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zm ien [arją,}tl |"$g uł [ et :,nr i rl l,ilr,nlendy Powiatowej Pol icj i w Grójcu

|\,la podstawie, a,]i, l'ul§l ,:l l,.]l;ilta,,l,,!,z:.dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z2020 r"

poz:. 13€;[)) ustal3 się, ccl r];astęp,ljtł

§ 1. W regulamirlle, |łl.crlerlc;],,i iJc,iuiatowej Policji w Grojcu z dnia 16 grudnia 2016 r.
,wprouradza się następujac,s zrniar,1

1) v,,, § i3 w pkt 4:
a'r uchyla się lit c;

i:) vt,, lit. f śrec:rril< zel§;tę|p-]jB sie; ;:rzecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:
,,1 ) Z.espół WspornagaJl;1,:;y,.'.

i|) ll |il 1'l pkt 48 otrz:yn"lu,lel blzrrli,;t-lie ,

,,,,:l[}) rrvykonywanie zarc.traar,,// ż:,Jrkresie bezpośredniej ochrony obiektow Komendy oraz
oi)l,i3cc,\//ywanie L bielząt:;in ak]:uaIi;:ałla planu ochrony obiektow Komendy;";

:3) 1u,l§ 2() po pkt 1C CłlJajt,, s f ::l|lt 
,10l-l i 10b w brzmieniu:

. ,1 {-Ja) rlonitoro,n,an!e 1lr::tr.relŁ, i ,łll,,,,k,:;nywanie zadań z zakresu medycyny pracy;
iOb) opra:i)\/l,\/vl,/i}ni-r l),l],ńlćtr{:lzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej

i<ir;rle:ldy jako jeci;"lrrt;lk:i n16larlz:;,;ic;yjnej Policji przewidzianej do militaryzacji, zgodnie
:r rlbo,.viązującl,rn jlr l:,/t,:} ::; ltt,r;si* rlrzepisami;";

,tl) tli:|,lyla się § 22;

15) §r źil13 otrzymuje brzrrlierlie_
,,§ 23 Dr:l ;zaclarl ,Zli;ls:nclłu do spraw Ochrony lnformacji Niejawnych należy

!, izcz3§Iolności
]' ;l;apellrnienie ochrcn5l ini'n ""lac;i niejawnych Komendy i Komisariatu, w tym

$. osOwari ie śrclc i lolł l)ezp i t.c;z,l l',i stwa f izyczneg o,
: ;ł:łlpevlnienie rrchtotly sysie"rto,"r,, teleinformatycznych, w ktorych są przetwarzane

rlfo,n, acje nir;ja ł, "re

z:"arz.ądzanie ryzvl<ieln, hle;łpl*czeństwa informacji niejawnych w Komendzie
, i( crn i sari acifl, \v §zczLa g ó l r, cl s ci szacow anie ryzyka,,

i k:ilnirtLIa ochi,or1, inli:rilłtrjl nir-.trawnych oraz przestrzegania przepisow o ochronie
|;,,ch informacii, ,1,o* s,ź]ci:r3tJt_lncrści okresowa kontrola ewidencji, materiałow i obiegu
:::llk:-,rnentÓw,
*3ii;ic()wy,warie ierkit-ia!jzr;t]lljlliiĄ planu ochrony informacji niejawnych Komendy

Kcmisa:iatL], v/ o)/rn vrl iiłi:lli:i llrll]lrowodzenia Stanu nadzwyczĄnego i nadzorowanie
t gc realizacj :

: t,,c1,1*,adzenie sz<r::,l*',i ,ńl -ł:lll ,il,,i{],li ochrony informacji niejawnych;, 11;,,ęlt,,;ad2enie plcstęp,c,,,Ą,afl ::1tr.:,r,),"|,"lzających zwykłych i poszerzonych oraz kontrolnych
r:, l)§.ę po\Ą/a ń strlr al,u lrJ r aj ;irc yr,:i, l,

lJ:O,,^",adzenie erlliu;r!,ie go ,1\/\,lil,i,7u osob zatrudnionych lub pełniących słuzbę
,u|'i l(otnendzie i l^iorrLisai"lacie; aliir:: wykonujących czynności zlecone, ktore posiadają
;,prawnienia do dc,stę;lit t.lti ;;-"6,rmacji niejawnych oraz osob, ktorym odmowiono
,,vyc arlia posvriadczelrlie, ce;rl';iBczeństwa lub je cofnięto;



13)

7)

9) priluiadzenie kancelariitalrei dla komendy i komisariatu;
'l]) ob.sługa Kome:rdarrta w z;lilnesie wydawania upowaznień do dostępu do informacji

n iejawnych cl kiauzu li,. z:ast,rz:ezc rle" ;

