
REGULAMIN
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 26 marca  2012r.
 
            Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
z 2011r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.1) ustala się, co następuje:
  

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Ustala  się  regulamin  Komendy Powiatowej  Policji  w  Drawsku  Pomorskim  
z siedzibą w Drawsku Pomorskim  przy ul. Obrońców Westerplatte 3, zwany
dalej „Regulaminem Komendy”.

2. Regulamin Komendy określa:
1) strukturę organizacyjną;
2) funkcje;
3) organizację i tryb kierowania;
4) zadania komórek organizacyjnych

Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, zwanej dalej „Komendą”. 

§ 2.

Komenda  jest  jednostką  organizacyjną  Policji,  stanowiącą  aparat  pomocniczy  
Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Drawsku  Pomorskim,  zwanego  dalej
„Komendantem Powiatowym Policji”.
 

§ 3.

Zakres  działania  Komendy  określają  przepisy  w  sprawie  szczegółowych  zasad  
organizacji  i  zakresu  działania  komend,  komisariatów  i  innych  jednostek
organizacyjnych Policji. 

§ 4.

1. Wprowadza się:
1)  podstawowy  rozkład  czasu  służby  i  pracy  w  Komendzie  

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30;
2)  zmianowy rozkład czasu służby i pracy na stanowiskach służbowych,  

 na których wymaga się pełnienia służby w systemie zmianowym.
2. Policjanci  i  pracownicy  Komendy  są  obowiązani  potwierdzać  obecność  

w  służbie  albo  pracy  własnoręcznym  podpisem,  składanym  bezpośrednio
przed jej podjęciem w przeznaczonych do tego celu ewidencjach czasu służby
i pracy.

3. Przerwanie  lub  przedłużenie  czasu  służby  lub  pracy  wymaga  zgody
przełożonego oraz potwierdzenia w ewidencjach czasu służby i pracy.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy, o których mowa w § 6 ust. 2, 
prowadzą  ewidencje  czasu  służby  i  pracy  podległych  policjantów  
i pracowników. 

5. Pobyt  policjanta  lub  pracownika  w  pomieszczeniach  Komendy  poza
wyznaczonym  rozkładem  czasu  służby  lub  pracy  wymaga  uzgodnienia  
z bezpośrednim przełożonym.

[1] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy o Policji ogłoszono  w  Dz.U z 2011r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 
1371

 

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal.php?serwis=KWS&dzial=172&id=6193&search=13904#_ftnref1


§ 5.

Komendant  Powiatowy  Policji  lub  I   Zastępca  Komendanta  Powiatowego  Policji
przyjmuje  interesantów  w  sprawach  skarg  i  wniosków  w  każdy  poniedziałek  
w godzinach od 14:00 do 17:00. Jeżeli wskazany dzień jest dniem wolnym od służby
lub pracy, skargi i wnioski przyjmuje się w najbliższy dzień roboczy.

Rozdział 2
Struktura organizacyjna Komendy

§ 6.

1. Kierownictwo Komendy stanowią:
1) Komendant Powiatowy Policji,
2) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

2. W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Kryminalny;
2) Wydział Prewencji;
3) Ogniwo Ruchu Drogowego;
4) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;
5) Zespół Kadr i Szkolenia;
6) Zespół Prezydialny;
7) Zespół Administracyjno – Gospodarczy;  
8) Zespół Łączności i Informatyki;
9) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 
§ 7.

Na obszarze powiatu drawskiego działają następujące jednostki organizacyjne 
Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji:

1. Komisariat Policji w Czaplinku;
2. Komisariat Policji w Kaliszu Pomorskim;
3. Komisariat Policji w Złocieńcu.

§ 8.

W  przypadku  prowadzenia  działań  i  operacji  policyjnych  wykraczających  poza
terytorialny zasięg działania Komendanta komisariatu Policji, działaniami policyjnymi
na tym obszarze kieruje  Komendant  Powiatowy  Policji  lub  wyznaczony kierownik
komórki organizacyjnej, o której mowa w § 6 ust. 2 albo inny policjant wyznaczony
przez Komendanta Powiatowego Policji.

Rozdział 3
Organizacja kierowania w Komendzie

§ 9.

Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy I Zastępcy Komendanta
Powiatowego  Policji  i  kierowników  komórek  organizacyjnych  Komendy  oraz
policjantów  i  pracowników  wyznaczonych  do  koordynowania  realizacji  zadań
zespołów, a także bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.
 

