
,~ KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W NOWYM TARGU

L.dz. A- 'b6 117/KPP

REGULAMIN
KOMENDY POWlA. Tj}WEJ l]OLICJI W NOWYM TARGU

z dnia 011//.,(1/0/(;. 2017 ROKU

zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu

Na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2067), postanawia się co następuje:

~ l. W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tar?u z dni~ 5 grudn~a
2014 roku, zmienionym regulaminem z dnia 26 listopada 2015 roku l regulammem z dma
30 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) ~ 5 otrzymuje brzmienie:
,,~ 5. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

1) Kierownictwo:
a) Komendant,
b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu;

2) Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu;
3) Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu;
4) Referat do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą;
5) Wydział Prewencji;
6) Wydział Sztab Policji;
7) Wydział Ruchu Drogowego;
8) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo -Informacyjnych;
9) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
10) Wydział Wspomagający;
11) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
12) Posterunek Policji w Łapszach Niżnych.";

2) W ~ 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu nadzoruje komórki
organizacyjne wymienione w ~ 5 pkt 5-7 oraz komórkę organizacyjną wymienioną w ~ 5 pkt
12 oraz jednostki organizacyjne wymienione w ~ 6 ust. 1 w zakresie zagadnień
prewencyjnych. ";

3) S 13 otrzymuje brzmienie:
,,~ 13. Do zakresu zadań Wydziału Prewencji należy:

l) Organizowanie, koordynowanie, wykonywanie i nadzorowanie działań w zakresie
pełnienia służby patrolowej, obchodowej i interwencyjnej zgodnie z obowiązującymi
w tej materii przepisami;

2) Zapobieganie popełnianiu przestępstw wykroczeń, wykrywanie przestępstw
i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także współpracowanie w tym zakresie
z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Komendy;



3) Reali~owa~ie działa~ zew~ętrznych, w tym poprzez wspólne służby z pozapolicyjnymi
~odmlOtamI wykonującymi zadania w zakresie ochrony, bezpieczeństwa osób, mienia
I porządku publicznego;

4) Ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej,
na wodach i terenach przywodnych oraz na zorganizowanych terenach narciarskich;

5) Koordynowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa;

6) Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, prowadzenie rejestracji
i sprawozdawczości w tym zakresie;

7) Inicjowanie, organizowanie i współpraca z organami administracji państwowej,
samorządowej, sądami, szkołami, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie
działalności profilaktyczno - wychowawczej, w tym w tworzeniu i realizacji
programów prewencyjnych i profilaktycznych;

8) Realizacja przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji
dzieci i młodzieży, współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi
Komendy oraz instytucjami pozapolicyjnymi;

9) Koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć podejmowanych na terenie powiatu
w związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie - inspirowanie do zapewnienia
ofiarom przemocy wszechstronnej pomocy, w tym ze strony instytucji pozapolicyjnych;

10) Analizowanie stanu zagrożenia przestępczością, w tym: nieletnich, wykroczeniami,
patologiami społecznymi, a także ocena efektów działań w tym zakresie w służbie
prewencYj neJ;

11) Realizowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udział
w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i roboczych zajmujących się wymienioną
problematyką oraz koordynowanie i nadzorowanie działań w tym zakresie
w jednostkach podległych;

12) Realizowanie według właściwości czynności zleconych przez uprawnione organy,
wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej na rzecz innych komórek
organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji;

13) Prowadzenie spraw poszukiwawczych osób małoletnich i nieletnich;
14) Rozpoznawanie środowisk przestępczych i metod ich działania;
15) Kontrola przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa

miejscowego we współpracy z pracownikami Urzędu Miasta;
16) Sporządzanie analizy bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby

wykorzystując informacje przekazywane z komórek realizujących czynności
operacyjno-rozpoznawcze i od kierowników komórek służby prewencyjnej, a także
pochodzące z innych źródeł, w tym ze środków masowego prz~kazu, od władz
samorządowych i społeczności lokalnych oraz podmiotów poza policYJnych;.

