KOMISARIAT POLICJI
BYDGOSZCZ – WYŻYNY
L.dz. IV – Pz – 36/11

REGULAMIN
KOMISARIATU POLICJI BYDGOSZCZ- WYŻYNY
z dnia 24 lutego 2011 roku
zmieniający Regulamin Komisariatu Policji Bydgoszcz – Wyżyny
z dnia 26 stycznia 2011 roku

Na podstawie

art. 7 ust. 4

ustawy z dnia 06 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 Komisariatu Policji Bydgoszcz – Wyżyny z dnia 26 stycznia 2011

roku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) komórki organizacyjne, których zadania określają załączniki regulaminu:
a)
b)
c)
d)
e)

Wydział Kryminalny
Wydział Prewencji
Posterunek Policji w Nowej Wsi Wielkiej
Zespół do spraw Prezydialnych
Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

Załącznik nr 1,
Załącznik nr 2,
Załącznik nr 3,
Załącznik nr 4,
Załącznik nr 5.

2) w załączniku nr 2 uchyla się pkt. 7 i 8.
3) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie:

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, z 2008 r., Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz.120, Nr 62, poz.504, Nr 85, poz.
716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206,
poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 157 ,poz. 1241, Nr 164,
poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 240, poz. 1602.

Załącznik nr 5
do Regulaminu Komisariatu Policji
Bydgoszcz - Wyżyny
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zadania Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji
Bydgoszcz – Wyżyny :
1) Wykrywanie i ujawnianie

nieletnich sprawców czynów karalnych oraz
wykonywanie w tym zakresie czynności niezbędnych zgodnie z art. 37 upn
i art. 308 kpk;

2) Ujawnianie nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji;
3) Inicjowanie i udział w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania
zagrożeniom bezpieczeństwa środowisk lokalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz patologii
społecznej;
4) Współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub
statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką małoletnich
i nieletnich oraz samorządami lokalnymi;
5) Przekazywanie informacji o nieletnich sprawcach czynów karalnych oraz
zagrożonych demoralizacją dzielnicowemu odpowiedzialnemu za rejon,
w którym nieletni zamieszkuje;
6) Współdziałanie ze służbą kryminalną w celu rozpoznania osób, środowisk
i zdarzeń wpływających demoralizująco na małoletnich i nieletnich;
7) Zapewnienie przepływu informacji o nieletnich zagrożonych demoralizacją
między poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji;
8) Prowadzenie wykazu czynności profilaktycznych podjęte w sprawach
małoletnich i nieletnich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
zarządzenia 1619 KGP;
9) Pisemne zawiadamianie rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego
o fakcie legitymowania go przez Policję w porze nocnej;
10)Inicjowanie
i
prowadzenie
wspólnie
z
organami
państwowymi
i samorządowymi i organizacjami społecznymi działań profilaktycznych
zmierzających do zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz
innym negatywnym zjawiskom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem
zagrożeń wśród małoletnich;
11) Prowadzenie programów profilaktyczno - prewencyjnych realizowanych na

terenie KMP w Bydgoszczy wynikających z realizacji zadań rządowych

programów profilaktycznych oraz programów w ramach lokalnych porozumień
z instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego;
12)Uczestniczenie w pracach komisji i zespołów, a także w spotkaniach, które
mają na celu skoordynowanie wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
13)Prowadzenie dokumentacji dotyczącej:
a) wykazu czynności profilaktycznych podjętych w sprawach małoletnich
i nieletnich;
b) współpracy z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi;
c) szkoleń policjantów obejmujących problematykę małoletnich i nieletnich;
działań wynikających z realizacji programów prewencyjnych i porozumień.
§2
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia
16 lutego 2011 roku.

Komendant Komisariatu Policji
Bydgoszcz – Wyżyny
mł. insp. mgr Dorota Gąsiorowska
/podpis na oryginale/
w porozumieniu:
Komendant Miejski Policji
w Bydgoszczy
insp. mgr Marek Echaust
/podpis na oryginale/

