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KOMENDA WOJEWÓDZKA     
     POLICJI 

  
          W  OLSZTYNIE 
 
ZP-195/P/2012 

 
 

REGULAMIN 
 

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ  POLICJI W OLSZTYNIE 
 

z dnia 13 września 2012 r. 
 
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
287, poz. 1687, z późn. zm.¹)), ustala się, co następuje: 
 
 

ROZDZIAŁ 1 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1. 
 
Ustala się regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, zwanej dalej „Komendą” 
określający: 
 
1) strukturę organizacyjną Komendy, 
2) tryb kierowania Komendą, 
3) zadania komórek organizacyjnych Komendy.     
 

§ 2. 
 
1. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą urząd, przy pomocy którego 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, zwany dalej „Komendantem”, działając             
w imieniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego albo własnym, realizuje zadania Policji       
w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach 
wykonawczych. 

 
2. Terytorialny zasięg działania Komendy obejmuje obszar administracyjny województwa 

warmińsko – mazurskiego, zwanego dalej „województwem”.   
 
3. Siedziba Komendy znajduje się przy ul. Partyzantów 6/8 w Olsztynie, 10-950. 
 
______________ 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 

1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908 i 951. 
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4.  Na obszarze województwa działają następujące jednostki organizacyjne Policji, których 

kierownicy podlegają Komendantowi Wojewódzkiemu Policji: 
 

1) Oddział Prewencji Policji w Olsztynie; 
2) Komenda Miejska Policji w Elblągu; 
3) Komenda Miejska Policji w Olsztynie; 
4) Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach; 
5) Komenda Powiatowa Policji w Braniewie; 
6) Komenda Powiatowa Policji w Działdowie; 
7) Komenda Powiatowa Policji w Ełku; 
8) Komenda Powiatowa Policji w Giżycku; 
9) Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi; 
10) Komenda Powiatowa Policji w Iławie; 
11) Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie; 
12) Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim; 
13) Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie; 
14) Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy; 
15) Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim; 
16) Komenda Powiatowa Policji w Olecku; 
17) Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie; 
18) Komenda Powiatowa Policji w Piszu; 
19) Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie; 
20) Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie. 

 
§ 3. 

 
Komendant podlega: 
 
1) Komendantowi Głównemu 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) Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu, w zakresie funkcjonowania zespolonych służb, 

inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem spraw dotyczących: 
 

a) wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych                  
i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, 

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

§ 4. 
 
1.  Rozkład czasu służby policjantów określają odrębne przepisy. 
  
2. Służba i praca w Komendzie od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godzinie 7.30            

i kończy o godzinie 15.30 lub zgodnie z rozkładem czasu służby policjantów i czasu pracy 
pracowników określonych odrębnymi przepisami właściwego ministra. 
 

3. Policjanci i pracownicy są obowiązani każdego dnia potwierdzać w przeznaczonych do tego 
celu ewidencjach, rozpoczęcie służby i pracy oraz przerwanie służby lub pracy z przyczyn 
służbowych lub osobistych, za zgodą bezpośredniego przełożonego. 
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4. Pobyt policjanta lub pracownika w pomieszczeniach Komendy po czasie służby lub pracy,      
z wyłączeniem służb dyżurnych i pełniących służbę w systemie zmianowym, wymaga 
uzgodnienia z bezpośrednim przełożonym oraz powinien być zgłoszony dyżurnemu Komendy  
i odnotowany w stosownej dokumentacji.  

 
§ 5. 

 
Komendant  lub wyznaczony przez niego zastępca, przyjmuje obywateli w sprawach skarg          
i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00. Informację o godzinach 
przyjęć należy umieścić w holu Komendy oraz w siedzibach wszystkich jednostek Policji na 
terenie województwa. 
 
 

ROZDZIAŁ 2 
 

ZAKRES DZIAŁANIA KOMENDY  
 

§ 6. 
 

1. Zakres działania Komendy określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych 
jednostek organizacyjnych Policji. 

 
2. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy 

wykonywaniu zadań Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji      
o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji. 

 
 

ROZDZIAŁ 3 
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY   
 

§ 7. 
  
W skład Komendy wchodzą: 

 
1)  kierownictwo: 
 

a) Komendant,  
 
b) I Zastępca Komendanta, 
 
c) Zastępcy Komendanta; 

 
2)  komórki służby kryminalnej: 

 
a) Wydział Kryminalny, 

 
b) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą, 

 
c) Wydział do walki z Korupcją, 

 
d) Wydział Wywiadu Kryminalnego, 



 

 
 

 

4 

 
e) Wydział Techniki Operacyjnej, 

 
f) Laboratorium Kryminalistyczne; 

 
3)   komórki służby prewencyjnej:  
 

a)   Wydział Prewencji, 
 

b)   Wydział Ruchu Drogowego, 
 

c)   Sztab Policji, 
 

d)    Wydział Konwojowy, 
 

e)    Wydział Postępowań Administracyjnych; 
 
4) komórki służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, 

logistycznym i technicznym: 
 

a) Wydział Kontroli, 
 

b) Wydział Kadr i Szkolenia, 
 

c) Wydział Komunikacji Społecznej, 
 
d)    Wydział Finansów, 

 
e) Wydział Łączności i Informatyki, 

 
f) Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, 

 
g) Wydział Transportu, 

 
h) Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji, 

 
i) Sekcja Psychologów, 

 
j)  Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, 
 
k)  Zespół Prawny, 

 
l)  Zespół Audytu Wewnętrznego, 

 
m)  Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka, 

 
n)  Jednoosobowe Stanowisko do spraw Księgowości. 
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§ 8. 
 
