
 
Zadania Wydziału Ogólnego KPP w Inowrocławiu 

 
 
   Wydział Ogólny realizuje w szczególności zadania w zakresie: 

1) obsługi kadrowej policjantów i pracowników Policji; 
2) prowadzenia i przechowywania akt osobowych policjantów i pracowników Policji; 
3) prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji w zakresie zleconym 

przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy;  
4) prowadzenia naboru na stanowiska pracownicze;  
5) wdrożenia programu zarządzania zasobami ludzkimi; 
6) doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy i jednostek podległych, oceny 

zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, analizowania i opiniowania propozycji 
dotyczących zmian strukturalnych; 

7) nadzoru nad prawidłowym stosowaniem w komórkach i jednostkach 
organizacyjnych Komendy przepisów dotyczących tablic i pieczęci urzędowych, 
symboli narodowych, zaopatrywania Komendy w pieczęcie i stemple służbowe oraz 
tablice urzędowe i informacyjne; 

8) rozpoznawania potrzeb szkoleniowych oraz organizowania doskonalenia 
zawodowego policjantów i pracowników Policji; 

9) realizacji zadań wynikających z planu działania Komendanta Powiatowego Policji  
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; 

10) realizacji i koordynowania zadań związanych z medycyną pracy;  
11) koordynowania działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
12) organizowania obiegu poczty specjalnej  w zakresie przesyłek jawnych; 
13) obsługi kancelaryjnej Komendy; 
14) organizacyjnej obsługi narad i uroczystości;  
15) sporządzania projektów aktów wewnętrznego kierowania, nadzoru nad 

opracowywaniem decyzji przez merytoryczne komórki organizacyjne; 
16) gromadzenia, ewidencjonowania i udostępniania aktów prawnych i aktów 

wewnętrznego kierowania; 
17) realizacji spraw socjalnych; 
18) prowadzenia gospodarki mandatowej; 
19) prowadzenia dokumentacji Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 
20) kompleksowej obsługi grupowych ubezpieczeń pracowniczych; 
21) prowadzenia spraw mieszkaniowych policjantów; 
22) przesyłania dokumentacji finansowej do Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Bydgoszczy, w celu realizacji; 
23) zapewnienia zaopatrzenia logistycznego poprzez ścisłą współpracę  

z merytorycznymi wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy; 
24) prowadzenia ewidencji składników majątkowych Komendy w zakresie sprzętu  

i materiałów: 
a) techniki policyjnej i biurowej, 
b) kwaterunkowego, 
c) żywnościowego, 
d) kulturalno-oświatowego, szkoleniowo-sportowego, 
e) wyposażenia mundurowego, odzieży ochronnej i środków higieny osobistej, 
f) środków transportu, 
g) leków i materiałów opatrunkowych, 
h) druków i formularzy resortowych, 
i) gospodarczych, przeciwpożarowych, do konserwacji, 
j) łączności i informatyki; 



25) przygotowania i sprawowania nadzoru nad inwentaryzacją i wybrakowaniem 
składników majątkowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, 
znajdujących się w użytkowaniu Komendy oraz jednostek podległych; 

26) sporządzania dokumentacji w zakresie darowizn rzeczowych, użyczeń, środków 
finansowych przekazywanych na Fundusz Wsparcia Policji; 

27) zapewnienia właściwego stanu technicznego i utrzymania obiektów Komendy  
i jednostek podległych; 

28) prowadzenia  postępowań wyjaśniających w sprawach szkód w mieniu Skarbu 
Państwa, użytkowanego przez Komendę; 

29) nadzoru i kontroli sposobu użytkowania sprzętu transportowego; 
30) zapewnienia sprawności użytkowej sprzętu transportowego; 
31) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji użytkowanego sprzętu 

transportowego oraz ewidencji i wykazów związanych z ich obsługą i eksploatacją; 
32) organizowania oraz utrzymania w sprawności technicznej urządzeń i systemów 

łączności i informatyki; 
33) administrowania systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w Komendzie,  

w tym w zakresie dostępu do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji  
i Krajowego Systemu Informatycznego, oraz pocztą elektroniczną; 

34) nadzoru nad realizacją uprawnień do policyjnych i pozapolicyjnych systemów 
teleinformatycznych; 

35) zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i nadzoru nad 
przestrzeganiem obowiązujących przepisów i procedur; 

36) dokonywania sprawdzeń i udzielania informacji policjantom w oparciu o systemy 
policyjne i pozapolicyjne; 

37) prowadzenia strony internetowej Komendy oraz strony podmiotowej Komendanta 
Powiatowego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej; 

38) udostępniania informacji publicznej w imieniu Komendanta Powiatowego Policji. 
 


