
KOMENDA MIEJSKA POLICJI 
W BYDGOSZCZY 

woj. kujawsko-pomorskie

K- 964/08

REGULAMIN
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY

z dnia 28 października 2008 r.

Na  podstawie  art.  7  ust.  4  ustawy  z  dnia  6  kwietnia  1990  roku  o  Policji  
(Dz. U. z 2007 r. nr 43, poz. 227, nr 57, poz. 390, nr 120, nr 120, poz. 818, nr 140, poz. 981, 
nr 165, poz. 1170,  z 2008 r. nr 86, poz. 521) postanawia się, co następuje :

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.  Ustala  się  Regulamin  Komendy Miejskiej  Policji  w Bydgoszczy,  zwanej  dalej 
„Komendą”, z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Wojska Polskiego 4 F.

        § 2. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji,  przy pomocy której Komendant 
Miejski Policji w Bydgoszczy, zwany dalej „Komendantem Miejskim 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.



Rozdział 2

Struktura organizacyjna Komendy

§ 4. Ustala się następującą strukturę Komendy:

1) kierownictwo:

a) Komendant Miejski Policji,
b) I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji,
c) Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji;

2) komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska, których zadania określają 
załączniki do regulaminu: 

a) Sekcja Kryminalna                               załącznik nr 1,
b) Sekcja Dochodzeniowo – Śledcza                    załącznik nr 2,
c) Sekcja Techniki Kryminalistycznej        załącznik nr 3,
d) Sekcja do walki z Przestępczością Samochodową                    załącznik nr 4,
e) Sekcja do walki z Przestępczością Gospodarczą        załącznik nr 5,
f) Sekcja Prewencji                     załącznik nr 6,
g) Sekcja Patrolowa i Ruchu Drogowego                    załącznik nr 7,
h) Sekcja Kontroli         załącznik nr 8,
i)  Stanowisko Samodzielne do spraw Prawnych              załącznik  nr 9,
j) Sekcja Kadr i Szkolenia                     załącznik nr 10,
k)Stanowisko Samodzielne do spraw Komunikacji Społecznej              załącznik nr 11,     
l) Sekcja Administracyjno – Gospodarcza         załącznik nr 12,
m) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych         załącznik nr 13.
            

Rozdział 3

Tryb kierowania w Komendzie

§ 5.  Komendą kieruje Komendant  Miejski  Policji  przy pomocy I  Zastępcy i  dwóch 
Zastępców  Komendanta  Miejskiego  Policji  oraz  kierowników  komórek  organizacyjnych  
i bezpośrednio podległych Komendantowi policjantów i pracowników Policji.

§ 6 .1. Komendant Miejski Policji określa w drodze decyzji:

     1) karty opisów stanowisk pracy;
2) opisy stanowisk pracy.

2. Karty opisów stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się w trybie  
i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych organizacji i zakresu 
działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

3. Opisy stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, osób zatrudnionych na podstawie 
przepisów o służbie cywilnej, sporządza się na podstawie tych przepisów.



§  7.  Komendant  Miejski  Policji  określa  zakres  zadań  oraz  kompetencji  
na  stanowiskach  I  Zastępcy i  Zastępców Komendanta  Miejskiego  oraz  zakres  czynności 
bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

§  8.  Komendant  Miejski  Policji  może  upoważnić  poszczególnych  policjantów  
lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 9. Komendant Miejski Policji może powołać stałe lub doraźne komisje, zespoły, jak 
też osoby do realizacji doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych i wyznaczonych przez 
niego zadań.

§  10.  1.  Komórką  organizacyjną  Komendy  kieruje  jej  kierownik  przy  pomocy 
podległych zastępców, 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 że kierownik komórki określi inny zakres 
zastępstwa.

4. Kierownik  komórki  organizacyjnej  może  upoważnić  poszczególnych  policjantów 
lub pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

 
§  11.  Kierownik  komórki  organizacyjnej  realizuje  zadania  oraz  reprezentuje 

Komendanta Miejskiego Policji w sprawach z zakresu działania swej komórki na podstawie 
upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji.

§  12.  1.  Kierownik  komórki  organizacyjnej  określa  szczegółowy  zakres  zadań 
podległej  komórki  oraz  zakresy  czynności  policjantów i  pracowników na  poszczególnych 
stanowiskach służbowych.

2.  W  przypadku  zmian  organizacyjnych,  zmian  zadań  komórki  lub  zakresów  zadań  na 
stanowiskach służbowych, kierownik komórki organizacyjnej dokonuje aktualizacji zakresów 
czynności policjantów lub pracowników na tych stanowiskach.

3.  Określenia  i  aktualizacji  szczegółowych  zadań  komórki  oraz  zakresów  czynności  na 
poszczególnych  stanowiskach  dokonuje  się  w  uzgodnieniu  z  właściwym  członkiem 
kierownictwa  Komendy,  stosownie  do  jego  zadań  i  kompetencji  określonych  w  trybie 
§ 7, z powiadomieniem komórki właściwej o spraw kadr.

§ 13. Kierownik komórki organizacyjnej może:

1)  zlecać poszczególnym policjantom lub pracownikom zadań w określonym przez niego 
zakresie, innych niż ustalone w zakresach czynności;

2)  powoływać zespoły do realizacji wyznaczonych przez niego zadań.

§ 14. Kierownik komórki organizacyjnej jest zobowiązany do zapewnienia warunków:

1) sprawnej realizacji zadań służbowych;
2) kształtowania właściwych postaw etycznych policjantów i pracowników Policji;
3) dobrego poziomu komunikacji interpersonalnej;
4) kształcenia i doskonalenia zawodowego.



Rozdział 4

Przepisy przejściowe i  końcowe

§  15.  Kierownicy  komórek  organizacyjnych  zapoznają  podległych  policjantów  
i pracowników  z treścią niniejszego regulaminu.

§ 16.  Kierownicy komórek organizacyjnych w terminie do 30 dni od daty wejścia  
w życie regulaminu uaktualnią szczegółowe zakresy zadań komórek organizacyjnych oraz 
zakresy czynności na podległych stanowiskach służbowych.

§  17.  Decyzje  wydane  na  podstawie upoważnień,  o  których  mowa  w §6  
i  7  regulaminu  organizacyjnego  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Bydgoszczy  z  dnia  
20 października 2006 roku zachowują moc, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszego 
regulaminu.

§  18.  Traci  moc  Regulamin  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Bydgoszczy  z  dnia  
20 października 2006 roku.

§ 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 4 pkt 2:

1) lit. g – która wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 16 lutego 2008 r.;
2) lit.  h,  k  oraz  m –  które  wchodzą  w życie  z  dniem  podpisania,  z  mocą  od  dnia     

1 października 2007 r.;
3) lit. i -  która wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 31 marca 2008 r.

Uzasadnienie

Od dnia  01  lipca  2006  roku  tj.  od  momentu  wejścia  w życie  Regulaminu 

Komendy  Miejskiej  Policji  w  Bydgoszczy,  do  chwili  obecnej   dokonano  w  Komendzie 

Miejskiej Policji  w Bydgoszczy szeregu zmian organizacyjnych. Do najistotniejszych zmian 

należą:  likwidacja  komórki  organizacyjnej  o  nazwie  Sekcja  Kontroli  i  Ochrony  Informacji 

Niejawnych,  zgodnie  z  Rozkazem Organizacyjnym Nr  4/2007 z dnia  31 sierpnia  2007 r. 

Komendanta Miejskiego Policji  w Bydgoszczy i utworzenie w ich miejsce dwóch komórek 

organizacyjnych o nazwie Sekcja Kontroli i Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 

Ta zmiana dokonana została zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 ustawy o ochronie informacji 

niejawnych, w myśl którego Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlega 

bezpośrednio kierownikowi jednostki. 

Następnie  Rozkazem  Organizacyjnym  Nr  1/2008  z  dnia  30  stycznia  2008  r. 

Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Bydgoszczy,  z  dniem  15  lutego  2008  roku  została 



zlikwidowana  Sekcja  Ruchu  Drogowego  i  Referat  Patrolowo-Interwencyjny,  a  z  dniem  

16 lutego 2008 roku utworzono Sekcję Patrolową i Ruchu Drogowego.  Utworzenie nowej 

komórki  organizacyjnej  miało  na  celu  skuteczniejsze  i  wszechstronniejsze  wykorzystanie 

policjantów obu komórek, poprzez realizację przez nich czynności w patrolach mieszanych.  

