
K-011-1/2015 
REGULAMIN  

KOMENDY  POWIATOWEJ  POLICJI 
W  BOLESŁAWCU 

 
z dnia 7 lipca 2015 r. 

 
ZMIENIAJĄCY REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

W BOLESŁAWCU 
 
 

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

§ 1. 
 

W Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
  

1) w § 6 w ust. 2:  
a) uchyla się pkt 5; 
b) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

          „11) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prewencji Kryminalnej;”; 
  

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 
„§ 13. Do zadań Wydziału Prewencji należy: 

 
1) tworzenie i realizacja działań, programów profilaktycznych, mających na celu 

zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom patologicznym we 
współpracy ze społecznościami lokalnymi, organami administracji publicznej, 
organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi oraz innymi służbami 
działającymi na rzecz bezpieczeństwa osób i mienia;  

2) koordynowanie i nadzór nad ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, w tym również w komunikacji kolejowej i publicznej, 
na obszarach wodnych i leśnych; 

3) koordynowanie i nadzór nad działaniami Policji w zakresie organizacji i pełnienia 
służby oraz osiąganych efektów przez policjantów służby prewencyjnej w patrolach, 
obchodach i na posterunkach, badanie zakresu i sposobu realizowanych zadań; 

4) organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie 
zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu w tym 
zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami 
społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania 
sprawców wykroczeń oraz represjonowanie ich sprawców w drodze postępowania 
mandatowego i sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, okresowej 
analizy i oceny efektywności ścigania wykroczeń, z uwzględnianiem stanu porządku 
i bezpieczeństwa publicznego; 



5) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz organizacja pracy 
oskarżyciela publicznego w rozprawach toczących się przed Sądem na podstawie 
wniosków składanych przez Policję oraz sprawowanie w ramach posiadanych 
kompetencji nadzoru nad ich prawidłowością; 

6) realizowanie zadań w pokoju przejściowym dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w oparciu o aktualne przepisy oraz nadzór nad 
służbą dyżurną; 

7) realizowanie konwojów i doprowadzeń osób i współdziałanie w tym zakresie 
z   właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy jak również Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz jednostkami Policji; 

8) koordynowanie i nadzór w zakresie efektywnego funkcjonowania służby 
dzielnicowych; 

9) nadzór w zakresie sposobu i stopnia realizacji zadań Policji w stosunku do osób 
przebywających na przepustkach z zakładu karnego i aresztu śledczego oraz 
w stosunku do których zastosowano środek zapobiegawczy – dozór policyjny; 

10) koordynowanie działań Policji w zakresie zapobiegania popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń przez nieletnich, analizowanie zjawisk kryminogennych, które dotyczą 
dzieci i młodzieży; 

11) analizowanie rozpoznanych zagrożeń i zjawisk kryminogennych, opracowywanie 
programów współpracy, przedsięwzięć ukierunkowanych na popularyzowanie wiedzy 
o skutecznych metodach i środkach ich zapobiegania, inicjowanie, koordynowanie 
i prowadzenie działań umożliwiających sygnalizowanie lub zgłaszanie Policji zdarzeń 
i sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu; 

12) analizowanie funkcjonowania służb prewencji w zakresie efektywności w realizacji 
zadań, proponowanie zmian organizacyjnych; 

13) gromadzenie, prawidłowy obieg i przekazywanie informacji o bieżących 
najważniejszych zdarzeniach w powiecie oraz zapewnienie właściwej reakcji komórek 
organizacyjnych zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową; 

14) analizowanie, stały monitoring zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
organizowanie, planowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonania zadań Policji 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie 
imprez, uroczystości, zgromadzeń oraz protestów społecznych, a także przywracania 
zakłóconego porządku publicznego; 

15) przygotowywanie jednostki do działań w warunkach katastrof naturalnych, awarii 
technicznych i innych zagrożeń w tym terrorystycznych prowadzenie odpowiedniej 
dokumentacji oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi służbami, inspekcjami, 
strażami oraz władzami samorządowymi; 

16) analizowanie i opiniowanie wniosków składanych przez organizatorów imprez 
masowych; 

17) przygotowanie jednostki do działań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny oraz prowadzenia w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji; 

18) prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencji, w tym 
przygotowanie, koordynowanie i przeprowadzanie ćwiczeń sztabowych oraz 
uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez podmioty 
pozapolicyjne w zakresie przewidzianym dla Policji; 

19) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami Policji w zakresie 
realizowanych zadań; 



20) koordynowanie współpracy ze strażą miejską, funkcjonującą na terenie powiatu  
i sprawowanie nadzoru nad jednostkami Policji, o których mowa § 7 ust. 8 w zakresie 
realizacji tej współpracy;  

