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Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
KWP Kielce
 
p.o. Naczelnika:  nadkom. Piotr Cygan
 
Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy:
1. Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej,
w tym na szkodę interesów finansowych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej, oraz wypracowywanie i
wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej pionu dw. z PG woj.
świętokrzyskiego, organizowanie własnej pracy operacyjnej;
2. Koordynowanie, nadzorowanie i wspomaganie realizacji czynności służbowych w sprawach
o przestępstwa gospodarcze w jednostkach Policji działających na obszarze województwa
świętokrzyskiego;
3. Prowadzenie oraz przejmowanie do dalszego prowadzenia lub obejmowanie instancyjnym
nadzorem szczególnym spraw o dużej złożoności, znacznym ciężarze gatunkowym oraz
obejmujących nowe formy i metody popełniania przestępstw;
4. Dokonywanie ocen i analiz stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą
w oparciu o osiągane wyniki oraz w oparciu o obserwowane trendy w sferze przestępczości
gospodarczej, nakreślanie nowych kierunków aktywności operacyjno-wykrywczej dla pionu dw. z PG
województwa świętokrzyskiego;
5. Prowadzenie współpracy oraz wymiana informacji z komórkami organizacyjnymi Komendy
Wojewódzkiej Policji w Kielcach, jednostkami Policji garnizonu świętokrzyskiego, Komendami
Wojewódzkimi Policji w kraju oraz Komendą Główną Policji;
6. Organizowanie i koordynowanie współpracy z organami kontrolnymi państwa, organami
administracji publicznej i samorządu, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami
w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
7. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie w formie uczestniczącej działań pionu PG KWP
Kielce;
8. Udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego z zakresu ujawniania przestępstw
gospodarczych i ścigania sprawców, z szczególnym uwzględnieniem nowych form i metod
popełniania przestępstw gospodarczych, nowych trendów i zagrożeń przestępczością gospodarczą;
9. Współdziałanie, w szczególności z Wydziałem Prewencji KWP Kielce,
w działaniach profilaktycznych na terenie woj. Świętokrzyskiego;
10. Sprawowanie, zgodnie z Zarządzeniem nr pf-634/06 KGP, nadzoru instancyjnego ogólnego nad
pracą operacyjną pionu PG woj. Świętokrzyskiego – w szczególności poprzez ocenianie, udzielanie
fachowej pomocy, bezpośredni udział w wykonywaniu skomplikowanych czynności, koordynację
czynności.
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