Komenda Powiatowa Policji
w Świeciu
L. dz. ZO – 5117/12

REGULAMIN
Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
z dnia 21 czerwca 2012 r.
zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627) postanawia się,
co następuje:

§ 1.
W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z dnia 19 lipca 2007 r.1)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 2 w lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i oraz j
w brzmieniu:
„i) Zespół do spraw Łączności i Informatyki

załącznik nr 9,

j) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
załącznik nr 10.”;
2) w załączniku nr 1 do regulaminu:
a) uchyla się pkt 19, 21-23, 25 i 26,
b) dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
„27. Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych.”;
3) w załączniku nr 5 do regulaminu uchyla się pkt 41;
4) dodaje się załącznik nr 9 do regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu;
5) dodaje się załącznik nr 10 do regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku nr 2
do niniejszego regulaminu.

1)
Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z dnia 17 lipca 2007 r. został zmieniony regulaminem z dnia 19 września 2008 r.,
regulaminem z dnia 19 grudnia 2008 r., regulaminem z dnia 16 kwietnia 2009 r., regulaminem z dnia 13 grudnia 2010 r. oraz regulaminem
z dnia 5 lipca 2011r.

§ 2.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Komendant Powiatowy Policji
w Świeciu
mł. insp. Dariusz Knoff

w porozumieniu
Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy
podinsp. Maciej Załucki

UZASADNIENIE

Niniejszym regulaminem wprowadza się zmiany w strukturze Komendy polegające na
utworzeniu dwóch nowych komórek organizacyjnych podlegających bezpośrednio
kierownictwu - Zespołu do spraw Łączności i Informatyki oraz Jednoosobowego Stanowiska
do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Zespół do spraw Łączności i Informatyki został utworzony w celu skupienia
w jednej komórce organizacyjnej zadań związanych z obsługą systemów informatycznych
eksploatowanych w Komendzie.
Mając na uwadze dyspozycje wyrażone w § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. nr 109, poz. 704
z późn. zm.) odnośnie jej organizacji, tworzy się Jednoosobowe Stanowisko do spraw
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i umiejscawia w strukturze Komendy jako podlegające
bezpośrednio jej kierownictwu. Zgodnie bowiem ze wskazanym wyżej przepisem „służbę
bhp” stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe,
podlegające bezpośrednio pracodawcy.
Pozostałe zmiany w regulaminie mają charakter porządkowy.
Skutki finansowe spowodowane wprowadzanymi zmianami organizacyjnymi mają
pokrycie w budżecie jednostki.