21) współpraca ze Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi oraz innymi 
podmiotami pozapolicyjnymi w tym m.in. Strażą Leśną, Strażą Rybacką i Strażą 
Ochrony Kolei, w zakresie działań oraz przedsięwzięć skierowanych na zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, głównie przy zabezpieczeniach imprez 
masowych, kulturalnych  i sportowych, obchodów państwowych, protestów 
społecznych, zgromadzeń, uroczystości z udziałem osób chronionych oraz innych, a w 
szczególności o charakterze zwiększonego ryzyka zagrożenia, a także przywracanie 
zakłóconego porządku publicznego; 

22) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych                  
Komendy i podległych jednostek Policji; 

23) organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania systemu alarmowania w Komendzie; 
24) pozyskiwanie sił wsparcia z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w celu 

ograniczenia dynamiki przestępczości oraz zabezpieczeń imprez masowych; 
25) opiniowanie osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego oraz opiniowanie 
kwalifikowanych pracowników ochrony lub zabezpieczenia technicznego; 

26) opiniowanie osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa; 
27) opiniowanie osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych 

do użytku cywilnego oraz zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji lub obrocie 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym; 

28) przyjmowanie wniosków, opracowywanie dokumentacji i opiniowanie materiałów                        
w sprawach: 
a) pozwoleń na broń w postaci: miotaczy gazu obezwładniającego, narzędzi 
i  urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu (broń biała), broni 
cięciwowej w postaci kusz, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób 
za pomocą energii elektrycznej, 
b) posiadania broni pneumatycznej na podstawie karty rejestracyjnej broni 
pneumatycznej; 

29) realizacja zadań z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez realizację zadań 
procedury „Niebieskiej Karty”; 

30) udzielenie informacji o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na pobyt lub 
rejestrację pobytu na terenie RP, pobyt tolerowany lub humanitarny na wniosek 
uprawnionych organów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w związku 
z nielegalnie przebywającym na terenie RP cudzoziemcem.”; 

 
 

3) § 15 uchyla się; 
 
4) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu: 

„§ 20a. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prewencji Kryminalnej 
należy:  

 
1) inspirowanie i koordynowanie programów prewencyjnych ukierunkowanych 

na opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych, współpracę 



ze społecznościami lokalnymi, organami administracji publicznej, organizacjami 
w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, zjawisk patologii społecznej, demoralizacji 
i przestępczości nieletnich; 

2) współdziałanie z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, 
organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie 
zapobiegania patologiom i przestępczości; 

3) inspirowanie i koordynowanie współpracy z lokalną społecznością poprzez realizację 
debat społecznych; 

4) realizowanie akcji w ramach ogólnopolskich i wojewódzkich działań prewencji 
kryminalnej; 

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

6) koordynowanie zadań w zakresie skarg i wniosków wpływających do Komendy; 
7) koordynowanie zadań w sprawach dyscyplinarnych tj. ewidencjonowanie postępowań 

dyscyplinarnych i czynności wyjaśniających oraz sporządzenie stosownej 
sprawozdawczości w tym zakresie; 

8) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem 
policjantów i pracowników Policji.”. 

 
 

§ 2. 
 

 Kierownicy komórek organizacyjnych obowiązani są niezwłocznie zapoznać podległych 
policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
 
 

§ 3. 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 
 

 
 
KOMENDANT  POWIATOWY  POLICJI 
                  W  BOLESŁAWCU 
 
           insp. Henryk STEFANKO      

     
W porozumieniu:  
 
 
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
       WE WROCŁAWIU  
 
          nadinsp. Wojciech OŁDYŃSKI  
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 

Niniejszy regulamin Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu został opracowany 

w oparciu o regulamin Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, której termin wejścia w życie przewidziano 

na dzień 1 lipca 2015 r., skutkuje zwiększeniem wymagań stawianych funkcjonariuszom 

wydziału prowadzącym postępowania przygotowawcze. Zmieniające się przepisy prawne, 

powstawanie nowych sposobów popełniania przestępstw wymagają od policjantów umiejętności 

samodzielnego poszerzania wiedzy zawodowej, podejmowania decyzji w różnorodnych 

zagadnieniach prawnych, skrupulatności i doskonałej organizacji pracy. W związku 

z powyższym zasadnym jest pozyskanie wyższych stanowisk, które było możliwe poprzez 

likwidację Jednoosobowego Stanowiska do spraw Postępowań Administracyjnych oraz Zespołu 

Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich.  

Powyższa zmiana skutkuje modyfikacją zakresu zadań Wydziału Prewencji oraz 

wyodrębnieniem Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prewencji Kryminalnej, które będzie 

w ramach realizowanych zadań inspirować, koordynować programy i działania w ramach 

prewencji kryminalnej  oraz koordynować zadania w zakresie postępowań dyscyplinarnych, 

skarg i wniosków. 

Wprowadzenie zmian do regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu 

nie powoduje skutków finansowych. 

 
 
 
 
 