§ 10.



Komendant Powiatowy Policji:
1. określa zakres zadań na stanowiskach: I Zastępcy Komendanta Powiatowego 

Policji,  kierowników  komórek  organizacyjnych  Komendy,  o  których  mowa  
w § 6 ust. 2 i ich zastępców, a także zakres zadań bezpośrednio podległych
policjantów i pracowników;

2. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
1) Wydziału Prewencji,
2) Ogniwa Ruchu Drogowego,
3) Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych,
4) Zespołu Kadr i Szkolenia,
5) Zespołu Prezydialnego,
6) Zespołu Administracyjno – Gospodarczego,
7) Zespołu Łączności i Informatyki,
8) Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
9) Komisariatu Policji w Złocieńcu;

3. wykonuje  określone  w  odrębnych  przepisach  uprawnienia  i  obowiązki
przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników;

4. reprezentuje  Komendę  wobec  organów  administracji  publicznej  i  innych
instytucji oraz organizacji społecznych i obywateli;

5. reprezentuje Komendę wobec kierowników innych jednostek organizacyjnych
Policji.

§ 11.

1. Komendant  Powiatowy  Policji  może  upoważnić  podległych  policjantów  
i  pracowników  do  podejmowania  w  jego  imieniu  decyzji  lub  wykonywania
czynności w określonych sprawach.

2. Komendant Powiatowy Policji może powoływać nieetatowe zespoły realizujące
zlecone  przez  niego  zadania  oraz  wyznaczać  podległych  policjantów  lub
pracowników do kierowania tymi zespołami.

§ 12.

1. Komendanta  Powiatowego  Policji  podczas  jego  nieobecności  zastępuje  
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji. 

2. Zakres  zastępstwa,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wykonywanie
wszystkich  funkcji  Komendanta  Powiatowego  Policji,  chyba  że  Komendant
Powiatowy Policji postanowi inaczej.

3. I  Zastępcę  Komendanta  Powiatowego  Policji  podczas  jego  nieobecności  
zastępuje   wyznaczony  przez  Komendanta  Powiatowego  Policji  kierownik
komórki organizacyjnej Komendy.

 
§ 13.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji:
1. Sprawuje bezpośredni nadzór na działalnością:

1) Wydziału Kryminalnego;
2) Komisariatu Policji w Czaplinku;
3) Komisariatu Policji w Kaliszu Pomorskim.

2. Wyznacza na czas okresowej nieobecności, z zastrzeżeniem uzyskania zgody

Komendanta  Powiatowego  Policji,  jednego  z  kierowników nadzorowanych  
komórek organizacyjnych, upoważnionego  do tymczasowego wykonywania  
obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.



§ 14.

Komórką organizacyjną Komendy kieruje jej kierownik przy pomocy:
1. zastępcy;
2. bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

§ 15.

Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 6 ust. 2, w szczególności:
1. zapoznaje podległych policjantów i pracowników z Regulaminem Komendy;
2. sporządza,  aktualizuje  i  przedkłada  Komendantowi  Powiatowemu  Policji  

do zatwierdzenia szczegółowy zakres zadań podległej komórki organizacyjnej
oraz zapoznaje z nim podległych policjantów i pracowników;

3. ustala  zakresy  zadań  i  obowiązków podległych  policjantów i  pracowników,
sporządzając i podpisując karty opisu stanowisk pracy, opisy stanowisk pracy 
i zakresy obowiązków;

4. zapoznaje podległych policjantów i  pracowników z kartami  opisu stanowisk
pracy,  opisami  stanowisk  pracy  oraz  zakresami  obowiązków bezpośrednio
przed  podjęciem  przez  te  osoby  służby  albo  pracy  na  wyznaczonych
stanowiskach;

5. może upoważniać podległych policjantów i  pracowników do podejmowania  
w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach, 
z wyjątkiem decyzji i czynności, o których mowa w § 11 ust. 1;

6. może  powoływać  nieetatowe  zespoły  do  realizacji  zleconych  przez  niego
zadań oraz wyznaczać podległych policjantów lub pracowników do kierowania
tymi zespołami; 

7. może zlecać podległym policjantom lub pracownikom okresowe wykonywanie
innych zadań i obowiązków, niż wskazane w kartach opisów stanowisk pracy
lub opisach stanowisk pracy.

 
§ 16.

