
 Wyciąg 

 z Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie 

metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych 

rozdział 4 

zakres zadań dzielnicowego 

§ 29. 1. Dzielnicowy realizuje zadania dotyczące przydzielonego mu rejonu. 

2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności: 

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, 

terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku 

publicznego; 

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej; 

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń; 

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa 

miejscowego. 

§ 36. Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez: 

1) diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań 

profilaktycznych; 

2) inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki 

społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego 

oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi; 

3) realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz 

podmiotami pozapolicyjnymi; 

4) informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o 

sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz 

organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa; 

5) inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa 

dla tej grupy osób; 

6) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

§ 37. 1. W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest 

obowiązany do: 

1) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji 

lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do: 

a) udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych, 

b) ujęcia sprawcy, 

c) zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu 

przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej, 

d) ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców; 

2) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób 

poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub 

wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia; 

3) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy 

czynu zabronionego i udowodnienia mu winy. 

 


