
 

REGULAMIN 

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SANOKU 

z dnia 30.10. 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, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) ustala się co 

następuje: 

  
 

ROZDZIAŁ 1 
 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 
 

Ustala się Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, zwanej dalej „Komendą” 

określający: 

1) strukturę organizacyjną Komendy; 

2) tryb kierowania i funkcje Komendy; 

3) zadania komórek organizacyjnych Komendy. 

 
§ 2. 

 
1. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy 

Policji w Sanoku, zwany dalej „Komendantem Powiatowym Policji”, 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 

sanockiego zwanego dalej „powiatem”. 

3. Siedziba Komendy znajduje się w Sanoku przy ulicy Witkiewicza Nr 3. 

 
§ 3. 

 
Działalność Komendy podlega: 

1) nadzorowi Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie: 

a) wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów  

na terenie województwa, 

b) spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych, 

dochodzeniowo – śledczych i czynności w sprawach wykroczeń,  

c) spraw w postępowaniu administracyjnym, w których jest organem wyższej instancji; 

2) zwierzchnictwu starosty w zakresie  określonym przepisami o samorządzie powiatowym. 

 
 
 
 
 
 



  

§ 4. 
 

1. Zakres działania Komendy określają przepisy Komendanta Głównego Policji  

o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów  

i innych jednostek organizacyjnych Policji. 

2. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych 

przy wykonywaniu zadań wynikających z zakresu działania Komendy określają przepisy 

Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji. 

 
§ 5. 

 
1. Służba w Komendzie jest pełniona w podstawowym rozkładzie czasu służby od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub zgodnie z decyzją Komendanta 

Powiatowego  Policji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.  

2. Czas pracy pracowników określa Regulamin Pracy pracowników zatrudnionych  

w Komendzie. 

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. 

§ 6. 
 

Komendant Powiatowy Policji przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy 
poniedziałek  od godziny 15.00 do godziny 16.00. 
 

 
ROZDZIAŁ 2 

 
Struktura organizacyjna Komendy 

 
§ 7. 

 
W skład Komendy wchodzą: 

1) kierownictwo: 

a) Komendant Powiatowy Policji, 

b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, 

c) Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;  

 

2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej: 

a) Wydział Kryminalny; 

 

3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej: 

a) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego, 

b) Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych, 

c) Posterunek Policji w Bukowsku, 

d) Posterunek Policji w Besku, 

e) Posterunek Policji w Komańczy, 

f) Posterunek Policji w Zagórzu; 



  

 

4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie 

organizacyjnym, logistycznym i technicznym: 

a) Zespół Wspomagający, 

b) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt. 

 

 
ROZDZIAŁ 3 

 
Tryb kierowania w Komendzie 

 
§ 8. 

 

1. Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy I Zastępcy Komendanta 

Powiatowego Policji  i Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek 

organizacyjnych Komendy zwanych dalej „kierownikami” oraz bezpośrednio podległych 

policjantów i pracowników. 

2. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Powiatowego 

Policji zakres jego zadań i kompetencji rozciąga się na I Zastępcę Komendanta 

Powiatowego Policji. 

3. Komendant Powiatowy Policji określa zakresy zadań i kompetencji dla I Zastępcy 

Komendanta Powiatowego Policji  i Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji. 

 
§ 9. 

 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji i Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, 
działają w ramach udzielonego im, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz odrębnymi 
decyzjami, umocowania i ponoszą odpowiedzialność przed Komendantem Powiatowym 
Policji. 
 

§ 10. 
 
1. Komendant Powiatowy Policji może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły  

i wyznaczać policjantów, i pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy tych 
zespołów, a także osoby do realizacji zleconych im zadań. 

2. Komendant Powiatowy Policji może upoważnić podległych policjantów i pracowników do 
podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych 
sprawach. 

 
§ 11. 

