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RozDzIAŁ L

PRZEPISY oGÓLNE

s1.

]. Ustala się Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Jaroslarł'iu,
Zwanej dalej,,Komendą", okreŚlający :

1) strukturę organizacyjna Komendy,
2) tryb kierowania i funkcje Komendy,
3) zaclanta komorek organizacyjnych Komendy.

s2.

l(omencla jest jednostką organizacyjną Policji, pr.ry pomocy ktorej
Komendant Powiatowy Policji w Jaroslawiu zwany dalcj

,,Komenclantem" realizuje zad,anta Policji w zakresie ochrol-ly
bezpleczeństwa lud'zi oraz utrzymania bezpieczenstwa i porząc1ku
p.,bli."r-r"go okreslone w ustawach i wydanych na ich podstzr$'it'

przepisach wykonawczych.

Terytorialny zasięg d'ziałania Komendy obejmuje rlbsztlt'

administratyjny powiatu jarosławskiego ZWanego dalej,,powiatem'''

3. Siedziba Komendy znajcluje się w Jaroslarł,iu prZY ulicy Potriatowsl<iegcl
50.

s3.

t. Działalnosc l(omendy podlega:
1) nełdzorowi Podkarpackiego Komendanta Wojewóclzkiego Policji

w zakresie:
a) wynikającym z ustawowych funkcji prze|ożOnego

wszystkich połicjantow na terenie wojewÓdztwa,
b) Spraw clotyczących wykor_rywania Czynnosci opcracyjno

rozpoznawczych, dochodzenlowo
czynnoŚci w sprawaclr wykroczel1,

sledczrych i

c) Spraw w postępowaniu aciministracyjnym, w których
jest organem qfzszei instancji,

REGULAMIN
Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

z dnia n piq{g?(k. 20t2 r.

Na podstawie art. 7 tlst, 4 ustawY
(Dz. U. 22011 r., Nr 2B7,1toz. 1687, Nr 217,
się ccl następuje:



l.

2.

2) zwierzchnictwu starosty w zakresie okreŚlonym przepisami o
samorządzie powiatowym.

s4.

Zakres dziaŁanta Komendy okreŚlają przepisy Komendanta GłÓwnego
Policji o szczegoło!\Ych zasadach organizacji i zakresie dział'anta
komend, komisariatow i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Szczegołowy sposób realtzacji obowiązkow i uprawnten przeł'ozonych
oraz podwładnych prry !\Tkonywaniu zadan wynikających z zakresu
działanta Komendy okreŚlają przepisy Komendanta Głownego Policji o
funkcj onowaniu or ganrzacji hierarc h icznej w Policj i.

ss.

Komendantowi podlega Komendant Komisariatu Policji w Radymnie.

Struktur ę organLzacyjną, tryb kierowania i funkcje Komisariatu Policji
w Radymrrle oraz zadanta komórek organlzacyjnych ustala odrębny
regulamin komisariatu.

s6
Słuzba w Komendzie jest pełniona w podstawowym rozkładzie Czasu
słwżby od poniedzialku do piątku rozpoczyna w godzinach od 7.30 do
15.30 lub zgodnie z decyzją Nr 38 Komendanta Powiatowego Policji w
Jarosławiu z dnta 29 rnarca 2oI1 r. w Sprawie rozkładu czasu słuzby
policjantow Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Czas pracy pracowników okreŚla Regulamin Pracy pracowników
zatrudnionych w Komendzie.

Po1icjanci i pracownicy są obowiązant kaŻdego dnia potwierdzać
w przeznaczonych do tego celu ewidencjach rozpoczęCie słuzby i pracy.

Przerwanie słuzby lub pracy Z przyczyn słuzbowych lub osobistych
wymaga uzgodnienla Z bezpoŚrednIm przełożonyrn i potwierdzenta w
przeznaczonych do tego celu ewidencjach.

s7.

Komendant Powiatowy Policji przyjmuje obywateli w sprawach skarg i
wniosków w każdy wtorek od godziny 12.oo do godziny 16.00.

1.

2.

1.

2.

-J.

4.



RozDzIAŁ 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY

s8.

W skład Komendy wchodzą :

1) kierownictwo:
a) Komendant Powiatowy Policji,
b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,
c) Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

2) komÓrki organizacyjne w słuzbie kryminalnej:
a) Wydział Kryminalny'
b) Wydział do Walki z PrzestępczoŚcią Gospodarczą;

3) komÓrki organizacy1ne w słuzbie prewencyjnej:
a) Wydział Prewencji,
b) Wydział Patrolowo_Interwencyjny,
c) WydziaL Ruchu Drogowego,
d) Rewir Dzielnico\ĄYch,
e) Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo-

Informacyjnych,
0 Posterunek Policji w Pruchniku,
g) Posterunek Policji w Wiązownicy;

4) komorki organizacyjne w słuzbie wspomagającej dział.alnoŚć Policji w
zakre sie or ganrzacyj nym, lo gistycznym i tech rrlcznyrrr:

a) Wydział Administracyjno _ Gospodarczy,
b) Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpteczenstwa

i Higieny Pracy,
c) ZespóŁ do Spraw Ochrony informacji Niejawnych i Kancelaria

Tajna.

RozDzIAŁ 3

TRYB KIEROWANIA W KOMENDZIE

se.

1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji zwanego dalej ,,I Zastępcą", Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji zwanego dalej ,,Zastępcą", kierowników komórek
organizacyjnych komendy zwanyclt dalej ,,kierownikami" oraz
bezpoŚrednio podległych policjantów i pracownikow.

2. w razie czasowej niemoznoŚci sprawowania funkcji przez Komendanta
zakres jego zadan i kompetencji roZCIąga się na I Zastępcę
Komendanta Powiatowego Policji.



3. Komendant Powiatowy Policji okreŚla zakresy zadan i kompetencji dla I

Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji t Zastępcy Komendanta
Policji orazKornendanta Komisariatu Policji w Radymnie.

s 10.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji t Zastępca Komendanta
Powiatowego, d'ziałają w ramach udzielonego trn, zgodnie z niniejszym
regulaminem oraz odrębnymt decyzjarni, umocowania i ponoszą
odpowiedzialnoŚć przed Komendantem Powiatowym Policji.

s 11.

