
R E G U L A M I N 

Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim 

z dnia 28 stycznia 2014 r. 

zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r.  
Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje: 

§ 1.  

W Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim z dnia 8 maja  
2012 r. zmienionym regulaminem z dnia 14 listopada 2013 r. wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją;”; 

2) w § 9 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) dokonywanie sprawdzeń w bazach danych: Krajowego Systemu Informacyjnego Po-
licji, zwanego dalej „KSIP” oraz w pozapolicyjnych bazach danych, w tym między in-
nymi: Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwanego dalej „KCIK”, Krajowe-
go Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej „REGON”, zwanego 
dalej „REGON”, Centralnej Ewidencji Ludności, zwanej dalej „CEL”, Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów, zwanej dalej „CEP”, Centralnej Ewidencji Kierowców, zwanej dalej 
„CEK”, systemie „POBYT”, udostępnianych w Pakietowych Systemach Transmisji 
Danych, zwanych dalej „PSTD”;”; 

3) w § 10 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) dokonywanie sprawdzeń w bazach danych: KSIP oraz w pozapolicyjnych bazach 
danych, w tym między innymi KCIK, REGON, CEL, CEP, CEK, POBYT, udostęp-
nianych w PSTD;”; 

4) w § 11: 

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją realizuje zadania Ko-
mendy w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, między in-
nymi przez:”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) sprawdzanie informacji o osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych w ba-
zach danych KSIP oraz w pozapolicyjnych bazach danych, w tym między innymi 
KCIK, REGON, CEL, CEP, CEK, POBYT, udostępnianych w PSTD;”. 

 
 
 
 

                                                 
1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371,  

z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628, 675 i 1351. 
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§ 2.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. 
 
 
 
 

Komendant Powiatowy Policji 
w Mińsku Mazowieckim 

mł. insp. mgr Robert ŻEBROWSKI 
 
 
 
 

W porozumieniu: 

Komendant Stołeczny Policji 

nadinsp. Dariusz DZIAŁO 
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UZASADNIENIE 

Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wynika z ko-

nieczności likwidacji Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i utworzeniu w jego 

miejsce Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. Ma to na celu dosto-

sowanie nazewnictwa komórki organizacyjnej Komendy zajmującej się przestępczością go-

spodarczą i korupcyjną do faktycznie realizowanych przez nią zadań. 

Pozostałe zmiany dotyczące Wydziału Kryminalnego i Wydziału Dochodzeniowo – 

Śledczego Komendy mają charakter porządkowy i wynikają z przekształcenia pozapolicyjnej 

bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), w dwie oddzielne bazy da-

nych: Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP) i Centralną Ewidencję Kierowców. 

Wprowadzone zmiany nie spowodują skutków finansowych w budżecie Komendy Sto-

łecznej Policji. 