 
1. Komendant Powiatowy Policji sprawuje nadzór nad: 

1)  Zespołem Wspomagającym; 

2)  Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt; 

3)  Jednoosobowym Stanowiskiem ds. Prasowo-Informacyjnych . 

 

2. I Zastępca Komendanta Powiatowego  Policji sprawuje nadzór nad: 

1) Wydziałem  Prewencji i Ruchu Drogowego; 

2) Posterunkiem Policji w Bukowsku; 

3) Posterunkiem Policji w  Komańczy; 

4) Posterunkiem Policji w Zagórzu. 



  

 

3. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji sprawuje nadzór nad: 

1) Wydziałem  Kryminalnym; 

2) Posterunkiem Policji w Besku . 

 
§ 12. 

 

Komendant Powiatowy Policji oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji i Zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji określają zadania dla kierowników komórek 

organizacyjnych i jednoosobowych stanowisk, nad którymi sprawują nadzór, w formie kart 

opisu stanowiska pracy. 

 

§ 13. 
 
1. Kierownik kieruje komórką organizacyjną Komendy. 
 

2. Kierownika zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca, policjant albo pracownik 

wskazany przez tego kierownika wykonujący zadania, o których mowa w regulaminie, 

chyba że kierownik określił inny zakres zastępstwa. 
 

3. Kierownik sporządza i aktualizuje karty opisu stanowisk pracy dla zastępcy  

i poszczególnych stanowisk służbowych oraz opisy stanowisk pracy dla osób 

zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie cywilnej.  
 

4. 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, natomiast opisy stanowisk pracy 

osób zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie cywilnej, sporządza się na 

podstawie tych przepisów.  
 

5. Kierownik może zlecać podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie czynności 

innych niż ustalone w karcie opisu stanowiska pracy lub opisie stanowiska pracy. 
 

6. Kierownicy obowiązani są do współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
 

7. Kierownik obowiązany jest stwarzać warunki do sprawnej realizacji zadań służbowych, 

kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz kształtowania właściwych postaw 

etycznych. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 
 

Zadania komórek organizacyjnych Komendy 
 

§ 14. 
 

Do zadań Wydziału Kryminalnego  należy: 

1) prowadzenie czynności operacyjno-wykrywczych w odniesieniu do przestępstw 
gospodarczych, kryminalnych przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu; 



  

2) organizowanie i koordynowanie działań Posterunków Policji i komórek 
organizacyjnych Komendy w Zakresie rozpoznawanie i zwalczania przestępczości 
kryminalnej, poszukiwania osób i rzeczy oraz identyfikacja NN osób i zwłok; 

3) prowadzenia bieżących analiz stanu zagrożenia przestępczością kryminalną, 
wypracowanie metod i określenie kierunków działań operacyjno-wykrywczych; 

4) organizowanie i utrzymanie współpracy z osobowymi źródłami informacji oraz 
stosowanie  w pełnym zakresie form i metod pracy operacyjnej; 

5) prowadzenie aktywnego rozpoznania środowisk kryminogennych oraz kontroli miejsc 
występowania zagrożeń przestępczych; 

6) organizowanie i prowadzenie rozpoznania zjawiska narkomanii i przestępczości z nią 
związanej; 

7) współdziałanie z Wydziałem Kryminalnym KWP w Rzeszowie oraz Wydziałem 
Dochodzeniowo-Śledczym KWP w Rzeszowie w zakresie: 

a) wnioskowania o udzielenie pomocy w realizacji zadań oraz koordynacji zadań 
wykraczających poza teren powiatu, 

b) wymiany informacji o metodach dokonywania przestępstw i stosowanych 
rozwiązaniach w procesie wykrywczym, 

c)  przekazywania danych niezbędnych do opracowań i analiz w skali 
województwa  i kraju; 

8) powadzenie postępowań przygotowawczych (dochodzeń śledztw), prowadzenie 
postępowań wyjaśniających; 