1. Kierownika komórki organizacyjnej w czasie jego nieobecności zastępuje jego
zastępca, albo wyznaczony przez niego inny podległy policjant lub pracownik.

2. Zakres  zastępstwa,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wykonywanie
wszystkich  zadań  kierownika  komórki  organizacyjnej,  chyba  że  co  innego
wynika z udzielonego upoważnienia.

Rozdział 4
Zadania komórek organizacyjnych Komendy

§ 17.

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:
1) rozpoznawanie,  zapobieganie  i  zwalczanie  przestępczości  kryminalnej,  

a także wypracowywanie założeń taktyczno – operacyjnych oraz wdrażanie
skutecznych form i metod działania w tym zakresie;

2) wykonywanie  czynności  operacyjno  –  rozpoznawczych  w  celu  ujawniania
przestępstw  i  sprawnego  wykrywania  ich  sprawców  oraz  współdziałanie  



w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy oraz z innymi
jednostkami Policji; 

3) wspieranie,  nadzorowanie  i  koordynacja  czynności  dochodzeniowo-
śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych w komisariatach Policji;

4) analizowanie  zjawisk  kryminogennych  oraz  rozpoznanych  zagrożeń
przestępczością,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zjawisk  patologicznych
dotyczących dzieci i młodzieży;

5) pozyskiwanie osobowych źródeł informacji;
6) zwalczanie zjawisk kryminogennych;
7) organizowanie, koordynowanie oraz prowadzenie poszukiwań osób, a także

identyfikacja  niezidentyfikowanych osób i zwłok; 
8) wykonywanie  czynności  dochodzeniowo  –  śledczych  oraz  inicjowanie  

i koordynowanie tych czynności realizowanych przez pozostałe komórki 
i ogniwa organizacyjne;

9) prowadzenie  postępowań  przygotowawczych  wszczynanych  samodzielnie
lub śledztw powierzonych przez prokuraturę; 

10) sprawowanie  nadzoru  nad  przestrzeganiem zasad rejestracji  kryminalnej  
i statystycznej przestępstw; 

11) współpraca z Komendą Wojewódzka Policji  w zakresie wymiany informacji 
i współdziałanie w zwalczaniu przestępczości kryminalnej;

12) współpraca z organami i instytucjami pozapolicyjnymi, właściwymi w zakresie
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

13) zapewnienie  prawidłowego  obiegu  informacji  o  przestępstwach  i  ich
sprawcach;

14) przygotowywanie analiz w zakresie rozmiarów przestępczości występującej
na terenie działania Komendy, jej trendów z celu wypracowania skutecznych
metod przeciwdziałania zagrożeniom.

 
§ 18.

Do zadań Wydziału Prewencji należy:
1) opracowanie  taktyki  form  i  metod  działania,  ocenianie  i  nadzorowanie

skuteczności  podejmowanych  przedsięwzięć  w  szczególności  w  zakresie
wykonywania służby patrolowo-interwencyjnej oraz obchodowej; 

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, przez zapewnienie spokoju

w miejscach publicznych oraz na wodach; 
3) ochrona  życia  i  zdrowia  obywateli  oraz  mienia  przed  bezprawnymi

zamachami naruszającymi te dobra; 
4) organizowanie, nadzór i koordynacja działań Policji w zakresie zapobiegania

i zwalczania wykroczeń;
5) organizowanie, realizacja i nadzór nad funkcjonowaniem służby dyżurnych;
6) zapewnienie  nadzoru  nad  zatrzymanymi  w  pomieszczeniach  dla  osób

zatrzymanych;
7) rozpoznawanie i analizowanie zjawisk patologicznych;
8) realizowanie działań profilaktycznych w ramach prewencji kryminalnej;
9) planowanie i organizacja działań związanych z realizacją zadań w zakresie

zapewnienia  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  podczas
organizowanych zgromadzeń, imprez masowych, akcji protestacyjnych oraz
wizyt osób podlegających szczególnej ochronie,

10) współpraca  ze  strażami  miejskimi  i  gminnymi  oraz  specjalistycznymi
uzbrojonymi formacjami  ochronnymi  w  zakresie  określonym  w  odrębnych
przepisach;

11) opracowywanie  i  doskonalenie  systemu  alarmowego  Komendy  oraz
organizowanie i koordynowanie spraw mobilizacyjnych.



§ 19.

