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REGULAMIN 
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GOŁDAPI 

z dnia 30 czerwca 2015r. 
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji ( Dz. U. z 2015 roku, 
poz. 355, poz. 529), ustala się co następuje:                                                                                                                 
 
 

ROZDZIAŁ 1 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
 § 1. Ustala się regulamin Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, 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 Powiatowy Policji w Gołdapi, zwany dalej „Komendantem”, 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 powiatu 
gołdapskiego zwanego dalej „powiatem”. 
 

3. Siedziba Komendy znajduje się przy ul. 11 Listopada 1, 19- 500 Gołdap. 
 
§ 3. Komendant  podlega: 
 

1) Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie w zakresie wynikającym  
z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego; 

2) 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; 

3) Staroście Powiatu Gołdapskiego w zakresie wynikającym z ustawowego zwierzchnictwa 
nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, 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. Komenda realizuje zadania na teranie swojego działania określone przepisami 
wynikającymi z ustawy o Policji, a ponadto zadania zawarte w innych obowiązujących 
wewnętrznych aktach prawnych, resortowych i administracyjnych, mających odniesienie 
konstytucyjne i ustawowe dla działań Policji. 
 § 5. 1. Rozkład czasu służby policjantów określają odrębne przepisy. 
 

2.  Służba w Komendzie pełniona jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30  
do 15:30 lub zgodnie z rozkładem czasu służby policjantów i czasu pracy pracowników 
określonych odrębnymi przepisami.  
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3.  Policjanci i pracownicy są obowiązani każdego dnia potwierdzać w przeznaczonych 

do tego celu ewidencjach, rozpoczęcie służby i pracy. 
 
4. Przerwanie służby lub pracy z przyczyn służbowych lub osobistych wymaga 

uzgodnienia z bezpośrednim przełożonym i potwierdzenia w przeznaczonych do tego celu 
ewidencjach. 

 
5. 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.  

 
 § 6.  Komendant lub wyznaczony przez niego zastępca, przyjmuje obywateli w sprawach 
skarg  i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 17:00. Informacja o godzinach 
przyjęć umieszczona jest na tablicy informacyjnej przed wejściem do Komendy oraz w holu przy 
wejściu do Komendy. 
 

ROZDZIAŁ 2 
ZAKRES DZIAŁANIA KOMENDY 

 
 § 7. 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 

 
 § 8. W skład Komendy wchodzą: 
 

1) kierownictwo: 

a) Komendant Powiatowy Policji, 

b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji; 

2) komórka organizacyjna służby kryminalnej - Wydział Kryminalny; 

3) komórki organizacyjne służby prewencyjnej:  

a) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,   

b) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych; 

4) komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie 
organizacyjnym, logistycznym i technicznym: 

a) Zespół do spraw Kadr i Szkolenia, 

b) Zespół do spraw Administracyjno-Gospodarczych, 

c) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 
 
 § 9. Szczegółowa struktura organizacyjna, ilość i zaszeregowanie stanowisk  
w poszczególnych komórkach organizacyjnych określone są w etacie Komendy wprowadzonym 
rozkazem organizacyjnym Komendanta. 
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ROZDZIAŁ 4 
TRYB KIEROWANIA KOMENDĄ 

 
 § 10. 1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Policji zwanego dalej „I Zastępcą”, kierowników komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio 
podległych policjantów i pracowników. 
 
 2. Komendant jest przełożonym wszystkich policjantów pełniących służbę w Komendzie 
oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie. 
 
 3. Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań I Zastępcy oraz nad 
pracą następujących komórek organizacyjnych Komendy: 

1) Wydziału Kryminalnego; 

2) Zespołu do spraw Kadr i Szkolenia; 

3) Zespołu do spraw Administracyjno-Gospodarczych; 

4) Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 

5) Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych. 
 

 4. Komendant jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, decyzji  
i rozkazów, oraz zawierania porozumień i umów w zakresie ustalonym przez obowiązujące 
przepisy prawa. 
 

5. Komendanta w wykonywaniu jego zadań i kompetencji zastępuje, w razie jego 
nieobecności lub czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji, I Zastępca. 
 

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. 