1. Komendant Powiatowy Policji może powoływać stałe lub doraŹne
nieetatowe zespoły i wyznaczac policjantów lub pracownikow
odpowiedzialnycŁl za koordynację pracy tych zespołÓw, a takŻe osoby
do reahzacji zleconych im zadan.

2. Komend'ant moŻe upowaznić podległych policjantów i pracowników do
podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykony'wanta CzynnoŚci w
okreŚlonych sprawach.

s 12.

1. Komendant Powiatowy Policji sprawuje nadzor nad :

a) Jednoosobowym Stanowiskiem do Spraw Prasowo-
Informacyjnych ,

b) Wydziałem Administracyjno - Gospodarczyrn,
c) Jednoosobowym Stanowiskiem do Spraw Bezpteczenstwa

i Higieny Pracy,
d) Zespołem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

i Kancelarią Tajną;

2' I Zastępca Sprawuje nadzor nad :

a) Wydziałem KryminalflYffi,
b) Wydziałem do Wa1ki z PrzestępczoŚcią Gospodarczą,
c) Komisariatem Policji w Radymnie;

3. Zastępca Sprawuje nadzor nad :

a) Wydziałem Prewencji,
b) Wydziałem Patrolowo-Interwencyjnym,
c) Wydziałem Ruchu Drogowego,
d) Rewirem Dzielnico\MYch,
e) Posterunkiem Policji w Pruchniku
f) Posterunkiem Policji w Wiązownicy.



a

s 13.

Komendant Powiatoury Policji , I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji okreŚlają zadanta dla
kierownikow komorek organtzacyjnych i jednoosobowych stanowisk , nad
którymi sprawują nadzor, w formie kart opisu stanowiska pracy.

s 14.

1. Kierownik kieruje komÓrką organizacyjną Komendy.

2. Kierownika zastępuje w czaste
pracownik, wskazany przez
ktorych mowa w regulaminie,
zastępstwa.

jego nieobecnoŚci zastępca, policjant albo
tego kierownika wykonujący zadanta, o
chyba ze kierownik okreŚlił inny zakres

Ą.). Kierownik sporządza i aktualizuje karty opisu stanowisk pracy dla
zastępcy I poszczególnych stanowisk słuzbo!\ych oraz opisy stanowisk
pracy dla osób zatrudntonych na podstawie przepisow o słuzbie c1.wilnej.

Karty opisów stanowisk pracy sporządza się w trybie i na zasadach
okreŚlonych w przepisach o szczegołowych zasadach organtzacji i zakresu
działanta komend, komisariatow i innych jednostek organlzacyjnych
Policji, natomiast opisy stanowisk pracy osob zatrwdntonych na
podstawie przepisÓw o słuzbie cywilnej, sporządza się na podstawie tych
przepisów.

Kierownik rnoże zlecać podległym policjantom lub pracownikom
wykon1.wanie czynnoŚci innych niz ustalone w karcie opisu stanowiska
pracy lub opisie stanowiska pracy.

6. Kierownicy obowiązani Są do wspołpracy Z właŚciwymi komórkami
or ganizacyj nymi Komendy Woj ewod zktej P ohcj i w Rze szowie.

7 . Kierownik obowiąZany jest stwarzaĆ warunki do sprawnej reallzacjt zadań
słuzbowych, kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz kształtowania
właŚciwych postaw etycznycll'

4.

5.



RozDzlAŁ 4

ZADANIA KoMÓREK oRGANIZACYJNYCH KoMENDY

s 1s.

Do zadan Wydziału Kryminalnego naleĘ:

1) wykony'wanie czynnoŚci operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-
Śledczych w celu ujawniania przestępstw i sprawnego wykrywania ich
Sprawcow wspołdział.ając w tym zakresie Z Innymljednostkami Policji;

2) sprawowanie merytoryCznego nadzoru nad pracą dochodzeniowo-
Śledczą pionu kryminalnego Policji powiatu;

3) koordynowanie czynnoŚci operacyjno -rozpoznawczych i
dochodzeniowo-ŚledczycŁt podejmowanych przez podległe jednostki
Policji oraz udztelanie im wsparcia w tym zakresie;

4) prowadzente i koordynowanie organizacji poszukiwan przez podległe
posterunki i komisariat Policji oraz organizowanie i prowadzenie
poszukiwań na terenie powiatu osob zaginionych i ukrywających się
przed organami Ścigania oraz wymiarem sprawiedliwoŚci,
niebezpiecznycŁl przestępcÓw w trybie poszukiwan nadzwyczajnych,
osob Zaglnrc:nycŁl a także identyfikacji NN zwłok i ustalanie tozsamoŚci
NN osób;

5) organizowanle i koordynowanie akcji i operacji policyjnycll' związanych
z przestępczoŚcią i poszukiwaniami;

6) prowadzente t nadzorowanie pracy operacyjnej w ramach dostępnych
form i metod pracy operacyjnej;

7) prowadzente współdziałania i wymiany informacji z odpowiednimi
komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewodzkie1 Policji w
Rzeszowie;

8) rea|tzacja czynnoŚci w zakresie techniczno-kryminalistycznej obsługi
zdarzen;

9) wspołdzlałantę Z organarni, urzędami i instytucjami zobowtązanyrni do
reahzacjt zadan w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczanra
przestępczoŚci kryminalnej ;

10) opracowywanie programow oraz prowadzenie doskonalenia
zawodowego policjantów w zakresie czynnoŚci operacyjno-
r o Zp ozr.aw czy cIl i doc hodzeniowo - ŚIedczy ch.

s 16.

