
Komenda Powiatowa Policji
w Chełmnie 

L. Dz. E-2794/09

REGULAMIN
Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie

z dnia   16  kwietnia 2009 r.
zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 
43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 
86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120) postanawia się, 
co następuje:

§ 1.

W  regulaminie  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Chełmnie  z  dnia  4  września  2006  r. 
zmienionym regulaminem z dnia 23 września 2008, regulaminem z dnia 19 grudnia 2008 r. oraz 
regulaminem z dnia 28 stycznia 2009  r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 2: 
a) lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) Wydział Kryminalny załącznik nr 1,
 b) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego załącznik nr 2,”,

b) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia załącznik nr 5,”,

c) lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych załącznik nr 
8,”;

2) tytuł załącznika nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Zadania Wydziału Kryminalnego”;

3) w załączniku nr 2 do regulaminu:
a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Zadania Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego”,
b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Współdziałanie z Sądem Rejonowym w zakresie oskarżania oraz stosowania środków 
zaskarżania od wydanych orzeczeń.”;

4) w załączniku nr 3 do regulaminu ust. 8 otrzymuje brzmienie:



„8.  Współdziałanie  z  Wydziałem  Kryminalnym  oraz  z  Wydziałem  Prewencji  i  Ruchu 
Drogowego Komendy pod kątem wymiany  informacji i podejmowania wspólnych działań 
wykrywczych.”;

5) w załączniku nr 4 do regulaminu ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Obsługa sekretariatów Komendy i Wydziału Kryminalnego - prowadzenie dzienników 
podawczych  i  korespondencyjnych  oraz  prowadzenie  obowiązujących  rejestrów  i 
wykazów.”;

6) w załączniku nr 5 do regulaminu:
a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Zadania Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kadr i Szkolenia ”,
b) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kadr i Szkolenia należy:”;

7) w załączniku nr 8 do regulaminu:
a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Zadania Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych”,
b) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych należy:”.

§ 2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 25 lutego 2009 r.

Komendant Powiatowy Policji
w Chełmnie

mł. insp. Cezary Cosban-Woytycha

w porozumieniu
Komendant Wojewódzki Policji

w Bydgoszczy

insp. Krzysztof Gajewski



Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w regulaminie Komendy związane są z wejściem w życie z dniem 25 
lutego 2009 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 
r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowych  zasad  otrzymywania  i  wysokości  
uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której  
uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. nr 30, poz. 201) oraz zarządzenia nr 361 
Komendanta  Głównego  Policji  z  dnia  26  marca  2009 r.  zmieniającego  zarządzenie  w  sprawie 
szczegółowych  zasad  organizacji  i  zakresu  działania  komend,  komisariatów i  innych  jednostek 
organizacyjnych Policji.

Wspomnianym rozporządzeniem stanowisko naczelnika sekcji  zostało przemianowane na 
naczelnika wydziału. W związku z tym zostało znowelizowane zarządzenie nr 1041 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu 
działania  komend,  komisariatów i  innych jednostek  organizacyjnych Policji,  wskazujące  m.  in. 
jakie komórki można tworzyć w strukturach organizacyjnych Policji oraz określające ich normatyw 
etatowy – zmienione zostały nazwy komórek organizacyjnych odpowiednio z sekcji na wydział 
oraz stanowiska samodzielnego na jednoosobowe stanowisko. 

Pozostałe zmiany w regulaminie mają charakter porządkowy i wynikają z wprowadzonego 
nazewnictwa komórek organizacyjnych.

Zmiany wprowadzone niniejszym regulaminem mają pokrycie w budżecie jednostki.   

 


