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Dokumentacja w postêpowaniach przygotowawczych /KPP Brzesko
28.12.2006.

ZATWIERDZAM
Brzesko, dnia 16 listopada 2006 r.
FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DLA DOBREJ PRAKTYKI "Dokumentacja w postêpowaniach
przygotowawczych"Podmiot zg³aszaj±cy DP
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
Podmiot/komórka organizacyjna realizuj±ca DP
Sekcja Dochodzeniowo &ndash; ¦ledcza
Referat dw. z Przestêpczo¶ci± Gospodarcz±
Komisariat Policji w Czchowie
Posterunek Policji w Szczurowej
Komórka (jednostka) wiod±ca &ndash; odpowiedzialna za realizacje
Sekcja Dochodzeniowo &ndash; ¦ledczaPodmioty wspó³pracuj±ce w realizacji DP

Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki zg³aszaj±cej) telefon/fax/e-mail

Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki realizuj±cej)
telefon/fax/e-mail
KRYTERIA DP
OPISObszar, w jakim zastosowana zosta³a DP
a. prewencja
b. dochodzeniowo &ndash; ¶ledczy
c. postêpowania administracyjne
d. kadrowo &ndash; szkoleniowy
e. logistyka
f. planowanie strategiczne i sprawozdawczo¶æ
g. kszta³towanie wizerunku Policji Podstawa prawna zadania realizowanego DPKodeks Postêpowania Karnego.
KRYTERIA DP
OPISCel realizowany przez zastosowanie DP
Sporz±dzanie druków, dokumentów i pism wymaganych w prowadzonych postêpowaniach przygotowawczych.Sk±d
wziê³a siê inicjatywa w zakresie wypracowania DP (krótka diagnoza)
Stwierdzona czasoch³onno¶æ zwi±zana ze sporz±dzaniem du¿ej ilo¶ci wymaganych druków i pism w prowadzonych
postêpowaniach przygotowawczych spowodowa³a konieczno¶æ poszukiwania nowych rozwi±zañ mog±cych poprawiæ
ten stan rzeczy.Innowacyjno¶æ DP &ndash; róznica od dotychczasowego sposobu postêpowania
Po jednorazowym wprowadzeniu danych, system komputerowy generuje ok. 30 potrzebnych dokumentów, bez
konieczno¶ci ka¿dorazowego wpisywania b±d¼ kopiowania tych samych tre¶ci do ró¿nych dokumentów.Przedzia³
czasowy, w jakim DP by³a/jest realizowana
DP jest realizowana na bie¿±co od lutego 2006 r. Krótka charakterystyka dzialañ podjêtych przy realizacji DP z
uwzglêdnieniem g³ównych etapów przedsiewziêcia oraz ról poszczególnych uczestników
Opracowano program komputerowy, który nastêpnie zainstalowano na stanowiskach komputerowych wykorzystywanych
przez pracowników dochodzeniowo-¶ledczych oraz udzielono tym pracownikom instrukta¿u w kwestii wykorzystywania
programu. Korzy¶ci z zastosowania DP (efekty, wyniki, itp.)

Skrócenie czasu sporz±dzania dokumentacji, a co za tym idzie czasu prowadzenia postêpowania
przygotowawczego.Sposób/metoda pomiaru wyników osi±ganych w trakcie realizacji DP
Nie dotyczy
KRYTERIA DP
OPIS Uniwersalno¶æ DP &ndash; ocena mo¿liwo¶ci zastosowania w innych jednostkach Policji
DP jest mo¿liwa do zastosowania we wszystkich jednostkach Policji ka¿dego szczebla.Zasoby niezbêdne do
zastosowania DP
(techniczne, osobowe)
http://www.e-wspol.edu.pl/bdp/site
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Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem Windows z aplikacj± Excel.Skutki finansowe zastosowania DP
(ewentualny sposób finansowania)Nie wywo³uje skutków finansowych, w przypadku posiadania wy¿ej opisanych
stanowisk komputerowych nie wymaga nak³adów finansowych.Dotychczasowy sposób propagowania/
upowszechniania DP
W dniu 23.02.2006 r. zg³oszono projekt programu do Zespo³u Zarz±dzania Jako¶ci± KWP w Krakowie.
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