Kolejną  zmianą o charakterze organizacyjnym wprowadzoną zgodnie  z Rozkazem 

Organizacyjnym  Nr  5/2008  z  dnia  27  marca  2008  r.  Komendanta  Miejskiego  Policji  w 

Bydgoszczy było utworzenie komórki organizacyjnej o nazwie Sekcja Kadr i Szkolenia, która 

składa się z Referatu do spraw Osobowych i Zespołów do spraw: dyscyplinarnych, szkolenia 

i prezydialnych, w miejsce dotychczasowej komórki organizacyjnej Sekcji Kadr i Szkolenia 

i  Prezydialnej.  Powyższa  zmiana  podyktowana  była  specyfiką  zadań  poszczególnych 

komórek  organizacyjnych  i  systematycznym  obciążeniem  Sekcji  kolejnymi  zadaniami  o 

charakterze  stałym  oraz  otrzymaniem  w  okresie  ostatnich  2  lat,  w  ramach  „Programu 

modernizacji Policji …”, 122 stanowisk cywilnych.

Ponadto zgodnie z treścią Rozkazu Organizacyjnego Nr 6/2008 z dnia 26 czerwca 

2008  r.  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Bydgoszczy,  z  dniem  01  lipca  2008  roku 

zlikwidowano w Ogniwo Lotnicze w Sekcji Prewencji. Analiza stanu bezpieczeństwa w porcie 

lotniczym  i  rejonie  lotniska,  w  szczególności  w  aspekcie  wykonywania  tam zadań  przez 

funkcjonariuszy Straży Granicznej,  jak i pracowników nowoutworzonej służby ochrony, nie 

wskazywała  na  pogorszenie  się  stanu  bezpieczeństwa  w tym  rejonie,  a  policjanci  nadal 

wykonują swoje ustawowe zadania  w rejonie portu lotniczego.

Z uwagi na wprowadzenie szeregu przedstawionych powyżej zmian organizacyjnych 

w  Komendzie  Miejskiej  Policji  w  Bydgoszczy,  zasadnym  jest  wydanie  nowego, 

zaktualizowanego Regulaminu,  który określa na nowo zakres zadań realizowanych przez 

poszczególne komórki organizacyjne oraz kompetencje kierowników tych komórek. 

Zmiany wprowadzone w regulaminie mają pokrycie w budżecie jednostki.

Komendant Miejski Policji
          w Bydgoszczy

mł. insp. mgr Marek Echaust

w porozumieniu

Komendant Wojewódzki Policji 
    w Bydgoszczy

 insp. mgr Krzysztof Gajewski



Załączniki do regulaminu Komendy Miejskiej Policji
w Bydgoszczy z dnia 28.10.2008 r.

Załącznik nr 1

Zadania Sekcji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Do zadań Sekcji Kryminalnej należy:

1) bezpośrednie  uczestnictwo  w  realizacji  działań  rozpoznawczo  –  wykrywczych 
dotyczących  przestępstw  kryminalnych,  w  szczególności  przeciwko  życiu  i  zdrowiu, 
mieniu oraz patologii i przestępczości narkotykowej;

2) rozpoznawanie zagrożenia przestępczego na terenie miasta i powiatu;
3) udzielanie  pomocy  podległym  Komisariatom  Policji  w  zakresie  organizacji  działań 

operacyjnych i wykrywczych;
4) ukierunkowanie  pracy  podległych  Komisariatów  Policji  w  zakresie  rozpoznawania, 

zapobiegania i ujawniania przestępstw i ich sprawców;
5) praca z osobowymi źródłami informacji w celu ujawniania zagrożenia przestępczego;
6) stosowanie form i metod pracy operacyjnej w zależności od występującego zagrożenia;
7) organizacja, koordynacja i bezpośrednie poszukiwania osób i rzeczy oraz identyfikacja 

nieznanych osób i zwłok;
8) monitorowanie  zjawisk  w  zakresie  subkultur  młodzieżowych,  sekt  wyznaniowych  

i innych środowisk stwarzających zagrożenie przestępczością;
9) koordynowanie problematyki i przestępczości cudzoziemców;
10) dokonywanie analiz zagrożenia przestępczością kryminalną, jej struktury, analizowanie 

i kojarzenie bieżących zdarzeń oraz wypracowywanie wniosków;
11) ustalanie  składników  majątkowych  pod  kątem  późniejszego  tymczasowego  zajęcia 

mienia podejrzanych;
12) prowadzenie analiz skuteczności ujawniania i zapobiegania przestępstwom;
13) koordynacja przedsięwzięć wykrywczych w sprawach z rejonu działania;
14) podejmowanie  przedsięwzięć  profilaktycznych  poprzez  współdziałanie  ze  środkami 

masowego przekazu i instytucjami;
15) prowadzenie  doskonalenia  zawodowego  z  zakresu  stosowania  aktualnie 

obowiązujących  zarządzeń o pracy operacyjnej, a także mobilizowanie pracowników do 
samokształcenia w zakresie form i metod pracy operacyjnej i ich stosowania;

16) nadzorowanie i koordynowanie pracy operacyjnej realizowanej przez Komisariaty Policji 
podległe Komendzie;

17) współdziałanie  w  zakresie  prowadzonych  spraw  z  innymi  komórkami  i  jednostkami 
Policji;

18) wprowadzenie,  nadzór  oraz  koordynacja  na  terenie  powiatu  bydgoskiego  czynności 
operacyjnych dotyczących zagadnienia kibiców sportowych;

19) zapewnienie właściwej ochrony  przetwarzanych  danych osobowych. 



Załącznik nr 2

Zadania Sekcji Dochodzeniowo – Śledczej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Do zadań Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej należy:

1) prowadzenie  czynności  sprawdzających,  dochodzeń,  śledztw  oraz  innych  spraw 
powierzonych przez prokuraturę w zakresie przestępstw kryminalnych;

2) prowadzenie  czynności  sprawdzających,  dochodzeń  i  śledztw  oraz  innych  spraw 
powierzonych przez prokuraturę, w szczególności dotyczących wypadków drogowych;

3) przyjmowanie zawiadomień o przestępstwach, wszczynanie i prowadzenie postępowań 
przygotowawczych w sprawach obejmujących swym zasięgiem rejon działania Komendy 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy;

4) wykonywanie  czynności procesowych w ramach grup operacyjno – dochodzeniowych, 
kierowanych na miejsce zdarzeń kryminalnych;

5) ustalanie,  ujawnianie  i  zapobieganie  przestępstwom  i  wykroczeniom  oraz  procesowe 
ściganie  ich  sprawców  w  toku  prowadzonych  postępowań  przygotowawczych,  
a w szczególności przestrzeganie zasad szybkości, systematyczności i wszechstronności 

w zbieraniu materiału dowodowego;
6) wykonywanie  czynności  na  polecenie  prokuratury,  sądu  i  innych  organów  zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
7) prowadzenie  doskonalenia  zawodowego  policjantów  sekcji  z  zakresu  pracy 

dochodzeniowo – śledczej;
8) wykonywanie  poleceń  oraz  realizacja  zadań  zleconych,  zgodnie  z  decyzjami  

i wytycznymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy;
9) wykonywanie  czynności  rejestracyjno  –  dokumentacyjnych  w  zakresie  prowadzonych 

postępowań przygotowawczych  oraz innych wynikających z ustawy oraz prowadzenie 
rejestrów wynikających z tych przepisów;

10) współdziałanie z komórkami dochodzeniowo – śledczymi i  kryminalnymi  Komisariatów 
Policji miasta i powiatu bydgoskiego oraz Komend Powiatowych i Miejskich województwa 
kujawsko – pomorskiego w zakresie wymiany informacji i  koordynacji wspólnych działań 
wykrywczych;

11) prowadzenie procesu planistycznego oraz analityczno – sprawozdawczego dla potrzeb 
kierownictwa Komendy;

12) prawidłowe  zabezpieczenie,  przechowywanie  i  nadzór  nad  dowodami  rzeczowymi, 
wynikające z obowiązujących przepisów;

13) sprawowanie  nadzoru  ogólnego  nad  zabezpieczonymi  do  postępowań 
przygotowawczych przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy pojazdami;

14) sprawowanie nadzoru ogólnego nad podległymi Komisariatami Policji w zakresie pracy 
dochodzeniowo  –  śledczej,  prowadzonych  postępowań  przygotowawczych  
i terminowości ich prowadzenia;

15) nadzór nad problematyką AFIS,  wykorzystania pozytywnych  ekspertyz  przez podległe 
Komisariaty Policji;

16) wykonywanie czynności dochodzeniowo – śledczych w ramach pomocy prawnej na rzecz 
jednostek Policji i innych organów;

17) zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych.         