Do zadan Wydziału do Walki z Ptzestępczością Gospodatczą naleŻy:

I) analtzowanie stanu zagrożenia przestępczoŚcią gospodarCzą na terenie
działanta Komendy i podległych komórek organizacyjnych pod kątem
ich ujawniania i Ścigania Sprawcow a także zapobiegania
niekorzystnym zj awiskom;

2) realtzowanie czynnoŚci operacyjno - rozpoznawczych i dochodzenlowo
- Śledczych w odniesieniu do przestępstw oraz wykroczen okreŚlonych
w KKS oraz rr;nych przeptsach;



prowadzenie ciągłego rozpoznania niekorzystnych zjawisk i
przestępstw gospodarczycŁt ptzy wŻyciu wszystkich metod i form pracy
operacyjnej;
prowadzenie współdziałania i wymiany inforrrracjt z odpowiednimi
komorkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w
Rzeszowie;
wspołpraca Z Wydziałem do Walki Z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Wojewodzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie prowadzonyclt
spraw;
współdziałanie Z orgarrarrrt , urzędami i instytucjami zobowtązanymi do
realtzacjt zadan w zakresie zapobteganta, ujawniania t zwalczanta
prze stępc zośct gospodarczej ;

sygnalizowanie o niekorzystnych zjawiskach i przestepstwach
gospodarczycb,, dla ktorych wyeliminowania potrzebne jest
angażowanie sił i Środków wykraczających poza mozliwoŚci Komendy;
opracowywanie programów oraz prowadzenie doskonalenie
zawodowego policjantow w zakresie ujawniania przestępstw
gospodarczych.

s 17.

Do zadan Wydziału Prewencji naleŻy:

1) analtzowanie i ocenianie stanu zagrożen bezpteczenstwa publicznego i
zakłocen porządku publicznego oraz podejmowanie dział"an
zrnterzających do ich iikwidacji lub ogranlczenla;

2) wypracowanie koncepcji i planów związanych z przygotowaniem do
działan w warunkach stanow nadzwyczajnych, innych zagrożen
bezpteczenstwa publicznego, a w szczególnoŚci w czasl'e Lmprez
masowycŁl t zgr omadzen;

3) organizowanie i koordynowanie zwalczartia zjawisk kryminogennych i
zagr ożen prze s tę pc zo ścią;

4) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej,
zwłaszcza wŚrod dzieci i młodzieŻy oraz koordynowania w tym zakresie
działanta komÓrek or garruzacyj nych Komendy;

5) prowadzenie edukacji mieszkancow w zakresie uwarunkowan
dotyczących utrzymyłvania porządku i bezpieczenstwa publicznego a
także inspirowanie mieszkancow do aktywnego wdziału w
przedsięwztęciach profilaktycznycŁl' oraz ocenianie skutecznoŚci
przedsięw zięc podległych j edno stek Policj i;

6) organizowanie i nadzorowanie akcji i operacji policyjnych o charakterze
prewencyjnym;

7) wykonywanie zadan oskarzyciela publicznego w sprawach o
wlrkroczenra otaz sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi w Komedzie
i podległych posterunkach postępowaniami w Sprawach o wykroczenIa;

8) współdziałanie Z organami'administracji rządowej i sarnorządowej oraz
instytucjami i organizacjarni w zakresie edukacji społeczeńStwa,
reaIlzacjt zagadnten prewencji kryminalnej i innych dział'an
profilaktyczno _ zapobiegawczyckt zwłaszcza dzieci i rnLodzieĘ szkolnej ;

s)

4)

s)

6)

7)

8)



9) nadzor i kontrola przestrzegania zasad w zakresie przechowywania,
noszenia i uffiann broni będącej w indy.widualnym wyposazeniu
po1icjantów oraz nadzór nad przechowywaniem broni i amunicji w
pomieszczęniacll Komendy oraz przechowywanej w pomieszczentacłl
dyzurnego;

10) opracow1,.wanie anaIiz i ocen stanu bezpteczenstwa oraz porządku
publicznego w miejscach publicznych na potrzeby dyslokacji słuzby
prewencyjnej na terenie działanta Komendy;

12} prowadzenie dział.an poŚcigowych i blokadowych;
13) ochrona bezpLeczenstwa iporządku publicznego podczas In:.prez

masowych, w komunikacji kolejowej i na obszarach wodnych;
I 4) analtzow ante zjawisk kryminogenny ch or az r ozpoznawanych zagr ożen

prze stępczo Śc ią Ze szcze gólnym uwzglę dnie niem zj awisk patolo gic zny cŁ:''

wŚrod nieletnich;
15) wspołdziałanie w zakresie zapobiegania i zwa|czania przestępczośct z

funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej
a także wspołdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji
Z orga:narrri administracji publicznej i organtzacjami społecznymi;

16) inicjowanie i organizowanie dział'an społecznoŚci lokalnych mających
na ce1u zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczen oraz lrrrryrrr
zj awiskom krymino gennym ;

1 7) wyko nywanie czynno Ści admini stracyj no -por ządkowych or az inny ch
nie cierpiących zwLoki czynnoŚci związanycll z zawiadomieniem
o przestępstwie t zabezpieczeniem miejsca zdarzenia a także realizowanie
innych zleconycll' czynnoŚci słuzbowych;

18) udzielanie pomocy i asysty na Żądanie kompetentnych organÓw zgodnte
z przewtdzianyrnt w tym zakresie przepisami;

19) sporządzanie p1anu ochrony obiektu Komendy i nadzorowanie jego
reahzacjt;

20) opracowanie procedur do dziaŁan jednostki w sytuacjach kryzysowych
w tym zewnętrznego zagroŻeniabezpieczenstwa panstwa t wojny oraz
bieŻące współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami systemu
bezpieczenstwa panstwa;

21) planowanie i organizacja dział'ań Komendy i jednostek podległych
w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych;

22) koordynacja i realizacja zadan dotyczących przygotowan obronnych w
j edno stc e or ganizacyj nej Po1icj i podle gaj ącej mi1ita ry zacjt;

23) zapewnienie warunków funkcjonowania t realizacji zadan całodobowej
słuzby dyżurnejjednostki organizacyjnej Policji w tym: obsługi
interesantów, koordynacji podległych słuzb oraz nadzoru nad
funkcjonującymi systemami gromadZerrla i wymiany informacji jak
rownteż alarmowania i ostrzegania;

24) prowadzenie stałego rozpoznania zagrożen, zbteranie informacji o
Sprawcach przestępstw, wykroczen I Czynow karalnych poprzez
prowadzenie prostych form pracy operacyjnej,

25} nadzór nad stosowaniem procedury holowaniapojazdów na zasadzie
przepisów prawnych o ruchu drogowym.



s 18.