" 1) prow,adzenie składni:y akt dla l,iomendy;
wspłiłpraca z kclnrć,n<a organizacr/tlą KWP właściwą w sprawach ochrony informacji
niejetwnych.";

w $i 25 uchyla się pkt 5;

p* § 25; dodaje się § 2l5a § 25n w brzmieniu:

,,§ ż:5 a. Do zadań Zespołu V/slprrmagającego należy w szczególności:
1,) ,lu zakresie filransó,,lt:

a) realizercja tvydatkć,w reprezentacyjnych i okolicznościowych w ramach
przyznar)ego lirnitu finansowego w odpowiednich paragrafach i pozycjach
kl asyfi kacj i \vyd atkćy,,, br,L dzetowych,

b) sprawdzanie Iist nalezllclści, faktur i rachunków pod względem merytorycznym
i formaln o-rach unkrrwy,nl

c) sporządzarrie cor-rl esięcznych wykazów nalezności dla policjantow
i pracovlników |.(orrlerlrly i Komisariatu;

d) opracov/ywerrlie list nalezrlości dla policjantów tj. posiłki profilaktyczne, dopłata
do wypoczynku d:jazd cJo miejsca pełnienia słuzby, przejazdy raz w roku,
równowazni< Ia orak lokalu, za remont lokalu, delegacji słuzbowych
i szkolrtych,

e) opracovryrrua,rtie lis1. nlajezności dla pracowników i emerytów w zakresie
Zakłaciowego Fltr.duszu S;wiadczeń Socjalnych,

a) prowadzenle pr:sitc;lpcwir:i wyjaśniających w sprawach szkód w majątku
Komeird,/

g) prowadzenie dokurtlerltacji i prowadzenie miesięcznych rozliczeń ze środków
finansov,rycl-: ,)trzyn,anyc;h w ramach ,,sum do rozliczania",

h) obsługa §WCIP m*rdL;ł Płace;
,!l) vv z"akresle zaclpatrzenia,

a) prowadzeni€ mł§2;1\t,nu podręcznego sprzętu i materiałóW
b) prowadzenle evriidelrcji c!opłat do wypoczynku,
c) prowadzenie ev,lidetrr;ji *razzabezpieczenie probek dostarczonego opału,
d) biezaca konsenruacja budynków służbowych,
e) monitorcwanie zuz,yl:ia energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, wywozu

nieczys:ości,
ł prowadzenie,evv,iceł"ł,:;ji majątku rzeczowego,
§) realizclwanie czynności konserwacyjnych i naprawczych związanych

z utrzymyvianiern ;h,iektów w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
w tlln.: _alkze czynności związanych z utrzymaniem czystości
lv pomieszczeniar:Łi i ,,1,1 cltoczeniu obiektów,

h) prowadzenle ewi:,eLlcji rnieszkań będących w dyspozycji Komendanta
i nadaorclwanie 3osp,:l,Jarl<i mieszkaniowej w Komendzie,

i) prowadzeirje col<L,1,lt,en[acji mieszkaniowej policjantów podległych
Ko m r; n d a rl,io t,v i o ra.ł: e rrl rł ry,tów/re n ci stów p o l i cyj nych,

n opracov/)/warnie prclektolv decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń
nries:zl<alnllclr illa ;:oclległych policjantów oraz w zakresie przydziału lokalu
nrieszl<alneqo lub porrIOć]/,ur budownictwie mieszkaniowym dla uprawnionych
emerytćllv./re]r] Di §t0!,l p,oii r:yjnych,

lt) sporzeldzariie ,r4,kił;:nv,l, Codatkowych nalezności do wypłaty świadczeń
miesz|<arliov,,,\lcr 0 ij] upravrnionych policjantów oraz w zakresie pomocy
w budowrliclwi= :r:ieszl,taniowym dla uprawnionych emerytów/rencistów
policyjnych, na podsta,ivie wydanych decyzji administracyjnych organu Policji,

l) prowadzenle eividełn;ji snrzętu i wyposazenia w rozbiciu na poszczególnych
uzytkownikćvri i urz3acinianie jej raz w roku z ewidencją analityczna
PrOwadzoną ,łr W},r:lzleL|e Gospodarki Materiałowo_Technicznej KWĘ Wydziale
Łączncści i irrformalty,ki KWą



m) wydav/anie i nrouladzenie ewidencji magazynowo-materiałowej wydanych
materiałow i naprri f)hłodzących poszczególnym uzytkownikom,

n) sporzaldzanie tvykerzów dodatkowych naleźności za niewydane w naturze
posiłki pnof,la[<iycztr,-. araz równowaznika za żywienie psów słuzbowych
w formie elel<tronicznej i papierowej,

