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,it REGULAMlN
KoMENDY WoJEWoDzKlEJ PoLlcJl W ŁoDzl

z dnia CĘ {Ynałrw 2o18r.

zmieniający regulamin
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Na podstawie ań.7 ust.4 ustawy zdnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz, U. z2017 r.

poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 1 38 i 41 6) postanawia się, co następuje:

§ 1. W regulaminie Komendy Wojewodzkiej Policji w Łodzi z dnia 11 czerwca 2014 r.,

zmienionym regulaminem z dnia 8 lipca 2014 r,, regulaminem z dnia 29 września 2014 r.,

regulaminem z dnia 8 maja 2015 r., regulaminem z dnia 6 listopada 2015 r., regulaminem
z dnia 12 kwietnia 2016 r., regulaminem z dnia 30 stycznia 2017 r., regulaminem z dnia
6 kwietnia 2017 r, oraz regulaminem zdnia 17 października 2017 r., wprowadza się następujące
zmiany:

1) w § 13 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

,,13) analizowanie umorzonych z powodu niewykrycia sprawców nieprzedawnionych
postępowań przygotowawczych o pzestępstwa zagrozone najwyższym wymiarem kary
oraz opracowywanie wnioskow co do kierunku działań wykrywczych zmierzĄących do
wykrycia sprawców;

14) ocena mozliwościwykrywczych nieprzedawnionych postępowań przygotowawczych,

umożonych z powodu niewykrycia sprawców, w ktorych zabezpieczono ślady i dowody
pozwalające na ich ponowną analizę przy użyciu nowych metod badawczych (w tym

badań DNA oraz AFlS).";

2) uchyla się § 21;

3) w § 21b w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt 10 - 13 w brzmieniu:

,,1O) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa dokonywane
przy użyciu nowoczesnych technologii lub sieci lnternet, generujące znaczne szkody,
gdzie charakter postępowań jest rozwojowy, wieloczynowy, wielowątkowy lub

transgraniczny;
11) koordynowanie czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach z zakresu

przestępstw dokonywanych przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów

. informatycznych lub skierowanych pzeciwko takim sieciom lub systemom,
obejmujących swoim zakresem obszar kilku powiatow lub wykraczających poza obszar
województwa;

12) rejestracja statystyczna 'i procesowa przestępstw oraz podejzanych objętych
prowadzonymi postępowaniami pzygotowawczymi w zakresie wymaganym w
obowiązujących przepisach 

;



13) współpraca z prokuraturą i sądami w sprawach z zakresu przestępstw dokonywanych
przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemow i systemów informatycznych lub
skierowanych pzeciwko takim sieciom lub systemom w ramach prowadzonych lub
powierzonych postępowań przygotowawczych, a w szczególnych sytuacjach
koordynacja czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przezjednostki Policji,
o których mowa w & 4 pkt 1.";

4) w § 36b pkt 4 otzymuje bzmienie:

,,4) wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych
w Komendzie oraz wspołpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy w tym
zakresie;",

§ 2. Kierownicy komórek organizacyjnych olaz policjanci lub pracownicy wyznaczeni
do koordynowania pracy komorek organizacyjnych Komendy są obowiązani:

1) do niezwłocznego zapoznania podległych policjantow i pracowników z postanowieniami
niniejszego regulaminu;

2) w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie regulaminu, do dostosowania kań opisu stanowisk
pracy oraz opisów stanowisk pracy do przepisów regulaminu.

§ 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r,
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Regulamin zmieniający regulamin Komendy Wojewodzkiej Policji w Łodzi opracowano
w związku z koniecznością dostosowania obowiązującego regulaminu Komendy do uregulowań
zawańych w przepisie § 19 ust, 4 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia
28 wneśnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 135, z późn. zm,),
zgodnie z którymi ,,Komórkę o nazwie ,,przestępstw niewykrytych" tworzy się wyłącznie jako
zespoł w komorce o nazwie ,,kryminalna" lub ,,dochodzeniowo-śledcza" w komendzie
wojewódzkiej Pol icji".

W związku z powyższym, w celu osiągnięcia zgodności stanu faktycznego ze stanem
prawnym funkcjonowania komórek o nazwie ,,przestępstw niewykrytych" w Komendzie,
zlikwidowano Zespół do spraw Przestępstw Niewykrytych funkcjonujący dotychczas jako komórka
podstawowa, natomiast utworzono taki zespół w Wydziale Kryminalnym Komendy, jako komórka
nizszego szczebla.

Ponadto rozszefzono zakres funkcjonowania Wydziału do Walki
z Cyberprzestępczością Komendy Wojewodzkiej Policji w Łodzi o zadania związane
z prowadzeniem postępowań przygotowawczych oraz nadzorowaniem czynności dochodzeniowo-
śledczych w jednostkach powiatowych i miejskich Policji wojewodztwa łódzkiego, mających na
celu sprawne wykrywanie sprawców przestępstw wykorzystujących technologie i sieci
teleinformatyczne.

Jednocześnie w związku z koniecznością wykreślenia zapisu dotyczącego nadzorowania
czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych w komórkach organizacyjnych
Komendy, jako jednego z zadań Sekcji Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych
Komendy, dokonano zmiany bzmienia pkt a § 36b.

Wejście w zycie regulaminu nie spowoduje skutków finansowych w budzecie Komendy.


