost<rpnianych
na terenie Komendy;

19



--
---18)

19)

20)

I)

2) WYda 'Va'lic deeyzjl 'v sP,"wach p"zydzialll i oprózniania IOke'II,' l' k I I
k

" - ",esz 'a nyc,
'v Za "eSfe nucszkan b~daeyeh 'v dyspozyejl Komendama-

Wyda Wanle dcey;g I P'Zyzn~;aeych badi ~dmaw/'Yaeycl,' uP," 'Vnlen la do ,-o 'Vn"'va in Ika 7

4

,

b,"k , za, '-cmour loka In m leszka lnego. eolan lc uP'" 'Vnlen. wyda'Van ie deeyzj i 'v sp," waeh
~'Zy", ••u~ ' odmo'Vy P'Zyznama pomocy fiuanso'Vej, Z'Vmlu ,ó'Vno'Vain/kó'V i POmoey
Ima~"o'VCI:, pm'Vadzeme mnyeh posI~po'Van z zahesu goSpod"'k I m ies,"an lo'Vc;w I U"Ianq, dia Po;,c)an,o'V, cmerylo'V i ",nclSlo'V pollcyjnyeh; ,

P'o'Vadzcnie e'Vldeneji POI'Zeh mieszkanio"}'eh limkc;ona,;n"v, cme'''Io'V
i ,enelslo'V poliey;nyeh. kart mlcszkanlowyeh. lokall mleszkainyeh b~daeych w. Icl,dyspozycji;

P,o'Vadzenie e'Videneji lokali mieszka/nyeh bcdacyeh 'v dyspo,y~;1 KOlnendanla;
Pm'Vadzenie cw/deneji kart mieszkanlowyeh GL.J4 pollcjanlo'V, emery,ó'V I "ene/Slówpol iC)jnych;

Ak, uaIiza,;a kan mIcszka 'lIo'Vyeh GL.34 O"'z kart mieszk"i POZOSlajaeych 'v dYSpozy~jIKomendallta;

PrqgOlOwanlc danych dia pO''Zcb planowania ",odko'V finanso'Vyeh I sp"a'Vozda'Vezosel;
Wyda'Vanle zgody na 'Vykul' lokall micszka/nyeh bcdaeyeh w dyspozycji Komendan'a,
zgodnle z p,'zyjelyml pmccdu"'ml i sporzadzanic sp"''Vozda'Vczosei 'V Iym zahesic;
Dbanic o nl'zymanle naietYlego pO'Zadkn I eZYSlosei 'V obiekeie i wokól Komendy;
Bictace dOkonY'Vanlc nap",'V sprz~,u kwatcnmko'Vego I goS

p
od"'ezego O,""z nsn'Vanie

zg/aszanyeh uSle'ek 'V zakrcsle nie p'Zehaez'Yaeym posladanyeh uP"''Vnie,i,

3)

4)
5)

°dPI~)'wanle pod Wzgl~dem me'Ylo'yeznYm I eyhowvm fakln,' WVSlaw/on)'ch przeza mUUSl'alo'a; '.

k
~r/zygolowan/e dekla"'ejl podarkowYeh (podalek od n/e,uehomose/) na danv mka cnda'Zowy; , ,

Udzial w lIzgadnianill mieiscowych planów OI.!O'lllycll " 'I I

" ~ Sze,ego "'vye , zagOSpoda'owanla
P'ZeSl'Zcnncgo - zgodn/e z obo'Vlazuj,eYml I"zep/saml

7. W zakresic dzialalnosci mieszkaniowe ':

6)

7)
8)

9)
I O)

WykonY'Vanic oheSlonyeh 'V P'Zeplsaeh i dokumen'.eh ezynnnsel adminiSlmeyjnyeh,
z'Vlazanyeh z funkejonowanlem SYSlcmo'VIclcinlonnalyeznyeh 'V Komendzle I POdleglycl,jednostkach organ izacyjnych Pol icj i;