Szczegółowa struktura organizacyjna, ilość i zaszeregowanie stanowisk w poszczególnych 
komórkach organizacyjnych określone są w etacie Komendy wprowadzonym rozkazem 
organizacyjnym Komendanta. 
 

 
ROZDZIAŁ 4 

 
TRYB KIEROWANIA KOMENDĄ 

 
§ 9. 

 
1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy, zastępców Komendanta, 

kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz bezpośrednio podległych policjantów  
i pracowników. 
 

2. Komendant jest przełożonym wszystkich policjantów pełniących służbę w jednostkach 
organizacyjnych Policji, mających siedzibę na terenie województwa, zwanych dalej 
„jednostkami Policji” oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie i Oddziale Prewencji 
Policji w Olsztynie, z wyłączeniem Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji                
w Szczytnie oraz podległych mu policjantów i pracowników. 

 
3. Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek 

organizacyjnych Komendy: 
 

a) Wydziału Kontroli, 
 

b) Wydziału Kadr i Szkolenia,  
 

c) Wydziału Komunikacji Społecznej, 
 

d) Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, 
 

e) Wydziału Finansów - w zakresie wydatków osobowych, 
 

f) Sekcji Psychologów, 
 

g) Zespołu Prawnego, 
 

h) Zespołu Audytu Wewnętrznego, 
 

i) Jednoosobowego Stanowiska do spraw Ochrony Praw Człowieka, 
 

j) Jednoosobowego Stanowiska do spraw Księgowości. 
 
4. Komendant jest uprawniony do wydawania zarządzeń, decyzji, regulaminów, porozumień     

i rozkazów w zakresie ustalonym przez obowiązujące przepisy prawa. 
 

5. Komendanta w wykonywaniu jego zadań i kompetencji zastępuje w razie jego nieobecności, 
I Zastępca Komendanta lub wyznaczony przez niego zastępca. 
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6. Komendant może: 
 

1) upoważnić I Zastępcę, poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania        
w jego imieniu decyzji, wykonywania czynności w określonych sprawach i do współpracy           
z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie; 
 

2) powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły do realizacji określonych zadań             
i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy w tych 
zespołach. 

 
§ 10. 

 
1. Zadania i kompetencje I Zastępcy Komendanta oraz Zastępców  Komendanta określają 

odrębne przepisy wydane przez Komendanta. 
 

2. I Zastępca Komendanta nadzorujący pracę służby prewencyjnej, sprawuje bezpośredni 
nadzór nad działalnością Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz następującymi 
komórkami organizacyjnymi Komendy: 

 
1)   Wydziałem Prewencji; 

 
2)   Wydziałem Ruchu Drogowego; 
 
3)   Sztabem  Policji; 
 
4)   Wydziałem Konwojowym, 

 
5)   Wydziałem Postępowań Administracyjnych. 

 
3. Zastępca Komendanta nadzorujący pracę służby kryminalnej, sprawuje bezpośredni nadzór 

nad realizacją zadań przez następujące komórki organizacyjne Komendy: 
 

1) Wydział Kryminalny; 
 
2) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą; 
 
3) Wydział do walki z Korupcją; 
 
4) Wydział Techniki Operacyjnej; 
 
5) Laboratorium Kryminalistyczne; 
 
6)   Wydział Wywiadu Kryminalnego. 

 
4. Zastępca Komendanta nadzorujący służbę wspomagającą działalność Policji w zakresie 

organizacyjnym, logistycznym i technicznym bezpośrednio nadzoruje pracę: 
 

1) Wydziału Finansów - w zakresie wydatków rzeczowych, 
 
2) Wydziału Łączności i Informatyki, 
 
3)    Wydziału  Zaopatrzenia i Inwestycji, 
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4)    Wydziału Transportu, 
 

5)    Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. 
 

§ 11. 
 
1. Komórką organizacyjną Komendy kieruje kierownik przy pomocy zastępców, kierowników 

podległych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów                    
i pracowników.  
 

2. Kierownik: 
 
1) określa strukturę organizacyjną podległej komórki i jej zadania, podlegające 

zatwierdzeniu przez Komendanta; 
 
2) wykonuje zadania oraz reprezentuje Komendanta w kontaktach z podmiotami 

pozapolicyjnymi w zakresie przypisanej mu właściwości rzeczowej wynikającej                     
z regulaminu Komendy. 

 
3) określa zakres zadań kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz podległych 

policjantów i pracowników sporządzając karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk 
pracy; 

 
4) zapoznaje podległych policjantów i pracowników z kartą opisu stanowiska pracy lub 

opisem stanowiska pracy bezpośrednio przed rozpoczęciem przez nich służby lub pracy; 
 

5) aktualizuje szczegółowy zakres zadań podległej komórki organizacyjnej oraz karty opisu 
stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy w przypadku zmian organizacyjno-etatowych         
w Komendzie.  

 
3. Kierownik może upoważnić podległych policjantów lub pracowników do podejmowania        

w jego imieniu decyzji w określonych sprawach. 
 

4. Kierownik może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i wyznaczać policjantów 
lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację prac tych zespołów.  