Załącznik nr 3

Zadania Sekcji Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Do zadań Sekcji Techniki Kryminalistycznej należy:

1) kryminalistyczna  obsługa  oględzin  miejsc  przestępstw  i   zdarzeń,  eksperymentów 
kryminalistycznych,  wizji  lokalnych,   przeszukań  oraz  czynności  procesowych  
i pozaprocesowych;

2) ujawnianie, zabezpieczanie i dokumentowanie śladów kryminalistycznych;
3) sporządzanie dokumentacji techniczno-poglądowej z oględzin i innych czynności;
4) współdziałanie z pracownikami służb kryminalnych jednostki  w zakresie racjonalnego  

i  efektywnego  wykorzystania  śladów  i  dowodów  rzeczowych  w  prowadzonych 
postępowaniach przygotowawczych;

5) sporządzanie  kart  daktyloskopijnych  przy  pomocy  urządzenia  Live  Scan  oraz 
sprawdzanie  prawidłowości  sporządzania   kart  daktyloskopijnych  osób  do rejestracji  
w Centralnej Registraturze Daktyloskopijnej;

6) wykonywanie fotografii sygnalitycznej i innych prac fotograficznych oraz wprowadzenie 
zdjęć osób podejrzanych i poszukiwanych do systemu POSIGRAF;

7) prowadzenie dokumentacji i rejestrów związanych z ewidencją materiałową wykonanymi 
czynnościami  na  miejscu  przestępstw  i  zdarzeń  oraz  wykonywanymi  pracami 
fotograficznymi i video;

8) uczestniczenie  w działaniach  zapobiegawczych  poprzez  przekazywanie  przełożonym  
w oparciu o doświadczenie bieżącej pracy uwag i wniosków dotyczących okoliczności 
sprzyjających popełnieniu przestępstwa i innych niekorzystnych zjawisk;

9) prowadzenie  doskonalenia  zawodowego  policjantów  jednostki  z  zakresu  techniki 
kryminalistycznej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  tematyki  posługiwania  się 
przydzielonym sprzętem i środkami techniczno – kryminalistycznymi oraz optymalnego 
wykorzystania zabezpieczonych śladów;

10) uczestniczenie  w  szkoleniach  i  doskonaleniach  zawodowych  w  zakresie  techniki 
kryminalistycznej  organizowanych  przez  Laboratorium  Kryminalistyczne  KWP  
w Bydgoszczy;

11) udział w propagowaniu inicjatyw zapobiegawczych w ramach prewencyjnego programu 
„Bezpieczne  Miasto”  i  innych  programów  prewencyjnych  poprzez  obsługę  imprez 
okolicznościowych, sportowych i festynów;

12) prowadzenie kartotek i innych zbiorów kryminalistycznych;
13) ochrona  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Sekcji  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami;
14) zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych.



   Załącznik nr 4
   

Zadania Sekcji do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy

Do zadań Sekcji do walki z Przestępczością Samochodową należy:

1) bezpośrednie  uczestnictwo  w  realizacji  działań   rozpoznawczo  –  wykrywczych 
dotyczących  przestępstw  kryminalnych,  a  w  szczególności  dotyczących  kradzieży 
samochodów;

2) rozpoznawanie  zagrożenia  przestępczością  samochodową  na  terenie  działania 
Komendy;

3) ustalanie   sytuacji   majątkowej  osób  fizycznych  i  prawnych  pozostających  
w  zainteresowaniu  Policji,  w  szczególności  tych  związanych  z  przestępczością 
samochodową;

4) zbieranie informacji dotyczących środowisk złodziei samochodów celem ustalenia składu 
osobowego  grup  przestępczych  oraz  w  celu  podjęcia  czynności  związanych  
z zatrzymaniem ich na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa;

5) udzielanie  pomocy  podległym  Komisariatom  Policji  w  zakresie  organizacji  działań 
operacyjnych i wykrywczych dotyczących przestępczości samochodowej;

6) ukierunkowanie pracy podległych Komisariatów Policji  w zakresie rozpoznawania oraz 
zapobiegania i ujawniania przestępstw i ich sprawców;

7) praca z osobowymi  źródłami  informacji  w celu  ujawniania  i  zapobiegania  popełnianiu 
przestępstw;

8) stosowanie form i metod pracy operacyjnej w celu likwidacji zagrożenia przestępczością 
samochodową;

9) zatrzymanie i kontrolowanie pojazdów, w szczególności marek zagrożonych kradzieżami, 
którymi poruszają się osoby podejrzewane o związek z przestępczością samochodową;

10) dokonywanie  analiz  zagrożenia  przestępczością  samochodową,  jej  struktury, 
analizowanie i kojarzenie bieżących zdarzeń oraz opracowywania wniosków;

11) prowadzenie  analiz  skuteczności  ujawniania  i  zapobiegania  przestępstwom  kradzieży 
pojazdów;

12) koordynacja przedsięwzięć wykrywczych w sprawach  zaistniałych w rejonie działania
Komendy;

13) prowadzenie doskonalenia zawodowego z zakresu stosowania aktualnie obowiązujących 
      zarządzeń o pracy operacyjnej, a także mobilizowanie pracowników do 
      samokształcenia w zakresie form i metod pracy operacyjnej i ich stosowania;
14) współdziałanie z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
15) prowadzenie  postępowań  przygotowawczych  dotyczących  kradzieży,  rozbojów  oraz 

wymuszeń rozbójniczych, których przedmiotem przestępstwa jest samochód;
16) zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych.



   Załącznik nr 5

Zadania Sekcji do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy

Do zadań Sekcji do walki z Przestępczością Gospodarczą należy:

1) rozpoznawanie i ujawnianie przestępczości gospodarczej określonej w kodeksie karnym 
i  innych  aktach  normatywnych  zawierających  przepisy  karne  przy  wykorzystaniu 
dostępnych form i metod pracy operacyjnej;

2) prowadzenie  postępowań  przygotowawczych  o  przestępstwa  o  charakterze 
gospodarczym  zgodnie  z  obowiązującym  stanem  prawnym,  właściwością  miejscową, 
rzeczową i funkcjonalną oraz współpraca i współdziałanie w tym zakresie z właściwymi 
dla spraw prokuraturami;

3) koordynacja  i  nadzór  nad  czynnościami  operacyjno-rozpoznawczymi,  realizowanymi 
przez podległe komisariaty i posterunki Policji w występujących obszarach zagrożeń oraz 
udzie lanie pomocy rzeczowej i merytorycznej w prowadzonych sprawach;

4) nadzór nad pracą procesową podległych  komisariatów i  posterunków Policji w zakresie 
prowadzenia  postępowań  o  charakterze  gospodarczym,  charakteryzującym  się 
zawiłością lub dotyczących nowych zagadnień;

5) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej we wszystkich 
jej  kategoriach  oraz  wypracowanie  i  wdrażanie  skutecznych  metod  w  prowadzonych 
formach pracy operacyjnej;

6) zbieranie  oraz  analizowanie  wszelkich  informacji   dotyczących  osób  fizycznych, 
podmiotów gospodarczych, zdarzeń naruszających prawo gospodarcze w celu zebrania 
materiału  dowodowego  oraz  ustalanie  składników   majątkowych  posiadanych  przez 
figurantów prowadzonych form pracy operacyjnej;

7) ujawnianie  przedsięwzięć  gospodarczych  i  operacji  finansowych  mających  na  celu 
wprowadzanie  do  legalnego  obrotu  środków  uzyskanych  w  drodze  działalności 
przestępczej;

8) rozpoznawanie i ujawnianie przestępstw korupcyjnych zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym przy wykorzystaniu dostępnych metod i form pracy operacyjnej;

9) sporządzanie  okresowych  analiz  z  uzyskiwanych  efektów  w  pracy  operacyjno-
rozpoznawczej  i  opracowywanie  na  ich  podstawie  obszarów  zagrożeń,  kierunków 
rozpoznania  oraz  określenie  zadań  w  celu  prowadzenia   skutecznych  działań 
wykrywczych;

10) współdziałanie  i  współpraca  z  organami  administracji  publicznej  oraz  instytucjami 
kontrolnymi  działającymi  na  służbowo  podległym  terenie  w  celu  ujawnienia   
i zapobiegania przestępczości gospodarczej;

11) współpraca  z  innymi  jednostkami  i  komórkami  organizacyjnymi  Policji  w  zakresie 
rozpoznawania i ujawniania przestępczości gospodarczej na terenie działania Komendy;

12) organizowanie i prowadzenie  szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego policjantów 
pionu dw.  z PG w zakresie taktyki  metodyki  rozpoznawania,  wykrywania  i  zwalczania 
przestępczości gospodarczej; 

13) zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych.