 
 § 11. 1. Zadania i kompetencje I Zastępcy określają odrębne przepisy wydane przez 
Komendanta. 
 
 2. I Zastępca sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału Prewencji  
i Ruchu Drogowego. 
 
 § 12. 1. Komórką organizacyjną Komendy zwanej dalej „komórką” kieruje kierownik przy 
pomocy zastępcy oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników. 
 
 2. Kierownik określa strukturę organizacyjną podległej komórki i jej zadania, podlegające 
zatwierdzeniu przez Komendanta. 
 
 3. Kierownik wykonuje zadania oraz reprezentuje Komendanta w kontaktach  
z podmiotami poza policyjnymi w zakresie przypisanej mu właściwości rzeczowej wynikającej  
z regulaminu Komendy. 
 
 4.  Kierownik może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania  
w jego imieniu decyzji w określonych sprawach z wyjątkiem decyzji i czynności, o których mowa 
w § 10 ust 6 pkt 1. 
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 5. Kierownik może powoływać  stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i wyznaczać 
policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację prac tych zespołów. 
  
 6. Do zadań kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności: 

1) organizowanie pracy komórki w celu zapewnienia sprawnego, terminowego i właściwego 
wykonywania zadań określonych w regulaminie Komendy; 

2) tworzenie warunków właściwego wykonywania obowiązków służbowych przez podległych 
policjantów i pracowników Policji; 

3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań pozostających we właściwości 
komórki oraz racjonalnością wykorzystania zasobów komórki; 

4) współdziałanie z kierownikami innych komórek w sprawach wymagających współpracy lub 
kompleksowych rozwiązań; 

5) wykonywanie zadań wynikających z indywidualnych upoważnień udzielonych przez 
Komendanta; 

6) przedstawianie wniosków w sprawach osobowych podległych policjantów i w sprawach 
wynikających ze stosunku pracy podległych pracowników Policji, a także pośredniczenie w 
doręczaniu im rozstrzygnięć Komendanta wydawanych w tych sprawach; 

7) nadzorowanie przestrzegania przez policjantów i pracowników komórki, dyscypliny oraz 
czasu służby i pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
przeciwpożarowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, 
a także corocznego wykorzystywania przysługujących im urlopów; 

8) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem  
w odniesieniu do celów i zadań kierowanej komórki. 

 
7. Upoważniony przez kierownika: zastępca kierownika, policjant lub pracownik Policji 

kierują komórką organizacyjną w czasie jego nieobecności. 
 

8. Zastępowanie kierownika obejmuje wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 6 
chyba,  że kierownik określił inny zakres zastępstwa.  
 
 9. Kierownik realizuje zadania związane z wydawaniem i aktualizowaniem:  

1) zakresu zadań komórki określającym: podział zadań miedzy kierownikiem, a jego 
zastępcami, szczegółową strukturę organizacyjną oraz katalog zadań komórki; 

2) kart opisów stanowisk pracy, w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych 
jednostek organizacyjnych Policji;  

3) opisów stanowisk pracy, osób zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie cywilnej, 
zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach. 

 
 

ROZDZIAŁ 5 
ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY 

 
 § 13. Komórki organizacyjne, o których mowa w § 8 pkt 2-4, w zakresie swojej 
właściwości realizują zadania obejmujące: 

1) monitorowanie zmian w przepisach prawa, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów 
prawnych; 

2) współpracę z krajowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi; 
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3) współpracę z międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi                         
w porozumieniu z komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 
właściwą w sprawach współpracy z podmiotami międzynarodowymi lub w sytuacjach 
niecierpiących zwłoki w porozumieniu z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji 
Komendy Głównej Policji; 

4) dostosowanie zakresu zadań komórki organizacyjnej do nowych rozwiązań prawnych                
wynikających ze zmiany przepisów;  

5) współdziałanie przy wykonywaniu zadań, w szczególności poprzez dokonywanie                
uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i informacji oraz 
opracowywanie wspólnych stanowisk w określonych sprawach; 

6) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych organów kontroli; 

7) administrowanie, obsługa i przetwarzanie zbiorów danych oraz systemów 
teleinformatycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) wykonywanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej; 

9) organizowanie i przeprowadzanie lokalnego doskonalenia zawodowego, a także 
zgłaszanie potrzeb szkoleniowych jednostce nadrzędnej; 

10) udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek organizacyjnych Komendy              
i jednostek Policji. 