 
5. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca albo policjant lub pracownik 

wskazany przez tego kierownika. 
 

6. Zastępowanie kierownika obejmuje wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2, chyba że 
kierownik określił inny zakres zastępstwa. 

 
 

ROZDZIAŁ 5 
 

 ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY  
 

§ 12. 
 

Komórki organizacyjne, o których mowa w § 7 pkt 2-4, w zakresie swojej właściwości realizują 
zadania obejmujące: 
 
1) opiniowanie projektów aktów prawnych; 
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2) współpracę z krajowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi; 
3) współpracę z międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w porozumieniu  

z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji; 
4) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej; 
5) wykonywanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej; 
6) organizowanie i przeprowadzanie doskonalenia zawodowego; 
7) udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek organizacyjnych Komendy                  

i jednostek Policji. 
 

§ 13. 
 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:  
 

1) wykonywanie czynności koordynacyjnych, nadzorczych i kontrolnych wobec jednostek 
Policji w odniesieniu do przestępstw kryminalnych, problematyki ochrony osób zagrożonych, 
przestępczości cudzoziemców oraz subkultur i sekt wyznaniowych, a także w zakresie 
wypracowania i wdrażania skutecznych form, środków i metod pracy operacyjnej oraz 
dochodzeniowo-śledczej; 

2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz prowadzenie postępowań 
przygotowawczych w sprawach własnych oraz przejętych do prowadzenia z innych 
jednostek Policji, a także udzielanie pomocy jednostkom Policji, w przypadku trudności       
w realizacji działań prowadzących do wykrycia sprawców najpoważniejszych zdarzeń 
kryminalnych, bądź wymagających podejmowania czynności na terenie województwa lub 
kraju;  

3) prowadzenie zbiorczych postępowań w zakresie fałszerstw środków pieniężnych; 
4) organizowanie i realizowanie poszukiwań osób oraz identyfikację NN osób i zwłok; 
5) wnioskowanie o wprowadzenie zmian legislacyjnych oraz rozpowszechnianie 

wprowadzonych przepisów oraz doskonalenie policjantów w zakresie ich udziału w procesie 
karnym; 

6) dokonywanie okresowej oceny i analizy zagadnień dotyczących pracy operacyjno-
rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej oraz uzyskiwanych rezultatów wykrywczych        
w zakresie przestępstw kryminalnych; 

7) prowadzenie wojewódzkiego magazynu dowodów rzeczowych w postaci broni i amunicji 
oraz magazynu substancji psychotropowych i środków odurzających, zabezpieczonych dla 
potrzeb postępowania karnego prowadzonego w Wydziale i na terenie województwa. 

 
§ 14. 

 
Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy:  

 
1) nadzorowanie oraz koordynowanie realizowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych    

i dochodzeniowo-śledczych prowadzonych w sprawach gospodarczych przez jednostki 
Policji; 

2) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych mających 
na celu ujawnianie i zwalczanie przestępczości gospodarczej w województwie oraz ściganie 
sprawców tych czynów; 

3) udzielanie wsparcia komórkom do walki z przestępczością gospodarczą jednostek Policji, 
ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne, w działaniach prowadzących do 
wykrycia sprawców przestępstw: 
a) trudnych do ustalenia z powodu znacznego skomplikowania działań wykrywczych            

i dowodowych, 
b) obejmujących swym zasięgiem teren województwa lub kraju, 
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c) w których wymagane jest stosowanie środków techniki operacyjnej, we współdziałaniu   
w tym zakresie z innymi jednostkami Policji, 

d) dla których wymagane jest uzyskanie informacji wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o Policji; 

4) identyfikowanie, dla organów ścigania działających na terenie województwa, sprawców 
przestępstw popełnianych z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych; 

5) poszukiwanie, ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców czynów 
zabronionych oraz koordynacja tych czynności poprzez współpracę z instytucjami 
zewnętrznymi i jednostkami Policji; 

6) badanie, analizowanie i prognozowanie zagrożeń przestępczością gospodarczą na terenie 
województwa; 

7) opracowywanie kierunków, form i metod skutecznego rozpoznania, zapobiegania, 
ujawniania oraz zwalczania przestępstw o charakterze gospodarczym; 

8) opracowywanie oraz aktualizowanie aktów dotyczących współdziałania z Izbą Celną, Izbą 
Skarbową i Urzędem Kontroli Skarbowej działających na terenie województwa. 

 
§ 15. 

 
Do zadań Wydziału do walki z Korupcją należy:  
 
1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej, a także wykrywanie 

i ściganie sprawców przestępstw korupcyjnych; 
2) prowadzenie pracy operacyjno-rozpoznawczej z wykorzystaniem metod, form i środków 

określonych odrębnymi przepisami; 
3) gromadzenie i analizowanie informacji o przestępczości korupcyjnej na terenie 

województwa; 
4) opracowywanie kierunków, form i metod skutecznego rozpoznania, zapobiegania                 

i zwalczania przestępstw korupcyjnych; 
5) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa korupcji; 
6) koordynowanie i nadzorowanie działań operacyjno–rozpoznawczych i dochodzeniowo-

śledczych prowadzonych przez jednostki Policji. 
 

§ 16. 
 