9) bezpośrednie realizowanie czynności procesowych na miejscach zdarzeń; 
10) sprawowanie funkcji nadzorczo-koordynacyjnej nad realizacją zadań w zakresie 

pracy dochodzeniowo-śledczej przez komórki organizacyjne Komendy jak również 
udzielania wszechstronnej pomocy w realizacji zadań o charakterze procesowym; 

11) współdziałanie w procesie wykrywczym z Wydziałem Prewencji i Ruchu Drogowego 
oraz innymi komórkami organizacyjnymi Komendy; 

12) realizowanie i nadzór nad realizacją zadań wynikających z przepisów prawa, 
wytycznych prokuratury i sądu, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy 
Głównej Policji; 

13) bieżące współdziałanie z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie, a przede wszystkim z prokuratorami nadzorującymi 
postępowania przygotowawcze; 

14) opracowywanie ocen i analiz, realizowanie wniosków mających na celu poprawę 
jakości wykonywanych czynności, wykrywalności sprawców, rytmiki oraz spływu 
zakończonych postępowań przygotowawczych; 

15) opracowywanie wystąpień profilaktyczno-informacyjnych do właściwych podmiotów 
celem eliminacji warunków sprzyjających przestępczości; 

16) prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych oraz sprawowanie nadzoru nad tą 
problematyką; 

17) udział techników kryminalistyki w badaniach miejsc zdarzeń w celu ujawnienia, 
zabezpieczania procesowego i technicznego, oceny i typowania do badań śladów, 

18) wykonywanie dokumentacji kryminalistycznej w postaci zdjęć, nagrań wideo, szkiców                                       
i planów, metryczek, itp.; 

19) udzielanie pomocy w opracowywaniu programów szkolenia policjantów oraz 
prowadzenie szkoleń dla poprawy wizerunku pracy funkcjonariuszy Policji. 

 

§ 15. 
 

Do zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego należy: 

1) bieżące analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, opracowywanie 
i wdrażanie programów prewencyjnych oraz bieżąca ocena ich skuteczności; 



  

2) zapewnienie optymalnego wykorzystania sił i środków dla utrzymania porządku 
i bezpieczeństwa w miejscach w których występuje koncentracja życia publicznego 
oraz w środkach komunikacji publicznej; 

3) współdziałanie w procesie wykrywczym z Wydziałem Kryminalnym oraz innymi 
komórkami organizacyjnymi Komendy; 

4) zapewnienie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania dzielnicowych, 
a w szczególności w zakresie: 

a) właściwego rozpoznania posesyjnego i osobowego, 
b) uczestniczenia w czynnościach na miejscu poważniejszych przestępstw, 
c) prowadzenia prostych form pracy operacyjnej, 
d) pełnej realizacji zadań wynikających z wdrożonych programów 

prewencyjnych; 
5) inicjowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych zmierzających do ograniczenia 

demoralizacji i przestępczości nieletnich; 
6) realizowanie czynności związanych z wydawaniem pozwoleń na broń pneumatyczną; 
7) realizowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w takcie imprez masowych, w szczególności o charakterze sportowym; 
8) sprawowanie funkcji nadzorczo-koordynacyjnej w zakresie realizacji zadań 

prewencyjnych przez podległe komórki organizacyjne Komendy; 
9) nadzór i bezpośrednia realizacja w zakresie ujawniania i represjonowania wykroczeń; 
10) występowanie przed Sądem Rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego 

w sprawach o wykroczenia; 
11) opracowanie planu ochrony obiektów Komendy Powiatowej Policji celem 

zapewnienia ochrony fizycznej; 
12) prowadzenie prac planistyczno-obronnych, bieżąca aktualizacja prowadzonej w tym 

zakresie dokumentacji; 
13) wypracowywanie koncepcji i planów związanych z przygotowaniami do działań 

w warunkach stanów nadzwyczajnych, i innych zagrożeń bezpieczeństwa 
publicznego, a w szczególności w czasie zgromadzeń i imprez masowych; 