 
 § 14. Do zadań Wydziału Kryminalnego w szczególności należy: 
 

1) wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych  
w celu ujawnienia przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców oraz zabezpieczenia 
i odzyskiwania mienia w zakresie przestępczości kryminalnej, gospodarczej, korupcyjnej   
i narkotykowej, w tym przestępczości osób nieletnich; 

2) prowadzenie rozpoznania operacyjnego miejsc, zjawisk, zdarzeń i osób oraz środowisk 
przestępczych, w tym przestępczości związanej z handlem ludźmi i środowisk 
pseudokibiców; 

3) prowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych 
podejmowanych wobec osób określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2013 roku  
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie 
życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014r. poz. 24) , a także 
związanych z ochroną pokrzywdzonego i świadka określonej w Ustawie z dnia  
28 listopada 2014r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015r. 
poz. 21); 

4) prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób  
i zwłok, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji; 

5) współpraca z osobowymi źródłami informacji oraz realizacja metod i form pracy 
operacyjnej określonych w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji w sprawie metod  
i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno – rozpoznawczych; 

6) realizowanie czynności w zakresie kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń oraz 
ujawnianie   i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych metodami, które nie wymagają 
stosowania specjalistycznych technik laboratoryjnych; 

7) prowadzenie elektronicznej rejestracji sygnalitycznej i daktyloskopijnej; 

8) ocena przydatności do potrzeb postępowań przygotowawczych zabezpieczonych śladów        
i dowodów oraz wnioskowanie i wskazywanie  sposobów i kierunków działania sprawców,   
a także prowadzenie wywiadów daktyloskopijnych; 

9) opracowywanie analiz obejmujących strukturę, dynamikę i geografię przestępczości               
w powiecie w celu dokonywania ocen skuteczności podejmowanych działań 
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zapobiegawczych i wykrywczych oraz zwiększenia efektywności zwalczania 
przestępczości o charakterze kryminalnym; 

10) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach oraz                      
prowadzonych postępowaniach przygotowawczych; w tym prowadzenie i nadzorowanie 
prawidłowości wprowadzanych danych do elektronicznego rejestru czynności 
dochodzeniowo – śledczych; 

11) rejestrowanie i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych, prowadzenie składnicy dowodów 
rzeczowych; 

12) współpraca z jednostkami Policji, innymi służbami, prokuraturą, sądem oraz innymi 
organami ochrony porządku prawnego w zakresie zapobiegania i zwalczania 
przestępczości; 

13) przygotowywanie na potrzeby kierownictwa Komendy zestawień statystycznych, informacji           
i analiz dotyczących przestępstw. 

 
 § 15. Do zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w szczególności należy: 

1) zapewnienie na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach 
publicznych oraz przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu i reakcja na te zgłoszenia; 

2) organizowanie, wykonanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby 
przez policjantów służby prewencyjnej; 

3) ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz 
na wodach i terenach przywodnych; 

4) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz 
organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych i edukacyjnych 
ukierunkowanych na: 

a) zapewnienie osobom zamieszkałym  na  obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku  
w miejscach publicznych,  

b) zwalczanie przestępczości, 

c) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży, 

d) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji  
o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi 
publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję 
Policji na takie sygnały lub zgłoszenia, 

e) edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku  
i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach 
profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu, 

f) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz 
podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego;  

 

5) realizacja systemowych działań policyjnych w zakresie zapobiegania, ujawniania  
i zwalczania przestępstw, czynów karalnych i wykroczeń, a także zjawisk patologii 
społecznej zwłaszcza w śród dzieci i młodzieży; 

6) pełnienie służby na drogach ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz obsługa zdarzeń drogowych na terenie powiatu; 

7) analizowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu oraz 
inicjowanie działań wynikających z aktualnych zagrożeń, a także współdziałanie w tym 
zakresie z instytucjami właściwymi w sprawach organizacji ruchu na drogach; 
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8) prowadzenie nadzoru nad organizacją i sposobem pełnienia służby na drogach przez 
policjantów ze szczególnym uwzględnieniem służb w ramach wojewódzkiej koordynacji 
służby; 

9) opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu na drogach 
powiatu oraz uczestnictwo w przeglądach tych dróg; 

10) organizacja działań pościgowych i blokadowych; 

11) planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie 
zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych imprez 
masowych, uroczystości i protestów społecznych, organizowania imprez  
z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny oraz zabezpieczenie osób podlegających 
szczególnej ochronie; 

12) organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań w zakresie zapobiegania  
i ścigania sprawców wykroczeń; 

13) opracowywanie i sporządzenie analiz, sprawozdań, zestawień, ocen, informacji, 
odpowiedzi oraz innych dokumentów z zakresu zadań realizowanych przez Wydział 
Prewencji i Ruchu Drogowego; 

14) obsługa Stanowiska Kierowania Komendanta; 

15) organizacja i pełnienie służby dzielnicowych; 

16) opracowywanie i aktualizowanie systemu alarmowania stanów osobowych Komendy; 

17) organizowanie oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Nieetatowego Pododdziału 
Policji ze stanu Komendy; 

18) realizowanie i koordynowanie zadań dotyczących przygotowań obronnych jednostki 
przewidzianej do militaryzacji w warunkach konstytucyjnie określonych stanów 
nadzwyczajnych w państwie, w tym bieżące współdziałanie z podmiotami systemu 
obronnego państwa; 

19) opracowywanie i realizacja procedur postępowania w ramach wystąpienia zagrożeń życia i 
zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz tworzenie 
warunków do sprawnej organizacji działań policyjnych; 

20) zapewnienie właściwych warunków pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych; 

21) gromadzenie,  wprowadzanie do systemu i przetwarzanie danych osobowych i informacji 
dotyczących wykroczeń oraz prowadzenie elektronicznych rejestrów dotyczących 
ewidencji pojazdów zabezpieczonych przez policję; 

22) wykonywanie z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie kontroli 
sposobu przechowywania broni i amunicji przez osoby fizyczne; 

23) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania pozwoleń na broń 
białą, sportową,  cięciwową, miotaczy gazu obezwładniającego oraz rejestracji broni 
pneumatycznej; 

24) opiniowanie osób ubiegających się lub wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej i listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; 

25) prowadzenie depozytu broni; 

26) unieważnienie zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego; 

27) wnioskowanie do właściwego organu Straży Granicznej o wydaniu decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu; 

28) wykonywanie czynności związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców  
na terenie działania Komendy; 

29) wykonywanie czynności związanych z  zatrzymaniem  dokumentów cudzoziemca,  
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w przypadku umieszczenia informacji o takich dokumentach w Systemie Informacyjnym 
Schengen. 
 

 § 16. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych  
w szczególności należy: 
 

1) prowadzenie działalności prasowo – informacyjnej Komendanta; 

2) realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej; 

3) propagowanie pozytywnego wizerunku Policji w oczach opinii  publicznej oraz promocja 
zawodu policjanta w lokalnym środowisku; 

4) współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi 
oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej; 

6) tworzenie, współpraca oraz uczestnictwo w realizacji programów prewencyjnych; 

7) udzielanie pomocy i udział w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby  
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i innych jednostek organizacyjnych Policji. 

 
 § 17. Do zadań Zespołu do spraw Kadr i Szkolenia w szczególności należy: 
 

1) bieżąca obsługa kadrowa Komendanta i jego zastępcy; 

2) doskonalenie struktury organizacyjnej, opracowywanie rozkazów organizacyjnych                        
i prowadzenie etatu Komendy; 

3) prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników Komendy; 

4) udzielanie informacji kandydatom do służby w Policji w zakresie organizowanego doboru; 

5) organizowanie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się  
o przyjęcie do pracy w Komendzie; 

6) realizacja zadań wspomagających w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony 
przeciwpożarowej w tym wykonywanie czynności: ewidencyjnych, sprawozdawczych oraz 
organizacji lokalnego doskonalenia zawodowego; 

7) prowadzenie zbiorów bibliotecznych; 

8) realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy;  

9) prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej oraz sporządzanie meldunków w tym zakresie; 

10) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach należących 
do właściwości komórki; 

11) realizowanie zadań związanych z przygotowaniem jednostki do objęcia militaryzacją  
w zakresie organizacyjno – kadrowym; 

12) reklamowanie od czynnej służby wojskowej policjantów i pracowników Komendy; 

13) prowadzenie postępowań w sprawach dyscyplinarnych, skargowych i czynności 
wyjaśniających właściwych dla Komendanta, a także związanych z tym ewidencji; 

14) koordynowanie problematyki skargowej w Komendzie, w tym przyjmowanie, rozpatrywanie           
załatwianie oraz rejestrowanie skarg i wniosków należących do właściwości Komendanta; 

15) analizowanie oraz ujawnianie nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu komórek 
organizacyjnych Komendy, wyjaśnianie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów 
lub pracowników Policji; 
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16) współdziałanie w zakresie swojej właściwości z Wydziałem Kontroli Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz innymi organami państwowymi i samorządu 
terytorialnego; 

17) prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie zleconym przez Komendanta; 

18) propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony  
w komórkach organizacyjnych Komendy. 

 
 § 18. Do zadań Zespołu do spraw Administracyjno – Gospodarczych w szczególności 
należy: 
 

1) planowanie i dokonywanie zakupów sprzętu i materiałów na potrzeby Komendy, na 
podstawie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych, w ramach środków 
finansowych przyznanych przez  dysponenta; 

2) prowadzenie gospodarki remontowej, kwatermistrzowskiej, mieszkaniowej, magazynowej 
oraz administrowanie nieruchomościami; 

3) prowadzenie postępowań szkodowych; 

4) realizowanie zadań technicznego zabezpieczania obiektów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5) prowadzenie działań w zakresie utrzymania środków transportu w należytym stanie 
technicznym poprzez planowanie i zlecanie przeglądów i napraw sprzętu transportowego 
podmiotom zewnętrznym, a także zakup części zamiennych za pośrednictwem Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie; 

6) monitorowanie stanu realizacji budżetu Komendy w zakresie przewidzianym dla jednostek 
powiatowych Policji oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji w tym zakresie; 

7) redagowanie aktów prawnych o charakterze administracyjnym w sprawach należących do 
właściwości komórki; 

8) sporządzanie  dokumentacji  w  zakresie  ubezpieczania  społecznego  i  zdrowotnego 
pracowników i policjantów; 

9) obsługa administracyjna funkcjonariuszy Komendy w zakresie gospodarki mieszkaniowej 
oraz świadczeń pieniężnych związanych z prawem do lokalu mieszkalnego; 

10) obsługa administracyjna funkcjonariuszy Policji w zakresie przyjmowania wniosków 
dotyczących „dopłaty do wypoczynku”; 

11) sporządzanie sprawozdań i stosownych informacji dla merytorycznych wydziałów 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w sprawach administracyjno – gospodarczych, 
finansowych i transportu; 

12) prowadzenie gospodarki mandatowej Komendy; 

13) obsługa kancelaryjno – biurowa Komendanta i I Zastępcy, w tym obsługa i dystrybucja 
korespondencji bieżącej, gromadzenie, ewidencjonowanie oraz dystrybucja aktów 
prawnych; 

14) przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie przesyłek poczty specjalnej oraz zwykłej; 

15) koordynacja pracy kancelaryjnej komórek organizacyjnych Komendy; 

16) realizowanie  zadań  związanych  z  przygotowaniem  jednostki  do  objęcia  militaryzacją 
w zakresie zabezpieczenia logistycznego; 

17) utrzymanie w czystości pomieszczeń służbowych i posesji Komendy oraz naprawa                     
i konserwacja urządzeń będących na wyposażeniu Komendy; 

18) wdrażanie, administrowanie i obsługa techniczna policyjnych i poza policyjnych systemów 
teleinformatycznych użytkowanych w Komendzie udostępnianych centralnie; 
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19) administrowanie, instalowanie oraz konfigurowanie systemów operacyjnych i 
oprogramowania zainstalowanych w komputerach włączonych do Policyjnej Sieci 
Transmisji Danych oraz pracujących samodzielnie i w lokalnej sieci Komendy; 

20) sprawowanie nadzoru technicznego nad pracą zainstalowanego sprzętu informatycznego, 
dokonywanie czynności konserwacyjnych oraz nieskomplikowanych napraw urządzeń 
teleinformatycznych; 

21) prowadzenie dokumentacji związanej ze sprzętem łączności i informatyki; 

22) współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki jednostki nadrzędnej w zakresie 
określenia zapotrzebowania Komendy w sprzęt informatyczny oraz jego napraw. 

