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REGULAMIN
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W NOWYM SĄCZU

t.. ;"
Z dnia IVI/es ń/Ci. 2018 roku

zmieniający Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2067, z późno zm. I)) postanawia się, co następuje:

~ 1. W Regulaminie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 6 lipca 2017 roku,
zmienionym regulaminem z dnia 27 lutego 2018 roku i regulaminem z dnia 26 marca 2018 roku
wprowadza się następujące zmiany:

l) w 9 10 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
,,12a) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy;";

2) w 9 22 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
,,7) wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;";

3) w 9 25 ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
,,3) powielanie dokumentów, druków niezbędnych do zachowania ciągłości pracy komórek

organizacyjnych Komendy i Jednostek podległych oraz wykonywanie podstawowych prac
introligatorskich. ";

4) po 9 25 dodaje się 9 25a w brzmieniu:
,,9 25a. Do zakresu zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw

Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy należy w szczególności:

l) przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

2) bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz
z wnioskami zmierzającymi do usuwania lub ograniczenia tych zagrożeó;

3) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych
analiz stanu bezpieczeóstwa i higieny służby i pracy zawierających propozycje
przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie
zagrożeniom życia i zdrowia policjantów i pracowników oraz poprawę warunków
służby i pracy;

4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Komendy albo jej
części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia
wymagań bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w tych założeniach i dokumentacji;

5) przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii
na stanowiskach służby i pracy;

6) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzell, regulaminów oraz procedur
dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

I) Zm iany tekstu jednoł itego wym ien ionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r.
poz. 106, 138. 416. 650, 730. )039 i 1544.



7) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy
na poszczególnych stanowiskach służby i pracy;

8) przewodniczenie w pracach komisji mającej na celu ustalenie okoliczności i przyczyn
wypadków funkcjonariuszy i pracowników Policji, oraz opracowywanie wniosków
wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

9) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
wypadków w służbie i przy ,pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń
o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby i pracy;

10) doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby
1 pracy;

11) udział w pracach zespołów sporządzających karty oceny ryzyka zawodowego dla
poszczególnych stanowisk służby i pracy w komórkach organizacyjnych Komendy
i Jednostkach podległych;

12) udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Komendzie;
13) prowadzenie szkoleń wstępnych i koordynowanie szkoleń okresowych z zakresu

bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla poszczególnych grup policjantów
i pracowników oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji;

14) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny służbyU
i pracy.";

5) w 9 26 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
" 5) obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich całego stanu osobowego Komendy

oraz Jednostek podległych, w tym niezwłoczne przekazywanie do właściwych komórek
Komendy oraz Jednostek podległych;".

~ 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.
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