17) Sprawowanie nadzoru instancyjnego nad pionem pre~encji .~ podległych Jednostkach
organizacyjnych i w posterunku Policji w Łapszach NIżnych.;

4) Po 9 14 dodaje się 9 14a w brzmieniu:
,,9 14a. Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

l) Wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństw? i porządek w. ruchL~ na
drogach publicznych przez kierowanie tym ruchel~ o~az }ego ..kontr~lowame, a takze
organizowanie i prowadzenie cyklicznych dZIałan I akCJI mających na celu
eliminowanie i minimalizowanie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogow.ym;

2) Organizowanie i planowanie służby policjantów ruchu dro~o~ego w oparcI~ 0Jaktuah:e
analizy stanu bezpieczeństwa w ~~chu dr~~owym oraz bIezące potrzeby l zgłoszema
napływające od osób prywatnych l IllstytUCJI;

3) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad sposobem pełnienia służby przez policjantów



i ruchu drogowego oraz realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem w ruchu
drogowym przez inne komórki organizacyjne Komendy i jednostki podległe;

4) Realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz
zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów; ,

5) Analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie
tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom
w ruchu drogowym na terenie powiatu nowotarskiego;

6) Ujawnianie i ściganie przestępstw i wykroczeń w komunikacji oraz represjonowanie ich
sprawców, a także współdziałanie z organami ochrony prawnej, administracji
publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie polityki zapobiegania
i zwalczania tych czynów;

7) Wykonywanie zadań związanych z problematyką inżynierii drogowej.
8) Inspirowanie i realizowanie wspólnie z samorządami, placówkami oświatowymi działań

i programów profilaktycznych ukierunkowanych na:
a) edukację mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg oraz przeciwdziałania
zagrożeniom w ruchu drogowym,

b) kreowanie w społeczności lokalnej pozytywnego obrazu Policji oraz pozytywnych
zachowań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym;

9) Planowanie i organizacja działań Policji związanych z realizacją zadań w zakresie
zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na drogach, również podczas organizowanych
imprez masowych, protestów społecznych i innych przypadków wykorzystywania dróg
w sposób szczególny;

10) Czuwanie nad prawidłowym stosowaniem i dokumentowaniem przez policjantów
wydziału. badań kierujących i innych osób, przeprowadzanych w celu ustalenia
zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, m.in.
przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych;

11) Sprawdzanie stanu technicznego pojazdów, w tym również w zakresie naruszeń
wymagań ochrony środowiska;

12) Realizowa~ie .specjalist~cznych zadań policji ruchu drogowego, m.in. wykonywanie
eskort polICYjnych pOjazdu lub kolumn pojazdów oraz pilotowanie pojazdów
ponad gabarytowych;

13) RealizowaJ:ie ustawowych ~adań ~olicji w zakresie ruchu drogowego dotyczących
prowadzema wymaganych rejestracJI zdarzeń oraz przestępstw i wykroczeń drogowych
w s~stema~h KSIP i SEWIK oraz Obsługa Elektronicznego Systemu
Ube~plecze~lOwego Funduszu Gwarancyjnego;

14) Reah~owa~le ~ad~J1w zakresie naruszenia dyscypliny służbowej oraz rozpatrywanie
skarg I wmoskow.'

5) Po S 20 dodaje się ~ 20a w brzmieniu:
,,~ 20a. Zadania z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków Ko d twyzn fi k' . , men an powierza
. . acz~nemu uno cjonanuszowi poprzez umieszczenie wymienionego zadania w j'ego
karCIe OpISUstanowIska pracy.".

92. Regulamin wchodzi w życie z dniem l stycznia 2018 roku.

KOMENDA

KOM~!O~ICJI

insp. Robert Bartosz



UZASADNIENIE

Regulamin zmiemaJący regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu
opracowano w związku z likwidacją komórki organizacyjnej Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego oraz utworzeniem dwóch odrębnych komórek organizacyjnych: Wydziału
Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego. Potrzeba dokonania zmiany organizacyjnej wynika
przede wszystkim z konieczności zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru służbowego oraz
usprawnienia koordynacji zadań wykonywanych przez policjantów ruchu drogowego.
Utworzenie samodzielnej komórki organizacyjnej w sprawach ruchu drogowego jest też
konsekwencją zalecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zawartego
w piśmie z dnia 1l sierpnia 2017 roku.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy oraz uzupełniający.
Powyższe zmiany skutkują koniecznością opracowania regulaminu zmiemaJącego

regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Wprowadzone zmiany angażują
dodatkowe środki finansowe, na które uzyskano zgodę Głównego Księgowego naczelnika
Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
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