14) nadzór nad przestrzeganiem zasad w zakresie przechowywania, noszenia i używania 
broni będącej na indywidualnym wyposażeniu policjantów oraz jej magazynowania 
w komendzie; 

15) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapobieganie przestępstwom 
i wykroczeniom oraz ich zwalczanie; 

16) organizowanie i realizowanie służby patrolowej; 
17) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego wokół miejsca i obiektów gdzie 

organizowane są imprezy masowe; 
18) zapewnienie stałej gotowości interwencyjnej Policji do działań w wypadkach 

szczególnych na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
19) realizacja doprowadzeń osób na podstawie zleceń uprawnionych organów; 
20) ochranianie obiektów Komendy poprzez organizowanie i realizowanie służby na 

biurze przepustek oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 

21) współdziałanie z Wydziałem Prewencji KWP w Rzeszowie, Sztabem Policji KWP  
w Rzeszowie oraz Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie w zakresie: 

a) wnioskowanie o udzielenie pomocy w realizacji zadań oraz koordynacji zadań 
wykraczających poza teren powiatu, 

b) wymiany informacji o metodach dokonywania przestępstw i wykroczeń oraz 
wypracowanych rozwiązaniach w procesie ujawniania, 

c) przekazywanie danych niezbędnych do opracowań i analiz w skali 
województwa i kraju; 

22) nadzór nad ruchem na drogach publicznych na terenie miasta Sanoka i powiatu 
sanockiego; 



  

23) wykonywanie służby na drogach w ramach służby wojewódzkiej koordynacji służby 
na drogach krajowych (K28); 

24) ściganie i wykrywanie sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych zagrażających 
bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach; 

25) organizowanie i wykonywanie codziennej służby na drogach, realizowanie czynności 
w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach; 

26) analizowanie stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu drogowego, badanie 
przyczyn i okoliczności powstania zdarzeń drogowych; 

27) określanie kierunków działania dla służby prewencyjnej Komendy w zakresie 
utrzymywania porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

28) nadzór i kontrola w ramach inżynierii drogowej oznakowana i utrzymania dróg oraz 
współpraca z organami zarządzającymi drogami publicznymi i drogami 
wewnętrznymi; 

29) realizowanie czynności w zakresie ochrony urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego przed zniszczeniem lub kradzieżą; 

30) realizowanie zadań w zakresie zabezpieczenia imprez masowych i uroczystości na 
drogach w ramach wykorzystania dróg publicznych w sposób szczególny; 

31)  prowadzenie profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach wychowania 
komunikacyjnego oraz uczestniczenie w procesie egzaminowania młodzieży szkolnej 
na kartę rowerową i motorowerową; 

32) ewidencjonowanie i nadzór nad prawidłowością wypełniana kart zdarzeń drogowych 
oraz drukami Prd-5/2; 

33) uzgadnianie projektów zmian organizacji ruchu na drogach publicznych miasta 
Sanoka i powiatu sanockiego z pominięciem dróg krajowych oraz wojewódzkich; 

34) udzielanie pomocy w opracowywaniu programów szkolenia policjantów oraz 
prowadzenie szkoleń dla poprawy wizerunku pracy funkcjonariuszy Policji; 

35) utrzymanie ciągłości pracy Komendy poprzez właściwą organizację służb dyżurnych  
      oraz doskonalenia sposobu ich działania w zakresie prawidłowej reakcji na zdarzenie          
      oraz sprawnej organizacji działań zarówno podczas realizacji rutynowych czynności    
      jak i w przypadkach sytuacji szczególnych; 
36) w czasie nieobecności kierownictwa jednostki: 

a) kierowanie grup operacyjno-dochodzeniowych na miejsce zdarzeń 
przestępczych z  wyznaczeniem kierownika grupy, 

b) dyslokacja służby patrolowej oraz konwojowo-ochronnej, 

c) przyjmowanie i załatwianie interesantów zgłaszających się do jednostki; 