 
 § 19. Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w szczególności 
należy: 
 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie, w tym stosowania środków 
bezpieczeństwa fizycznego, 

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są 
informacje niejawne; 

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych 
informacji w Komendzie; 

4) kontrola okresowa ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje 
niejawne w Komendzie; 

5) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz planu 
postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wprowadzenia 
stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji; 

6) prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o przyjęcie do 
służby (pracy) lub pełniących służbę i zatrudnionych w Komendzie oraz kontrolnych 
postępowań sprawdzających  i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa; 

7) prowadzenie aktualnego wykazu osób pełniących służbę lub zatrudnionych w Komendzie, 
albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do 
informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia 
bezpieczeństwa lub  je cofnięto; 

8) współpraca z służbami realizującymi zadania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony państwa 
oraz innymi instytucjami w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie informacji 
niejawnych; 

9) zapoznawanie policjantów i pracowników Komendy z przepisami w zakresie ochrony 
informacji niejawnych; 

10) opracowywanie dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych  
z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych, w szczególności szacowanie 
ryzyka w Komendzie; 

11) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, wykonywanie zadań 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Komendzie oraz szkolenia w zakresie 
ochrony danych osobowych; 

12) wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Komendy oraz 
administratora bezpieczeństwa informacji; 

13) opracowywanie projektów aktów prawnych Komendanta dotyczących spraw związanych  
z ochroną informacji niejawnych w Komendzie; 

14) prowadzenie Kancelarii Tajnej Komendy w oparciu o obowiązujące przepisy; 
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15) gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie uprawnionym podmiotom 
zasobów archiwalnych Komendy; 

16) wysyłanie i przyjmowanie poczty specjalnej dokumentów niejawnych; 

17) prowadzenie w jednostce składnicy akt materiałów jawnych i niejawnych oraz ewidencji 
dokumentacji z tym związanej; 

18) prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci znajdujących się na wyposażeniu Komendy; 

19) nadzorowanie działalności archiwalnej w Komendzie. 
 

 § 20. Zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 
realizowane są przez podmioty zewnętrzne na podstawie umowy cywilno-prawnej. 
 
 § 21. Szczegółowe  zadania komórek organizacyjnych Komendy zawarte są w zakresach 
zadań poszczególnych komórek. 
 
 § 22. Komendant może zlecić kierownikom komórek organizacyjnych, policjantom i 
pracownikom Komendy wykonanie zadań w określonym czasie i zakresie.  
 
 

ROZDZIAŁ 6 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 
 § 23. Kierownicy komórek Komendy, o których mowa w § 8 ust. 2 – 4,  
w terminie 30 dni od wejścia w życie regulaminu opracują zakresy zadań komórek, o których 
mowa w § 12 ust. 9 pkt 1 oraz sporządzą dla poszczególnych stanowisk służbowych karty opisu 
stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy o których mowa w § 12 ust. 9 pkt 2 i 3. 
 
 § 24. Karty opisu stanowiska pracy oraz opisy stanowisk pracy w odniesieniu  
do jednoosobowych stanowisk i zespołów określa bezpośredni przełożony policjanta lub 
pracownika, albo osoba wyznaczona do koordynowania pracy zespołu. 

 
 § 25. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy spowodują niezwłoczne zapoznanie 
podległych policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu.  
 
 § 26. Traci moc regulamin Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi z dnia 23 listopada 
2011 r. 
 
 § 27. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
W porozumieniu: 
 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
w GOŁDAPI 

 
 

mł. insp. Andrzej Żyliński 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
w OLSZTYNIE 

 
 

insp. Marek Walczak

 
 

 