Do zadań Wydziału Techniki Operacyjnej należy: 
 
1) wspieranie przedsięwzięć operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych właściwych komórek 

organizacyjnych Komendy środkami techniki operacyjnej, określonymi odrębnymi 
przepisami wydanymi przez Komendanta Głównego Policji; 

2) realizowanie zadań zleconych przez Centralne Biuro Śledcze i Biuro Spraw Wewnętrznych 
Komendy Głównej Policji oraz jednostki Policji województwa, według właściwości 
miejscowej wydziału; 

3) współpraca z podmiotami wykonującymi działalność telekomunikacyjną w zakresie 
pozyskiwania bilingów, ustalania abonentów oraz innych danych. 

 
§ 17. 

 
Do zadań Laboratorium Kryminalistycznego należy: 
 
1) tworzenie warunków do techniczno - kryminalistycznego zabezpieczenia miejsc zdarzeń, 

zapobiegania i zwalczania przestępczości; 
2) wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych i  czynności technicznych na rzecz Policji           

i innych organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości; 
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3) uczestniczenie w pracach badawczo – wdrożeniowych z zakresu techniki kryminalistycznej; 
4) utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 

ISO/IEC 17025:2005; 
5) prowadzenie wojewódzkich kartotek i innych zbiorów kryminalistycznych służących 

identyfikacji osób i rzeczy. 
 

§ 18. 
 

Do zadań Wydziału Wywiadu Kryminalnego należy:  
 

1) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad jakością i spójnością informacji wprowadzonych 
do policyjnych baz danych; 

2) pozyskiwanie informacji w ramach współpracy z osobowymi źródłami informacji, 
kierunkowych rozpoznań i przedsięwzięć werbunkowych; 

3) stosowanie analizy kryminalnej oraz obsługa informacyjna w zakresie statystyki 
przestępczości; 

4) nadzorowanie, koordynowanie i prowadzenie międzynarodowej wymiany informacji 
realizowanej międzynarodowymi kanałami współpracy policyjnej, w tym również poprzez 
oficerów łącznikowych oraz z Urzędem Spraw Wewnętrznych Obwodu Kaliningradzkiego 
Federacji Rosyjskiej. 

 
§ 19. 

 
Do zadań Wydziału Prewencji należy:  

 
1) koordynowanie, nadzór i kontrolowanie działań w zakresie organizacji i pełnienia służby 

przez policjantów służby prewencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem służb patrolowych, 
patrolowo-interwencyjnych, wywiadowców prewencji oraz dzielnicowych; 

2) koordynowanie i nadzór nad ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, w tym również na wodach i terenach przywodnych; 

3) koordynowanie i nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez policjantów jednostek 
Policji w zakresie problematyki nieletnich oraz przemocy w rodzinie; 

4) analizowanie zjawisk kryminogennych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które     
dotyczą dzieci i młodzieży oraz opracowywanie i wdrażanie programów przeciwdziałania 
tym zjawiskom; 

5) opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie programów prewencyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich; 

6) inspirowanie i koordynowanie realizacji programów prewencyjnych (w tym rządowych); 
7) koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania  

i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie na obszarze województwa        
z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi; 

8) rozpatrywanie zażaleń na niewniesienie wniosków o ukaranie złożonych przez osoby 
zawiadamiające o popełnieniu wykroczenia na podstawie art. 56a kpow; 

9) wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia, w których 
wniesiono środki odwoławcze w II instancji; 

10) koordynowanie i nadzór nad  działaniami jednostek Policji w zakresie wykorzystania             
i szkolenia psów służbowych wykorzystywanych do działań prewencyjnych,                          
z uwzględnieniem ich utrzymania; 

11) realizowanie zadań zleconych przez wojewodę w ramach sprawowanego przez niego 
nadzoru nad działalnością straży gminnej/miejskiej; 

12) współdziałanie z funkcjonującymi na obszarze województwa organami ochrony prawnej, 
organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi  
w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości; 
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13) sprawowanie nadzoru nad problematyką użycia, przechowywania i użytkowania broni palnej 
służbowej oraz środków przymusu bezpośredniego przez policjantów jednostek Policji 
województwa. 

 
§ 20. 

 
Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:  
 
1) analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa oraz 

inicjowanie działań wynikających z aktualnych zagrożeń; 
2) prowadzenie nadzoru nad organizacją i sposobem pełnienia służby na drogach                   

w komórkach organizacyjnych jednostek Policji; 
3) nadzorowanie funkcjonowania komórek ruchu drogowego w jednostkach Policji w zakresie 

efektywności i skuteczności podejmowanych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym; 

4) planowanie i koordynowanie działań kontrolno-represyjnych zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników dróg; 

5) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 
oraz opracowywanie koncepcji, planów i koordynowanie działań związanych                        
z zabezpieczeniem tego rodzaju imprez; 

6) organizowanie, koordynowane i wykonywanie pilotażu transportów ponadnormatywnych 
oraz wykonywanie eskort policyjnych osób objętych szczególną ochroną; 

7) koordynowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa         
w ruchu drogowym; 

8) monitorowanie wykorzystania w komórkach ruchu drogowego sprzętu specjalistycznego 
oraz kontrolno-pomiarowego; 

9) opracowywanie, na podstawie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu 
drogowego dokumentacji w zakresie występowania przez Komendanta z wnioskami            
o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji bądź cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami 
silnikowymi; 