37)  w przypadku zgłoszenia informacji o zdarzeniu nadzwyczajnym, zagrożeniu 
bezpieczeństwa lub zakłócenia porządku publicznego – kierowanie 
przedsięwzięciami jednostki do czasu przekazania tej funkcji dowódcy operacji; 

38) wykonywania zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym, oraz innych 
aktów prawnych zawierających regulacje dotyczące zagadnień transportu 
drogowego; 

39) koordynacja i realizacja zadań dotyczących przygotowań obronnych jednostce 
organizacyjnej Policji podlegającej militaryzacji; 

40) zapewnienie warunków funkcjonowania i realizacji zadań całodobowej służby 
dyżurnej jednostki organizacyjnej Policji w tym: obsługi interesantów, koordynacji 
podległych służb oraz nadzoru nad funkcjonującymi systemami gromadzenia  
i wymiany informacji jak również alarmowania i ostrzegania. 

 
 

§  16. 
 

Do zadań Posterunków Policji należy: 

1) realizowanie zadań służby prewencyjnej; 



  

2) rozpoznawanie zagrożeń przestępczością oraz wykonywanie czynności operacyjno-                 

rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ściągania sprawców                            

przestępstw i wykroczeń; 

3) realizowanie zadań administracyjno-porządkowych; 

4) współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na        

rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 
§  17. 

 

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo-Informacyjnych należy: 
1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez 

Komendanta Powiatowego Policji; 
2) informowanie regionalnych środków masowego przekazu o przedsięwzięciach 

realizowanych przez komórki organizacyjne komendy powiatowej Policji oraz przez 
podległe jej jednostki, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie – 
w porozumieniu z właściwym terytorialnie rzecznikiem prasowym komendanta 
wojewódzkiego Policji – komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, 
filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczenie przygotowanych materiałów na 
właściwych policyjnych stronach internetowych; 

3) udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środkom masowego przekazu informacji 
o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie powiatu, 
zakres i forma udzielenia takich informacji wymaga każdorazowo akceptacji 
właściwego terytorialnie rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego Policji; 

4) udzielania odpowiedzi na zgłaszane pytania; 
5) po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie rzecznikiem komendanta wojewódzkiego 

Policji udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest komendant 
powiatowy Policji, komórki organizacyjnej komendy powiatowej Policji, oraz podległe 
jej jednostki; 

6) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji 
środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne komendy powiatowej 
Policji oraz podległe jej jednostki; 

7) udział w szkoleniach z zakresu kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze 
środkami masowego przekazu; 

8) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na 
terenie powiatu, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu 
rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk 
kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem; 

9) prowadzenie komunikacji wewnętrznej w Komendzie Powiatowej Policji; 
10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej; 
11) prowadzenie strony podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
 

§  18. 
 

Do zadań Zespołu Wspomagającego należy: 
1) opracowywanie założeń organizacyjnych oraz koncepcji struktur dla służb w oparciu 

o obowiązujące regulacje prawne oraz o wytyczne przełożonych; 
2) prowadzenie badań i analiz zmierzających do doskonalenia struktur organizacyjnych 

komórek oraz racjonalnego rozmieszczenia i wykorzystania stanowisk etatowych; 
3) opracowanie etatu Komendy oraz rozkazów organizacyjnych; 
4) prowadzenia dokumentacji organizacyjno-etatowej;  



  

5) opracowywanie rozkazów personalnych, umów o pracę, umów zlecenia i umów 
o dzieło oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej należnych urlopów i zwolnień 
lekarskich; 