D o zadan Wydziału Patrolowo -I nte rwe ncyj ne g o naleĘ :

1) opracowanie zasad i taktyki działania, w tym pododdziału NPP na
wypadek klęsk zywiołowych, katastrof , skażen Środkami
pro mie ni otw or czyrn| or aZ epide mii c horób zakażny cl:r;

2) organizowanie i koordynowanie zwalczania zjawisk kryminogennych i
zagr oŻen prze stę pc zo śctą;

3) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej,
zwłaszcza wŚród dzieci t rnłodzieĘ;

4) prowadzenie edukacji mieszkancow w zakresie uwarunkowan
dotyczącycŁl utrzymywania porządku i bezpieczenstwa publicznego a
także inspirowanie mieszkancow do aktywnego :udziału w
przedsięwzięciactt profilaktycznycll oraz ocenianie skutecznoŚci
przedsięw zięc podległych j edno stek Policj i ;

5) wypracowywanie koncepcji i planow zwtaganyctt z przygotowaniem do
dztałan w warunkach zagrożen bezpteczenstwa publicznego, a w
szczegolnoŚci w czaste ITnpreZ masowych;

6) organizowanie i nadzorowanie akcji i operacji policyjnych o cltarakterze
prewencyjnym;

7) organizowanie słuzby ochronnej w pomieszczentacŁl dla osÓb
zatrzyrnanych w budynki Komendy oraz słuzby patrolowo-
interwencyjnej i konwojowo-ochronnej oraz bteŻące ich ocenianie;

8) nadzor i kontrola przestrzegania zasad w zakresie przechowywania,
noszenia t uŻywania broni będącej w indywidualnym wyposazeniu
policjantow oraz nadzor nad przechow1łvaniem broni i amunicji w
po mie szc zentactt Komendy ;

9) opracowywanie programow oraz prowadzenie doskonaienia zawodowego
w zakresie taktyki i techniki interwencji;
ujawnianie wykroczen, Ściganie ich sprawców otaz ujawniante
przestępstw t zatrzymywanie ich sprawców;
prowadzenie działan poŚcigowych i blokadowych;
wykonywanie konwojów i doprowadzen na terenie powiatu;
ochrona bezpieczenstwa t porządku publicznego podczas Imprez
masowych, w komunikacji kolejowej i na obszarach wodnych;
wspołdziałanie w zakresie zapobiegania i zwaIczania przestępczośct z
funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej a
także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z
organami administracj i publicznej i organizacj ami społecznymi ;

wykony'w anie czy nno Ści administracyj no - porządkowy cll' or az innych nie
cierpiących zwłoki czynnoŚct związanych Z zawiadornieniem o
przestępstwie i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia a także realizowanie
innych z1econych czynnoŚci słuzbowych;
ujawnianie przestępstw i wykroczet7 oraz Ściganie ich sprawcow;
udzielanie pomocy i asysty na żądanie kompetentnych organow zgodnte
z przewtdztanyrnt w tym zakreste przepisami;
realizowanie szkolen w ramach doskonalenia zawodowego dla
policjantow pionu prewencjiw zakresie taktyki i techniki interwencji;
Zapewr:lenie właŚciwych warunkow pobytu w pomieszczentackl dla osÓb
zatrzyrnanych i doprowadzonyclt do komendy;

10)

i 1)

r2)
13)

I4\

1s)

1B)

1e)

16)
L7)



2)

s)

4)
s)

6)
7)

20) prowadzenie stałego rozpoznanta zagrożen, zbietante informacji o
sprawcach przestępstw, wykroczen i czynow karalnych poprzez
prowadzenie prostych form pracy operacyjnej.

s 19.

Do zadan Wydziału Ruchu Drogowego na|eĘ:

1) wykonywanie czynnoŚci zapewniających bezpieczenstwo i porządek w
ruchu drogowym;
kierowanie ruchem pojazdow i pieszyclt oraz wykonywanie w stosunku
do tego ruchu funkcji kontrolnych;
ujawnianie przestępstw i wykroczel1 w ruchu drogowym, Ściganie ich
sprawców;
wykonywanie zadan poŚcigowych i blokado\ĄYch oraz reallzacja ptlotaĘ;
anaIizowanię zdarzen drogowych i opracowywanie lokalnych programów
działań zrnterzających do poprawy stanu bezpteczenstwa na drogach;
pełnienie słuzby na drogach na terenie powiatu;
wykony'wanie czynnoŚci zwtązanych Z likwidacją skutków zdarzen
drogowycLl oraz zabezpieczeniern procesowym Śladow i dowodow;
wspołdziałanie Z organami administracji panstwowej, samorządowej i
innymi instytucjami w zakresie bezpieczenstwa i porządku w ruchu
drogowym;

9) edukacja mieszkancow tym dziect i młodzieŻy szkolnej w zakresie
bezptecznego korzystania z drog i przeciwdziałanta zdarzentom W ruchu
drogowym;

10) opiniowanie wnioskow o wydante zezwoIen na organizowat7Ie zawodÓw
sportowych, rajdów, wyŚcigow, Zgrornadzen i innych Imprez
!\rymagających korzystaniaz drogi w sposob szczegolny;

11) opiniowanie projektow w zakresie zrntany organtzacji ruchu;
1 2 ) opracowywanie okre Ślony ch przepisami analtz stanu bezpteczenstwa

w ruchu drogowym;
13) ustalanie miejsc i zjawisk powodujących zagrożente bezpieczenstwa

w ruchu drogowym;
14) prowadzenie kontroli drogowychw zakresie ustawy o transporcie

drogowym oraz o czasie pracy kierowcow.

s 20.