10) ujawnianie przestępstw i wykroczeń drogowych oraz sprawowanie nadzoru nad 
bezpieczeństwem w ruchu drogowym na drogach województwa; 

11) opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu na drogach 
wojewódzkich i krajowych na terenie województwa oraz uczestnictwo w przeglądach tych 
dróg;  

12) ewidencjonowanie, prowadzenie i rozpatrywanie odwołań, a także opracowywanie 
projektów decyzji Komendanta w sprawie nałożenia kar pieniężnych za naruszenia 
przepisów ustawy o transporcie drogowym i ustawy o drogach publicznych; 

13) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez Komendantów Powiatowych/Miejskich 
Policji województwa, dotyczących skierowania kierowców na badania lekarskie                     
i psychologiczne na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym, a także opracowywanie 
projektów decyzji Komendanta; 

14) nadzorowanie bazy statystycznej SESPOL w zakresie ruchu drogowego na terenie 
województwa; 

15) obsługa oraz sprawowanie nadzoru nad Systemem Ewidencji Wypadków i Kolizji, a także 
ewidencją kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w Krajowym Systemie 
Informacji Policji. 
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§ 21. 
  

Do zadań Sztabu Policji należy:  
 

1) gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i zapewnienie właściwego obiegu informacji 
dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa; 

2) opracowanie procedur i planów oraz przygotowania sił i środków jednostek Policji do 
działania w sytuacjach kryzysowych, w tym wynikających z zagrożenia terrorystycznego,      
a także na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 

3) zarządzanie działaniami Komendy i jednostek Policji w warunkach zagrożenia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w stanach nadzwyczajnych; 

4) planowanie, organizowanie i koordynowanie przygotowań obronnych Komendy i jednostek 
Policji oraz współdziałanie w tym zakresie w właściwymi organami administracji publicznej   
i wojskowej;  

5) koordynowanie i nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych realizujących zadania 
sztabowe w jednostkach Policji; 

6) realizacja działań antyterrorystycznych; 
7) obsługa Stanowiska Kierowania Komendanta; 
8) nadzorowanie zabezpieczenia imprez, zgromadzeń publicznych oraz osób podlegających 

szczególnej ochronie; 
9) fizyczne zwalczanie terroryzmu (działania antyterrorystyczne, działania wsparcia 

ochronnego, działania wsparcia realizacyjnego, działania wsparcia ratowniczego, działania 
minersko – pirotechniczne).  

 
§ 22. 

 
Do zadań Wydziału Konwojowego należy: 
 
1) organizowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań konwojowych na obszarze działania 

Komendanta, w tym: 
a) realizacja konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych, 
b) konwojowanie osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach 

procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej, 
c) realizacja konwojów i doprowadzeń osób przekazywanych w ramach umów 

międzynarodowych, 
d) konwojowanie nieletnich z zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich lub innych 

ośrodków dla nieletnich, 
e) zapewnienie bezpieczeństwa konwojowanym, a w szczególności osobom wskazanym 

jako chronione bądź izolowane, 
h) wykonywanie konwojów o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa;  

2) wykonywanie konwojów etapowych; 
3) wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych i muzealiów; 
4) ochrona pomieszczeń dla zatrzymanych, znajdujących się w budynkach sądów w celu 

uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych lub bezprawnego 
wtargnięcia osób postronnych; 

5) przewóz ładunków poczty specjalnej na wewnątrzwojewódzkich trasach kurierskich; 
6) analiza przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w trakcie 

realizowania konwojów i doprowadzeń; 
7) koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby 

w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia zorganizowanych w jednostkach Policji; 

8) koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby 
w policyjnych izbach dziecka na terenie województwa; 
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9) koordynowanie oraz nadzorowanie wykonywania zadań związanych z pobytem osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w pokojach przejściowych zorganizowanych                 
w jednostkach Policji; 

10) koordynowanie oraz nadzorowanie wykonywania zadań w zakresie organizacji pełnienia 
służby w tymczasowych pomieszczeniach przejściowych tworzonych w jednostkach Policji. 

 
§ 23. 

 
Do zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych należy: 

 
1) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w nich rozstrzygnięć (decyzji         

i postanowień) - w zakresie upoważnienia - w sprawach określonych w ustawach: 
a) o broni i amunicji, 
b) o ochronie osób i mienia, 
c) o usługach detektywistycznych, 
d) o cudzoziemcach, 
e) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym, 

f)    o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 
g) i innych, w których przypisano określone obowiązki komendantom wojewódzkim Policji; 

2) organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji 
pracownika ochrony oraz osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń                     
i dopuszczenia do posiadania broni; 

3) wykonywanie z upoważnienia Komendanta Głównego Policji kontroli działalności 
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych; 

4) wykonywanie kontroli przedsiębiorców w zakresie wytwarzania broni w ramach usług 
rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami               
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także ich przechowywania                               
i ewidencjonowania; 

5) wykonywanie powierzonych przez Komendanta Głównego Policji kontroli działalności         
w zakresie ochrony osób i mienia; 

6) udzielanie na wniosek wojewody informacji o cudzoziemcach ubiegających się                     
o zalegalizowanie pobytu w Polsce i nadanie obywatelstwa polskiego; 

7) koordynowanie działań jednostek Policji i wykonywanie czynności w sprawach zobowiązań  
cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydaleń; 