6) prowadzenia akt osobowych policjantów i pracowników Komendy; 
7) prowadzenie ewidencji kadrowej; 
8) prowadzenie naboru do pracy w Policji; 
9) opracowywanie świadectw służby i opinii o służbie policjantów oraz świadectw pracy 

pracowników; 
10) organizowanie i koordynowanie doskonalenia zawodowego oraz szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 
11) koordynowanie działań w kierunku jednolitej realizacji postanowień regulaminu 

dyscyplinarnego; 
12) nadzór nad wytwarzaniem, rejestracją i obiegiem dokumentów jawnych w KPP Sanok 

i Posterunkach Policji; 
13) obsługa Poczty Specjalnej; 
14) zapewnienie właściwej obsługi sekretarskiej kierownictwa służbowego KPP; 
15) przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdysponowanie korespondencji wpływającej 

oraz dokumentacji wytworzonej w jednostce; 
16) ewidencjonowanie, kompletowanie i aktualizacja oraz wypożyczanie aktów prawnych; 
17) organizacja oraz dokumentowanie narad, opraw, konferencji, uroczystości i spotkań; 
18) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji 

archiwalnej; 
19) analiza przyznanego limitu finansowego dla Komendy z tytułu nagród uznaniowych 

dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych; 
20) opracowywanie informacji o stanie gospodarki finansowej dla potrzeb kierownictwa; 
21) rozliczanie jednostki z dysponentem z otrzymanych i wydatkowanych środków oraz 

prowadzenia dokumentacji w tym zakresie; 
22) W zakresie użytkowania sprzętu transportowego: 

a) prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego w książce ewidencji indywidualnej 
sprzętu transportowego, 

b) kontrola prowadzenia książki dyspozytora dotyczącej użycia sprzętu 
transportowego, 

c) zapewnienie sprawności użytkowej sprzętu transportowego poprzez bieżącą 
obsługę, przeglądy i naprawy oraz badania techniczne, 

d) wystawianie, kontrola prowadzenia i przechowywanie  książek kontroli sprzętu 
transportowego, 

e) przechowywanie dokumentacji sprzętu transportowego ; książki gwarancyjne, 
dowody techniczne GT-22, dowody wydania lub przyjęcia i protokoły zdawczo-
odbiorcze, 

f) składanie meldunków i prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji; 
23) w sprawie gospodarowania materiałami pędnymi i smarami: 

a) sporządzanie rocznego planu potrzeb na materiały pędne i smary, 
b) rozliczanie książek kontroli pracy sprzętu transportowego, 
c) sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z zużycia mps, 
d) powadzenie książki ewidencji przychodów ilościowo- wartościowych mps, 
e) prowadzenie książki magazynowej mps, 
f) monitorowanie zużycia paliwa przez pojazdy służbowe; 

24) W dziedzinie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego: 
a) wykonywanie drobnych obsług i napraw sprzętu transportowego, 
b) kontrola terminów wykonywania badań technicznych i obsług okresowych sprzętu       
transportowego, 
c) stała współpraca z Stacjami Obsługi w zakresie planowania obsług i napraw, 
dostarczania i odbioru sprzętu transportowego po wykonanych obsługach, 



  

d) zapewnienie kompletności dokumentów pojazdów dostarczanych do obsług                           
i napraw,  w szczególności: zlecenia naprawy , dowodu technicznego, książki kontroli 
pojazdu, dowodu rejestracyjnego i książki gwarancyjnej, 
e) dokonywanie drobnych zakupów usług i części zamiennych w porozumieniu                          
z zespołem zaopatrzenia Wydziału Transportu KWP, 
f)  prowadzenie ewidencji pomocniczej materiałów i części zamiennych, 
g) dokonywanie wpisów w dowodach technicznych GT-22 wymiany opon 
przeprowadzanych we własnym zakresie; 

 25) nadzorowanie usług parkowania i holowania pojazdów zatrzymanych do celów    
        procesowych w szczególności: 
 a) prowadzenie ewidencji wykonywanych usług, 
 b) kontrola realizacji zawartych umów na holowania i parkowania pojazdów pod    
        względem ilości i wartości usług a także terminu ważności umów; 

