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REGULAMIN 

             z dnia 16 marca 2016 r.                
zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu 

 
                Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje: 
 
 § 1. W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu z dnia  
22 lipca 2013 r. zmienionym regulaminem z dnia 10 czerwca 2014 r., wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków kierowanych do 
Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez 
Komendanta odbywa się każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 
służby i pracy.”; 

2) w § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji  
w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, zwanej dalej „służbą 
wspomagającą”: 
a) Zespół Kadr i Szkolenia, 
b) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych, 
c) Zespół Finansów i Zaopatrzenia, 
d) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności i Informatyki, 
e) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, 
f) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.”; 

3) w § 11 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 
„18) dokonywanie analiz spływu dokumentów statystycznych oraz 
monitorowanie wskaźników wykrywalności;”; 

4) w § 14 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
 „5) prowadzenie gospodarki mandatowej w zakresie: 

a) zapotrzebowania oraz rozliczania bloczków mandatowych, 
b) wydawania oraz rozliczania bloczków mandatowych od policjantów, 
c) wprowadzania nałożonych mandatów;”; 

5) w § 15 po pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 
w brzmieniu: 
„11) realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji 
publicznej; 
12) realizowanie zadań związanych z przyjmowaniem i koordynowaniem 
rozpatrywania petycji wpływających do Komendanta.”; 

6) w § 17: 
a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prezydialnych należy:”, 
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) obsługa kancelaryjna i biurowa Komendanta, I Zastępcy Komendanta 
oraz komórek organizacyjnych wymienionych w § 6 pkt 3 lit. d i pkt 4;”, 

____________________________ 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 

1066, 1217, 1268, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz.147. 



c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) prowadzenie ewidencji, gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie 
aktów prawnych wydawanych przez Komendanta i Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.;”, 

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) przyjmowanie i przekazywanie korespondencji za pośrednictwem poczty 
specjalnej, ogólnej oraz Sądu Rejonowego w Żaganiu;”; 

7) w § 18 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
„15) przyjmowanie i odprowadzanie wpłat gotówki z nałożonych mandatów;”; 

8) w § 19 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Łączności i Informatyki 
należy:”; 

9) w § 20: 
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania Kancelarii Tajnej  
i jej oddziału;”, 

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
„13) wykonywanie zadań przewidzianych dla administratora bezpieczeństwa 
informacji, w tym zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych w Komendzie i jednostkach organizacyjnych 
nadzorowanych przez Komendanta;”, 

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
„15) ewidencjonowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym 
policjantów i ich analiz oraz udostępnianie oświadczeń o stanie majątkowym 
policjantów;”. 
 

         § 2. Regulamin wchodzi w życiem z dniem 1 kwietnia 2016 r. 
                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
        W porozumieniu:         
                                                 
Komendant Wojewódzki Policji                                      Komendant Powiatowy Policji 
        w Gorzowie Wlkp.                                                               w Żaganiu 
 
mł. insp. Jarosław Janiak                                                     insp. Artur Kamiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



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

 
        Niniejszy projekt zmiany regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu  
opracowany został ze względu na konieczność dostosowania jego zapisów do 
obecnie obowiązujących przepisów oraz do faktycznie wykonywanych zadań  
w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy.  
 W związku ze zmianą zapisów zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych 
zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek 
organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 39), należało zmienić zapis dotyczący 
przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta o skargi  
i wnioski dotyczące także jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez 
Komendanta. 
 Kolejna zmiana polega na przekształceniu Zespołu Prezydialnego  
w Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych oraz Zespołu do spraw 
Łączności i Informatyki w Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności  
i Informatyki. Zmiana ta wynika z konieczności wygospodarowania etatów mających 
na celu wzmocnienie Wydziały Dochodzeniowo – Śledczego oraz Komisariatu Policji 
w Szprotawie. Powyższe ma na celu efektywniejsze wykorzystanie stanowisk 
będących w dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu. 
 Ponadto w związku ze zmianą zasad realizacji gospodarki mandatowej 
zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 
1269) dokonano zmiany w zakresie zadań Zespołu Finansów i Zaopatrzenia  oraz 
rozszerzono zakres zadań Wydziału Ruchu Drogowego. 
 Jednocześnie do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw 
Prasowo - Informacyjnych dodano zadania wynikające z ustawy  
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) oraz ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058). Ustawa  
o petycjach wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania 
petycji, wskazany w art. 63 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo 
składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji 
społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu 
administracji publicznej. Petycje można składać do wszystkich organów władzy 
publicznej, mających kompetencje w przedstawianej sprawie.  
 Zmiany dokonane w zakresach Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego, 
Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prezydialnych, Zespołu Finansów  
i Zaopatrzenia oraz Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych mają charakter 
porządkowy, mający na celu doprecyzowanie brzmienia zadań oraz dostosowanie 
zapisów regulaminu do faktycznie wykonywanych zadań.  
      Zmiany w regulaminie Komendy nie spowodują zwiększonych skutków 
finansowych.  


