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KOMENDA POWIATOWA POLICJI' W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

SAiI_O11.1.1g.I(PP

l{ECULAR'§l},ł
KOMENDY PowlATo\Ą E.l POL{CJ{ \Y StrCł{EJ itESKtDZ}(lEJ

z tlnia .,''' -''' 20tr9 ro$iu

zmienia.i ący, Re gu lan. i n Konrendv Pon,iatorł-e.i Pol i cj i rv S uchej Beskicizlrie.i

Na pcldstar,vie art.7 r.lst..ł ltsta,rvy z clnia 6 krr,ietrria 19t)0 r. o Polic.ji (Dz. iJ. z2,a19 r.

poz,. 16l i 125) postanawia się. co rrastępu.je:

§ 1 W regulanlinie lionrend1, Pov,iatowe.i Policii v, Suclrqi Beskidzkie.i z dnia ] 8 wrzęśnia
20l8 rokir. lłprowadza sie następujące zt-irianv:

l) rr _§ l;
a) pkt 3 otrzlnru.!e brzniienjc:

..3 ) W_vctział Prervencji:''.
b) po pkt 3 dodaie sic pkt 3a rv brzłlriełliu:

..3a) Wl,dział Rttcl,ru Drogorr,,ego]".

l l \\ ..i l u ti-1, ] otrzr illiije irl,z;liiellic:
..2. l Zastępc:i Konrenilanta Forviator,vego i}olicji i-liillzcl,u.}e irastęptrjące komol,ki

orgalłizac1, j lre Konretltlr, :

1 ) \Ę'l clzi:rł Prell,erlc.ji;
2) \\'1,<1ział RLlchu l)logorł,ego:
3; Rellir l}zieli:icorłJ,clT .";

3) SS i"ł otrz},,nruje brzrnierrie:
. § i4. Do zadari Wl,działtł Prelverrcji tralez_v w szczegóillości:

1} trr,,orzenie i realizacja. we li,,spółdziałairiu z organanli sałrrorządu terl,torialnego oraz
or_uanizacjami i instl,tuc_ianri pozarzitdor,vl,trli. prtłglairrórł, pre\Ą,enc"v_jnych

uirieru i;korvan,vc ir na:

a) zapeu,nierlie osobot-l-i zanrieszkałvm tra obszarze porliat,.i bezpieczeristwa i porządktr
r,r, nliei scach pirblicznl,clł.

b) zrł,alczatrie przę5lępczośc i.
c) r-lja.ł,nianie" zapobiegatrie i zrvalczanie z}arł,isk patologii społeczne.j. zlvlaszczzl rł,śrócl

cizieci i łnłodzież1,.
cl1 zaperłłlienie irriesziiańcom trloźiiwtłści sl,gnaiizorłaniił l,.rb z,głaszanta Polic.ii

o zc-iarzeniaclr i sl,tł-racjach zagrażalącr,,clr bezpieclzet:strłrLt lucjzi i nlienia albo
porząclkclił,i pubiicz:leniŁl. a takze strł,orzenie rł,arunków ulnozlir.via.iącl,clr
l-rail,ciltrłiastorl,ą reakcję Poiicji aa takie sl,gtrał1, iiib zg]o,"zelria.

e) organizou,anie. kooril5,trorłtrnie i rvvkon1.lr,anie czl,irności patrcllo.,1,1,4[,

i ttte l,tł,e il c_l.,i ny,-ch o raz oc h rr:l n nvc h.

l-) cciul<acja trrieszkaticórł, w zakresie uivarulrko.,ł,ltti dot},cząc},ch utrzymy,w;tnia
polządku i bczpicczeństwa publicznego oraz aktl,rvnego uciziałlr
lv trlrzecisięwzięciacir proiilalttyczny,ch podrjiłolł,anl,cil na obszarze por,viatu.

g) krcłłrr,arrie w społecznościai:il 1okalnvcir poz.vtywllegtl rł,izerunku I'olicii oraz
podejrnor,vanych przez Policję clziałari fia tzecz pop|a\Ą,\i bezpicczeństrła i porządktr
publicznego;



2) organizor,vanie. rłl,konanic. nadzór i kontroia działań Policji rv zakresie pełnienia słLrżb1,
ptzez po licj antów. służbl. prer.venc 

1, 
j n e,j :

,1) organizolvanie. koord3,nolvanie- ilirł-'izcrolu,,anie i ccenianie lunkcjotrcrł.ania konłórek
preu,encrj n},c h r,r, J ecl ilostksc l: pcCiegłl-cir;

,ł) plirnołvanie i organizacja tiziałań vliasrrvch zlviązanvch z reaiizac.!a zadań u zakresie
zapclł'nietria pcrząciku i bezpiec:ł"ńsiłva pubiicznego podczas organizcrł,atll,c lł
zgromadzeri pLrbiiczni,clr i protestór,t, społecznlclr craz rv zrą,iazktr z oc{b;l,rvałrie:,1-1

się irłlprez inascr,l;l, ch :