8) rozpatrywanie odwołań i zażaleń od rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) wydanych           
w I instancji przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji, dotyczących broni 
pneumatycznej, broni białej, cięciwowej oraz miotaczy gazu obezwładniającego                    
i przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, o których 
mowa w ustawie o broni i amunicji, a także od rozstrzygnięć w zakresie opiniowania osób 
ubiegających się lub posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej  i zabezpieczenia 
technicznego oraz detektywa; 

9) wprowadzanie danych do rejestru BROŃ i zbioru danych osobowych LICENCJA; 
10) uzgadnianie planów ochrony; 
11) prowadzenie depozytu broni; 
12) poświadczanie uprzednich zgód przewozowych i zgód przewozowych; 
13) prowadzenie rejestrów psychologów i lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń dla 

osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń; 
14) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przez osoby i podmioty posiadające pozwolenie na 

broń obowiązków wynikających z ustawy o broni i amunicji; 
15) wydawanie zgód dla obywateli polskich na wywóz broni i amunicji do niej za granicę. 
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§ 24. 
 
Do zadań Wydziału Kontroli należy:  
 
1) prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji; 
2) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendy, 

a także koordynowanie i nadzorowanie rozpatrywania skarg i wniosków przez jednostki 
Policji i komórki organizacyjne Komendy; 

3) monitorowanie zdarzeń z udziałem policjantów, pracowników z jednostek Policji lub 
komórek organizacyjnych Komendy; 

4) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach Policji. 

 
§ 25. 

 
Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:  

 
1) bieżącą obsługę kadrową Komendanta i jego zastępców; 
2) prowadzenie spraw osobowych i organizacyjnych Komendy oraz nadzorowanie w tym 

zakresie jednostek Policji; 
3) prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w zakresie doboru kandydatów do służby           

w Policji; 
4) organizowanie i koordynowanie zadań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego                

w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji; 
5) prowadzenie postępowań w sprawach dyscyplinarnych właściwych dla Komendanta; 
6) przygotowanie struktury organizacyjno – etatowej Komendy na czas zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie realizacji zadań mobilizacyjno – obronnych 
oraz nadzorowanie w tym zakresie jednostek Policji; 

7) realizowanie zadań w zakresie szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego 
policjantów i pracowników Komendy i jednostek Policji; 

8) zawieranie umów na nabycie materiałów i świadczenie usług w zakresie przedsięwzięć 
szkoleniowych; 

9) realizowanie zadań medycyny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy oraz 
koordynowanie w tym zakresie działań w jednostkach Policji; 

10) realizowanie zadań w dziedzinie spraw socjalnych. 
 

§ 26. 
 
Do zadań Wydziału Komunikacji Społecznej należy: 

 
1) kształtowanie i prowadzenie w środkach masowego przekazu polityki informacyjnej oraz 

medialna obsługa zdarzeń o zasięgu wojewódzkim; 
2) analiza,  ocena i monitorowanie obszarów mających wpływ na wewnętrzny i zewnętrzny 

wizerunek Policji w województwie, kształtowanie wizerunku oraz kreowanie działań 
podnoszących efektywność pracy Policji; 

3) koordynowanie i realizowanie badań opinii społecznej; 
4) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta oraz wykonywanie pozostałych 

zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej; 
5) przygotowywanie analiz systemowych funkcjonowania jednostek Policji, głównych 

kierunków pracy oraz sprawozdań z ich realizacji; 
6) formułowanie strategii Komendanta oraz koordynowanie działań w obszarze planowania 

strategicznego; 
7) utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością; 
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8) koordynowanie procesów Kontroli Zarządczej oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania          
Ryzykiem w Komendzie i jednostkach Policji; 

9) prowadzenie i koordynowanie międzynarodowej współpracy pozaoperacyjnej jednostek 
Policji; 

10) utrzymywanie i rozwój komunikacji wewnętrznej. 
 

§ 27. 
 
Do zadań Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:  

 
1) ochrona informacji niejawnych, także w systemach i sieciach teleinformatycznych; 
2) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz planu postępowania 

z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego; 

3) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych; 
4) prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o przyjęcie do 

służby (pracy) lub pełniących służbę i zatrudnionych w Komendzie oraz ich szkolenie w 
zakresie ochrony informacji niejawnych; 

5) gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie uprawnionym podmiotom 
zasobów archiwalnych Komendy oraz  nadzór nad funkcjonowaniem archiwów i składnic akt 
w jednostkach Policji; 

6) prowadzenie Kancelarii Tajnej Komendy; 
7) prowadzenie obsługi kancelaryjnej w Komendzie. 
 

§ 28. 
 
Do zadań Wydziału Finansów należy:  

 
1) wykonywanie zadań wynikających z uprawnień Komendanta jako dysponenta środków 

budżetu państwa III stopnia; 
2) realizowanie wydatków zgodnie z planem finansowym dysponenta środków budżetu 

państwa III stopnia; 
3) prowadzenie obsługi finansowej związanej z realizacją dochodów i wydatków oraz 

Funduszu Wsparcia Policji; 
4) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie właściwości dysponenta środków budżetu 

państwa III stopnia; 
5) realizowanie zadań z zakresu inwentaryzacji majątku Komendy; 
6) przeprowadzanie inwentaryzacji należności i środków pieniężnych Komendy; 
7) nadzorowanie i koordynowanie realizowania zadań w jednostkach Policji w zakresie 

właściwości rzeczowej Wydziału;  
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej. 
 