U'rzymywanle sp,"wnosel 'ecluúczncj inlmSln,klury i sP'Ze
lu

'clelnfonual)'ki;
Koordyna,ia pmeesn wd'atania 'cehnlk 'elelnfonna'yeznyeh 'V kOmó'kaeh o'gani2acyjnyehKomendy i w podleg/yeh jednoSIkach organizaeyjnye;, Poileji;
Eksp loara,ia powia 'o'Vego wezla lacznose I W"'z z ce,,,,,, lam i I syslemam i zas /Jania, dopoziomll Komisariatów i Posterllnków POlicji;

Ul'zvmywanie spn,wnoscl lcehnlczn~j mzadzcn I SYSlemów 'ae",oscl w~zla powlalo'Vego
o"az' i'lliaSln,k, ury laeznose I w KO"'endzle i w pod leglyeh jednoSlkaeh o'gan izaeyj nyehPolicji;

UI"ZY"'an/e sP,"wnoSeI 'echnieznej cksploalo'Vanych Syslemow u'ajnion,j 'aeznosclte/ckop;owej Policji;

U,'Zv", VWanle I obs lu"a siee i kablowej omz abonenek ieb SYSIe",ó'V lac",osC I b~daeych
• • b

W dyspozycj i jednostek Komendy;
W k

. 'I bdt ' t tele"llt'orll1atYCzllegO" hcznosci radiowei
y'onywan« ",on'azy u e"'on azy sP"~ u ., "

w pojazdaeh slutbowyeb; , " ..

Wyko

n

ywan le biezaeyeh P'Zegladó'V sprzc'u md lowego w,'" z po", oa'" 'l" "1S'aIa",antenowvch samochodowych i bazowych;

Rea Iizo'~a',;e (/ zfecan ic pod",/olo", pozapol ieyj ny",) zadao w zahes ic napm w, konsenv.c j ioraz POZostalych llslllg te/einformatycznych;

Realizowan/
e

zad••i wynlk'Yaeyeh z zasad bezplceze'is'wa syste",ow laeznoscli informatYk;;

l)

2)
3)

4)

5)

8 . .w zakresie Spraw lacznosci i informatyl.sl

6)

7)

8)

IO)

9)

ll)



12) Prowadzenie ewidencji ilosciowej sprzytu i materialów l~cznosci i informatyki (w tym
identyfikatorów cyfrowych) w Komendzie i podleglych jednostkach organizacyjnych Policji,
zgodnie z zasad~ rozliczalnosci (równiez w fonnie elektronicznej);

13) Prowadzenie gospodarki sprzytowej i materialowej w zakresie sprzytu l~cznosci informatyki;
14) Udzial w przygotowywaniu projektów inwestycyjno-budowlanych oraz w proces ie

inwestycyjnym;
15) Naliczanie i uzgadnianie tabel wyposazenia w sprzyt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

dia Komendy i podleglych jednostek organizacyjnych Policji;
16) Nadzór nad terminowosci~ i zakresem rzeczowym porozumien i umów pomiydzy Komend~

ajednostkami administracji publicznej;
17) Udzial w komisjach odbiorczych w ramach realizowanych przedsiywziyé na rzecz Komendy

i podleglych jednostek organ izacyjnych Pol icj i;
18) Nadzór nad zakresem rzeczowym umów dotycz~cych I~cznosci i teleinformatyki zawartych

przez Komendy Wojewódzk~ Policji w Krakowie na rzecz Komendy;
19) Wykonywanie zestawieľt/analiz realizowanych w ramach wspólpracy z Wydzialem

L~cznosci i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie pionu
l~cznosci i teleinformatyki;

20) Planowanie i analiza kosztów utrzymania systemów, urz~dzen l~cznosci i infonnatyki, oplat
za przesylki pocztowe i rozmowy telefoniczne oraz niezbydnych inwestycji i zakupu nowego
sprzytu i materialów;

