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REGULAMIN
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WYSZKOWIE
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji Wyszkowie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1882 ze zmianami) ustala się, co następuje:
§ 1.W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie z dnia 26 sierpnia 2021 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w pkt 2 po lit a przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. b;
2) w § 14:
a) pkt 1 otrzymuje brzemiennie:
„1) wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo –
śledczych w celu ujawniania przestępstw kryminalnych, gospodarczych
i korupcyjnych oraz sprawnego wykrywania ich sprawców, współdziałając w tym
zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) planowanie i organizacja działań własnych w zakresie zwalczania
przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcji;”,
c)

pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) realizowanie spraw operacyjnych dotyczących przestępczości kryminalnej,
gospodarczej i korupcji;”,

d) po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:
„24a) analiza zagrożeń przestępczością gospodarczą, przekazywanie danych do
opracowań i analiz w skali województwa;”,
e)

pkt 25otrzymuje brzmienie:
25) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu, zwanej dalej „KWP” właściwymi w sprawach
kryminalnych, dochodzeniowo-śledczych, zwalczania przestępstw gospodarczych
i korupcji.”;

3) uchyla się § 15.

§ 2. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz policjanci lub pracownicy wyznaczeni do
koordynowania pracy komórek organizacyjnych Komendy są obowiązani:
1) do niezwłocznego zapoznania podległych policjantów i pracowników
z postanowieniami niniejszego regulaminu;
2) w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu, do określenia
szczegółowych zakresów zadań podległych komórek organizacyjnych oraz wydania lub
aktualizacji kart opisu stanowisk pracy oraz opisów stanowisk pracy, uwzględniając
postanowienia niniejszego regulaminu.
§ 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r.
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UZASADNIENIE

Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie wynika ze zmian
organizacyjnych w strukturze jednostki, które mają na celu poprawę zarządzania
i funkcjonowania komórek organizacyjnych w służbie kryminalnej
W wyniku wprowadzonych zmian organizacyjnych Referat do walki z Przestępczością
Gospodarczą i Korupcją funkcjonujący w strukturze Komendy Powiatowej Policji
w Wyszkowie, jako samodzielna komórka organizacyjna bezpośrednio podległa I Zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie została włączona do Wydziału
Kryminalnego. Powyższe rozwiązanie ma na celu zwiększenie efektywności w ujawnianiu
oraz zwalczaniu przestępczości gospodarczej i korupcji. Przestępczość gospodarcza,
w szczególności dotycząca podatku od towarów i usług VAT, podatku akcyzowego,
zamówień publicznych i przestępstw na szkodę UE jest obecnie jednym z największych
współczesnych zagrożeń, a jej zwalczanie jest priorytetowym zadaniem Policji.
Wprowadzone zmiany wpłyną na efektywną i terminową realizację zadań w powyższych
zakresach.
Zmiana regulaminu nie spowoduje skutków finansowych obciążających budżet
jednostki Policji.