   Załącznik nr 6
   

Zadania Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Do zadań Sekcji Prewencji należy:

1) bieżący  nadzór  i  koordynowanie  funkcjonowania  służb  dyżurnych  Komendy  oraz 
podległych organizacyjnie Komisariatów Policji;

2) realizowanie  bieżących  zadań  wynikających  z  obowiązków  służby  dyżurnej  jednostki 
Policji  określonych  w  przepisach  państwowych  i  resortowych.  Kierowanie  siłami 
policyjnymi w określonych przepisami sytuacjach;

3) zapewnienie  właściwego  obiegu  informacji  pomiędzy  jednostkami  organizacyjnymi 
Komendy  dotyczących  zdarzeń  podlegających  meldowaniu,  określonych  kategorii 
przestępstw oraz wypadków drogowych;

4) przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych na numer alarmowy 112 i 997 oraz informacji na 
temat zdarzeń drogowych;

5) generowanie z systemu KSIP codziennych wydarzeń Komendy i sporządzenie zestawień 
tabelarycznych dla Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy;

6) analizowanie  wszelkich  informacji,  uwag  i  skarg  dotyczących  funkcjonowania  służb 
dyżurnych oraz opracowywanie stosownych wniosków  i ocen skuteczności ich działania.

7) prowadzenie bieżącej analizy wydarzeń na terenie miasta (powiatu);
8) opracowywanie  koncepcji  wykorzystania  NPP,  prowadzenie  i  aktualizowanie 

dokumentacji związanej z funkcjonowaniem NPP w Komendzie;
9) prowadzenie  prac  związanych  z  przygotowaniem  obronnym  Policji,  opracowywanie  

i  aktualizowanie  planów  działania  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Bydgoszczy  
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz katastrof 
naturalnych i awarii technicznych;

10) bieżąca  ocena  efektywności  służby  prewencyjnej,  zagrożeń  przestępczością, 
wykroczeniami i innymi zjawiskami kryminalnymi, wykorzystania sił oraz   właściwego ich 
rozmieszczenia;

11) sporządzanie  analiz   dla  potrzeb  dyslokacji  służby  celem  wykorzystania  ich  przez 
podlegle jednostki przy sporządzaniu planów dyslokacji;

12) sporządzanie  planów dyslokacji  służby  dla  sił  Sekcji  Patrolowej  i  Ruchu  Drogowego 
Komendy  Miejskiej  Policji  w  Bydgoszczy  (ogniwa  prewencji  i  przewodnicy  psów 
służbowych) i Oddziału Prewencji Policji;

13) opracowywanie  bieżących  decyzji  Komendanta  Miejskiego  Policji  do  działań  
w warunkach zbiorowego naruszania porządku publicznego;

14) bieżąca aktualizacja systemu alarmowego Komendy oraz nadzór nad opracowywaniem 
i aktualizacją systemów alarmowych w podległych jednostkach;

15) organizowanie  i  koordynowanie  działań  związanych  z realizacją  zabezpieczeń imprez 
sportowych  kulturalno  –  rozrywkowych,  itp.  zgromadzeń  oraz  podczas  pobytu  osób 
podlegających ochronie;

16) gromadzenie  w  policyjnych  systemach  informatycznych  informacji  o  pseudokibicach 
zakłócających  porządek  publiczny  podczas  imprez  o  charakterze  sportowym, 
artystycznym i rozrywkowym, w tym imprez masowych  oraz przekazywanie posiadanych 
informacji zainteresowanym jednostkom Policji;

17) nadzór merytoryczny nad obsługa studia monitoringu wizyjnego miasta Bydgoszczy; 
18) nadzór  nad prawidłowym  wykorzystaniem do zabezpieczenia  różnego rodzaju  imprez 

Mobilnego Centrum Monitoringu;
19) nadzorowanie i koordynowanie pracy stanowiska sprawdzeń Sekcji Prewencji;
20) organizowanie, przygotowanie i prowadzenie akcji i operacji policyjnych;
21) nadzór  nad  wprowadzaniem  danych  do  systemu  „Patrol”,  „Karty  Pracy”  oraz 

wprowadzanie danych do programu „Topografia”;



22) koordynowanie  działań  podejmowanych  przez  jednostki  policyjne  na  rzecz  poprawy 
bezpieczeństwa publicznego;

23) współdziałanie ze Strażą Miejską i innymi podmiotami pozapolicyjnymi;
24) nadzorowanie i wprowadzanie projektów dotyczących poprawy pracy dzielnicowych,
      m. in. prowadzonego przez nich rozpoznania osobowego i posesyjnego;
25) koordynowanie  działań  profilaktycznych  w walce  z  przestępczością  na terenie  miasta 

Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego;
26) propagowanie  inicjatyw  zapobiegawczych  w  ramach  prewencyjnego  programu 

„Bezpieczne Miasto” i innych programów prewencyjnych;
27) współdziałanie z różnymi podmiotami w zakresie profilaktyki, zapobiegania i zwalczania 

przestępczości;
28) nadzorowanie  problematyki  przemocy  w  rodzinie  oraz  prowadzenie  doskonalenia 

zawodowego  zakresie procedur postępowania policjantów  z „Niebieskimi Kartami”;
29) inicjowanie,  organizowanie  i  koordynowanie  działań  prewencyjnych  podejmowanych 

przez  Policję  wobec  nieletnich  zagrożonych  demoralizacją  i  popełniających  czyny 
karalne;

30) udzielanie  pomocy zespołom do spraw nieletnich  w Komisariatach Policji  w realizacji 
spraw dotyczących dzieci, młodzieży i ich rodzin; 

31) współdziałanie  z  innymi  pionami  policyjnymi  w  zakresie  rozpoznawania  środowisk 
nieletnich oraz ścigania nieletnich sprawców czynów karalnych;

32) ustalanie  sytuacji  i  przyczyn  moralnego  zagrożenia  nieletnich  oraz  podejmowanie 
czynności zmierzających do poprawienia ich warunków opiekuńczo – wychowawczych;

33) uczestniczenie w pracach zespołów, komisji, organizacji społecznych, których działalność 
ma na celu skoordynowanie systemu zapobiegania demoralizacji oraz pomocy nieletnim;

34) utrzymywanie  stałego  kontaktu  z  sądami  rodzinnymi  i  organizacjami  właściwymi  
w sprawach opieki i wychowania dzieci i młodzieży;

35) uczestniczenie  w  spotkaniach  z  młodzieżą,  rodzicami,  pedagogami  w  ramach 
problematyki przestępczości, demoralizacji i zjawisk patologicznych wśród nieletnich;

36) opracowywanie analiz dotyczących problematyki nieletnich i prewencji kryminalnej;
37) realizacja zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych dotyczących nieletnich;
38) nadzorowanie  i  koordynowanie  pracy  Policyjnej  Izby  Dziecka,  a  także  nadzór  nad 

zapewnieniem właściwych warunków w zakresie opieki nad nieletnimi przebywającymi w 
Policyjnej Izbie Dziecka oraz realizowanymi programami wychowawczymi;

39) nadzorowanie  problematyki  zwalczania,  ograniczania  zjawiska  alkoholizmu  i  innych 
patologii społecznych;

40) zaopatrywanie Komendy  w  bloczki  mandatów  karnych  z  Urzędu  Wojewódzkiego  
w Bydgoszczy;

41) zapewnienie  stosowania  prawidłowej  wykładni  prawa  o  wykroczenia  i  innych  aktów 
prawnych dotyczących zadań realizowanych przez prewencję;

42) współdziałanie  z  Sądem  Grodzkim  w  zakresie  oskarżania  oraz  stosowania  środków 
zaskarżania od wydanych orzeczeń;

43) nadzorowanie działalności zespołu oskarżycieli Komendy;
44) koordynowanie i nadzór nad działaniami Policji wobec cudzoziemców i uchodźców;.
45) wykonywanie czynności związanych  z rejestracją broni pneumatycznej;
46) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach kolejowych;
47) nadzór nad prawidłowością sprawozdań statystycznych (druki STP);
48) nadzór nad zagadnieniem holowanych pojazdów realizowanym w Komisariatach Policji  

w Bydgoszczy (zgodnie z treścią art. 130 a i 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym);
49) współpraca z podmiotami holującymi i  przechowującymi pojazdy w zakresie pojazdów 

holowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym;
50) ochrona bezpieczeństwa ludzi i środowiska wodnego oraz utrzymywanie bezpieczeństwa 

porządku  publicznego  na  obszarach  wodnych.  Tworzenie  w  porze  letniej  placówek 
sezonowych.