Do zadan Rewiru Dzielnicowych naleŻy:

1) rozpoznawanie zagroŻen I przeclwdziałanie przyczynom ich powstawania;
2) prowadZonle edukacji mieszkanców w zakresie uwarunkowan dotyczących

utrzymywania porządku t bezpteczenstwa publicznego a także
inspirowanie mieszkanców do aktywnego :udziałw w przedsięwzięctaclt
profi1aktycznych oraz ocenianie skutecznoŚci przedsięwzięc podiegłych
jednostek Policji;

3) organizowanie i bteżące ocenianie słuzby odchodowej dzielnicowych;
4) wspołdziałanie z organarrri administracjt rządowej i samorządowej oraz

instytucjami i organtzacjarni w zakresie edukacji społeczeństwa, realtzacjt

8)
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Zagadnion prewencji kryminalnej i innych dział.an profilaktyczno
zapobiegawczycLl zwłaszcza dzieci t mLodzteŻy szkolnej;

5) nadzor i kontrola przestrzegania zasad w zakresie przechowywania,
noszenia i uzywania broni będącej w indywidualnym wyposazeniu
policjantów oraz nadzor nad przechowywaniem broni i amunicji w
pomie szc zeniacll Ko mendy po dle głych funkcj o nariu szy ;

6) ujawnianie wykroczerl, Ściganie ich sprawców oraz ujawnianie przestępstw
t zatrzyrnywanie ich sprawcow;

7) ochrona bezpl'eczenstwa i porządku publicznego podczas Imprez
masowych, w komunikacji kolejowej i na obszarach wodnych;

8) wspołdziałante w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczoŚci Z

funkcjonującymi na obszarze powtatu organami ochrony prawnej a także
wspołdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacjI Z orga:nanrrl
administracj i publicznej i or gantzacj ami społ e cznyml ;

9) inicjowanie i organizowanie działan społecznoŚci lokalnych majacych na
celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczen oraz innym
zj awiskom krymino gennym ;

10) wykonywanie czynnoŚci administracyjno_porządkowych oraz lr'rlych nie
cierpiących zwł'okt czynnoŚcl związanych Z zawiadomieniem o
przestępstwie i zabezpleczerllem miejsca zdarzenia a takŻe realizowanie
innych zleconych czynnoŚci słuzbowych;

11) udzielanie pomocy i asysty na Żądanie kompetentnych organow zgodnte z
przewtdzianymi w tym zakresie przepisami;

12) opracow1,.wanie planów i realizowanie szkolen w ramach doskonalenia
zawodowego d1a policjantow pionu prewencji w zakresie taktyki i techniki
interwencji;

13) prowadzente stałego rozpoznanla zagrożen, zbteranie informacji o
sprawcach przestępstw, wykroczen i czynów karalnych poprzez
prowadzenie prostych form pracy operacyjnej.

s 21.

Do zadan Jednoosobowego Stanowiska do
I nformacyj nyc h na1'eĘ :

Spraw Prasowo-

działalnoŚć prasowo informacyj na;
współpraca Z samorządami i innymi jednostkami administracji
publicznej, p1acówkami oŚwiatowymi, organtzacjarni pozarządowyml,,
mediami na terenie powiatu jarosławskiego w zakresie edukacji,
profilaktyki wych o w aw czej i prewe ncj i kryminalnej ;

prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego komendy;
wspołuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na
potrzeby Komendy WojewÓdzkiej Policji w Rzeszowie i innych jednostek
or garnzacyj nych Policj i ;

5) wykonywanie zadan wynikających z ustawy o dostępie do informacji
publicznej;

6) umacnianie pozytywnego wizerunku Policji w oczacŁl opinii publicznej;
7) prowadzente strony podmiotowej komendanta w Biuletynie Informacji

Publicznej;
8) wykonywanie zadan w zakresie komunikacji wewnętrznej'

1)

2)

3)
4)
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s 22.

Do zadan Posterunków Policii naleźry:

I) realizowanie zadan słuzby prewencyjnej Policji;
2) r ozpoznawanie zagr ożen prze stępc zo ścią or az wyko nywanie czynno Ści

ope racyj n o - r ozpoznaw czy cŁl i dochodzeniowo - Śle dczych w ce1u Ścigania
sprawcÓw przestępstw i wykroczerl a takŻe prowadzenie poszukiwan
osob I rZeCZy, identyfikacja osob i zwŁok we wspołdziaŁantu Z lrlnyn:il
jednostkami;

3) r e allzowanie zadan admini stracyj no - porządkowych ;

4) współdziaŁanie Z sarnorządem terytorialnyrn oraz innymi podmiotami
działającymi na rZeCZ bezpteczen stwa t por ządku publiczne go.

s 23.

D o zadan Wydziału Adm inistracyj no _ Gospo d at cze go naleŻy :

1) doskonalenie struktury organizacyjnej komendy oraz komisariatu
Policji przez monitorowanie i ocenę zastosowanych rozwvąZan
organizacyjnych i opiniowanie propozyc1t dotyczących Zn:'lar'
strukturalnych;

2) sporządzanie etatu komendy i podległych jednostek Policji oraz
opracowywanie r ozkazow or ganizacyj nych doty czących wprow adzanta
etatu i jego zrnran;

3 ) prowa dzenie dokume ntacj i orga nizacyjno- etatowej ;

4\ realizacja zadań dotyczących przygotowan obronnych Z zakresu
zabezpieczenia kadrowego potrzeb jednostki Policji podlegającej
rntLttaryzacjt;

5) opracowywanie projektow decyzji administracyjnych komendanta
powiatowego Policji;

6) organizacja obsługi kancelaryjno-biurowej komendy oraz
koordynowanie obiegu dokumentÓw jawnych w jednostce;

7) opracowywanie rozkazow personalnych, umów o pracę i umow
zlecenia;

8) opracowl'wanie wnioskow awansowych w stosunku do szeregowych,
podoficerów, aspirantów i oficerow;

9) prowadzente teczek osobowych policjantow i pracownikow komendy
powiatowej Poiicji a także podległych komórek organtzacyjnych;

10) prowadzenie czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego
kandydatów do pracy w Policji;