5) organizo,,l irnie i r^,,t,kotlvlv:lirie. l:arizór i lioltrole działań Poilc ji \\, zakrcsie
zapobiegania i zrł,alczania rłr,,krocz,łli łl"ł,z rł,snółdziałanie na obszarzc ptliviatr.l rł, tl,n1
zakresie z organami ocirrcnr, prar,vnej. aciministracji publicznej craz orqanizacjami
społeczlrl'mi. inicjorł-arrie ir,,kaine_i poli6,,ki zapobiegania. rrjar,lłiania i ścigania
sprŁl\Ą,c|}w. u,y,,l<roc zeń :

6) ochrona bezpieczeristrł,a 1ucizi cr&z, i}łtzłcikir płrblicznego ,,v konlt_iniltacji publicz1-1,:i
oraz na rł,odach i terenacir 1,"rzl,rvodn-r,ci,l:

7) zapcr.r,1-1ienie lr,łaścirvvclr lł,arunkórł, nrlbl,tri lv pornieszczeniach dla csob zaltrzvmanl,ł,,h
ir:b cloprolvad zł-,l t.;l.c 1r rł c ei rt u 1 trzezrł,ie tr i a_:

8) reaiizor,vanie doprłlrł,aeJzeń osob oiaz rł,społciziałan!e r.ł tl,m zakresie z lionęncią
Wo.i e,uł,oclzka Poiic"! l r.r, Krakorą,i e oiaz J etlnostkanii poC ległvmi :

9) rł'spółctrziałanie r.; zai<icsie zapoł;iegania i zr,lalczania 1;rzesiepczc:śc; z il,i;rkc.!ixriłiącl,nri
na obszarze porviatil oigananli ochlł,nr 1lrłrtire_i. ll także rr-sptiłdziirłallle r,r,, zakt,esie
protilakty,ki r,1,1chorła,,rczc,! i edlkacii z tłrganałni adminisi_iac;i prrbiiczn<j.
organizacjarłi społecz;rvni oraz i,nediami;

10) analizowatiie z.jarriisk krl,rłlitiogennvch c,raz lt]zpoznanycb zagroż,łti przesi,ępczcścia.
'Zę szczegi;lnvnr lrrvzgieellrietlienl z-iarr.jsk patoił:giczn;..cir dot3.,czac1,,cil dzie,:i
i Inłc,dziez}.:

i ! ) pianorl,anie i c,,rg;ltiizłcja działał .., !listlr ih t;i,az kotłrćil,-acj a dz,ia_Łał Jeciirostek
pocltreułr'ch \Ą,- rł,aru;;kach katastrcrl' nai:-llalnr.,clr i ar,ą,arii |e cirnicznvch" a takze
przl'gotclrvania do ri,\,kolr} rł.irnia zaiiali rv rą-arunkacIl kcnsi.",tucvjtiie okreśionl,ch
stanórv tladzr,łłczainvch olaz bieżace ,współdziałal-,ie z inn.vmi podmictanli sl,stelr rt

bezp iec zeristr,va patistu,a :

12) plarłorł,anie. orqanizou,ałie i rł3,fully*uni. cjziaił.ń o r.:1rarakterze lnc;biiizac1,.jriłl-
obronnl't-lr. \\,t\-nl opracolv},\Ą,arlie i s:\i.ctelnatvczne aiit,"raiizorł,ii.nie planórv krvzv5911,1.ęj1
i obi,otrnvcir Konrenclani.a:

13) prolvadzetrie postepou,alr acimilrisl_raca_in,r,ch \a spi,e\\,ilch oiireśicllvci-l r,t, Lislarvach oraz
rej estracj a bi,cni pneu n,l ot,r,crn.' . ",

ul) Po § 14 dodaje się § i+a.r blzn:ietriu:
".,§ 14a. Do zadań Wl,rlziałLi Rł_lchu Drcgorvego naieźl,r,l szczegtiinc:ici:

1) opracou,vvr-anie opt3,-nralni,cir metori. lbrm i lakt}.ki karrtroli ruc!"lu d1,ogcxvcgo tla tereille
ObSltrgirł'anvin przŁ]z Korł_rendę. oraz ich pra't;tl,czlre rviirażanie irealizac_ja zi.tpć\\rliejllclr
odporvieclnia cio zagrozcti illtc,tlsr.,r,i,irość nadzoru ritclrit ćiroqorł,ego ,uł,tnie.iscaci-r i czasic
rvl,nikajac1-1lr z atraiiz.x z,tlarzłii i z"ja.,vis}i. \\'vkołrvrł-anie cz:"nności zaperł,niaiacl.ch
bezpieczeństrro i porzałiek rł ri_lr:hu :ra drogacir p1,1bliczłll,ch przez, kieroi.ranie t},nr
ruchem oraz .iego kcnirolou-aIric;