Do zadań Ogniwa Ruchu Drogowego należy:
1) organizowanie i prowadzenie działań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa

i porządku ruchu na drogach publicznych, zapobieganie przestępstwom, 
wykroczeniom i wypadkom drogowym oraz kierowanie ruchem i jego 
kontrola;

2) współdziałanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym z innymi organizacjami i instytucjami;

3) planowanie i koordynowanie działań kontrolno-prewencyjnych zmierzających
do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg;

4) opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego na terenie powiatu;
5) realizacja działań związanych z kontrolą drogową;
6) wykonywanie czynności na miejscu wypadków drogowych;
7) stosowanie przewidzianych prawem represji wobec użytkowników 

naruszających zasady bezpieczeństwa i porządku na drogach;
8) inicjowanie działań upowszechniających znajomość przepisów ruchu 

drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
9) ujawnianie przestępstw o charakterze innym niż drogowe, udział w 

ujawnianiu poszukiwanych osób przemieszczających się środkami 
komunikacji drogowej;

10) ochrona porządku i bezpieczeństwa podczas imprez i zawodów sportowych 
odbywających się na drogach publicznych;

11) kształtowanie polityki represyjnej i pozarepresyjnej, prawidłowej reakcji 
na wykroczenia drogowe oraz praworządnego i kulturalnego postępowania 
policjantów w stosunku do uczestników ruchu drogowego.

§ 20.

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych należy:
1) wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej; 
2) realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;
3) współpraca  z  samorządami  i  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie

promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
4) współdziałanie z organami administracji  publicznej, szkołami organizacjami

społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej  
i prewencji kryminalnej;

5) koordynowanie działań z zakresu prewencji kryminalnej, w tym: inspirowanie
programów  prewencyjnych,  dotyczących  miedzy  innymi  zapobiegania
przestępczości,  demoralizacji  nieletnich  i  zjawiskom  patologii  społecznej,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

6) współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby
Komendy Wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji. 

§ 21.

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy:
1) obsługa kadrowa Komendy;
2) opracowywanie struktury organizacyjno - etatowej i Regulaminu Komendy;
3) prowadzenie ewidencji kadrowej;
4) zabezpieczenie rezerw osobowych;
5) rozpoznawanie potrzeb i planowanie przedsięwzięć szkoleniowych;



6) przygotowywanie decyzji i rozkazów Komendanta Powiatowego Policji;
7) organizowanie szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego;
8) organizowanie  i  koordynacja:  wychowania  fizycznego  oraz  zajęć   

z wyszkolenia strzeleckiego;
9) wykonywanie  zadań w zakresie bezpieczeństwa i  higieny służby i  pracy  

w  Komendzie,  a  także  sprawowanie  nadzoru  i  kontroli  w  podległych  
komisariatach;      

10) obsługa  policjantów  i  pracowników  Komendy  i  komisariatów  Policji  
w zakresie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

11) prowadzenie biblioteki Komendy i jej ewidencja.

§ 22.

Do zadań Zespołu Prezydialnego należy:
1) obsługa  administracyjno-biurowa  Komendanta  Powiatowego  Policji  

i I Zastępcy;
2)   prowadzenie korespondencji ogólnej Komendanta Powiatowego Policji;
3)   koordynowanie obiegu dokumentacji jawnej w Komendzie;
4) wyposażenie  komórek  organizacyjnych  Komendy  i  jednostek  podległych  

w pieczęcie i stemple oraz prowadzenie ich ewidencji;
5) protokołowanie  narad  i  odpraw  organizowanych  przez  Komendanta

Powiatowego Policji;
6) gromadzenie,  ewidencjonowanie  i  aktualizowanie  zbioru  aktów  prawnych

dot. Policji;
7) gromadzenie,  opracowywanie,  zabezpieczanie  i  udostępnianie  zasobów

archiwalnych Komendy oraz komisariatów Policji.   

§ 23.