11) opracow}'wanie Świadectw słuzby i opinii o słuzbie policjantow oraz
Świadectw pracy pracowników;

12) organizowanie i koordynowanie doskonalerTra zawodowego
w komendzie powiatowej Policji;

1 3) opracowJ,r\'Vanie proj ektów rozkazów nagrodowy cLl, decy zjt
zapornogowych i premii dla pracownikow cywilnych;

14) prowadzenie rejestru pieczęci urzędo!\Ych i stempli słuzbowycll oraz
zbtor ow bibliotecznych ;

15) przyjrnowanie, rozpatrywanie i zał.atwtanie skarg i wniosków oraz
analizow arrrc pr zy czyn ich powstawania;
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16) koordynowanie prowadzonych postępowan wyjaŚniających,
dyscyplinarnych or az ew idencj onowanie i sprawozdawczo Ść ;

L7) zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiegu dokumentów
w komendzie powiatowej Policji;

18) grornadzenie, opracow}'\lvante, zabezpteczanie i udostępnianie zasobów
archiwalnych komendy powiatowej Policji;

19) prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego i opracowywanie
sprawozdan statystycznycŁt dotyczących zrntan i stanu zbloru
archiwalnego;

20) przyjmowanie materiałów archiwalnych i kontrola nad prawidłowym
przekazywaniem akt do składnicy KPP Jarosław i brakowaniem
dokumentacj i niearchiwalnej ;

2I\ przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów panstwowych;
22) administrowanie t utrzyrnywanie obiektów słuzbowych Komendy;
23) działalnośc zwl'ązana z bieżąCym funkcjonowaniem obiektow,

tj. dostawa mediow, zaopatrzeniem, wywozem Śmieci itp';
24) utrzyrnywanie właŚciwego stanu porządkowo _ sanitarnego obiektów

komendy i podległych komórek organizacyjnych;
25) prowadzenie ksiązek obiektow nieruchomoŚci garr'lzo:nlu

jarosławskiego;
26) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie Spraw

ZwląZanych z gospodarką mieszkaniową ;

27) sporządzanie wykazow uprawnionych osób do pobieranla ryCZaLtu za
wyzywienie psów słuzbowych, pranie odzieĘ roboczej;

28) zaopatrywanie, ewidencj onowanie i r ozhczanie pobranych formwlar zy
mandatow karnych i rozliczanie gotówkl z nałoŻonych mandatów;

29) prowadzenie ewidencji materiałowej komendy powiatowej Policji;
30) prowadzenie postępowań w Sprawach szkod i strat w majątku

komendy powiatowej Policji i podległych jednostkach;
31) realizac1a zadan w zakresie uzytkowania sprzętu transportowego

Policji poprzez I

a) prowadzente ewidencji sprzętu transportowego w ksiązce
indywidualnej sprzętu transportowego'

b) kontrola prowadZen:'a ksiązki dyspozytora dotyczącej uŻycl,a sprzętu
transportowego,

c) zapewnienie sprawnoŚci uzytkowej sprzętu transportowego poprzez
bteżącą obsługę, przegIądy i naprawy orazbadania techn1'czrle,

d) wystawianie, kontrola prowadzerua I przechowywanie ksiązek kontroli
sprzętu transportowego'

e) przechowywanie dokumentacji sprzętu transportowego: ksiązki
gwarancyjne, dowody techniczne GT-22, dowody wydania lub przyjęcta
i protokoły zdaw czo- odbiorcze,

0 składanie meldunków i prowadzente ewidencji wypadkow tkolizjt;
32) realtzacja zadan w zakresie gospodarowania materiałami pędnymi

i smarami w Policjr poprzez :

a) sporządzanle rocznego planu potrzeb na materiały pędne i smary,
b) rozltczanie ksią Żek kontroli pracy sprzętu transportowe go'
c) sporządzanie miesięcznych i kwarta1nych sprawozdan z zuŻycia mps,
d) prowadzenie ksiązki ewidencji prrychodów iloŚciowo -wartoŚciowych

ffiPS'
e) prowadzenie ksiązki magazynowej ffiPS,



7

0 monitorowanie zuĘcia paliwa przez pojazdy słuzbowe;
33) realtzacja obsług techntcznycl:r i napraw sprzętu transportowego w

Policji poprzezl
a) wykonywanie drobnych obsług i napraw sprzętu transportowego'
b) kontrola terminow wykonywania badan technicznych i obsług

okresowych sprzętu transportowego,
c) stała wspołpraca z Stacjami obsługi w zakresie planowania obsług i

napraw dostarczania i odbioru sprzętu transportowego po wykonanych
obsługach'

d) zapewnienie kompletnoŚci dokumentow pojazdow dostarczanych do
obsług i napraw, w szczególnoŚci: zlecenia naprawy, dowodu
technicznego, książki kontroli pojazdu, dowodu rejestracyjnego i
ksiązki gwarancyjnej,

e) dokonywanie drobnych zakupow usług i częŚci Zarnlennych w
porozumieniu z zespołem zaopatrzeria Wydziału Transportu KWP,

0 prowadzenie ewidencji pomocniczej materiałow i częŚci zamiennych,
g) dokonywanie wpisow w dowodach technicznych GT-22 wymiany opon

przepr ow adzany cll we własnym zakre sie ;

34) nadzorowanie usług parkowania i holowania pojazdow zatrzyrnanych
do celów procesowych w szczegolności :

a) prowadzenie ewidencji wykonywanych usług,
b) kontrola realizacji zawartych umow na holowania i parkowania

pojazdów pod względem iloŚci i wartoŚci usług a także terminu
waznoŚci umów;

3 5) sporządzanie mie s ięczny cLl zestawien przejechanych kilometrów przez
pojazdy słuzbowe;

36) wydawanie i ewidencjonowanie uprawnien na prowadzenie pojazdow
uprzywilejowanych ;

37 ) pr ow adzenie cało Ś ci zagadnien zw tązanych z zaop atr ZeTlle m j edno stki
zgodnie z zasadarni okreŚlonymi w ustąwie o Zamowieniach
publicznych;

