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zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Na podstawie art.7 ust.4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. zZOI1 r.

Nr 287 poz. 1-687, Nr 217 poz. 1'280 i Nr 23O poz. 1'37I oraz z 2012.664,951,1529.) ustala się co
następuje :
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W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu z dnia 30 sierpnia 2012 roku
wprowadza się następujące zmiany :

1) w 5 8 pkt 3 i4 otrzymują brzmienie :

,, 3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji,
b) Wydział Patrolowo-|nterwencyjny,
c) Wydział Ruchu Drogowego,
d) Jednoosobowe Stanowisko do Spraw prasowo-lnformacyjnych,
e) Posterunek Policji w pruchniku,

f) PosterunekPolicjiwWiązownicy;

4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie
organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Referat Administracyjno - Gospodarczy,
b) Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa

i Higieny pracy,

c) Zespół do Spraw ochrony lnformacji Niejawnych i Kancelaria Tajna,
d) Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Skarg iWniosków''' ;

2) $ 1"2 otrzymuje brzmienie:
,,5 12.1. Komendant sprawuje nadzór nad :

1) Jednoosobowym Stanowiskiem do Spraw Prasowo-lnformacyjnych ;

Z) Referatem Administracyjno * Gospodarczym;
3) Jednoosobowym Stanowiskiem do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
4) Zespołem do Spraw ochrony lnformacji Niejawnych i Kancelarią Tajną ;

5) Jednoosobowym Stanowiskiem do Spraw Skarg i Wniosl<ów.

2' l Zastępca sprawuje nadzór nad:

1) Wydziałem Kryminalnym;
2) Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą;
3) Komisariatem policjiwRadymnie.



3. Zastępca sprawuje nadzór nad:

1) Wydziałem Prewencji;
2) Wydziałem Patrolowo-|nterwencyjnym;
3) Wydziałem Ruchu Drogowego;
4) Posterunkiem Policji w Pruchniku;
5) Posterunkiem Policji w Wiązownicy'";

3)w5L5w pkt 10kropkęzastępujesięśrednikiemidodajesiępkt 11'_1'4w brzmieniu:

,, 11) rejestrowanie zaistniałych zdarzeń przestępczych dotyczących Komendy i Komisariatu

w Rejestrze śledztw i Dochodzeń oraz Rejestrze odmów Wszczęcia ;

12) wprowadzanie danych statystycznych oraz rejestracji kryminalnych dotyczących
postępowań przygotowawczych do KSlP oraZ CZuwanie nad ich kompletnością;

13) wykonywanie analiZ statystycznych dotyczących przestępczości , typowania sprawców
przestępstw oraz innych danych na potrzeby Komendy i innych uprawnionych organów;

14) prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych dla wszystkich komórek prowadzących

w Komendzie postępowania przygotowawcze oraz Komisariatu.'';

a) w s 17w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt 26-33 w brzmieniu:

,, 26) organizowanie i bieżące ocenianie słuzby obchodowejdzielnicowych;

27) ujawnianie wykroczeń i przestępstw oraz ściganie i zatrzymywanie ich sprawców;

28) ochrona bezpieczeństwa iporządl<u publicznego podczas imprez masowych, w komunikacji

kolejowej i na obszarach wodnych;

29) wykonywanie czynności administracyjno-porzadkowych oraz innych nie cierpiących zwłoki

czynności związanych z zawiadomieniem o przestępstwie i zabezpieczeniem miejsca

zdarzenia a także realizowanie innych zleconych czynności słuzbowych;

30) udzielanie pomocy iasysty na żądanie kompetentnych organówzgodnie z przewidzianymi

w tym zakresie przepisami;

31) prowadzenie stałego rozpoznaniazagroŻen, zbieranie informacji o sprawcach przestępstw,

wykroczeń i czynów karalnych poprzez prowadzenie prostych form pracy operacyjnej;

32) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi

na obszarze powiatu organami ochrony prawnej a także współdziałanie w zakresie

profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej i organizacjami

społecznymi;

33) inicjowanie iorganizowanie działań społeczności lokalnych mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogenflYffi."',

5) 5 zo skreśla się;

6) w523:
a) wyrazy ,,Do zadan Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nalezy: " zastępuje się

wyraza m i,, Do zada ń Referatu Ad m i n istracyjno-Gospoda rczego należy .',
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

,, 12) organizowanie i koordynowanie doskonalenia zawodowego w Komendzie oraz

organizacja szkoleń Wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy;",

c) pkt 15, 1'6, 1'8, L9,20,21', 46 i 47 skreśla się;



7) w 9 25 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt 21-25w brzmieniu:

,, 2L)gromadzenie, ewidencjonowanie i porządkowanie akt przyjętych z komórek
organizacyjnych Komendy i Komisariatu, zabezpieczanie ich przed zniszczeniem oraz

konserwacja;

22) prowadzenie urządzeń ewidencyjnych zasobu archiwalnego oraz opracowywanie
sprawozdań statystycznych dotyczących posiadanego zbioru;

23) udostępnianie al<t z zasobu składnicy upowaznionym podmiotom, wykonywanie kopii

dokumentóW / opracowywanie informacji z akt, przeprowadzanie kwerend, udział

w przel<azywaniu akt do innych archiwów;
24) uczestniczenie w brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej kat. B i BE, opiniowanie

protokołów brakowania akt kat. BC iwydawanie zgody na brakowanie akt kat' BC;

25) prowadzenie szkoleń i instruktazy W zakresie archiwizacji dokumentacji, kontrola
prawidłowości przygotowania i przekazywania akt do składnicy. ";

8) po 5 25 dodaje się $ zs a w brzmieniu :

,,$ 25 a. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do Spraw Skarg i Wniosków nalezy:

1) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;
2) prowadzenie postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych oraz koordynowanie

prowadzonych postępowań w przypadku popełnienia przewinienia dyscyplinarnego
przez funkcjonariuszy oraz Sporządzanie analiz i statystyki w tym zakresie;

analizowanie i wyjaśnianie przyczyn wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem

funkcjonariuszy i pracowników Komendy oraz sporządzanie meldunków w tym
za kresie;

współdziałanie z Wydziałem Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji oraz

Pełnomocnikiem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policjids. ochrony
Praw Człowieka w zakresie skarg i wniosków oraz prowadzonych postępowań

wyjaśniających i dyscyplinarnych.".
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Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania .

W porozumieniu :
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