§ 29. 
 
Do zadań Wydziału Łączności i Informatyki należy:  

 
1) organizowanie, eksploatowaniem, modernizacja oraz techniczne utrzymanie systemów 

teleinformatycznych i poczty specjalnej; 
2) zapewnienie dostępu i bezpieczeństwa eksploatacji centralnych systemów     

informatycznych w Policji; 
3) logistyczna obsługa działań z zakresu łączności teleinformatycznej jednostek Policji; 
4) nadzorowanie i utrzymanie w sprawności technicznej systemów monitoringu wizyjnego 

funkcjonujących w jednostkach Policji. 
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§ 30. 
 

Do zadań Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji należy:  
 

1) zaopatrzenie, magazynowanie i gospodarowaniem materiałami, wyposażeniem i sprzętem 
w zakresie: 
a) uzbrojenia i techniki specjalnej, 
b) biurowym i kwaterunkowym, 
c) mundurowym, 
d) żywnościowym, 
e) remontowo-budowlanym i gospodarczym, 
f) kulturalno-oświatowym i sportowo-szkoleniowym, 
g) bezpieczeństwa i higieny pracy, medycznym i przeciwpożarowym; 

2) prowadzenie inwestycji i remontów wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad 
wykonywaniem robót budowlanych; 

3) gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i nieruchomościami; 
4) administrowanie nieruchomościami użytkowanymi przez Komendę; 
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uprawnień mieszkaniowych 

policjantów. 
 

§ 31. 
 

Do zadań Wydziału Transportu należy:  
 

1) opracowywanie standardów oraz wymagań taktyczno-technicznych i serwisowych  
z uwzględnieniem wytycznych Komendy Głównej Policji dla sprzętu transportowego 
zakupywanego przez Komendę; 

2) planowanie i zaopatrywanie jednostek Policji w sprzęt transportowy; 
3) koordynowanie gospodarki materiałami pędnymi i smarami w jednostkach Policji; 
4) opracowywanie projektów decyzji i zarządzeń Komendanta oraz projektów innych 

dokumentów dotyczących normowania i organizacji gospodarki transportowej w Komendzie; 
5) nadzorowanie efektywności gospodarki transportowej w jednostkach Policji; 
6) zapewnienie Komendzie obsługi transportowej; 
7) likwidacja szkód komunikacyjnych w służbowym sprzęcie transportowym Komendy; 
8) planowanie oraz zakup wyposażenia technicznego i materiałów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji sprzętu transportowego pozostającego w dyspozycji Komendy; 
9) uczestnictwo w planowaniu zamówień publicznych wynikających z zadań wydziału; 
10) kontrolowanie prawidłowości zużycia paliwa w służbowym sprzęcie transportowym 

Komendy; 
11) udział w inwentaryzacjach składników majątkowych; 
12) zapewnianie sprawności technicznej służbowego sprzętu transportowego Komendy, w tym 

zlecanie obsługi technicznej i napraw pojazdów do Centrum Usług Logistycznych lub innych 
specjalistycznych podmiotów zewnętrznych; 

13) rejestrowanie pojazdów służbowych Komendy; 
14) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy stosownie 

do zakresu zadań określonych w odrębnych przepisach. 
 

§ 32. 
 
Do zadań Sekcji Psychologów należy:  

 
1) opieka psychologiczna i psychoedukacyjna, poprzez: 

a) udzielanie indywidualnej lub grupowej pomocy psychologicznej oraz konsultowanie 
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zgłaszanych problemów, 
b) podejmowanie interwencji psychologicznych w sytuacjach kryzysowych oraz po 

wydarzeniach nadzwyczajnych, 
c) konsultowanie zgłaszanych przez kadrę kierowniczą trudności wpływających na poziom 

funkcjonowania policjantów i pracowników; 
d) prowadzenie psychoterapii policjantów i pracowników w zakresie problemów 

zawodowych i osobistych; 
e) prowadzenie działalności psychoedukacyjnej w celu podwyższania poziomu 

funkcjonowania policjantów i pracowników; 
2) psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez: 

a) uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji oraz procedurach 
doboru wewnętrznego policjantów i pracowników na  wybrane stanowiska lub do 
określonych komórek organizacyjnych; 

b) wspieranie kadry kierowniczej w realizacji zadań obszaru zarządzania zasobami 
ludzkimi, 

c) diagnozowanie problemów organizacji związanych z obszarem zarządzania zasobami 
ludzkimi i proponowanie sposobów ich rozwiązania; 

d) prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie psychologii zarządzania 
zasobami ludzkimi; 

3) psychologii policyjnej stosowanej, poprzez: 
a) udzielane policjantom pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, 

dochodzeniowo-śledczych i administracyjno- porządkowych, 
b) prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie psychologii policyjnej 

stosowanej.  
 

§ 33. 
 

Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych należy:  
 
1) planowanie, koordynowanie i dokumentowanie udzielania zamówień publicznych                

w Komendzie i jednostkach Policji, finansowanych ze środków publicznych, funduszy 
pomocowych i innych źródeł; 

2) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i funduszy pomocowych na finansowanie 
programów i projektów Policji województwa; 

3) sporządzanie okresowych i rocznych informacji i sprawozdań w zakresie realizowanych 
zadań i przedkładanie ich właściwym organom. 