38) prowadzenie gospodarki IT"agazynowej oraz ewidencji materiałów
i sprzętu w uŻytkowaniu, a takŻe Środkow trwałych;

39) planowanie i organlzowarrle funkcjonowania łącznoŚci na CZas operacji
i akcji policyjnych komendy powiatowej Policji oraz koordynacja
działan j edno stek podległych ;

40) realizacja zadan rnobilizacvjno-obronnych w zakresie systemu
ł.ącznośct i informatyki ;

4I) zapewnienie funkcjonowania Placowki Poczty Specjalnej;
4 2) pr ow adzente dziaŁalno Ści inspiruj ącej, koordynuj acej t nadzor czej

w zakre sie po lityk t bezpteczeń stwa syste mów teleinform aty czny cll',
eksploatowanych w komendzie powiatowej Policji i jednostkach
po dle głyc Łl or az pr zestr zeganie obowiązuj ących lub zale c anych
standardów te leinformatyc zny ch;

43) czuwanie nad przestrzegantem reguł korespondencji radiowej;
4 4) gr omadzenie, pr zetw ar zanie i udo stępnianie info rmacj t otr zymanych

z j edno stek organi zacyjny clt;
45) Zapewnrcnie przestrzegania procedur związanyctl z ocllroną danych

w tym danych osobowych;
46) wykonywanie typowania sprawców i analtz orazkoordynacji

operacyjnych;



7

47 \ sporządzanie statystyki prze stępc zośct, analtz statystyc zny cŁl or az
innych danych na potrzeby Policji i innych uprawnionych organów;

48) organizacja zabezpieczenia logistycznego Komendy na wypadek
zewnętrznego zagrożenia bezpieczenstwa panstwa i wojny oraz
wspołdziałanie w tym zakresie z kornórkami organtzacyjnymt
komendy, Komendą Wojewodzką Po1icji w Rzeszowte oraz podmiotami
zewnętrznymi;

49) utrzyrnanie w sprawnoŚci istniejących systemow łącznoŚci a
w szczegolnoŚci:
- automatycznej centrali telefonicznej w komendzie wraz z terminalami
abonenckimi i urzą dzentarnt telekopio!\Ymi,

- urządzen do obsługi wewnątrzwojewodzkiej sieci teletransmisyjnej
Policji woj. podkarpackiego PodWAN w Komendzie i węzłow sieci
w jednostkach podległych,

- sieci okablowania strukturalnego wraz z dedykowanymi
khrnatyzatorami,

- wrządzen rejestrujących korespondencję telefontczną i radiową,
- urządzen zastlających sprzęt łącznoŚci policyjnej;

50) wykonywanie przeglądow konserwacyjnych i napraw eksploatowanego
sprzętu łącznoŚci, zgodnie z przyjętymi procedurami;

51) prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu zgodnte
z obowtązuj ącymi przepisami;

52) utrzymywanie i zarządzanie systemami inforrnatycznymt
eksploatowanymi w Komendzie oraz wdraŻanie policyjnych i poza
policyj nych systemów inform aty czny cll' udo stępnianych c e ntralnie ;

53) administrowanie systemami operacyjnymi zainstalowanymi w
komputerach włączonych do Policyjnej Sieci TransmisjtDanychl oraz
pracujacych samodztelnie i w lokalnej sieci Komendy;

54) nadzor techniczny nad sprzętem komputerowym oraz systemami
operacyjnymi zainstalowanymi w komputerach;

55) prowadzenie pomocniczej ewidencji sprzętu i materiałow łącznoŚci
i informatyki w uzytkowaniu;

56) r ozliczanie ko sztów prowad zony ch r ozrnow telefonicznych
r e alizow anych przez pracowników i funkcj o n ar iuszy ;

57) bteżąca współpraca zWydziałernŁączności i Informatyki KWP
w zakresie zaopattzenia w materiały eksploatacyjne;

58) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminów realizacjt usług
zapewniających sprawnoŚć techniczną obiektów, w tym urządzen t

instalacji stanowiących wyposazenie tych obiektów;
59) wyposażanie obiektów budynkow w normatywną naleznoŚć

podręcznego Sprzętu gaŚnicZego, instrukcji ogó1nych i aiarmowych
or az znakow bezpteczen stwa;

60) usuwanie usterek powstałych w czasie eksploatacji obiektow,
urządzen i instalacji, obejmujących zakres czynnoŚci
konserwacyjnych;

6I} realizacja zadan dotyczących przygotowan obronnych z zakresu
zabezpteczeI7|a materiałowo- techn icznego potrzeb j ednostki
or ganizacyj n ej Po licj i po d 1 e gaj ąc ej milita ry zacjt.
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s 24.

Do zadan Jednoosobowego Stanowiska do Spraw Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy naleŻy:

1) realizacja zadan ochrony przeciwpożarowej okreŚlonych w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 7991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U ' Nr 178, poz. 138o z poźn. ,m.);

2} realizacja zadan zawartycŁt w s 2 ust. I rozporządzenta Rady
MinistrÓw Z dnia 2 wrzeŚnia 1997 roku w sprawie słuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dr. U. nr 7o4, poz. 109 z poŹn.
, .);

3) prowadzenie szko1en wstępnych i okreso\ĄYch Z zakresu
bezpteczenstwa i higieny pracy oraz ocŁtrony przeciwpozarowej dla
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;

4) realtzacja zagadnterr ZwLąZanych z medycyną pracy.

s 2s.

