
 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI  

                 W MIECHOWIE 

L.dz. JAW- 011/1/2018 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI  

W MIECHOWIE 

z dnia       27 lutego                2018 roku 

zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Miechowie 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) postanawia się, co następuje: 
 

§ 1. W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Miechowie z dnia 25 listopada 2015 roku, 

zmienionym regulaminem z dnia 30 grudnia 2016 roku i regulaminem z dnia 26 stycznia 2017 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

  

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Służba i praca w Komendzie w dniach od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godzinie 

7.30 i kończy o godzinie 15.30.”; 

   

2) w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Rewir Dzielnicowych;”; 

 

3) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. Komendant nadzoruje komórki organizacyjne Komendy wymienione w § 6 ust. 2 i ust. 

4-6. 

2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadzoruje komórki organizacyjne Komendy 

wymienione  w § 6 ust. 3-3a i ust. 7-9.”;  

 

4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W zakresie Prewencji: 

1) Planowanie, realizowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie służb patrolowo-

interwencyjnych; 

2) Prowadzenie nadzoru i koordynowanie służby prewencyjnej w posterunkach Policji 

Komendy; 

3) Organizowanie, realizowanie  i nadzorowanie służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 

4) Dokonywanie systematycznej oceny stanu zagrożenia bezpieczeństwa i porządku oraz 

organizowanie i nadzorowanie działań służb prewencyjnych zmierzających do ograniczenia 

występujących zagrożeń; 



 

 

5) Organizowanie, realizowanie, nadzór i kontrola działań w zakresie zapobiegania  

i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z funkcjonującymi na terenie 

powiatu organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami 

społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców 

wykroczeń; 

6) Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pełnienia służby przez Zespół 

Dyżurnych celem zapewnienia ciągłości pracy Komendy i gotowości do realizacji 

ustawowych zadań Policji, w tym zapewnienia natychmiastowej reakcji na zgłoszone 

zdarzenia, realizacja zadań zleconych przez dyżurnego jednostki nadrzędnej; 

7) Planowanie, organizowanie, kierowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć związanych  

z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku publicznego, min. podczas 

organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez masowych, innych imprez oraz pobytu 

osób podlegających ochronie; 

8) Planowanie, organizacja działań własnych oraz podległych posterunków w warunkach 

katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań 

w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz bieżące 

współdziałanie z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa; 

9) Organizowanie, kierowanie i koordynowanie siłami Komendy w trakcie organizowanych 

działań i akcji oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zabezpieczeń prewencyjnych, akcji 

i podoperacji oraz zapewnienie bieżącej wymiany informacji, w zakresie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego z jednostkami organizacyjnymi województwa małopolskiego; 

10) Zapewnienie właściwej reakcji Komendy na wszelkiego rodzaju zdarzenia i sytuacje mogące 

mieć wpływ na ład, bezpieczeństwo i porządek publiczny; 

11) Planowanie, organizowanie i wykonywanie działań o charakterze mobilizacyjno-obronnym 

w tym opracowywanie i systematyczne aktualizowanie planów kryzysowych i obronnych 

Komendanta;  

12) Organizowanie ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz udział 

w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty pozapolicyjne; 

13) Koordynowanie i nadzorowanie przechowywania broni służbowej oraz amunicji; 

14) Prowadzenie dokumentacji w zakresie rejestracji broni pneumatycznej oraz udzielania    

w ramach postępowań administracyjnych pozwoleń na broń białą; 

15) Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań realizowanych        

w ramach profilaktyki społecznej; 

16) Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami 

pozarządowymi w zakresie tworzenia i realizacji procedur oraz programów prewencyjnych; 

17) Opracowywanie i przygotowywanie informacji dotyczących efektów i oceny pracy 

policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego; 

18) Nadzór, prawidłowa obsługa i wprowadzanie danych do policyjnych i pozapolicyjnych 

systemów informatycznych w zakresie zadań planowanych, organizowanych  

i koordynowanych przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego.”; 

 

5) Po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu: 

 „§ 11a. Do zakresu zadań Rewiru Dzielnicowych należy: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania; 

2) prowadzenie rozpoznania przydzielonych rejonów pod względem osobowym, terenowym, 

zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego  

i współpraca w tym zakresie z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej 



 

 

funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami mogą mieć 

wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane 

skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń; 

3) prowadzenie działań profilaktycznych wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz 

sprawców czynów karalnych; 

4) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w tym przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

5) realizowanie zadań z zakresu ujawniania i zwalczania zjawisk patologii społecznej oraz 

ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń; 

6) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa 

miejscowego; 

7) dokonywanie bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w przydzielonych rejonach 

wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz analizy 

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby; 

8) przygotowywanie planu działania priorytetowego na podstawie zdiagnozowanych 

oczekiwań społecznych oraz analiz zagrożenia w rejonie; 

9) realizowanie zadań związanych z obsługą systemów elektronicznej rejestracji czynności 

oraz sprawozdawczości w Policji – SESPOL, SWOP, SWD.”. 

 

 

§ 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku. 

 

                                                                          

 

 

                                                                                          p.o.   Komendant Powiatowy Policji 

                                                                                                              w Miechowie 
 

                                                                                                                 podinsp. Andrzej  Kot 

 

 
 

W porozumieniu: 

 

  Komendant Wojewódzki Policji  

                   w Krakowie 

 

    nadinsp. dr Krzysztof Pobuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Regulamin zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Miechowie opracowano  

w związku z koniecznością wyłączenia Rewiru Dzielnicowych z Wydziału Prewencji i Ruchu 

Drogowego i utworzenia nowej samodzielnej komórki organizacyjnej o nazwie Rewir 

Dzielnicowych, podległej bezpośrednio I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  

w Miechowie.  

Wprowadzone zmiany organizacyjne wynikają z polecenia Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Krakowie i mają na celu ujednolicenie pragmatyki służbowej dot. polityki kadrowej w 

zakresie dzielnicowych, konieczności zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru służbowego nad 

wykonywaniem zadań przez poszczególnych dzielnicowych, usprawnienia organizacji służby oraz 

nadanie właściwej rangi temu stanowisku. 

Ponadto w regulaminie zmieniono czas służby i pracy w Komendzie z godzin 8.00 – 16.00 na 

godziny 7.30 – 15.30, mając na uwadze dostosowanie  czasu pracy i służby do jednostki nadrzędnej 

oraz innych jednostek garnizonu małopolskiego. 

Wejście w życie powyższych zmian nie angażuje dodatkowych środków finansowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