o) wydavianie gctow,7ch dań regeneracyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepiSa,n,,

p) zgłaszanle potrzeh l,(clnlendy w zakresie sprzętu wyposazenia i materiałów
oraz usług,

c) dostarczanie do zallłado,// naprawczych, z którymi są zawańe umowy, sprzętu
iwyposazeria dc nilpra\Ą/\/, konserwacji i legalizacji,

r) prowadzenle rlaclzot,tl nad zużyciem oleju napędowego w agregatach
prądol.vr,,órcz,!ch 0retz p,cizostałym sprzęcie gospodarczym zasilanym paliwem,

s) wprowadzani,3 wskezań liczników energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody do
System l Rczliczałria Energii;

i:i) w za|.1 resie g ospod a t,ki tra n s p o Ltov,,,ej :

a) prowadzenie e,ouirjencjl sprzętu transpońowego w ksiązce ewidencji
indywid"lalnu,j sp|rzętu transpońowego, ewidencji użycia sprzętu
transpo{ov;egcl \^, ksiazce dyspozytora. ewidencji wypadków i kolizji
drogowych, w ktony:h uczestniczył słuzbowy sprzet transpońowy,

b) wystawianie i przechor,vywanie miesięcznej ksiązki kontroli pracy sprzętu
tra nspo ńovł ego or a.z m c n itorowa nie zuży cia po branych m ateriałów m pis,

c) zapern,nienie sprav]nosci technicznej uzytkowanego sprzętu transpońowego
poprzez zlecanie i drrl<onywanie obsług biezacych, przeglądów, napraw oraz
badań tech rl ir:z,lycl^l,

d) prowadzenie natdzorlu nad eksploatacją sprzętu transpońowego w Komendzie,
w szczególncsci l,tclntr,rli sprawności sprzętu transpońowego, badań
tech rt i cznyclr o raz cl c; k u nr,tntacj i jeg o ekspl oatacj i,

e) sporządzarrie nleld;rlku o zaistniałym wypadkulkoli4i i przesyłanie do komórki
prowadzace1 g clspo darkę transpońową,

i1 prowadzenie postępnv,uań wyjaśniająco-szkodowych w sprawach uszkodzenia
służbclweg o s; przętl.1 transpońowego,

E) przecl,1cwyw,an:e lvs;zelil<lej dokumentacji dotyczącej sprzętu transpońowego,
h) prowadzenle evl,i,:leinc.li zleceń wydawanych na naprawy pojazdów

\1/ polJmiOtach zevv,n e,irzi,,iy,ch,
l) opracov,/Vwelrtie fatktu. za rlsługi i naprawy słuzbowego sprzętu transpońowego

przycl,1odzace z 6lcldrniotów zewnętrznych pod względem formalno-
rachurlkowym i r,,lelrytr:rircznym oraz przesyłanie wraz z obowiązuląca
dokumentacja clcl V,\i,Cziału Transpońu KWĘ

j) prowadzenie nadzcrl nad wykonaniem usług i ich zasadnością w zakładach
zewnętrzrrycil vlykcnująci/ch naprawy pojazdów słuzbowych,

k) przesy4anie wszelL<icil informacji o eksploatowanym sprzecie transpońowym
w za<resie ol<reślr:ll1,rn przez komórkę prowadzącą gospodarkę transpońową
(Wydział Trarlspo{i_t,,(WP);

4) ,w zakresie gospodarl<i mar:clatcrwej:
a) rozliczanieb|oczkoiv rrrandatowych,
b) przyjrrowanie vtl depozyt bloczkow mandatowych,
c) ewidencjoncl,vuariie ]c[rczi<ów mandatowych,
d) przesy4anie bloczkovu,inandatowych do lzby Skarbowej;

l5'; _vrspółpraca z kcrnón<arni trrgarri;:acyjnymi KWP właściwymi w sprawach finansóW
zaopatrzenia, łłąc;zności i irifr-lrirlatyki, transpońu i gospodarki mandatowe,

§1 ź,5 r. 1. Do zadań ;r ;:a].tresu r:chrony danych osobowych należy zapewnienie ochrony
cl;lrry,:h osobcv,ry,ch \ivyrjji{6]jącyOn z przepisów w zakresie danych osobowych
i l,,v,ykonywanie zadańr przez lns1.:ektcra Ochrony Danych Osobowych.
2|,. Zadania lnspr:ktoria (Jc;hrr]tłL,, Darlych Osobowych realizuje osoba Wznaczona przez
l"i,r:mendanta w clrrdze riecyzj ,

3 W zakresie vvykorry,i,t,aniaL zacjati lnspektora Ochrony Danych Osobowych osoba
pl)dlega bezpośredrlio |(omendantr:wi.".



