
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI       

W KATOWICACH 

 

l.dz.  /19 

 

REGULAMIN 

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH 

 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

 

zmieniający regulamin  

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2067, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje: 

 

§ 1. W regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dnia 12 lipca 

2017 r., zmienionym regulaminem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dnia  

29 marca 2018 r. i z dnia 3 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. f; 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności: 

1) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych  

w sprawach własnych oraz w śledztwach zleconych przez właściwe organy prokuratury 

w zakresie: 

a) przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu i przestępczości 

samochodowej, 

b) przestępczości rozbójniczej charakteryzującej się szczególnym sposobem 

działania sprawców lub wywołującej duży oddźwięk społeczny, 

c) przestępstw dokonywanych przy użyciu broni palnej, 

d) przestępczości związanej z terroryzmem, 

e) handlu ludźmi; 

2) udzielanie wsparcia nadzorowanym przez Komendanta jednostkom organizacyjnym 

Policji w razie niedostatecznych możliwości realizacyjnych w działaniach 

prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw: 

a) trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań 

wykrywczych i dowodowych, 

b) obejmujących zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw, 

c) wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych 

we współdziałaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji; 

3) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych 

podejmowanych w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych 

Policji w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw, o których mowa  

w pkt 1 lit. a oraz e; 

                                                      
1 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 

138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669, 2077,2102, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 15. 



4) prowadzenie i organizowanie współpracy z osobami udzielającymi pomocy Policji  

w zakresie spraw należących do właściwości wydziału; 

5) prowadzenie poszukiwań osób oraz koordynowanie poszukiwań osób, realizowanych 

przez nadzorowane przez Komendanta jednostki organizacyjne Policji, a także 

identyfikacji osób i zwłok we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi 

Policji; 

6) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi poszukiwaniami osób zaginionych 

w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji; 

7) realizowanie oraz koordynowanie zadań związanych z ochroną osób zagrożonych; 

8) współdziałanie z innymi organami ścigania i organami wymiaru sprawiedliwości; 

9) współdziałanie z zagranicznymi formacjami policyjnymi poprzez uprawnione 

komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz z organami i instytucjami 

uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości o zasięgu 

międzynarodowym; 

10) nadzorowanie działań wykrywczych w wytypowanych sprawach z zakresu 

właściwości rzeczowej wydziału, prowadzonych w nadzorowanych przez Komendanta 

jednostkach organizacyjnych Policji; 

11) sprawowanie nadzoru ogólnego nad postępowaniami przygotowawczymi, 

prowadzonymi przez komórki kryminalne i dochodzeniowo-śledcze w nadzorowanych 

przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji; 

12) analizowanie postępowań przygotowawczych umorzonych z powodu niewykrycia 

sprawców najpoważniejszych przestępstw kryminalnych oraz dokonywanie 

niezbędnych czynności dowodowych w trybie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

postępowania karnego
 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399), a także współdziałanie  

z policjantami komórek organizacyjnych Komendy w razie potrzeby dokonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w przedmiotowych 

sprawach.”; 

3) uchyla się § 18; 

4) w § 23 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się  

pkt 17 i 18 w brzmieniu: 

„17) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi poszukiwaniami opiekuńczymi oraz 

administracyjno-porządkowymi w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach 

organizacyjnych Policji; 

18) sprawowanie nadzoru i koordynacja zadań w zakresie wdrożonych z poziomu 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji aplikacji: „Moja Komenda” oraz 

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” w nadzorowanych przez Komendanta 

jednostkach organizacyjnych Policji.”; 

5) załącznik do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego

 regulaminu. 

 

 § 2. 1. Kierownicy oraz koordynatorzy komórek organizacyjnych Komendy, w terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie regulaminu dostosują szczegółowe zadania komórki 

organizacyjnej Komendy, w uzgodnieniu z komórką organizacyjną Komendy właściwą w 

sprawach organizacji Policji oraz dostosują karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk 

pracy do przepisów niniejszego regulaminu. 

 2. Kierownicy oraz koordynatorzy komórek organizacyjnych Komendy, obowiązani  



są do niezwłocznego zapoznania policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego 

regulaminu. 

 

 § 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 

 

 

 KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

 W KATOWICACH 

 

 nadinsp. Krzysztof JUSTYŃSKI 

 (podpis na oryginale) 

 W porozumieniu: 

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

 

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK 

 

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

 z upoważnienia 

 PIERWSZY ZASTĘPCA  

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

 

nadinsp. dr Andrzej SZYMCZYK 