51) uczestniczenie  w  rozwoju  społecznych  form  ochrony  bezpieczeństwa  porządku  na 
wodach  i  ratownictwa  wodnego  poprzez  utrzymanie  więzi  z  klubami  wodnymi, 
organizacjami i instytucjami;



52) nadzór i koordynacja pracy policjantów pełniących służbę w Pomieszczeniach  dla Osób 
Zatrzymanych;

53) zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych;
54) współdziałanie  z  kierownikami  jednostek,  które  bezpośrednio  zarządzają  obszarami, 

obiektami  i  urządzeniami  podlegającymi  obowiązkowej  ochronie,  z  podmiotami 
prowadzącymi tę ochronę oraz organizatorami szczególnej ochrony;

55) współpraca  z  podmiotami  odpowiedzialnymi  za  bezpieczeństwo  obiektów  i  obszarów 
uznanych za potencjalne cele zamachów terrorystycznych;

56) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach;
57) organizowanie  i  prowadzenie  doskonalenia  zawodowego  dla  policjantów  oraz 

pracowników prewencji i innych komórek organizacyjnych Komendy;
58) nadzór  nad  problematyką  doprowadzania  i  konwojowania  osób  w  jednostkach  

i komórkach podległych Komendzie;
59) nadzór nad policjantami ogniw patrolowo-interwencyjnych w zakresie służby patrolowej;
60) analizowanie  wydarzeń  nadzwyczajnych  zaistniałych  w  trakcie  wykonywania  zadań 

konwojowo-ochronnych oraz podejmowanie działań w celu ich wyeliminowania;
61) koordynowanie i  nadzór nad służbą pełnioną przez policjantów – przewodników psów 

służbowych;
62) zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych.



   Załącznik nr 7
   

Zadania Sekcji Patrolowej i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w 
Bydgoszczy

Do zadań Sekcji Patrolowej i Ruchu Drogowego należy:

1) pełnienie służby patrolowej,  podejmowanie  interwencji  na terenie miasta Bydgoszczy  
i  powiatu  bydgoskiego  oraz  zapewnienie  bezpieczeństwa  na  drogach  podległych 
Komendzie;

2) ochrona  życia  i  zdrowia  obywateli  oraz  mienia  przed  bezprawnymi  zamachami 
naruszającymi te dobra;

3) pozyskiwanie informacji o charakterze kryminalnym;
4) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom 

oraz innym zjawiskom patologii społecznej;
5) wnioskowanie o kierowanie na badania lekarskie lub psychologiczne kierowców;
6) prowadzenie rozpoznania pod względem minersko – pirotechnicznym;
7) zapewnienie  bezpieczeństwa  i  porządku  w  miejscach  publicznych  oraz  środkach 

komunikacji publicznej;
8) kontrola  i  egzekwowanie  przestrzegania  przepisów porządkowych  i  administracyjnych 

związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
9) zabezpieczenie  imprez  o  charakterze  masowym,  w  tym  sportowych,  artystycznych  

i  rozrywkowych  oraz   uroczystości  związanych  z   wykorzystaniem  dróg  w  sposób 
szczególny;

10) prowadzenie działań i akcji policyjnych zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym;

11) opracowanie opinii dotyczących zagadnienia inżynierii ruchu drogowego;
12) prowadzenie działalności propagandowo – profilaktycznej;
13) likwidacja skutków zdarzeń drogowych;
14) ujawnienie i dyscyplinowanie sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych w ruchu 

drogowym;
15) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia;
16) oskarżanie w sprawach o wykroczenia;
17) egzekwowanie przepisów o transporcie drogowym;
18) prowadzenie czynności z  wykroczeń ujawnionych z pomocą fotoradarów;
19) obsługa systemów informatycznych (SEWIK, KSIP, PATROL, inne);
20) rejestrowanie  w systemie informatycznym kart kierowców popełniających wykroczenia w 

ruchu drogowym;
21) współpraca  w  realizacji  czynności  służbowych  z  innymi  podmiotami,  m,  in.  Strażą 

Miejską,  Żandarmerią  Wojskową,  Strażą  Ochrony  Kolei,  Inspekcją  Transportu 
Drogowego;

22) prowadzenie postępowań wyjaśniających, skargowych i dyscyplinarnych;
23) prowadzenie  doskonalenia  zawodowego  dla  policjantów  sekcji  oraz  innych  jednostek 

podległych Komendzie z zakresu działań realizowanych przez Sekcję Patrolową i Ruchu 
Drogowego;

24) zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych.  



   Załącznik nr 8

Zadania Sekcji Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Do zadań Sekcji Kontroli należy:

1) kontrolowanie podległych komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie:
a) prawidłowości kierunków działania, doboru środków oraz wykonywania zadań a także 

wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników zatrudnionych 
w tych jednostkach oraz sprawdzanie wykonywania zaleceń pokontrolnych,

b) efektywności funkcjonowania struktur organizacyjnych, form i metod zarządzania oraz 
nadzoru służbowego,

c) prawidłowości stosowania obowiązujących procedur i przepisów prawnych,
d) przestrzegania zasad gospodarowania mieniem oraz środkami finansowymi,
e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy/  służby oraz ochrony przeciw 

pożarowej;
2) koordynowanie  działań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy/  medycyny  pracy 

służby  oraz  ochrony  przeciw  pożarowej  w  jednostkach  i  komórkach  organizacyjnych 
Komendy; 

3) przyjmowanie,  rozpatrywanie  i  załatwianie  skarg  i  wniosków dotyczących  działalności 
Policji  oraz  nadzorowanie  i  kontrolowanie  wykonywania  zadań  w  tej  mierze  przez 
podległe jednostki i komórki organizacyjne Policji;

4) analizowanie  ujawnionych  nieprawidłowości  i  zagrożeń  w  funkcjonowaniu  Policji, 
opracowywanie  wniosków,  wytycznych  i  zaleceń  mających  na celu  ich  eliminowanie  
i zapobieganie ich powstawaniu;

5) opracowywanie informacji i dokumentów planistyczno – sprawozdawczych związanych  
z działalnością kontrolną Sekcji;

6) prowadzenie czynności wyjaśniających realizowanych w trybie art. 134 ust. 4 Ustawy  
o Policji oraz czynności wyjaśniających realizowanych poza trybem ustawowym;

7) prowadzenie postępowań szkodowych;
8) organizacja inwentaryzacji majątku Komendy oraz nadzorowanie zespołów spisowych;
9) zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych.



Załącznik nr 9

Zadania Stanowiska Samodzielnego do spraw Prawnych Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy

Do zadań Stanowiska Samodzielnego do spraw Prawnych należy:

1) reprezentowanie Komendanta Miejskiego Policji w postępowaniach sądowych;
2) badanie  zasadności  zgłaszanych  roszczeń  odszkodowawczych  i  przedstawianie 

wniosków co do sposobu ich załatwiania;
3) opiniowanie aktów prawnych wydawanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
4) zapewnianie policjantom i  pracownikom policji  pomocy i  ochrony prawnej  w związku  

z pełnieniem przez nich służby / pracy/;
5) bieżące doradztwo prawne Komendantowi Miejskiemu Policji;
6) udzielanie informacji o aktualnym stanie i zakresie aktów prawnych dotyczących Policji;
7) udział w uzgodnieniach dotyczących tworzenia projektów aktów normatywnych z zakresu 

działania policji;
8) wykonywanie innych zadań zlecanych doraźnie przez Komendanta Miejskiego Policji, nie 

wykraczających poza zakres pomocy prawnej;
9) zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych.