Do zadan Zespołu do Spraw ochrony Informacji Niejawnych i
Kancelarii Tajnej naleŻy:

I) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, bezpteczenstwa
danych osobowych, w komendzie powiatowej Policji i podległych
komorek organlzacyjnych w tym stosowanie ŚrodkÓw
b ezpteczen stwa ftzy czne go ;

2) zapewnienie ochrony systemow teleinformatycznych, w których są
przetw arzarte informacj e niej awne ;

3) nadzor nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych i
przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych w
komendzie;

4) opracowanie dokumentacji okreŚlajacej poziom zagrożen
związanych z nteuprawnionym dostępem do informacji niejawnych
lub ich utratą, zarządzante ryzyktern bezpieczenstwa informacji
niejawnych, w szczegolnoŚci szacowanie ryZyka;

5) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania
przepisów o ochronie tych informacji, w szczegolnoŚci okresowa
kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentow w Komendzte;

6) opracowanie i aktualtzowanie, wymagającego akceptacji kierownika
jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych
komendy powiatowej Policji, w tym w razie wprowadzenla stanu
nadzwy czaj ne go t nadzor owanie j e go reali zacjt;

7) prowadzenie kancelarii tajnej w oparciu o obowtązujące przepisy
resortowe;

8) prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowan sprawdzających
oraz kontrolnych postępowan sprawdzających wobec własnych
funkcjonarirłszy, pracownikow, osob ubiegających się o przyjecie do
słuzby lub pracy oraz osób wykonujących na ich tZeCZ czynnoŚci
zlecone lub ubiegających się o wykonanie tych czynnoŚci. Po
przeprowadzonyrn postępowaniu wydawanie poŚwiadczen
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bezpleczenstwa upowazniających do dostępu do informacji
niejawnych;

9) prowadzenie aktualnego wykazu osób pełniących słuzbę lub
zatrudnionych w Komendzie albo wykonujących czynnoŚct zlecon'e,
ktore posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
oraz osob ktorym odmówiono wydania poŚwiadcZonla
bezpteczenstwa lub je cofnięto;

10) prowadzente szkolen po1icjantów i pracownikÓw Policji w zakresie
ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;

11) opracowywanie projektów opinii komendanta w sprawach
udostępnienia materiałÓw niejawnych oraz zwalniania policjantow
i pracownikow z obowiązku zacLlowania tajemnicy prawnie
chronionej na potrzeby postępowan karnych;

12) opracowywanie projektów decyzjt Komendanta w sprawach o
zrrrlarrę lub zniesienie klauzuli tajnoŚci;

13) wspÓłpraca ze słwŻbami ochrony panstwa w zakresie
przewtdzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych;

1 4) prowadzente zbioru oŚwiadczen majątkowych policjantow
komendy ;

15) przekazywan|e dokumentow niejawnych do składnicy akt
w Komendzie w oraz do archiwum Komendy Wojewodzkiej Policji;

16) ewidencjonowanie, rozpowszechnianie, kompletowanie i
aktualizowanie or aZ WpoŻy czante niej awnych aktow prawnych ;

17) wprowadzenie informacji do Systemu Meldunków
Informacyjnych;

18) prowadzente postępowan wyjaŚniających w prąypadku
stwierdzenia naruszenia w Komendzie lub jednostkach podległych
przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmując
niezwło cznie dział ania zrnier zaj ące d o wyj a Ś n ie ni a o ko ii czn o Śc i
tego naruszenia oraz ograntczenlajego negatywnych skutkÓw;

i9) weryfikacja ibteżąca kontrola zgodnoŚci funkcjonowania systemu
te1einform aty czne go kome ndy Ze szczególnymi wymaganiami
bezpte czen stwa or az pr zestrze gani a bezptecznej eksploatacj i
odpowiednimi do poszczególnych uzytkowanych systemów;

2 0) wykonywanie zadart admini strato ra b ezpieczen stwa info rmacj i.

RazDz|AŁ s

PRZEPISY PRzEJŚcIowE I KoŃcowE

s 26.

1. Kierownicy w terminie 30 dni od wejŚciaw Ęcie regulaminu okreŚlą
zadania podległych komórek organizacyjnych oraz sporządzą dla
poszczególnych stanowisk słuzbowych karty opisu stanowiska pracy i
opisy stanowisk pracy.



Ziad'ania komórek organLzacyjnych oraz karty i opisy stanowiska pracy'
:sporząd,zone W oparciu o regulamin, o ktorym mowa w $ 24, są nadal
aktua1ne, jeŻeli nie pozostają w sprzecznoŚci Z niniejszym
regulaminem.

':;i.;,,, ;',;,'. . ; 3. Kierownicy obowiązani Są niezwłocznte Zapoznac podległyclr
r':.. ,,::' '

4. Policjanci przyjęct do słuzby i pracownicy przyjęct do pracy winni
zostać zapoznani w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia słuzby lub
pracy z kartarni opisu stanowiska fracy lub opisami stanowiska pracy
o ktorych mowa w ust.1.

s 27.

Traci moc Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu z dnta 7
sierpnia 2OO7 roku zmieniony regr-rlaminem z dnta 8 kwietnta 2OO9 roklt,
zmieniony regulaminem z dnta 27 maja zOOq r., zrnreniony regulaminem z
dnia 23 grudnia 2009 r., zrniertiony regulaminem z dnta 15 kwietnia 2010
roku.

s 28.

Regulamin wchodzi w Ącte z dniem podpisania.

KOMENDANT TOWY POLICJI
,WIU

EK

w poro

PO
KOMENDANT I POLICJI

insp. mgr STOPCZYK
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UZASADNIENIE

Projekt reguiaminu zastępuję dotychczas obowiązujący Regulamin
Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu Z dnia 7 sierpnia 2oo7 roku
zrnrel:Lotry regulaminem z dnia 8 kwietnia 2OO9 roku, zrnterrrorry
regulaminerrt z dnia 27 rnaja 2OO9 r., zrntertiony regulaminem z dnia 23
grudnia 2OO9 r., zrrnerriony regulaminem z dnia 15 kwietnia2Ol0 roku.

Zasadniczą przesłanką wydania nowego regu1aminu jest utrata
czytelnoŚci obowiązująCego regulaminu w następstwie dokonania w nim
kolejnych ZrnIaTI. W zwtązku z pojawieniem się nowycb' zadan t kontecznoscią
zawatcia ich w zakresach czynnoŚci poszczegolnych komorek
organlzacyjnych komendy oraz wszczegołowienia niektórych Z nich W

dotychczas obowiązującym regulaminie należało uzupełnić zakresy tych
komorek w nowym regulaminie.

WejŚcie w Życte powyższyctl zrntan nie spowoduje dodatkowych
wydatków z budżetw komendy.


