
KWP w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/status-prawny/27907,REGULAMIN-KOMENDY-WOJEWODZKIEJ-POLICJI-W-SZC
ZECINIE-z-dnia-27-marca-2018-r-zmien.html
2023-05-16, 18:26

REGULAMIN KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W
SZCZECINIE z dnia 27 marca 2018 r. zmieniający
regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie

  REGULAMIN KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 

REGULAMIN

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE

 

z dnia 27 marca 2018 r.

 

 

zmieniający regulamin

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 

 

 

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/96206/1501001.pdf


            Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i
2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 416) postanawia się, co następuje:

 

            § 1. W regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z dnia 4 sierpnia 2015 r.,
zmienionym regulaminem z dnia 20 listopada 2015 r., regulaminem z dnia 30 stycznia 2017 r. oraz z
dnia 4 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

        „1)  realizowanie czynności dochodzeniowo – śledczych w sprawach własnych dotyczących
przestępstw o wysokim stopniu społecznej szkodliwości, w tym obejmujących swym za-sięgiem
kilka powiatów lub województw, lub wymagających zastosowania zaawansowanych metod
wykrywczych, za wyjątkiem postępowań w sprawach korupcyjnych i z zakresu cyber-
przestępczości;”;

 

   2) w § 22 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10-13 w brzmieniu:

 

         „10) prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa
dokonywane przy użyciu nowoczesnych technologii lub sieci Internet, generujące znaczne
szkody, gdzie charakter postępowań jest rozwojowy, wieloczynowy, wielowątkowy lub
transgra-niczny;

11) koordynowania czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach z zakresu przes-tępstw
dokonywanych przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów informa-tycznych lub
skierowanych przeciwko takim sieciom lub systemom, obejmujących swoim zakresem obszar
kilku powiatów lub wykraczających poza obszar województwa;

12) rejestracji statystycznej i procesowej przestępstw oraz podejrzanych objętych prowa-
dzonymi postępowaniami przygotowawczymi w zakresie wymaganym w obowiązują-cych
przepisach;

13) współpraca z prokuraturą i sądami w sprawach z zakresu przestępstw dokonywanych przy
użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów informatycznych lub skierowanych przeciwko
takim sieciom lub systemom w ramach prowadzonych lub powierzonych postę-powań
przygotowawczych, a w szczególnych sytuacjach koordynacja czynności docho-dzeniowo-
śledczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji województwa
zachodniopomorskiego.”;

 



3) w § 27 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

 

      „7) nadzór nad zapewnianiem właściwych warunków opieki nad nieletnimi przebywającymi
     w Policyjnej Izbie Dziecka z siedzibą w Szczecinie;”.

 

          § 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem § 3, który wchodzi w z
dniem 1 maja 2018 r.

 

 

 

W porozumieniu:
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
NADINSP.  DR JAROSŁAW SZYMCZYK

 
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W SZCZECINIE
 INSP. JACEK CEGIEŁA

 

 

 

Uzasadnienie:

 

         

            Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405
oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wykonuje swoje zadania przy
pomocy podległej Komendy.

 

            Zmiana regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nastąpiła w wyniku rea-lizacji
polecenia służbowego I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka (pismo
Biura do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji nr BC-O-345/18 z dnia 23 lutego 2018
r.), z godnie z którym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szcze-cinie przeprowadzone zostaną zmiany
organizacyjno-etatowe polegające na utworzeniu w Wy-dziale do walki z Cyberprzestępczością Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie komórki dochodzeniowo-śledczej o nazwie Zespół Dochodzeniowo-
Śledczy.

            Natomiast zmiana regulaminu w zakresie zadań Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie wynika z planowanego zniesienia z dniem 1 maja 2018 r. jednej z dwóch policyjnych



izb dziecka umiejscowionych w strukturze organizacyjnej Wydziału, tj. Policyjnej Izby Dziecka z siedzibą
w Koszalinie. W rezultacie przedmiotowego zniesienia w województwie zachodniopomorskim
funkcjonować będzie Policyjna Izby Dziecka
z siedzibą w Szczecinie.

           

          Wejście w życie przedmiotowego aktu prawnego spowoduje skutki finansowe dla budżetu Policji.
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