
R E G U L A M I N 

Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim 

z dnia 14 lipca 2015 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 2015,  
poz. 355 i 529) postanawia się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim z dnia 8 maja 2012 r. 
z poźn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) Wydział do spraw Wykroczeń, Nieletnich i Patologii;”, 

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;”; 

2) w § 12: 

a) uchyla się pkt 9, 

b) pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia 
zawodowego dla policjantów Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o któ-
rych mowa w § 8 ust. 1, w zakresie problematyki prewencji;”, 

c) w pkt 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odrębnymi 
przepisami, w szczególności poprzez: 

a) przeprowadzanie czynności kontrolnych dotyczących przestrzegania przepi-
sów i zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

b) prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonale-
nia zawodowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.”; 

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: 

„§ 12a. Wydział do spraw Wykroczeń, Nieletnich i Patologii realizuje zadania Komendy  
w zakresie ujawniania, zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz zjawisk patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieży, między innymi przez: 

1) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz nadzór merytoryczny nad 
prawidłowością prowadzonych postępowań w jednostkach organizacyjnych Policji,  
o których mowa w § 8 ust. 1; 

2) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży w tym współdziałanie z innymi służbami w celu rozpoznania osób, 
środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich; 

3) prowadzenie poszukiwań osób nieletnich, współdziałanie w tym zakresie z komórką 
organizacyjną właściwą do spraw prewencji Komendy oraz jednostkami organizacyj-
nymi Policji, o których mowa w § 8 ust. 1; 

4) tworzenie i uczestniczenie w realizacji programów z zakresu profilaktyki społecznej; 

                                                 
1) 

Wymieniony regulamin został zmieniony regulaminem z dnia 14 listopada 2013 r., z dnia 28 stycznia 2014 r., z dnia 13 maja 
2014 r. oraz z dnia 5 listopada 2014 r.  
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5) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań rozpoznawczych (operacyjnych) 
w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich; 

6) prowadzenie postępowań opiekuńczych według właściwości i zakresu określonego od-
rębnymi przepisami oraz współdziałanie z sądami rodzinnymi i nieletnich w tym zakre-
sie; 

7) współdziałanie z komórką organizacyjną właściwą do spraw prasowo – informacyjnych 
Komendy w zakresie informowania opinii publicznej, za pośrednictwem środków ma-
sowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach Policji na terenie powiatu mińskiego; 

8) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie pracy profilaktycznej na rzecz dzieci  
i młodzieży oraz działań profilaktycznych w sferze patologii społecznych to jest: narko-
manii, alkoholizmu i innych uzależnień, bezdomności, żebractwa itp.; 

9) organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawo-
dowego dla policjantów Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa 
w § 8 ust. 1, w zakresie problematyki nieletnich; 

10) realizację w niezbędnym zakresie doprowadzeń i konwojów do organów uprawnionych; 

11) współpracę z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo 
powołanymi do zajmowania się problematyką nieletnich oraz właściwymi komórkami 
organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.”; 

4) w § 15 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Prasowo – Informacyjnych realizowane są za-
dania Komendy w zakresie polityki medialnej, między innymi przez:”; 

5) w § 16 uchyla się pkt 6 i 7; 

6) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: 

„§ 16a. Na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizo-
wane są zadania Komendy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z odrębnymi 
przepisami, w szczególności przez: 

1) przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i za-
sad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jed-
nostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1; 

2) bieżące informowanie Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim  
o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usu-
wania tych zagrożeń; 

3) udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników 
w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach organizacyjnych Policji,  
o których mowa w § 8 ust. 1; 

4) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazo-
wieckim, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny 
służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, 
mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i w pracy; 

5) doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
służby i pracy; 

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych 
obiektów albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz 
urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy; 

7) przedstawianie Komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim wniosków 
dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy; 

8) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego; 
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9) uczestniczenie w konsultacjach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także  
w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących 
się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy; 

10) realizację zagadnień z zakresu „medycyny pracy”; 

11) współpracę z komórką organizacyjną właściwą do spraw bezpieczeństwa i higieny pra-
cy Komendy Stołecznej Policji.”. 

§ 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. 
 
 
 
 

Komendant Powiatowy Policji 
w Mińsku Mazowieckim 

nadkom. Bartłomiej DYDEK 

 
 
 
 

W porozumieniu: 

Komendant Stołeczny Policji 

insp. Michał DOMARADZKI 
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UZASADNIENIE 

Regulamin zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim 

opracowano z uwagi na konieczność utworzenia w strukturze organizacyjnej Komendy Wydzia-

łu do spraw Wykroczeń, Nieletnich i Patologii. 

Powyższy wydział został utworzony ze zlikwidowanych komórek organizacyjnych wła-

ściwych do spraw wykroczeń i postępowań administracyjnych oraz nieletnich i patologii. Utwo-

rzenie przedmiotowego wydziału ma na celu zapewnienie sprawniejszego nadzoru nad realiza-

cją zadań z zakresu zwalczania wykroczeń oraz przestępczości nieletnich występujących na 

obszarze działania Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim. 

Wprowadzenie nowego brzmienia do wyliczenia dotyczącego Jednoosobowego Stanowi-

ska do spraw Prasowo − Informacyjnych podyktowane jest względami porządkowymi. 

Zmiany dotyczące zadań realizowanych w Zespole Kontroli, Skarg i Wniosków mają cha-

rakter porządkowy i wynikają z konieczności włączenia zadań związanych z ochroną przeciw-

pożarową do właściwości Wydziału Prewencji.  

Ponadto zadania w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowano do obo-

wiązujących przepisów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.  

w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. 

zm.) oraz zarządzeniem nr 916 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 sierpnia 2004 r.  

w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby 

bhp w Policji (Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 16, poz. 98). 

Wprowadzone zmiany spowodują skutki finansowe, które znajdą pokrycie w budżecie 

Komendy Stołecznej Policji. 


