KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w MOGILNIE

REGULAMIN
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W MOGILNIE
z dnia 15 września 2006 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
( Dz.U. z 2002r. Nr 7, poz. 581))postanawia się, co następuje :

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ustala się Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie, zwanej dalej
,,Komendą”, z siedzibą w Mogilnie przy ulicy Rynek 6.
§ 2.
Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant
Powiatowy Policji w Mogilnie, zwany dalej ,,Komendantem Powiatowym Policji”,
realizuje zadania określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich
podstawie.
§ 3.
Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego
Policji o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

1

)Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz.676,
Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz.1457 i Nr 200, poz.1688
oraz z 2003r Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz.1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166,
poz.1609, Nr 192, poz.1873,Nr 198,poz.1933, i Nr 210,poz.2036; z 2004r.Nr 171, poz.1800,Nr 179,poz.1842
Nr 210, poz. 2135, Nr 273,poz.2703 i Nr 277, poz. 2742; z 2005 r Nr 10, poz.70, Nr 164,poz.1365, Nr
169,poz.1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006r Nr 158, poz. 1122.

Rozdział 2
Struktura organizacyjna Komendy

§ 4.
Ustala się następującą strukturę Komendy:
1) Kierownictwo:
a) Komendant Powiatowy Policji,
b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

2) Komórki organizacyjne, których zadania określają załączniki do regulaminu:
a) Sekcja Kryminalna

załącznik nr 1,

b) Sekcja Prewencji

załącznik nr 2,

c) Ogniwo Ruchu Drogowego

załącznik nr 3,

d) Posterunek Policji w Dąbrowie

załącznik nr 4,

e) Zespół Ogólny

załącznik nr 5,

f)

załącznik nr 6,

Stanowisko Samodzielne do spraw Zaopatrzenia

g) Stanowisko Samodzielne do spraw Łączności i Informatyki załącznik nr 7,

Rozdział 3
Tryb kierowania w Komendzie
§ 5.
Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy I Zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji oraz kierowników komórek organizacyjnych i
bezpośrednio podległych Komendantowi policjantów i pracowników Policji.

§ 6.
Komendant Powiatowy Policji określa zakres zadań oraz kompetencji na
stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz zakres czynności bezpośrednio
podległych policjantów i pracowników.
§ 7.
Komendant Powiatowy Policji moŜe upowaŜnić poszczególnych policjantów
lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
§ 8.
Komendant Powiatowy Policji moŜe powołać stałe lub doraźne komisje,
zespoły jak teŜ osoby do realizacji funkcji doradczych, konsultacyjnych,
opiniodawczych i wyznaczonych przez niego zadań.
§ 9.
1.Komórką organizacyjną Komendy kieruje jej kierownik przy pomocy zastępcy,
kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio
podległych policjantów i pracowników.
2.Kierownika komórki organizacyjnej zastępuje, w razie jego nieobecności,
zastępca albo policjant lub pracownik wskazany przez tego kierownika.
3.Zastępowanie kierownika komórki organizacyjnej obejmuje wykonywanie
całokształtu zadań właściwych dla działalności komórki, chyba Ŝe kierownik
komórki określi inny zakres zastępstwa.
4.Kierownik komórki organizacyjnej moŜe upowaŜnić poszczególnych policjantów
lub pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych
sprawach.
§ 10.
Kierownik komórki organizacyjnej realizuje zadania oraz reprezentuje
Komendanta Powiatowego Policji w sprawach z zakresu działania komórki na
podstawie upowaŜnienia Komendanta Powiatowego Policji.

§ 11.
Kierownik komórki organizacyjnej określa szczegółowy zakres czynności
swojego zastępcy, podległych kierowników komórek organizacyjnych niŜszego
szczebla oraz policjantów i pracowników na poszczególnych stanowiskach
słuŜbowych.
§ 12.
Kierownik komórki organizacyjnej moŜe:
1)zlecać poszczególnym policjantom lub pracownikom wykonanie zadań
w określonych przez niego zakresie, innych niŜ ustalone w zakresach czynności,
2)powoływać zespoły do realizacji wyznaczonych przez niego zadań.
§ 13.
Kierownik komórki organizacyjnej jest zobowiązany do zapewnienia warunków:
1) sprawnej realizacji zadań słuŜbowych;
2) kształtowania właściwych postaw etycznych policjantów i pracowników Policji;
3) dobrego poziomu komunikacji interpersonalnej;
4) kształcenia i doskonalenia zawodowego.
§ 14.
1.Kierownik komórki organizacyjnej:
1) jest zobowiązany do bieŜącej aktualizacji zakresów czynności na podległych
stanowiskach słuŜbowych w przypadku zmian organizacyjnych, zmiany
zadań komórki lub zakresu czynności na tych stanowiskach;
2) moŜe upowaŜnić kierowników podległych komórek organizacyjnych do
aktualizacji zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach
słuŜbowych.
2.Określenie i aktualizacja zadań komórek oraz zakresów czynności na
poszczególnych stanowiskach dokonuje się w uzgodnieniu z właściwym członkiem
kierownictwa Komendy, stosownie do jego zadań i kompetencji określonych w
trybie § 6, z powiadomieniem komórki ogólnej .

Rozdział 4
Przepisy dostosowujące i końcowe
§ 15.
Kierownicy komórek organizacyjnych zapoznają podległych policjantów
i pracowników z treścią niniejszego regulaminu.
§ 16.
Kierownicy komórek organizacyjnych w terminie 30 dni od daty wejścia
w Ŝycie regulaminu uaktualnią szczegółowe zakresy czynności na podległych
stanowiskach słuŜbowych.
§ 17.
Decyzje wydane na podstawie § 7 i § 8 regulaminu, o którym mowa w § 18,
zachowują moc , jeŜeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszego regulaminu .
§ 18.
Traci moc Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie z dnia
15 września 2003 roku Ldz. 1781/2003 z późniejszymi zmianami.
§ 19.
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia
01 lipca 2006 roku.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w MOGILNIE
nadkom. Waldemar LUKSTAEDT
W porozumieniu

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w BYDGOSZCZY
insp. Krzysztof GAJEWSKI

UZASADNIENIE

Nowy regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie opracowano z
uwagi na wprowadzenie zmian organizacyjnych wynikających z poleceń zawartych w Decyzji Nr 107 Komendanta Głównego Policji z dnia 27.02.2006r w
sprawie wzmocnienia komórek patrolowych i patrolowo – interwencyjnych w
jednostkach organizacyjnych Policji.
W wyniku tych zmian, uległy likwidacji niektóre komórki organizacyjne,
bądź zostały utworzone nowe.
W związku z tym zasadnym jest wydanie nowego regulaminu jednostki
dostosowując go do aktualnie obowiązującej struktury organizacyjnej.
Skutki finansowe spowodowane wprowadzonymi zmianami organizacyjnym zostały uwzględnione w budŜecie jednostki na 2006 rok.

