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KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W JARoSŁAW|U

REGULAMIN
Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

z ania.''' ł.i'.': :':.'j.:' :'' ::'.'.'2o'l 6 r'

zmieniający regulamin Komendy Powiatowe1 Po|icji W Jarosławiu'

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

z2015 r. poz' 355, zpóźn. zm. ') postanawia się, co następuje:

s1

W regu|aminie Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmienionym regulaminem z dnia 10 czeTwca 2013 r., regulaminem z dnia 27 listopada
2015 r., regulaminem z dnia 17 marca 2016 r., regulaminem z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz
regulaminem z dnia 1 lipca 2016 r', wprowadza się następujące zmiany'

1) w $8pkt3 otrzymu.Je bzmienie.

',3) 
komórki organizacyjne w słuzbie prewencyjnej'

a) Wydział Prewencji'
b) Rewir Dzielnicowych,
c) Wydział PatroIowo-|nterwencyjny'
d) Wydział Ruchu Drogowego,
e) Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo-lnformacyl nych,
f) Posterunek Policji w Pruchniku,
g) Posterunek PoIicji w Wiązownicy''';

2) w S '12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

', 
3. Zastępca Sprawuje nadzór nad:

1

2
3
4
5
6

Wydziałem Prewencji;
Rewirem Dzielnicowych;
Wydziałem PatroIowo-l nterwencyjnym,
Wydziałem Ruchu Drogowego'
Posterunkiem Policji w Pruchniku;
Posterunkiem Policji w Wiązownicy;''.

3) w $ 17 skreś|a się pkt 26-33'

" Zmiany tekstu jednolitego Wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz' U' z2015 r' poz' 529, 1045
1066, 1217 , 1268, 1 890, 2028 i 2281 2 2016 roku poz. 147 , 437, 669, 862, 904 i 960.



''s 20' Do zadań Rewiru Dzielnicowych na|ezy.

organizowanie i bieżące ocenianie słuŻby obchodowej dzielnicowych;
ujawnianie wykroczeń i pzestępstw oraz ściganie izatrzymywanie ich sprawcóul;
ochrona bezpieczeństwa iporządku publicznego podczas imprez masowych, w
komunikacji kolejowej oraz na obszarach wodnych;
wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych oraz innych nie
cierpiących zwłoki czynnoŚci związanych z zawiadomieniem o przestępstwie i

zabezpieczeniem miejSca zdaŻenia a także realizowanie innych zleconych
czynności służbowych;

5) udzielanie pomocy i asysty na Żądanie kompetentnych organów zgodnie z
przewidzianymi w tym zakresie przepisami:

6) prowadzenie stałego rozpozn ania zagrożeń, zbieranie informacji o sprawcach
przestępstw, wykroczeń i czynów kara|nych poprzez prowadzenie prostych form
pracy operacyjnej.

7) Współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczanja pzestępczości z
funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej a takze
współdziałanie w zakresie profilaktyki Wychowawczej i edukacji z organami
administracji pubIicznej i organlzacjami społecznymi;

8) inicjowanie iorganizowanie działań społeczności |okalnych mających na ce|u
zapobieganie popełnianiu przestępstw i Wykroczeń oraz innym zjawiskom
kryminogennym. ".

s2

Regulamin Wchodzi w Życie z dniem podpisania.

W porozum ieniu :

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W JARosŁAWlU

mł. insp. Henryk MosKWA

z up. I Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO POL|CJ|
W JARosŁAWlU

I
ml. insp. Fgtr/rBogdan FOLWARCZNY
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