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ZADANIA BIURA PREWENCJI
Data publikacji 15.05.2013
Biuro Prewencji KGP realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do sprawnego i skutecznego przeciwdziałania
przestępczości, wykroczeniom i zjawiskom patologii społecznej.
Do zadań Biura Prewencji należy w szczególności:
1. opracowywanie standardów zorganizowania i funkcjonowania służby prewencyjnej w zakresie wykonywania zadań
patrolowych i interwencyjnych, w tym z wykorzystaniem psów i koni służbowych, obchodowych oraz w zakresie
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także opracowywanie standardów funkcjonowania komórek
konwojowych i policji sądowej oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem służby w policyjnych izbach
dziecka, policyjnych pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;
2. inicjowanie i wdrażanie systemowych działań policyjnych w zakresie zapobiegania przestępstwom i
wykroczeniom, w tym czynom karalnym popełnianym przez nieletnich oraz zjawiskom patologii społecznej;
3. opracowywanie kierunków, inicjowanie, koordynowanie, wdrażanie i promocja przedsięwzięć policyjnych w
zakresie proﬁlaktyki na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
4. koordynowanie realizacji zadań przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji w ramach sprawowanego
przez wojewodów nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich);
5. opracowywanie standardów działań Policji w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o
wykroczenia oraz stosowania kar i środków oddziaływania wychowawczego;
6. uzgadnianie programów ochrony przewoźników lotniczych i instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego przed
aktami bezprawnej ingerencji;
7. wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem osób pozbawionych wolności w ramach umów
międzynarodowych;
8. uczestniczenie w przygotowywaniu przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania nielegalnej migracji;
9. sprawowanie nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz opracowywanie
standardów i realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących ochrony osób i mienia oraz usług
detektywistycznych;
10. uznawanie kwaliﬁkacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej zawodów regulowanych - detektywa i pracownika ochrony;
11. opracowywanie standardów działań Policji oraz realizowanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad
posiadaniem i przechowywaniem broni i amunicji przez osoby i podmioty posiadające pozwolenie na bron oraz
nad obrotem i przemieszczaniem broni i amunicji przez granice państw;
12. opracowywanie standardów: funkcjonowania komórek konwojowych i policji sadowej oraz wykonywania zadań
związanych z pełnieniem służby w policyjnych izbach dziecka, policyjnych pomieszczeniach przeznaczonych dla
osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych i tymczasowych
pomieszczeniach przejściowych;
13. prowadzenie postępowań i innych czynności w zakresie: pozwoleń na broń, nabywania i przechowywania
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wykonywania działalności w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym;

14. zadania punktów kontaktowych i informacyjnych funkcjonujących w KGP na podstawie odrębnych przepisów.