   
Załącznik nr  10

   
    

Zadania Sekcji Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
   
Do zadań Sekcji Kadr i Szkolenia należy:
    
1) obsługa  kadrowa  policjantów  i  pracowników  Policji  w  zakresie  zastrzeżonym  dla 

Komendanta Miejskiego Policji;
2) prowadzenie, dysponowanie i przechowywanie akt osobowych oraz kartotek policjantów 

i pracowników Komendy i jednostek podległych;
3) prowadzenie naboru osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie oraz prze-

prowadzanie czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji w 
zakresie zleconym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy;

4) prowadzenie ewidencji etatowej, statystyki i sprawozdawczości kadrowej; 
5) bieżące wprowadzanie danych i ich aktualizacja w systemie KADRA;
6) prowadzenie  dokumentacji  organizacyjno  -  etatowej  oraz  ewidencjonowanie  pieczęci, 

stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyj-
nych Policji;

7) wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji pracowników Policji oraz legitymacji ubezpie-
czeniowych;

8) prowadzenie  postępowań  dyscyplinarnych  oraz  ewidencjonowanie  przewinień 
dyscyplinarnych;

9) opracowywanie zleconych przez kierownictwo jednostki oraz Wydział Kadr i Szkolenia 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zadań analityczno – sprawozdawczych;

10) ścisła współpraca w Wojskową Komendą Uzupełnień,  a także Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych i innymi instytucjami w sprawach kadrowych i mobilizacyjnych;

11) realizacja spraw kadrowo – mobilizacyjnych;
12) bieżąca współpraca z Wydziałem Kadr i Szkolenia  KWP w Bydgoszczy oraz  komórką 

emerytalno  - rentową;
13) nadzór nad opracowaniem i realizacją planu szkolenia lokalnego w jednostkach i 
      komórkach organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy;
14) realizowanie działań z zakresu strzelania i sprawności  fizycznej policjantów z jednostek 

i komórek organizacyjnych Komendy;
15) prowadzenie rocznych testów sprawności fizycznej dla policjantów Komendy;
16) nadzorowanie  praktyk  zawodowych  słuchaczy  szkół  Policji  jak  i  praktyk  studenckich  

w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy;
17) upowszechnianie  i  organizowanie  przedsięwzięć  kulturalnych,  edukacyjnych, 

turystyczno-rekreacyjnych i sportowych;
18) obsługa sekretarsko - biurowa Komendanta Miejskiego Policji oraz I Zastępcy Komen-

danta Miejskiego Policji;
19) organizowanie  obiegu poczty specjalnej i zwykłej w Komendzie;
20) gromadzenie  i  opracowywanie  zasobu archiwalnego,  podlegającego przechowywaniu  

w składnicy akt;
21) opracowywanie  założeń  organizacyjnych  oraz  koncepcji  funkcjonowania  struktur 

Komendy  na podstawie obowiązujących regulacji prawnych i wytycznych;
22) prowadzenie ewidencji przepisów resortowych  /KGP, KWP/, bieżąca  aktualizacja aktów 

normatywnych, decyzji, zarządzeń i rozkazów wydanych  przez Komendanta Miejskiego 
Policji oraz zapewnienie właściwej dystrybucji do podległych komórek i jednostek organi-
zacyjnych;

23) organizowanie i protokołowanie odpraw i narad Komendanta Miejskiego Policji;
24) nadzór nad pracą  kancelaryjno - biurową  w podległych jednostkach i komórkach organi-

zacyjnych Komendy;
25) organizacja przedsięwzięć związanych z uroczystościami państwowymi i policyjnymi;
26) zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych.

   



Załącznik nr 11

Zadania Stanowiska Samodzielnego do spraw Komunikacji Społecznej Komendy 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Do zadań Stanowiska Samodzielnego do spraw Komunikacji Społecznej należy:

1) reprezentowanie Komendanta Miejskiego Policji w środkach masowego przekazu;
2) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez 

Komendanta Miejskiego Policji;
3) informowanie  regionalnych  środków  masowego  przekazu  o  przedsięwzięciach 

realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy  oraz podległe jednostki;
4) po  uzgodnieniu  z  rzecznikiem  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Bydgoszczy, 

udzielanie  ogólnopolskim  oraz  zagranicznym środkom masowego przekazu informacji 
o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie powiatu; 

5) udzielanie informacji na zgłaszane pytania;
6) udział  w  szkoleniach  z  zakresu  kontaktów  funkcjonariuszy  i  pracowników  Policji  ze 

środkami  masowego  przekazu  oraz  organizowanie  szkoleń  z  tego  zakresu  dla 
pracowników i funkcjonariuszy Komendy i jednostek podległych;

7) po  uzgodnieniu  z  rzecznikiem  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Bydgoszczy 
udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest Komendant Miejski Policji 
oraz podległe mu komórki i jednostki organizacyjne Policji; 

8) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom 
masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jednostki;

9) współuczestniczenie  w  kształtowaniu  strategii  i  koncepcji  działań  informacyjnych  na 
terenie  powiatu,  dotyczących  przedsięwzięć  podejmowanych  przez  Policję   w  celu 
rozwiązania  najważniejszych  problemów  w  zakresie  patologii  społecznej,  zjawisk 
kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem;

10) utrzymanie stałego kontaktu z lokalnymi mediami i kształtowanie pozytywnego wizerunku 
Komendy w środkach masowego przekazu;

11) analizowanie treści  publikacji   w lokalnych mediach pod kątem informacji  o wszelkich 
zagrożeniach i naruszeniach prawa na terenie powiatu; 

12) przygotowywanie dla Komendanta Miejskiego Policji syntetycznych informacji o 
sygnalizowanych przez media problemach w pracy Policji i związanych z pracą w Policji;

13) współpraca z samorządami, instytucjami pozapolicyjnymi w zakresie tworzenia obrazu 
Policji zgodnego z oczekiwaniami społeczeństwa; 

14) udział w imprezach społecznych promujących służbę i pracę w Policji.

 



Załącznik nr 12
   

Zadania Sekcji Administracyjno – Gospodarczej Komendy Miejskiej Policji w Bydgosz-
czy

Do zadań Sekcji Administracyjno-Gospodarczej należy:

1) prawidłowa  realizacja postanowień w wydatkowaniu środków budżetowych w zakresie 
gospodarki objętej działalnością sekcji;

2) inicjowanie usprawnień w dziedzinie działalności gospodarczej;
3) nadzór nad prowadzoną  w sekcji gospodarką materiałowo-techniczną;
4) podejmowanie  działań  zmierzających  do  pełnego  zabezpieczenia  potrzeb  w zakresie 

wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy oraz zbiorowego podległych jednostek;
5) zapewnienie  prawidłowej  i  terminowej  realizacji  świadczeń  wynikających  z  funkcji   

i zakresu działania SAG;
6) planowanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań;
7) prowadzenie  rejestru  i  uzgadnianie  wydatków   z  Wydziałem  Finansów  Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w poszczególnych pozycjach, paragrafach i grupach 
zgodnie z przyznanym limitem finansowym;

8) obsługa kasowa jednostki;
9) pobieranie, rozliczanie czeków i gotówki z KWP w Bydgoszczy oraz banku;
10) terminowe dostarczanie wytworzonych dokumentów finansowych do KWP w Bydgoszczy 

/właściwe wydziały zaopatrujące/;
11) terminowe  rozliczanie  się  z  dokumentów  finansowych  przekazanych  do  wypłaty  

z Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy;
12) terminowe rozliczanie się z przekazanych środków na wypłatę należności /przekazanie 

nie  pobranych  w  terminie  środków  pieniężnych  na  konto  depozytowe  KWP 
w Bydgoszczy/;

13) terminowe rozliczanie się z dokumentów finansowych i gotówki udzielanej na realizację 
niektórych należności w formie zaliczki;

14) merytoryczne   opracowanie  rachunków z  tytułu  wykonanych  ekspertyz,  sporządzanie 
zestawienia zbiorczego i przesyłanie do Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy;