2) Planor,vailie. orgairizł;r.r-allie i lr,., koi:"r-r,variie. ora7 i<oiri;,oia działań \\, zakresie
zapobiegania i zvraiczania lr,_vkroczeii rv ruch,: cirogł-,,r,vvt,ll. ił,spóidziałrinic na c.bszaL:le
porviatu z o|ganai}li ochroil1,, prałvne1. adłninistrac_!i prrblicznei oraz olganizac.!ai,,li
spolecznl.nli w ivm zak;:esie:

3) reałizor,vanie zadatr zrł,iązanvch z lrk..ł-iciacią zdarzeń
proceso\vvt}1 śladorv i clor,voc'lórv, cJl:Ą7, czl.nności r,v
clrogorł,l,n:

riro gor.l,,vcil ł r az,zab ezp ieczenienr
silral,vach o u,vkroczcnia rv ruchit



-ł) prorvaclzenie rejestracji statl,stl,cznc.j. \\ tvtl-]. rejestracji zdarzęń drclgowycIr olaz anaiiz1,
ul,padliór,l, i koiizji drogolr,l,clr. Opracolł,3wanic na tt-i podstawie analiz ogóliil,clr
i zagaclnierriolvl-ch clot__vcz:lclch bezpieczeństr,va lł,rucłllt rlrogolvyrr1;

5) allalizorł,anic zjalvisk rv dziedzinie Lrezpieczeństwa rv ruchu drogorł,,vm. określerrie
terldcncji rv t,vm zakresie i kreow,atnie lokalnej polit3,ki przecirvdziałatria zagrozeniotn
rł, t l-ichu ciro g,tlwl,nr;

6) cdLrkacja rnieszkaliców. ze szczegóinym ur."",zględnieniem dzieci i nrłodzież.v szkolnej"
w zakresie bezpiecznego korzvstanla z dróg i przecirvdziałania zagrożeniom vn, ruchlt
drogorł,1,,ln:

7) opracorrvrłanie i lvdrtlżanie J]rOgralnór,v prerł,encl,jily,clr dot1,,czącl,clr kształtorvania
właścir,r,e go klirnatLr lł,oL,lec osób nartłsztiiilcl,cl-i przepis1, i zariiedbań poclmiotów
oclpcxv i edz i alnl,ch za rvłaścirłe utrz},,manic dró g :

8) l,vl,konl,r,l,anie eskort osób objętyclr szcze,gólną ochron;il
9) realizacja działań \\zll,iozoll\/ch rv t1,,m krajou-ych oraz dzialaLi rłlasnych;

i 0; 1llarlolłallie i organizacja clzlałań r,lłasn},cil zrviązan.vc}l ,z rea7i,zac.ia z,adań u, zakresie
zapervnienia porządiiu i bezpieczeństrła na c1l,ogaci,l podczas organizor,van.vcir
itt,oczvstości reliui!nl,ch i palistriorvvcil, irłprez masorvl,ch" i irrrrego rv_vkorz5,styrvania
dróg rv sptlsób szczcgtiln1 :

1 1 ) opitriolł,:rnie projekiclii organizac.ii rucilu olaz plarłorr zeibezpieczcllia inlprez
i r"lroczy siości:

12) rrsptiłdziałanie rv zakresie zapobiegalria i zrl,alczania przestepczości z fllnkcjorrtijąc1,1łi
na obszaize po,wiatir o;ganatrii ochron1, praułrej a takze r,r,spółdziałanie lv zakresie
protilalitl,ki rł,vclrowarł czej i edukac, j i z organatni adnrirlistracj i publicznc.j.
t,, rg;rll i zac.i alrri spo łecznl,łni o raz nleci i arn i .

l 3 ) czitrł,allie naci prirrli6i"lyy,lt-l s'Losclrł,aniełrr i dokułrentor.vanieni badali trzezlvości
ltrzacizenianli elektrorliczrivmi ptzez potricjantórł,Korllcndy, oraz stosowli1,,llli badaniami
prz1, l"izl,cit t natrkotestórr :

14) planowairie iorgallizacja clzialari rvłasllvch ora,z kooł,cJl-nac.ja działali irrnlcir konrórek
Komendy, i .}ednostek podiegłvclr na r,/,ćc,1. porządkir i bezpieczeństr,r,a na drogacl-r
w lviłt,unkach kzLtastrof i ai,varii techni c znl,ch.''.

§2.

1)

)t

sl

Kierorł,nic1, koirrórek oiganizacl,jnyclr or::z polic.janci iub pracorłtlic1, rł,yztraczetli
do koorclynorą,ania prac.v komórełi organizacl,jrrlcil Korrrerid1, są oborviązani:
do triezrvłocznego zapozllania podległ_vctrr tr;r;lic.iantólr, i pracorł,nikciw
z i]o stallo\\ ieniairri ł,eg ulan-i i n u:

§,i.,rminie j0 dni tlci clnia ivejściii rv zl,cie reguiailirłir. cJo aktltalizacji kart opistr
sl.irnorvisk piacv oraz opisórv slanowisk piacy. urrzglecjnia.iąc przepisy ninic,iszcgo
regitlatll inu.

Rcgiliałlłirr rvclrodzi \\,zvcic z dniein 1 maia 20i9 rokii.
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