
KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

W BIELSKU PODLASKIM 

 

woj. podlaskie 

 

 

 

 

REGULAMIN 
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BIELSKU PODLASKI 

 

z dnia  21 października 2008 r. 

 

 

ZMIENIAJĄCY REGULAMIN 

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BIELSKU PODLASKIM 

 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 

r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm. 
1)

) postanawia się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim z dnia 1 

października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w § 7 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:  

 

„11) Stanowisko Samodzielne do spraw Prasowo – Informacyjnych.”; 

 

2) w § 9 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu : 

 

„7) Stanowiskiem Samodzielnym do spraw Prasowo – Informacyjnych.”; 
 

3) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu: 

 

„§ 20a. Stanowisko Samodzielne do spraw Prasowo – Informacyjnych realizuje 

zadania w zakresie : 

 

1) wykonywania działalności prasowo-informacyjnej; 

2) realizowania zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej; 

3) współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

4) współdziałania z organami administracji publicznej, szkołami, 

organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki 

wychowawczej i prewencji kryminalnej; 

5) tworzenia, współtworzenia oraz współuczestniczenia w realizacji 

programów prewencji kryminalnej; 

6) współuczestniczenia w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby 

właściwej komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek 

organizacyjnych Policji.”.

                                                 
1 )

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, 

poz. 818,  

    Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz  z 2008 r. Nr 86, poz. 521. 



 

§ 2. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia  

1 października 2008 roku. 

 

 
 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 

W BIELSKU PODLASKIM 

 

inspektor Mirosław Zwada 

 

 

 

 

 

 

w porozumieniu: 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

W BIAŁYMSTOKU 

 

inspektor Roman Popow



 

 
UZASADNIENIE 

 

 Komendant Powiatowy Policji na podstawie art. 6g ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. 

o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późniejszymi zm.) wykonuje swoje zadania przy 

pomocy podległej mu Komendy. 

Uwzględniając przepis art. 7 ust 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. 

U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.) Komendant Powiatowy Policji obowiązany jest 

ustalić regulamin Komendy Powiatowej Policji w porozumieniu z Komendantem 

Wojewódzkim Policji. 

 W związku z realizacją polecenia Komendanta Głównego Policji zawartego w piśmie 

Ko – 3056/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku, dotyczącego utworzenia w strukturach komend 

powiatowych Policji komórek organizacyjnych o nazwie „Stanowisko Samodzielne do spraw 

Prasowo – Informacyjnych, zasadnym jest dokonanie zmian w obowiązującym Regulaminie 

Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim z dnia 1 października 2008 roku. 

 Wejście w życie regulaminu zmieniającego nie spowoduje skutków finansowych. 

 

 