15) realizacja wniosków w zakresie przejazdów do szkół funkcjonariuszy;
16) przesyłanie rozkazów o wyróżnieniu do Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy oraz 

prowadzenie ewidencji szczegółowej w tym zakresie;
17) przesyłanie  do  Wydziału  Finansów  KWP  w  Bydgoszczy  zatwierdzonych  wniosków 

z zakresu funduszu wspomagającego;
18) obsługa ubezpieczeń grupowych;
19) przyjmowanie, rejestrowanie mandatów gotówkowych, a następnie odprowadzanie ich do 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
20) rozliczanie podróży służbowych funkcjonariuszy;
21) prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz przesyłanie do Wydziału 

Finansów  KWP  w  Bydgoszczy  informacji  o  przyznanych   i  wcześniej  spłaconych 
pożyczkach;

22) rozliczanie kosztów stawiennictwa świadka;
23) prowadzenie  spraw  związanych  z  wynajmowaniem  podmiotom  zewnętrznym 

pomieszczeń  czasowo  zbędnych  i  naliczanie  należności  w  tym  zakresie  oraz  najem 
obiektów do potrzeb służbowych od ww. podmiotów;

24) prowadzenie spraw związanych z podatkami od nieruchomości;
25) Prowadzenie spraw związanych z:

a) gospodarką odpadami /ścieki, śmieci/,
b) zakupami przez KWP w Bydgoszczy na wniosek kierownika jednostki opału, 

środków czystości, materiałów,



c) konserwacja sprzętu kwaterunkowego i nieruchomości,
d) dezynfekcją i deratyzacją nieruchomości,
e) dostawą mediów,
f) pilotowaniem  w  imieniu  KWP  w  Bydgoszczy  rutynowych  prac  konserwacyjnych  

w tym  przeglądów kominiarskich, instalacji gazowych, elektrycznych i odgromowych.
26) zgłaszanie potrzeb w zakresie legalizacji sprzętu p. poż;
27) przygotowanie półrocznych informacji o zużytym opale w celu naliczenia podatku z tytułu 

ochrony środowiska;
28) prowadzenie  ewidencji  dotyczącej  urlopów  oraz  absencji  chorobowej  pracowników 

obsługi, konserwatorów i robotników gospodarczych;
29) prowadzenie książek obiektów budowlanych dla obiektów administrowanych przez 

Komendę;
30) naliczanie należności  za lokale mieszkalne przyznane funkcjonariuszom w budynkach 

będących w trwałym zarządzie KWP w Bydgoszczy;
31) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym faktur związanych 

z eksploatacją i administrowaniem nieruchomości;
32) zgłaszanie  potrzeb  oraz  realizacja  drobnych  prac  konserwacyjnych  i  awaryjnych  

w budynkach  zajmowanych  przez  Komendę i   jednostki  podległe  oraz  wyszukiwanie 
lokalnych wykonawców na te prace;

33) administrowanie mieszkaniami w budynkach służbowych;
34) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Komendy;
35) opiniowanie  wniosków  dot.  zrzeczenia  się  dyspozycyjności  przez  Komendanta 

Miejskiego Policji  lokalu mieszkalnego w celu wykupu lub zmiany;
36) rozpatrywanie oświadczeń mieszkaniowych funkcjonariuszy i emerytów za lata ubiegłe;
37) prowadzenie  ewidencji  wniosków  o  przydział  lokalu  lub  kwatery  oraz  rozpatrywanie 

wniosków o przyznanie dotacji mieszkaniowej;
38) przygotowywanie  i  ewidencjonowanie  decyzji  administracyjnych  dot.  równoważników, 

pomocy finansowej na uzyskanie mieszkania, przydziału lokalu lub kwatery;
39) sporządzanie list wypłat równoważników pieniężnych za brak i remont mieszkania oraz 

pomocy finansowej na uzyskanie lokalu;
40) prowadzenie kart mieszkaniowych funkcjonariuszy;
41) prowadzenie wydatków finansowych związanych z prawem do mieszkania funkcyjnego.
42) zbieranie i opracowywanie wniosków o świadczenie z ZFŚS;
43) opracowywanie sprawozdawczości z zakresu spraw socjalnych oraz ustalanie potrzeb.
44) pomoc  w  organizacji  wypoczynku  funkcjonariuszy  i  pracowników  Komendy  oraz  ich 

rodzin;
45) prowadzenie ewidencji oraz właściwe udokumentowanie kwestii związanych z udzielaną 

pomocą dla funkcjonariuszy z funduszu nagród i zapomóg oraz pracowników Policji  w 
ramach środków ZFŚS;

46) prowadzenie posiedzeń Komisji Socjalnych;
47) prowadzenie gospodarki magazynowej;
48) opracowywanie tabel należności wyposażenia wynikającego z zakresu działania zgodnie 

z  obowiązującymi  przepisami  w  działach:  mundurowym,  sprzętu  techniki  policyjnej 
i biurowej, sprzętu żywnościowego, kwaterunkowego;

49) ustalanie potrzeb i opracowanie planu materiałowo-finansowego na sprzęt i materiały  
w poszczególnych grupach gospodarowania;

50) prowadzenie  ewidencji  pomocniczej  w  zakresie:  uzbrojenia  i  sprzętu  techniczno-
bojowego, sprzętu techniki policyjnej, sprzętu kwaterunkowo-biurowego, sprzętu p.poż., 
sprzętu techniki biurowej, sprzętu kulturalno-oświatowego, sportowego i szkoleniowego, 
druków  i  formularzy  akcydensowych,  sprzętu  żywnościowego  i  środków  żywności, 
przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, środków higieny osobistej, psów służbowych;

51) prowadzenie  ewidencji  pomocniczej  i  magazynowej,  rozchodu sprzętu  materiałów dla 
jednostek  sobie  podległych  w  zakresie:  prowadzenia  ksiąg  i  kart  przychodowo-
rozchodowych,  prowadzenie rejestru wydanych dowodów przychodowo-rozchodowych, 
porównania stanów z ewidencją główną w kwartale;



52) naliczanie ryczałtów i równoważników pieniężnych:
a) w zamian za wyżywienie w naturze wypłacane policjantom,
b) za pranie odzieży ochronnej i roboczej, a także specjalnej wykonywane we

  własnym zakresie,
c) za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego,
d) za wyżywienie psów służbowych.

53) współudział w organizacji wyżywienia w naturze i przesyłanie do Wydziału Zaopatrzenia 
KWP  list  wydanego  wyżywienia  wraz  z  fakturą  po  merytorycznym  i  rachunkowym 
sprawdzeniu;

54) nadzór i kontrola nad gospodarką sprzętem i materiałami w jednostkach podległych;
55) przygotowanie  wybrakowania  sprzętu  i  materiałów  w  jednostce  oraz  komórkach 

podległych;
56) prowadzenie  działalności  naprawczo-konserwacyjnej  po  uzgodnieniu  z  Wydziałem 

Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy i rejestru usług w zakresie:
a) konserwacji i napraw przedmiotów zaopatrzenia mundurowego,
b) usług pralniczych i krawieckich,
c) kosztów badań osób zatrzymanych,
d) konserwacji i napraw sprzętu biurowego, p.poż., kwaterunkowego, kulturalno – 

         oświatowego oraz szkoleniowo-sportowego,
e) profilaktyki weterynaryjnej;

57) prowadzenie  rejestrów i  kontrola  wydatków  w poszczególnych  grupach budżetowych 
zgodnie z przyznanym limitem finansowym w danym dziale;

58) zarządzanie  przekazanymi  środkami  materiałowo-technicznymi  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami;

59) prowadzenie   ewidencji  pomocniczej  środków  transportu  w  księdze  ewidencji 
indywidualnej sprzętu transportowego;

60) bieżąca kontrola eksploatacji sprzętu transportowego;
61) zapewnienie sprawności użytkowania sprzętu transportowego w zakresie wykonywania 

obsług codziennych oraz planowania pojazdów do obsług większego rzędu i napraw;
62) wystawianie,  rozliczanie  i  przechowywanie  miesięcznej  książki  kontroli  sprzętu 

transportowego;
63) dokumentowanie  eksploatacji  sprzętu  transportowego  oraz  sporządzanie 

i przekazywanie do Wydziału Transportu  KWP w Bydgoszczy :
a) informacji o eksploatowanym sprzęcie transportowym w określonym zakresie,
b) propozycji dotyczących wycofania z użytkowania sprzętu transportowego;

64) prowadzenie  ewidencji  pomocniczej  pobranych,  zakupionych  w  ramach  akredytyw 
materiałów i części;

