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REGULAMIN
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W NOWYM SĄCZU

z dnia 3() It J I~ Cit;'i.. 2018 roku

zmieniający Regulamin KomendyMiejskiej Policji wNowym 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, regulaminem z dnia 26 marca 2018
roku i regulaminem z dnia 4 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w S 10 pkt 12a otrzymuje brzmienie:

,,12a) Zespół do spraw Bezpieczeństwa
Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy;";

2) w S 22 uchyla się pkt 7 i 8;

Higieny Służby Pracy, Ochrony

3) S 25a otrzymuje brzmienie:
"s25a. Do zakresu zadań Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy,
Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy należy w szczególności:

1) 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 zagrożeń;

3) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych
analiz stanu bezpieczeństwa 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;

l) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r.
poz. 106, 138,416,650,730,1039,1544, 1669,2077i2102.



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

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

8) przewodniczenie w pracach komisji mającej na celu ustalanie okoliczności
i przyczyn wypadków funkcjonariuszy i pracowników Policji, oraz udział
w opracowywaniu 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) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy;

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

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 pracy;
15) prowadzenie całości zagadnień związanych z terminowym kierowaniem policjantów

i pracowników Policji na badania profilaktyczne, kontrolne, wstępne i okresowe,
badania specjalistyczne, szczepienia ochronne, przygotowywanie związanej z tym
dokumentacji;

16) prowadzenie ewidencji na zasadach określonych przepIsamI regulującymi
zagadnienia z zakresu medycyny pracy;

17) bieżąca współpraca z przedstawicielami Wykonawcy, z którym zawarto umowę
na świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej;

18) przeprowadzanie przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach
użytkowanych przez Komendę na podstawie ~ 3 Zarządzenia Nr 6 Komendanta
Głównego Policji, z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej U
w jednostkach organizacyjnych Policji;

19) opracowanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków
użytkowanych przez Komendę zgodnie z ~ 6 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. m 109, poz. 719 z 2010);

20) prowadzenie wg. potrzeb szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach
szkolenia wstępnego i okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby
i pracy, organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych z dziedziny ochrony
przeciwpożarowej (takich jak: ewakuacja, gaszenie pożaru, postępowanie
w wypadku innych miejscowych zagrożeń);

21) udział w pracach zespołów prowadzących postępowania w sprawach pożarów jakie
wystąpiły na terenach, w obiektach i pojazdach policyjnych na terenie Komendy
i Jednostek podległych oraz sporządzanie stosownej dokumentacji z tych zdarzeń;



l, _

22) bieżące analizowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach użytkowanych
przez Komendę, sporządzanie stosownych zestawień statystycznych, analitycznych
opracowań i innych informacji na żądanie przełożonych oraz jednostek nadrzędnych;

23) sporządzanie w systemie, informatycznym SESPo1. zestawienia statycznego
na formularzu 004;

24) planowanie, organizowanie. i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych,
w tym z l!działem jedno~tek Państwowej Straży Pożarnej czy Ochotniczej Straży
Pożarnej, w obiektach użytkowanych przez Komendę oraz Jednostki podległe;

25) czynny udział w konsultowaniu i uzgadnianiu warunków bezpieczeństwa
pożarowego przy każdej zmianie funkcjiczy przeznaczenia obiektów i pomieszczeń,
przeprowadzania remontów oraz w przypadku wprowadzania do eksploatacji
nowych maszyn, urządzeń oraz innego sprzętu, udział' w pracach zespołów
dokonujących odbioru zakończonych zadciń remontowo - inwestycyjnych;

26) współpraca z właściwymi terenowo Komendantami Państwowej Straży Pożarnej.".

~ 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem l stycznia 2019 roku.
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