 26) sporządzanie  miesięcznych zestawień przejechanych kilometrów przez pojazdy 
służbowe; 

 27) wydawanie i ewidencjonowanie uprawnień na prowadzenie pojazdów  
uprzywilejowanych; 

 28) obsługa administracyjna funkcjonariuszy Policji z zakresu gospodarki mieszkaniowej 
oraz świadczeń pieniężnych związanych z prawem do lokalu mieszkalnego; 

 29) prowadzenie działalności socjalnej pracowników Policji w zakresie jednostki; 
 30) obsługa osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków 
ich rodzin w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków; 

 31) obsługa funkcjonariuszy garnizonu sanockiego w zakresie przyjmowania wniosków 
tzw. „gratyfikacji urlopowej”; 

 32) prowadzenie książek obiektów nieruchomości garnizonu sanockiego; 
33) utrzymanie czystości i estetyki obiektów służbowych; 
34) wykonywanie zadań związanych z ogrzewaniem pomieszczeń służbowych; 
35) prowadzenie gospodarki mandatami oraz ewidencji dowodów zastępczych (dowodów 
rejestracyjnych); 
36) prowadzenie dokumentacji i organizowanie legalizacji urządzeń techniki policyjnej 
(radary, alkomaty, alkotesty); 
37) utrzymanie w sprawności istniejących systemów łączności, w szczególności: 

- automatycznej centrali telefonicznej w Komendzie wraz z terminalami abonenckimi  
i urządzeniami teleskopowymi, 
- urządzeń do obsługi wewnątrzwojewódzkiej sieci teletransmisyjnej Policji woj. 
podkarpackiego PodWAN w Komendzie i węzłów sieci w jednostkach podległych, 
- sieci okablowania strukturalnego wraz z dedykowanymi klimatyzatorami, 
- urządzeń rejestrujących korespondencję telefoniczną i radiową, 
- urządzeń zasilających sprzęt łączności, 
- radiowych urządzeń łączności policyjnej; 

38) wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw eksploatywnego sprzętu 
łączności, zgodnie z przyjętymi procedurami; 
39) prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
40) utrzymywanie i zarządzanie systemami informatycznymi eksploatowanymi                 
w Komendzie oraz wdrażanie policyjnych i poza policyjnych systemów informatycznych 
udostępnianych centralnie; 
41) administrowanie systemami operacyjnymi zainstalowanymi w komputerach 
włączonych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych oraz pracujących samodzielnie  
i w lokalnej sieci Komendy; 
42) realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz ochrony 
przeciwpożarowej; 
43) przygotowywanie projektów decyzji w trybie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej; 



  

44) organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie eksploatacji 
sprzętu łączności i informatycznego; 
45) nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym oraz systemami operacyjnymi 
zainstalowanymi w komputerach; 
46) prowadzenie pomocniczej ewidencji sprzętu i materiałów łączności i informatyki                    
w użytkowaniu ; 

  47) rozliczanie kosztów prowadzonych rozmów telefonicznych realizowanych przez 
pracowników i funkcjonariuszy policji; 
48) wykonywanie typowań i analiz oraz koordynacji operacyjnych; 
49) eksploatowanie policyjnych systemów w zakresie wprowadzania danych źródłowych 
wytworzonych w Komendzie i podległych jednostkach; 
50) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków; 
51) bieżąca współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w zakresie 
zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne; 
52) realizacja zadań dotyczących przygotowań obronnych z zakresu zabezpieczenia 
kadrowego potrzeb jednostki organizacyjnej Policji podlegającej militaryzacji; 
53) realizacja zadań dotyczących przygotowań obronnych z zakresu zabezpieczenia 
materiałowo-technicznego potrzeb jednostki organizacyjnej Policji podlegającej 
militaryzacji. 

 

 
§  19. 