65) rozliczanie kierowców z pobranego paliwa, przejechanych kilometrów oraz prowadzenie 
bieżącego nadzoru w tym zakresie;

66) sporządzanie  list  wypłat  za  wykonywanie  dodatkowych  czynności  OC  oraz  bieżący 
nadzór nad ww. czynnościami;

67) prowadzenie  ewidencji  ważności  badań  lekarskich  kierowców  oraz  wydawanych 
zezwoleń i świadectw kwalifikacji;

68) planowanie  w zakresie zaopatrzenia  w materiały  pędne i  eksploatacyjne na potrzeby 
środków transportu jednostki oraz prowadzenie pomocniczej ewidencji i weryfikowanie w 
tym zakresie;

69) przechowywanie wszelkiej dokumentacji dot. sprzętu transportowego, a w szczególności: 
dowody rejestracyjne, dowody techniczne sprzętu transportowego, dowody wydania lub 
przyjęcia, protokoły zdawczo odbiorcze;

70) nadzór nad policyjnym parkingiem strzeżonym;
71) prowadzenie rozliczeń oraz weryfikacja  rachunków w zakresie wydatków na transport 

w tym holowanie i parkowanie zabezpieczonych pojazdów oraz terminowe dostarczanie 
ich do Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy;

72) uczestnictwo  w  corocznych  przeglądach  pojazdów  oraz  sprzętu  pływającego 
w jednostce;



73) organizacja oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności 
i informatyki na terenie działania Komendy  i jednostkach podległych;

74) zapewnienie  podstawowej  obsługi  technicznej  sprzętu  łączności  i  informatyki  oraz 
obsługi technologicznej w niezbędnym zakresie;

75) utrzymywanie  i  obsługa  sieci  kablowej  i  abonenckich  stacji  systemów  łączności 
i informatyki;

76) prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji łączności w zakresie:
a) siatki kryptonimów indywidualnych,
b) mobilizacyjnego rozwinięcia łączności Komendy,
c) operacji policyjnych;

77) udział  w  pracach  wdrożeniowych  dotyczących  nowych  systemów  i  technologii 
wdrażanych centralnie i lokalnie  oraz uczestnictwo w procesie szkolenia w wymienionym 
zakresie oraz szkolenie użytkowników w Komendzie i jednostkach podległych;

78) dokonywanie  nieskomplikowanych  napraw,  zabiegów  konserwacyjnych,  okresowych 
sprawdzeń parametrów technicznych sprzętu łączności i informatyki;

79) administrowanie bazami danych funkcjonującymi w Komendzie i jednostkach podległych;
80) nadzór  nad  legalnością  systemów  operacyjnych  i  oprogramowania  użytkowanego 

w Komendzie i jednostkach podległych;
81) nadzór nad realizacją uprawnień do centralnych i lokalnych systemów informatycznych;
82) wprowadzanie  do systemu KSIP (Krajowego  Systemu Informacji  Policyjnej)  informacji 

z dokumentów źródłowych dotyczących rejestracji przestępstw, rejestracji procesowych 
(w zakresie osób i podmiotów), notowań kryminalnych (w zakresie osób i podmiotów);

83) wprowadzanie  do  systemu  KSIP  informacji  z  dokumentów  źródłowych  dotyczących 
rejestracji osób poszukiwanych (ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem 
sprawiedliwości) i osób zaginionych;

84) usuwanie  zapisów  dotyczących  zarejestrowanych  przestępstw,  postępowań 
zawierających informacje zbędne lub obarczone błędem na pisemne wnioski o usunięcie 
zapisu ze zbioru danych KSIP;

85) obsługa  modułu  Pkr-1  w  zakresie  informacji  jawnych  i  poufnych.  a  także  udzielanie 
stosownych odpowiedzi dotyczących sprawdzeń osób i podmiotów; 

86) wprowadzanie  do  systemu  TEMIDA  informacji  z  dokumentów  źródłowych 
obowiązujących w rejestracji statystycznej przestępczości;

87) współpraca  z  Wydziałem  Wywiadu  Kryminalnego  KWP  w  Bydgoszczy  w  zakresie 
nadzoru  merytorycznego  nad  jakością,  prawidłowością  i  kompletnością  informacji 
wprowadzanych do policyjnych baz danych z terenu Komendy i jednostek podległych;

88) wykonywanie  typowań,  sprawdzeń  i  analiz  na  zlecenia  komórek  i  jednostek 
organizacyjnych Komendy w oparciu o dane zawarte w bazach KSIP, TEMIDA i STAT;

89) wykonywanie  sprawdzeń  w  KCIK-u  (Krajowym  Centrum  Informacji  Kryminalnych)  na 
zlecenia komórek i jednostek organizacyjnych KMP;

90) prowadzenie  ewidencji  pomocniczej  sprzętu  w  użytkowaniu  i  ilościowej  materiałów 
łączności i informatyki w Komendzie i jednostkach podległych;

91) współpraca   z  Wydziałem  Łączności  i  Informatyki  KWP  w  Bydgoszczy  w  zakresie 
dotyczących wyposażenia w sprzęt łączności i informatyki;

92) obsługa  techniczna  Systemu  Nagrywania  Rozmów  Telefonicznych  i  Radiowych 
(stanowisko dyżurnego Komendy/ Komisariatu), w tym udostępnianie zabezpieczonych 
informacji policjantom za zgodą Komendanta Miejskiego Policji;

93) obsługa techniczna w zakresie sprzętu łączności radiowej podczas imprez sportowych 
i rozrywkowych;

94) wykonywanie zadań wynikających z przestrzegania przepisów BHP i ppoż;
95) sporządzanie  dokumentacji  dotyczącej  darowizn  rzeczowych  oraz  finansowych  dla 

komórek i jednostek organizacyjnych podległych Komendzie;
96) uaktualnianie bazy Uni – Sesin zgodnie z przyznanymi uprawnień;
97) prowadzenie  ewidencji  użytkowników  służbowych  telefonów  komórkowych 

oraz dokumentacji związanej z zagadnieniem telefonii komórkowej; 
98) zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych.



 Załącznik nr 13
   

Zadania Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie i jednostkach podległych;
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, 

przechowywane  lub  przekazywane  informacje  niejawne  w zakresie  określonym przez 
przepisy szczególne;

3) opracowanie i bieżąca aktualizacja planu ochrony obiektów Komendy  oraz opiniowanie 
planów ochrony obiektów jednostek podległych;

4) nadzór nad stosowaniem środków ochrony fizycznej obiektów Komendy oraz jednostek 
podległych;

5) opracowanie  i  bieżąca  aktualizacja  planu  postępowania  w  Komendzie  z  materiałami 
zawierającymi  informacje  niejawne  stanowiące  tajemnicę  państwową  w  razie 
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji;

6) opracowanie i  bieżąca aktualizacja planu ochrony informacji  niejawnych w Komendzie 
oraz nadzorowanie jego realizacji;

7) kształtowanie  systemu dostępu do  informacji  niejawnych  w Komendzie  i  jednostkach 
podległych;

8) nadzór nad funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej i jej oddziałów oraz obiegu dokumentów 
niejawnych;

9) kontrola ochrony informacji  niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie 
w Komendzie i jednostkach podległych;

10) współpraca  ze  służbami  ochrony  państwa  w  zakresie  przewidzianym  w  przepisach 
o ochronie informacji niejawnych;

11) nadzór  nad  przestrzeganiem  zasad  ochrony  danych  osobowych  przetwarzanych 
w Komendzie i jednostkach podległych;

12) zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych; 
13) nadzorowanie  archiwizowania  dokumentów wytwarzanych  w Komendzie i  jednostkach 

podległych,  w  tym  opiniowanie  protokołów  brakowania  materiałów  nie  podlegających 
archiwizowaniu;

14) gromadzenie  i  opracowanie  zasobu  archiwalnego,  podlegającemu  w przechowywaniu 
w składnicy akt;

15) udostępnienie  materiałów  archiwalnych  ze  składnicy  akt  Komendy  i  nadzorowanie 
procesu udostępniania akt poza resort spraw wewnętrznych ze składnic akt podległych 
jednostek; 

16) koordynacja działalności archiwalnej w jednostkach podległych Komendzie;
17) prowadzenie  cyklicznych  szkoleń  w  zakresie  ochrony  informacji  niejawnych,  ochrony 

danych osobowych oraz archiwizacji.
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