§ 2. Regularnin \Ąicl,rOdzi w zycle z dniem 15 maja 2020 r,

Komenda nlPpĘĄowy Pol i cj i,y.ry,
\)

pod i ns p\Alojciedń Bed na rs k i



UZASADNIENlE

Zrsiana regLllatni,ru Ko,,łrendy, Fowiatowej Policji w Grójcu z dnia,16 grudnia 2O16 r.
j,l:;]: vri,/ntkiem przeprowacXzcln,=j ai"railzy struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji
w, (i|,cjOu.

Utw<rrzenie Zespr:łu VVspcmagającego w miejsce dotychczas funkcjonującego
21r-'spr,.lł1.1 F-inansów i Zaopatrzenia n,la na celu poprawę sprawności działania w pionie
vv'l,;;:onragającym Kornendy. \ł L:tv/or;l0nym zespole będą realizowane przede wszystkim
z:aclania z zakresll finansóvł, ;zaapatrzenia, transpońu i gospodarki mandatowej.
l,((]nl:erltracja powy;ższych zadan w jednej komórce organizacyjnej przyczyni się do
efe|<til,wnego tvykor:zystar;iia zasclbov,l osobowych poprzez jasny podział obowiązków
i tłloziiwośc wzajenrnego zasi.epolvania się w przypadku nieobecności w pracy,
ccl nie,luątpiiwie zapewni ciągłosć i efektywność zadan wspomagających, logistycznych
i technicznych.

Zmiana w katalogu zadań V\/tr,6nluru Prewencji polegająca na uzupełnieniu o zadania
vv' ;lakr,esie ochrony vrłasrly,ch obiekto,w dotychczas ujęte w zadaniach zespołu do spraw
Ochrcrny lnformacji l{iejavlny,cn. podyktowana została tym, iż opracowanie i bieząca
allltualizacja planu ochrony obiektórv Kornendy jest integralna częścią wykonywania zadań w
z:iłkresle bezpośredniej ochrcny obiektów Komendy, które powinny być realizowane przez
\q/,y dz:i ał Prewencj i l(omendy.

Uzupełnienie }<atalogł,l zadań Zespołu Kadr i Szkolenia wynika z konieczności
Cc,i<onania aktualizacji o zadairia dotychczas nieujęte w regulaminie. Dodano zadanie
z ;.i]kresL medycyny pracv drrt},clrczas znajdujące się w katalogu zadań Jednoosobowego
S;til:,lcl,,,vislla do spraw Bezpleczeistwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpozarowej,
h,;atalr:g komórki uzupełrllono róvgniez o zadanie związane z prowadzeniem dokumentacji
k;iCnrlv,ej w zakresie zagadnieri rnobilizacyjno-obronnych, co wynika z konieczności
dosto§iovr'anlia do regulacji zaluartyrYl w Zarządzeniu nr pf 65/2014 Komendanta Głównego
F'clcji z dnia 6 paździerrl ka 20' Ą. r. u sprawie metod i form organizacji Policji w czasie
ztl,gł,,:,z:elnia bezpieczenstwa paf;,s!vt,a i v,t czasie wojny (,,,), Powyzsze zarządzenie nakłada
ria,, l.:r:,nlÓ"kę wlaśclwą w $p[a\,Ą,/i;]cn kadrowych jednostki Policji obowiązek prowadzenia
pinkun"le,ntacji kadrowej vu zakresie z:agadnień mobilizacyjno-obronnych.

Pcnadto, do;lrecyzowan,c brznlienie zadań Zespołu do spraw Ochrony lnformacji
lrlie,la,,ivnych z uwagi na fakt, iz prrcległy Komisariat Policji w Warce w swojej strukturze nie
pclsiTr-la komórki do sprar,t, cchrrtl1l informacji niejawnych, w sposób, iż zdania z tego
zakresL| dla komisaniatu "ealizcv,lane są przez zespół do spraw ochrony lnformacji
lrlie.jawnych KPP vu Grólcu. Dcprecyzowano równiez brzmienie zadan w zakresie
p rrrwadzen ia postępovlań sprawCzajacych,

W regulaminie dodanc przepis. który reguluje kwestie dotyczące wykonywania zadan
z;z:tłl<resu ochrony darllr6|1 osoborriycn i sposobu pełnienia funkcji inspektora ochrony danych
6g3[rou,,ych. W zwielzku z polvilższymi zmianami doprecyzowano sposob sprawowania
n.;lozoru nad realizacją zadan z zakresu r:lchrony danych osobowych.

Zrąiena regularn-linr-.i nie sp,o\^/aduje skutków finansowych obciążających budzet
jc Jn cstki Dolicji.


