
R E G U L A M I N 

Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim 

z dnia 13 maja 2014 r. 

zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r.  
Nr 287, poz. 1687 ze zm.1)) postanawia się, co następuje: 

§ 1.  

W Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim z dnia 8 maja 
2012 r. zmienionym regulaminem z dnia 14 listopada 2013 r. oraz z dnia 28 stycznia 2014 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 13 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa, analizowanie przyczyn i okoliczności 
wypadków (kolizji) drogowych oraz opracowywanie programów działań na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;”; 

2) w § 14 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) tworzenie i uczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;”; 

3) w § 15 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej:”; 

4) w § 17 w pkt 5 w lit. k kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu: 

„l) wprowadzanie danych do Sytemu Ewidencji Wykroczeń i Kolizji „SEWIK”.”. 

§ 2.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2014 r. 
 
 
 

Komendant Powiatowy Policji 
w Mińsku Mazowieckim 

mł. insp. mgr Robert ŻEBROWSKI 
 
 
 
 

W porozumieniu: 

Komendant Stołeczny Policji 

nadinsp. Dariusz DZIAŁO 

                                                 
1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r.  

poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r.  
Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371. 
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UZASADNIENIE 

Regulamin zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowiec-

kim opracowano w związku z koniecznością dokonania aktualizacji zadań realizowanych  

w niektórych komórkach organizacyjnych Komendy. 

Zmiany dokonane w Wydziale do spraw Nieletnich i Patologii oraz w Jednoosobowym 

Stanowisku do spraw Prasowo – Informacyjnych w zakresie programów prewencji kryminal-

nej mają charakter porządkowy. 

Przeniesienie z Wydziału Ruchu Drogowego do Zespołu Łączności i Informatyki Wy-

działu Wspomagającego zadania związanego z wprowadzaniem danych do Sytemu Ewiden-

cji Wykroczeń i Kolizji „SEWIK” pozwoli na skierowanie policjanta dotychczas realizującego 

czynności administracyjne w komórce organizacyjnej właściwej do spraw ruchu drogowego 

Komendy do pełnienia służby zewnętrznej, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia 

stanu bezpieczeństwa na drogach znajdujących się na obszarze działania Komendanta Po-

wiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim. 

Skutki finansowe wprowadzonej zmiany mają pokrycie w budżecie Komendy Stołecz-

nej Policji. 