 
§ 34. 

 
Do  zadań Zespołu Prawnego należy: 
 
1) udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii w zakresie stosowania prawa; 
2) zapewnienie ochrony prawnej interesów Komendy oraz Komendanta jako organu 

uprawnionego do działania na podstawie ustaw; 
3) sygnalizowanie o stwierdzonych naruszeniach prawa w działaniach służb policyjnych oraz  

o ich skutkach; 
4) opiniowanie projektów umów oraz innych aktów prawnych, z którymi wiążą się 

zobowiązania majątkowe Komendy; 
5) reprezentowanie Komendanta w postępowaniach sądowych i administracyjnych; 
6) udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym Komendy oraz w skomplikowanych 

sprawach jednostkom Policji; 
7) badanie zasadności roszczeń odszkodowawczych i przedstawianie wniosków dotyczących 

sposobu ich załatwiania; 
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8) opracowywanie i opiniowanie legislacyjne projektów aktów prawnych Komendanta; 
9) wnioskowanie do Komendanta Głównego Policji o podjecie prac legislacyjnych w zakresie 

zmiany przepisów prawa dotyczących Policji; 
10) gromadzenie i aktualizowanie obowiązujących aktów prawnych nie objętych klauzulą   

niejawności, w tym dotyczących Policji; 
11) przygotowywanie, ewidencjonowanie i rozpowszechnianie aktów prawnych Komendanta; 
12) prowadzenie ewidencji aktów prawnych, ich powielenie i rozpowszechnienie do jednostek 

Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy; 
13) powielenie i dystrybucja aktów prawnych dotyczących pracy i funkcjonowania Policji; 
14) nadzór nad prowadzeniem zbiorów aktów prawnych w komórkach organizacyjnych 

Komendy i jednostkach Policji. 
 

§ 35. 
 

Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy:  
 
1) wykonywanie działań mających na celu wspieranie Komendanta w realizacji celów i zadań 

poprzez ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze; 
2) przygotowanie rocznych planów audytu wewnętrznego; 
3) przeprowadzanie zadań audytowych na podstawie zatwierdzonego planu audytu oraz 

zadań pozaplanowych; 
4) opracowywanie sprawozdań ze zrealizowanych zadań audytowych oraz sprawozdań           

z wykonania planów audytów; 
5) prowadzenie akt audytu. 
 

§ 36. 
 

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Ochrony Praw Człowieka należy: 
 
1) propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony                 

w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji; 
2) bieżące monitorowanie działań jednostek Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej 

i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu 
utrzymywanie wysokich standardów w tym zakresie; 

3) inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych Komendy  
oraz jednostek Policji w zakresie realizacji zaleceń krajowych  i międzynarodowych instytucji 
i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych 
programów dotyczących ochrony praw człowieka; 

4) sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań 
policjantów ze standardami ochrony praw człowieka; 

5) reprezentowanie Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach 
poświęconych prawom człowieka; 

6) sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy w zakresie ochrony praw 
człowieka. 

 
§ 37. 

 
1. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Księgowości należy: 

 
1) prowadzenie rachunkowości Komendy; 
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych             

z planem finansowym; 
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4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych; 

5) prowadzenie ksiąg rachunkowych; 
6) kierowanie i koordynowanie całością prac dotyczących inwentaryzacji, 
7) monitorowanie zaangażowania środków budżetowych, opiniowanie pod względem 

finansowym umów; 
8) nadzorowanie i koordynowanie realizacji działań w zakresie opracowywania zasad 

rachunkowości. 
 
2. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Księgowości wykonuje zadania wymienione w ust. 1 

przy pomocy Wydziału Finansów. 
 

3. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Księgowości nadzoruje Wydział Finansów za 
pośrednictwem Naczelnika Wydziału Finansów. 

 
§ 38. 

 
Komendant może zlecić kierownikom jednostek Policji i komórek organizacyjnych Komendy  
oraz policjantom i pracownikom wykonanie zadań, w określonym czasie  i zakresie.  

 
 

ROZDZIAŁ 6 
 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
 

§ 39. 
 

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy, o których mowa § 7 ust. 2 - 4,  w terminie 30 dni 
od dnia wejścia w życie regulaminu opracują zakresy zadań komórek organizacyjnych. 
 

§ 40. 
 

1. Przełożeni policjantów oraz pracowników podejmujących służbę lub pracę w komórkach 
organizacyjnych Komendy powinni zapoznać ich z kartą opisu stanowiska pracy lub opisem 
stanowiska pracy bezpośrednio przed rozpoczęciem przez nich służby lub pracy. 
 

2. Karty opisu stanowiska pracy oraz opisy stanowiska pracy w odniesieniu do jednoosobowych 
stanowisk i zespołów określa bezpośredni przełożony policjanta lub pracownika, albo osoba 
wyznaczona do koordynowania pracy zespołu. 

 
3. Karty opisów stanowisk pracy sporządza się w trybie i na zasadach określonych w przepisach 

w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów           
i innych jednostek organizacyjnych Policji. 

 
4. Opisy stanowisk pracy sporządza się na zasadach określonych w przepisach w sprawie 

dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.  
 

§ 41. 
 

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy spowodują niezwłoczne zapoznanie podległych 
policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
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