Do zadań Zespołu Administracyjno - Gospodarczego należy:
     1)  w zakresie gospodarki finansowej:

a) rozliczanie wydatków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
b) realizacja procedur związanych z likwidacją szkód,
c) sporządzanie list należności dla funkcjonariuszy,
d) obsługa ubezpieczeń grupowych,
e) wstępna weryfikacja  merytorycznej  i  formalnej  dokumentacji  finansowej  

w zakresie wydatków procesowych i wydatków z zakresu usług zleconych,
f) prowadzenie książki kasowej,
g) prowadzenie gospodarki mandatów karnych,
h) przyjmowanie i rozliczanie mandatów karnych gotówkowych;

2) w zakresie gospodarki transportowej:
a) eksploatacja i garażowanie pojazdów,
b) organizacja stanowisk obsługi pojazdów,
c) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów,
d) rozliczanie  i  ewidencja  obrotów  materiałów  pędnych  i  smarów  oraz

materiałów eksploatacyjnych, 
e) wydawanie i ewidencja upoważnień na podstawie pojazdów służbowych,
f) planowanie obsługi okresowej pojazdów,
g) sporządzanie i przesyłanie sprawozdań okresowych;

3) w zakresie gospodarki zaopatrzeniowej:
a) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
b) dokonywanie zamówień na materiały, sprzęt i wyposażenie,
c) administrowanie budynkami,
d) naprawa sprzętu techniki policyjnej,
e) prowadzenie  gospodarki mieszkaniowej,



f) zapewnienie opieki weterynaryjnej nad psami służbowymi oraz naliczanie
równoważników za ich wyżywienie.

 
§ 24.

Do zadań Zespołu Łączności i Informatyki należy:
1) organizacja  oraz  utrzymanie  sprawności  technicznej  urządzeń  i  systemów

łączności działających w Komendzie;
2) dokonywanie  zabiegów  konserwacyjnych,  napraw  oraz  okresowego

sprawdzania parametrów urządzeń łączności;
3) aktualizacja  bieżących  danych  będących  przedmiotem  obsługi  systemu

informatycznego;
4) opracowywanie analiz i zestawień informatycznych na potrzeby Komendy;
5) ustalanie  i  koordynacja  sprawców  przestępstw  na  podstawie  danych

informatycznych;
6) prowadzenie stałego nadzoru nad pracą terminali będących na wyposażeniu 
Komendy pod względem przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych.

§ 25.

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji  niejawnych

oraz przepisów wykonawczych;
2)    zapewnienie  ochrony informacji  niejawnych,  w tym stosowanie  środków

bezpieczeństwa fizycznego;
3) przyjmowanie,  ewidencjonowanie,  przechowywanie,  wydawanie,

udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych;
4) prowadzenie kancelarii tajnej;
5)    prowadzenie postępowań sprawdzających i wydawania poświadczeń

   bezpieczeństwa  policjantom,  pracownikom  policji  oraz  kandydatom  
        do służby i pracy w Policji;
6)    szkolenie pracowników i policjantów Komendy w zakresie ochrony informacji

   niejawnych;
7) opracowywanie  planu  ochrony  informacji  niejawnych  Komendy  

i nadzorowanie jego realizacji; 
8) wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
9)  organizacja oraz  utrzymanie  sprawności  technicznej  urządzeń i  systemów

informatycznych działających w Komendzie;
10) prowadzenie  ewidencji  ilościowej  urządzeń  i  materiałów  łączności  

i informatyki w Komendzie;
11) dokonywanie  zabiegów  konserwacyjnych,  napraw  oraz  okresowego

sprawdzania parametrów urządzeń  informatycznych;
13)   realizacja zadań Placówki Poczty Specjalnej.

§ 26.

Komendant Powiatowy Policji  może na czas określony lub w związku z konkretną
sprawą  zlecić  kierownikom  komórek  Komendy  wykonywanie  innych  zadań  niż
określone w § 17-25. 



Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe

 
§ 27.

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy w terminie 30 dni od dnia wejścia  
w  życie  Regulaminu  Komendy  dokonają  przeglądu  i  niezbędnych  aktualizacji
szczegółowych  zakresów  zadań  podległych  komórek  organizacyjnych,  kart  opisu
stanowisk  pracy,  opisów  stanowisk  pracy  i  zakresów  obowiązków  dla  posz-
czególnych stanowisk służbowych.

§ 28.

1. Traci moc Regulamin Komendy z dnia 5 maja 2009 roku.
2. Zachowują  moc  decyzje  i  upoważnienia  wydane  na  podstawie  §  11

Regulaminu  Komendy,  o  którym  mowa  w ust.  1,  jeżeli  nie  są  sprzeczne  
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 30.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r. 

                                                                                KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
                                                                                         W DRAWSKU POMORSKIM
                                                                                           
                                                                             MŁ.INSP. MGR JAROSŁAW  SMOLAREK
          W  POROZUMIENIU

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
   W SZCZECINIE

 NADINSP. WOJCIECH  OLBRYŚ
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