
 

 

REGULAMIN 

Komendy Powiatowej Policji w Mi ńsku Mazowieckim  

z dnia ................................... 2009 r.   

 
zmieniaj ący Regulamin Komendy Powiatowej Policji  

 w Mińsku Mazowieckim.  
 
 
 

 
              Na podstawie art. 7 ust. 4 z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, 
poz. 277 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje: 

 
 

§  1. 
 

  W Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim z dnia 14 lipca 
2008 r.  zmienionym regulaminem z dnia 10 listopada 2008 r. i regulaminem z dnia 18 lutego 
2009 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 2: 

a)  pkt 2 – 7a otrzymują brzmienie: 

      „ 2)  Wydział Kryminalny; 

              3)  Wydział Dochodzeniowo-Śledczy; 

              4)  Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą; 

              5)  Wydział Prewencji; 

              6)  Wydział Ruchu Drogowego; 

7) Wydział do spraw Nieletnich i Patologii; 

 7a) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych;”;   

       b)  pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

            „10) Wydział Wspomagający;”; 
 

2) w § 5 w pkt 1: 
 

a)  lit. c otrzymuje brzmienie:  
     „ c) Wydziału Wspomagającego,”, 
 

b) lit. e otrzymuje brzmienie: 
      „e) Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych;”; 

 
3) w § 9  zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
      „Wydział Kryminalny realizuje zadania Komendy w zakresie inicjowania działań operacyj-  
      nych mających na celu zwalczanie przestępczości kryminalnej, między innymi przez:”; 
 
 
                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, 

poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z  2008 r. Nr 86, poz. 521,  Nr 171, poz.1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120. 



4) w § 10  zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
      „Wydział Dochodzeniowo-Śledczy realizuje zadania Komendy w zakresie podejmowania   
      działań procesowych mających na celu zwalczanie przestępczości, między innymi przez:”; 
 
5) w § 11 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
      „Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje zadania Komendy w zakresie            
       zwalczania przestępczości gospodarczej, między innymi przez:”;  
 
6) w § 12 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
      „Wydział Prewencji realizuje zadania Komendy, między innymi przez:”;  
 
7) w § 13 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
      „Wydział Ruchu Drogowego realizuje zadania Komendy, między innymi przez:”;  
 
8) w § 14  zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
      „Wydział do spraw Nieletnich i Patologii realizuje zadania Komendy w zakresie   
      ujawniania,  zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii społecznej i przestępczości,   
      zwłaszcza wśród  dzieci i młodzieŜy, między innymi przez:”; 
 
9) w § 14a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

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

 
10) w § 17 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
     „Wydział  Wspomagający realizuje zadania Komendy w zakresie:”. 
 

§ 2. 

     Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą od 25 lutego 2009 r. za 
wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a i pkt 10, które wchodzą w Ŝycie z dniem 15 marca 2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Komendant Powiatowy Policji 
                                                                                                            w Mińsku Mazowieckim 
 
                                                                                                        mł. insp. mgr Dariusz PERGOŁ 
 
                                                                                            z upowa Ŝnienia 
 
 
 
W porozumieniu:             

Komendant  Stołeczny  Policji 

insp. Adam MULARZ 

 

 
 
 
 
 
 



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

                Zmiany zawarte w regulaminie są konsekwencją wejścia w Ŝycie z dniem 25 lutego 

2009 r.  rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości 

uposaŜenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposaŜenia oraz ustalania wysługi lat od 

której jest uzaleŜniony wzrost uposaŜenia zasadniczego (Dz. U. Nr 30, poz. 201) i związanej    

z tym likwidacji stanowiska naczelnika sekcji w komendzie powiatowej Policji. 

                Pozostałe zmiany wynikają z wejścia w Ŝycie Zarządzenia Nr 361 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie 

szczegółowych  zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych 

jednostek organizacyjnych  Policji i dotyczą zmiany dotychczasowej formuły funkcjonowania                          

w jednostkach Policji stanowiska samodzielnego i wprowadzenia moŜliwości  tworzenia 

jednoosobowego stanowiska. 

                Wprowadzone zmiany nie  spowodują skutków finansowych w budŜecie Komendy 

Stołecznej Policji na 2009 r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 