 
Do zadań Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt należy: 
1) nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych w systemach                 

i sieciach teleinformatycznych w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych 
Policji; 

2) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji; 
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych 

informacji w Komendzie oraz podległych jednostkach organizacyjnych Policji; 
4) prowadzenie kancelarii tajnej w oparciu o obowiązujące przepisy resortowe; 
5) okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w Komendzie                     

i podległych jednostkach organizacyjnych; 
6) prowadzenie postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa 

policjantom, pracownikom, kandydatom do służby lub pracy w Komendzie oraz 
prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających wobec policjantów i pracowników 
Policji; 

7) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych, z którymi wiąże się dostęp do informacji 
niejawnych; 

8) ewidencjonowanie osób dopuszczonych do służby lub pracy na stanowiskach, z którymi 
wiąże się dostęp do informacji niejawnych; 

9) opracowanie opinii Komendanta w sprawach udostępniania materiałów niejawnych oraz 
zwalniania policjantów i pracowników z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej      
i służbowej- na potrzeby postępowań karnych; 

10) opracowywanie projektów decyzji Komendanta w sprawach o zmianę lub zniesienie 
klauzuli tajności oraz udostępnienie informacji niejawnych osobom nie posiadającym 
poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub podmiotom nie posiadającym 
świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego; 

11) współpraca ze służbami ochrony państwa w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie 
informacji niejawnych; 

12) opracowywanie w Komendzie planu postępowania z materiałami zawierającymi 
informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego i jego bieżąca aktualizacja; 

13) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w Komendzie; 



  

14) szkolenie policjantów i pracowników Komendy w zakresie ochrony informacji niejawnych; 
15) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie trwałej i czasowej 

dokumentacji archiwalnej wytworzonej w Komendzie, oraz brakowanie dokumentacji nie 
archiwalnej; 

16) prowadzenie zbioru oświadczeń o stanie majątkowym policjantów Komendy; 
17) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku naruszania przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 
18) monitorowanie bezpieczeństwa w systemach i sieciach teleinformatycznych. 

 
ROZDZIAŁ 5 

 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§ 20. 

 

1. Kierownicy w terminie 30 dni od wejścia w życie regulaminu określą szczegółowe zadania 

podległych komórek organizacyjnych oraz sporządzą dla poszczególnych stanowisk 

służbowych karty opisu stanowiska pracy i opisy stanowiska pracy. 

 

2. Zadania komórek organizacyjnych oraz karty i opisy stanowiska pracy, sporządzone  

w oparciu o regulamin, o którym mowa w § 21, są nadal aktualne, jeżeli nie pozostają                   

w sprzeczności z niniejszym regulaminem. 

 

3. Kierownicy obowiązani są niezwłocznie zapoznać podległych policjantów  

i pracowników z postanowieniami regulaminu. 

 

4. Policjanci przyjęci do służby i pracownicy przyjęci do pracy winni zostać zapoznani  

w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia służby lub pracy z kartami opisu stanowiska pracy 

lub opisami stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1. 

 
§  21. 

 
Traci moc Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sanoku z dnia 23.12.2009 roku oraz 

zmieniające go regulaminy z dnia 20.04.2010 r. i 26.05.2011 r. 

 
§ 22. 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 
W SANOKU 

 
    insp. mgr Mirosław Pawełko 

   
w porozumieniu: 
 

 
PODKARPACKI  

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
 

insp. mgr Zdzisław Stopczyk 



  

 
 
 

Uzasadnienie 
 
 

          Wprowadzenie nowego Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Sanoku 

spowodowane jest utratą czytelności dotychczas obowiązującego Regulaminu  

w następstwie dokonywania w nim kolejnych zmian. Po przeprowadzeniu rzetelnej analizy 

struktury organizacyjnej KPP w Sanoku zlikwidowano Posterunek Policji Gminy Sanok  

i Tyrawa Wołoska. 

 Wejście w życie regulaminu nie spowoduje dodatkowych wydatków z budżetu. 
  

 

 
 

 