21) Szkolenie policjantów i pracowników Komendy i podleglych jednostek organizacyjnych
Policji w zakresie obslugi sprzytu teleinfonnatycznego i I~cznosci radiowej;

22) Wykonywanie zadan wynikaj~cych z przepisów bhp i p. poz.;
23) Realizowanie zadan mobilizacyjno-obronnych w zakresie l~cznosci i informatyki;
24) Wspólpraca w zakresie wszystkich wymienionych powyzej zadan z Wydzialem L~cznosci

i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
25) Realizowanie zadarí w zakresie napraw i konserwacji sprzytu systemów monitoringu,

kontroli dostypu oraz systemów sygnalizacji wlamania i napadu;
26) Utrzymywanie sprawnosci technicznej infrastruktury systemów monitoringu, kontroli

dostypu maz systemów sygnalizacji wlamania i napadu w Komendzie i w podleglych
jednostkach organizacyjnych Policji;

27) Realizowanie zadan w zakresie napraw i konserwacji zasilaczy UPS oraz silowni
te leinformatycznych.

9. W zakresie ochrony przeciwpozarowej:

l) Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz tabel naleznosci sprzytu
gasniczego dIa obiektów uzytkowanych przez Komendy;

2) Przeprowadzanie kontrol i przestrzegania przepisów przeciwpozarowych a w szczególnosci
w zakresie:

a) warunków ewakuacji ludzi i mienia (wymogi techniczno-budowlane, instalacyjne),
b) wyposazenia w sprzyt gasniczy Uego okresow~ konserwacjy) i instrukcje ppoz. oraz

znaki i tablice zwi~zane z ochron~ przeciwpozarow~,
c) zachowania terminowosci dokonywania okresowych przegl~dów, kontroli badan

i pomiarów instalacji i urz~dzeJÍ w obiektach (ksi~zki obiektu budowlanego),
d) postanowien regulaminu ochrony ppoz. oraz instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

3) Prowadzenie szkolen wstypnych, podstawowych i okresowych z zakresu ochrony
przeciwpozarowej oraz utrzymywanie merytorycznej wspólpracy z wlasciw~ terenowo
jednostk~ palístwowej Strazy Pozarnej;

4) Prowadzenie dokumentacji pracy zwi~zanej z realizowanym zakresem czynnosci (zglaszanie
przelozonemu wniosków dotycz~cych ochrony ppoz.), z przegl~dów kontrolnych w zakresie
och rony ppoZ., sporz~dzanej notatki sluzbowej. Zadania do realizacji, w tym przegl~dy
kontrolne zawiera w corocznych zatwierdzonych przez kierownika jednostki - pianach pracy
i harmonogramach kontroli;

5) Wspólpraca z etatowym specjalist~ ds. ochrony przeciwpozarowej z Wydzialu Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

6) Zglaszanie przy opracowywaniu planów tinansowych dia Komendy potrzeb wynikaj~cych
zochrony przeciwpozarowej;
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7) Prowadzenie postypowar'1 szkodowych w oparciu o przeplsy reguluj~ce odpowiedzialnosé
maj~tkow~ pol icjantów i pracowników.

~ 19.

Do zakresu zadan Zespolu do spraw Och rony Informacji Niejawnych nalez)':

I) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie srodków bezpieczelístwa
ťizycznego:

2) Prowadzenie postypowar'1 sprawdzajqcych, w tym kontrolnych postypowalí sprawdzajqcych:
3) Uczestniczenie w zapewnieniu och rony systemów teleinľormatycznych. w których Sq

przetwarzane informacje niejawne;
4) Uczestniczenie w zarzqdzaniu ryzykiem bezpieczelístwa informacji niejawnych,

w szczególnosci szacowanie ryzyka w oparciu o wydane w tym zakresie przepisy:
5) Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pe/niqcych s/uzby w Komendzie

i w podleglych jednostkach organizacyjnych Policji albo wykonuj~cych czynnosci zlecone.
które posiadajq uprawnienia do dostypu do informacji niejawnych, oraz osób. którym
odmówiono wydania poswiadczenia bezpieczer'1stwa lub je cofniyto. w zakresie okreSlonym
przepisami:

6) Opracowywanie sprawozdmí z dzia/alnosci pionu ochrony Komendy:
7) Wspó/praca ze s/uzbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych ~J

postypowar'1 sprawdzajqcych, kontrolnych postypowar'1 sprawdzajqcych;
8) Prowadzenie szkolerí w Komendzie w zakresie ochrony in fo I"Inacji niejawnych:
9) Opracowywanie i aktualizowanie. wymagajqcego akceptacji kierownika Komendy. pianu

ochrony in ľormacj i niejawnych Komendy i podleglych jednostek organ izac)j nych Pol icj i. w
tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacj i:

IO) Uczestniczenie w organizowaniu i przygotowywaniu systemu och rony obiektów Komendy:
II) Weryfikacja i biezqca kontrola zgodnosci funkcjonowania systemu teleinľol"lnatycznego ze

szczególnymi wymaganiami bezpieczelístwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej
eksploatacj i:

12) Przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania
przepisów o ochronie tych infol"lnacji, w szczególnosci okresowa kontrola ewidencji,
materia/ów i obiegu dokumentów;

13) Zapewnienie przetwarzania informacji niejawnych w Komendzie przez kancelariy tajn~:
14) Przyjmowanie, przechowywanie i porzqdkowanie oswiadczer'1 majqtkowych pol icjantów

Komendy i pod leg/ych jednostek organizacyjnych Pol icj i;
15) Uczestniczenie w procedurach wyjasniaj~cych zwi~zanych z przetwarzaniem informacji

niejawnych:
16) Organizowanie i koordynowanie dzia/alnosci archiwalnej Komendy i poclleg/ych jednostek ~)

organizacyjnych Policji;
17) Organizowanie i koordynowanie dzia/alnosci archiwalnej w Komendzie:
18) Gromadzenie. opracowywanie, porzqdkowanie, brakowanie i udostypnianie zasobów

archiwalnych Komendy;
19) Nadzorowanie. koorclynowanie i kontrolowanie dzia/alnosci archiwalnej podleg/ych

jeclnostek organizacyjnych Policji;
20) Koordynowanie dzialar'1 dotyczqcych udostypniania przez jednostki Policji materialów

niearchiwalnych i niejawnych upowaznionym podmiotom.

~ 20.

Zakres zadar'1 Posterunku Pol icj i w Lapszach N iznych okreslaj<} wytyczne Komendanta G lównego
Policji w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Posterunku Policji.
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Rozdzial V

Postanowienia koócowe

~21.

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy s~ obowi~zani:
a) do niezwlocznego zapoznania podleg/ych policjantów i pracowników z postanowieniami

niniejszego regulaminu ;
b) w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie regulamin, do okreslenia szczególowych zadaó oraz

sposobu zorganizowania sluzby i pracy w podleg/ych komórkach organizacyjnych;
c) w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie regulamin, do dostosowania kati opisu stanowisk

pracy oraz opisów stanowisk pracy do przepisów regulaminu.

~ 22.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj~ przepisy resortowe
Ministra Spraw Wewn<ytrznych, Komendanta G/ównego Policji, Ma/opolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji.

~ 23.

Traci moc Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu z dnia 30 maja 2012 roku
zmieniony Regulaminem z dnia 26 lipca 2013 roku, Regulaminem z dnia 14 listopada 2013 roku,
Regulaminem z dnia 27 stycznia 2014 roku, Regulaminem z dnia 25 lipca 2014 roku oraz
Regulaminem z dnia 14 paidziernika 2014 roku.

~ 24.

Regulamin wchodzi w zycie z dniem l stycznia 2015 roku.

W porozumieniu:

~k' P I' ..Z I o leJI

na msp. Mariusz D~bck
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