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REGULAMlN
KoMENDY WoJEWoDzKlEJ PoLlcJl W ŁoDzl

z dnia .€.,-.-4A.,.....2015 r.

zmieniający regulamin
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Na podstawie ań. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 355 zpoźn, zm.')) postanawia się, co następuje:

§ 1. W regulaminie Komendy Wojewodzkiej Policji w Łodzi z dnia 11 czerwca 2014 r.,
zmienionym regulaminem z dnia 8lipca 2014r., regulaminem z dnia 29 września2014 r. oraz
regulaminem z dnia 8 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w§2ust. 1:

,,1 . Komenda z siedzibąw Łodzi przy ulicy Lutomierskiej 108/1 12 jest jednostką organizacyjną
Policji, stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Wojewodzkiego Policji w Łodzi, zwanÓgo
dalej ,,Komendantem", pży pomocy której realizowane są zadania określone w ustawach
i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.";

2) w § 12 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

,,7) uczestniczenie w procesie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta.";

3) w § 26 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

,,10) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie kompetencji
wydziału;";

4) w§27:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wnioskow dotyczących działania
Policji, postępowania policjantów i pracowników Policji oraz nadzorowanie, kontrolowaniei koordynowanie realizaĄi zadań w tym zakresie pżez jednostki Policji a także
prowadzen ie w tym zakresie przedsięwzięć o charakterze edukacyj no-szkoleniowym ; 

",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
,,4a) koordynowanie i realizaĄa rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta oraz
nadzór w tym zakresie nad jednostkami Policji;",

§ 2. Regulamin wchodziw życie z dniem 12 listopada2015 r.
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UzAsADNlENlE

Regulamin zmieniający regulamin Komendy Wojewodzkiej Policji w Łodzi opracowano
w celu ujednolicenia nazw organów Policji, jak równiez w celu wyeliminowania duatizmu nazw
komendantow wojewodzkich Policji. Mając na uwadze stan faktyczny i prawny koniecznym jest
wprowadzenie nazwy ,,Komendant Wojewodzki Policji" z dookreśleniem miasta stanowiącego
siedzibę organu tj. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Ponadto, w związku z wejściem w zycie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
wypełniającej obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji wskazanych
w ań. 63 Konstytucji RP, w przedmiotowym projekcje regulaminu określono, iz petycje skierowane
do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi rozpatrywał będzie Wydział Kontroli, przy
współudziale merytorycznych komorek organizacyjnych Komendy Wojewodzkiej Policji w Łodzi.
Tym samym w §'l2 dodano zadanie dla wszystkich komórek organizacyjnych: ,,uczestniczenie
w procesie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta".

W związku z powyzszym dokonano równiez modyfikacji pkt 10 w § 26 tj Wydziału
Konwojowego dotyczącego petycji.

WejŚcie w życie regulaminu nie spowoduje skutkow finansowych w budzecie Policji.


