
KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

 

                W ŁAŃCUCIE  
 

 

REGULAMIN 

 
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁAŃCUCIE 

 
 

z dnia  8 kwietnia 2017 r. 

 

zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie  

 

 
   Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1782 z późn. zm.) ustala się co następuje: 

 
§ 1 

 

W regulaminie Komendy Powiatowej Policji  w Łańcucie z dnia 23 listopada 2016 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1)  w § 7 ust. 1 pkt 4  otrzymuje brzmienie: 

   

„4) Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie       

      organizacyjnym, logistycznym i technicznym: 

 

      a)  Zespół Kadr i Szkolenia, 

      b)  Jednoosobowe stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa  

            Informacji, 

      c)  Wydział Wspomagający, 

      d)  Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.”; 

 

2)  w § 10 otrzymuje brzmienie: 

 

  „§ 10. Komendant sprawuje osobiście nadzór nad pracą I Zastępcy, a także sprawuje bezpośredni    

             nadzór nad:  

       1) Wydziałem Prewencji; 

       2) Wydziałem Ruchu Drogowego; 

       3) Rewirem Dzielnicowych; 

       4) Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Prasowo-Informacyjnych; 

       5) Zespołem Kadr i Szkolenia; 

       6) Jednoosobowym stanowiskiem do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz    

           Bezpieczeństwa Informacji 

       7) Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.”; 

 

 

3)  w § 21 uchyla się ust. 10; 

 

4)  po § 22 dodaje się § 22a  w brzmieniu: 



    

  „§ 22a . Do zadań  Jednoosobowego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy                        

     oraz Bezpieczeństwa Informacji w szczególności należy: 

     1) wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 

     2) wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy; 

     3) wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).”; 

   

5)  w § 23 uchyla się ust. 34,35 i 38; 

 

6)  § 27 otrzymuje brzmienie: 

 

  „§ 27. Karty opisów stanowisk pracy oraz opisy stanowisk pracy, o których mowa w § 15 ust. 8,      

     kierownicy komórek sporządzą nie później, niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie    

     regulaminu.”; 

 

7)  § 29 otrzymuje brzmienie: 

 

  „§ 29. Decyzje wydane na podstawie § 13 i § 15 regulaminu, o którym mowa w § 30,  zachowują  

    moc, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszego regulaminu.”. 

 

 

§ 2 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                    KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 

                                                                            W ŁAŃCUCIE   

                                                                           

 

                                                                             nadkom. Andrzej Żygadło 
 

 

 

 

 

         w porozumieniu: 

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

W RZESZOWIE  

 

nadinsp. dr Krzysztof Pobuta 
 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

   Niniejszy regulamin zmienia obowiązujący regulamin Komendy Powiatowej Policji  w Łańcucie               

z dnia 23 listopada 2016 r. Zmiana w regulaminie podyktowana jest względami organizacyjnymi                   

i polega na włączeniu do etatu Jednoosobowego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy oraz Bezpieczeństwa Informacji.  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pełniła 

funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i wykonywała zadania z zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wyodrębnienie tego stanowiska pozwoli  we właściwy sposób 

nadzorować te zagadnienia. Zmiana ta ma służyć poprawie organizacji oraz efektywności pracy. 

Wpłynie także na poprawę wykonywania zadań służbowych oraz na racjonalne zarządzanie 

zasobami ludzkimi  w jednostce.  

   Wejście w życie regulaminu nie angażuje dodatkowych środków finansowych. 

 

 

 

 
 


