
REGULAMIN
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁĘCZYCY

 z dnia 20.10.2017 roku

zmieniający Regulamin
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

       Na  podstawie  art.  7  ust.  4  ustawy  z  dnia  6  kwietnia  1990  r.  o  Policji
(Dz. U.  z 2016 r. poz. 1782 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Komendy Powiatowej Policji  w Łęczycy z dnia 14 kwietnia 2015
roku zmienionym regulaminem zmieniającym z dnia 02 lutego 2017 roku wprowadza się
następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 pkt 4:
a) uchyla się lit. c, 
b) w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.”;

2) w § 15 w ust. 1:
a)  skreśla się wyrazy „oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”,
b)  uchyla się pkt 17;

3) po § 16 dodaje się § 16a  w  brzmieniu:
„ § 16a.1. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) udział  w  prowadzeniu  postępowań  powypadkowych  dotyczących  wypadków

policjantów i pracowników,
3) przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz udział w organizacji szkoleń okresowych

z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
4) udział w typowaniu zagrożeń występujących na stanowiskach służby i pracy oraz

dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
5) sporządzanie i  przedstawianie komendantowi,  co najmniej raz w roku okresowej

analizy  stanu  bezpieczeństwa  i  higieny  służby  i  pracy,  zawierającej  propozycje
przedsięwzięć  technicznych  i  organizacyjnych  mających  na  celu  zapobieganie
zagrożeniom  występującym  w  środowisku  służby  i  pracy  oraz  poprawę  tych
warunków,

6) współpraca z osobą realizującą zadania z zakresu medycyny pracy,
7) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby

i pracy.
2. Do oznaczania korespondencji Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy używa symbolu literowego „BHP”.”.



§ 2.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W  ŁĘCZYCY

podinsp. Zbigniew Gruszczyński
       podpis na oryginale

       
                  W porozumieniu:
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
                    W   ŁODZI

             insp. Andrzej Łapiński
                 podpis na oryginale



UZASADNIENIE

Regulamin zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji  w Łęczycy został
opracowany z uwagi na konieczność dostosowania struktury jednostki do obowiązujących
uregulowań prawnych w zakresie doprowadzenia do podległości służb bhp kierownikowi
jednostki.  W  związku  z  powyższym  utworzono  Jednoosobowe  Stanowisko  do  spraw
Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy,  zmieniając  tym  samym  nazwę  Zespołu  do  spraw
Informatyki  i  Łączności  oraz  Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy  na  Zespół  do  spraw
Informatyki i Łączności.

Wejście  w  życie  regulaminu  nie  spowoduje  skutków  finansowych  w  budżecie
Komendy.
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