
   Komenda Miejska Policji 
              w Kielcach 

  
   WO – 024/217/ 2017      
 
 
 
 

REGULAMIN 
 

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KIELCACH 
 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 
 

zmieniający regulamin Komendy Miejskiej Policji w Kielcach 
 
 

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

 

§ 1. W regulaminie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 17 marca 2016 r. zmienionym 
regulaminem z dnia 21 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 22b otrzymuje brzmienie: 
„§ 22b Do zadań Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy: 

1) kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostek 
organizacyjnych Policji działających na terenie miasta i powiatu; 

2) bieżące informowanie Komendanta Miejskiego Policji o stwierdzonych zagrożeniach 
zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 

3) udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów 
i pracowników Komendy w tym ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków 
w służbie i przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badań 
przyczyn i okoliczności wypadków; 

4) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Miejskiemu Policji, co najmniej raz 
w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych 
i organizacyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i pracy oraz 
zagrożeniom życia i zdrowia funkcjonariuszy i pracowników oraz poprawę warunków 
służby i pracy; 

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

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych 
obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia 
służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby 
i pracy; 

7) przedstawianie Komendantowi Miejskiemu Policji wniosków dotyczących 
zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy; 

8) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego; 
9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby 

          i pracy; 
10) prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

służby i pracy; 
11) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach 
zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy; 

12) prowadzenie rejestrów wypadków w służbie (pracy), kompletowanie i przekazywanie 



organowi odszkodowawczemu dokumentów związanych z tymi wypadkami, 
stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby; 

13) koordynowanie problematyki medycyny pracy oraz nadzór w tych zakresach 
w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji 
działających na terenie miasta i powiatu; 

14) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
policjantami i pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych 
badań lekarskich; 

15) organizowanie i realizowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
w obiektach Komendy Miejskiej Policji i jednostek organizacyjnych Policji 
działających na terenie miasta i powiatu;  

16) prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.” 

 

 

§ 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2017 r. 

 

 
 

 
 

Komendant Miejski Policji 
w Kielcach 

 
             nadkom. Piotr Zalewski 

 
 
 
W porozumieniu  
 
 

Komendant Wojewódzki Policji 
w Kielcach 

 
insp. Dariusz Augustyniak 

 



UZASADNIENIE 
 

Komendant Miejski Policji w Kielcach na podstawie art. 6 g ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2067) wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej 

mu Komendy. 

Uwzględniając przepis art. 7 ust. 4 przywołanej ustawy Komendant Miejski Policji 

w Kielcach obowiązany jest ustalić regulamin Komendy Miejskiej Policji w Kielcach 

w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach.  

Zmiany w regulaminie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podyktowane są zmianami 

w organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy a także potrzebą aktualizacji jej zadań.  

Zmiany w regulaminie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach nie spowodują skutków 

finansowych dla budżetu Policji. 

 

 

 

 

 

 


