
 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

 W KATOWICACH 

 

DECYZJA  NR    427 / 19 

 

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KATOWICACH 

 

z dnia 5 września 2019 r. 

 

w sprawie podziału zadań między Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Katowicach, upoważnienia ich do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz ustalenia zastępstwa na czas nieobecności 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz jego Zastępców. 

 

 Na podstawie art. 6f, art. 6g, art. 20 ust. 5 i ust. 5a, art. 20c ust. 1 i ust. 6a, art. 20ca, 

art. 20cb i art. 20da ust. 1 art. 110a ust. 1 i art. 121g ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 

ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), art. 17 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 

4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku 

lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 2018 r. poz. 1448), art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1214), art. 3 

ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów 

i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2391), § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 

2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2225, z późn. zm.), art. 12 ust. 3 i art 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 

o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), § 4 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. 

w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz 

trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów 

policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 974), § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 

883, z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej 

funkcjonariuszy (Dz. U. poz. 680 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za 

powierzone mienie (Dz. U. z 1996 r. poz. 663), § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, 

warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia 

(Dz. U. poz. 1598 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. 

w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. poz. 870), § 2 ust. 

1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród 

i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów 



(Dz. U. poz. 1314, z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8  stycznia 

2012 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. poz. 

46), § 6 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 

883, z późn. zm.), z § 16 ust. 2 zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 

16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (Dz. Urz. 

KGP z 2018 r. poz. 89, z późn. zm.), § 3 ust. 3 i § 4 ust. 2 zarządzenia nr 26 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów 

kontrterrorystycznych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 47), § 11 ust. 1, § 13 ust. 1, § 15 ust. 1, § 17 

ust. 2, § 31 ust. 1 i 3, § 32 ust. 2 i § 37 ust. 2 zarządzeniu nr pf-8 Komendanta Głównego 

Policji z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję zadań 

w zakresie udzielania ochrony i pomocy pokrzywdzonym i świadkom oraz innym osobom 

zagrożonym zamachami na życie lub zdrowie, z późn. zm., zarządzenia nr pf-1/2019 

Komendanta Głównego Policji z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie metod i form 

wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych (niepublikowane), § 7-9 

regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dnia 12 lipca 2017 r., z późn. 

zm., postanawiam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Osobiście nadzoruję realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek 

organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: 

1) Wydział Kontroli; 

2) Wydział Kadr; 

3) Wydział Doboru i Szkolenia; 

4) Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji; 

5) Wydział Psychologów; 

6) Wydział Finansów, w tym w zakresie realizacji przez Głównego Księgowego –

Naczelnika Wydziału ustawowych obowiązków i odpowiedzialności głównego 

księgowego jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych; 

7) Wydział Bezpieczeństwa Informacji; 

8) Zespół Prawny; 

9) Zespół Prasowy; 

10) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka; 

11) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego. 

 

2. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman 

Rabsztyn nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek 

organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i jednostek 

organizacyjnych Policji: 

1) Wydział Prewencji; 

2) Sztab Policji; 

3) Wydział Ruchu Drogowego; 

4) Wydział Konwojowy i Policji Sądowej; 

5) Wydział Postępowań Administracyjnych; 

6) Komisariat Autostradowy Policji w Gliwicach; 

7) Oddział Prewencji Policji w Katowicach; 

8) Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach; 

9) Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Bielsku-Białej; 

10) Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie. 

 



3. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz 

Krzystyniak nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek 

organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: 

1) Wydział Kryminalny; 

2) Wydział Techniki Operacyjnej; 

3) Wydział Wywiadu Kryminalnego; 

4) Laboratorium Kryminalistyczne; 

5) Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców; 

6) Wydział do Walki z Korupcją; 

7) Wydział do Walki z Cyberprzestępczością; 

8) Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową; 

9) Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą. 

 

4. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek 

nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: 

1) Wydział Finansów; 

2) Wydział Zaopatrzenia; 

3) Wydział Transportu; 

4) Wydział Inwestycji i Remontów; 

5) Wydział Teleinformatyki; 

6) Zespół do spraw Inwentaryzacji; 

7) Zespół Zamówień Publicznych; 

8) Zespół Ochrony Pracy. 

 

§ 2. 

 

1. Osobiście nadzoruję niżej wymienionych komendantów miejskich Policji województwa 

śląskiego w: 

1) Bytomiu; 

2) Chorzowie; 

3) Częstochowie; 

4) Gliwicach; 

5) Katowicach; 

6) Tychach; 

7) Zabrzu. 

 

2. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadzorują komendantów 

miejskich i powiatowych Policji woj. śląskiego wg następującego podziału: 

1) insp. Roman Rabsztyn nadzoruje komendantów miejskich i powiatowych

 Policji w: 

a) Będzinie, 

b) Kłobucku, 

c) Lublińcu, 

d) Mikołowie, 

e) Myszkowie, 

f) Piekarach Śląskich, 

g) Świętochłowicach, 

h) Tarnowskich Górach, 

i) Zawierciu; 

 



2) insp. Mariusz Krzystyniak nadzoruje komendantów miejskich i powiatowych 

Policji w: 

a) Bieruniu, 

b) Dąbrowie Górniczej, 

c) Jaworznie, 

d) Mysłowicach, 

e) Rudzie Śląskiej, 

f) Siemianowicach Śląskich, 

g) Sosnowcu, 

h) Żorach; 

 

3) insp. Artur Bednarek nadzoruje komendantów miejskich i powiatowych Policji w: 

a) Bielsku-Białej, 

b) Cieszynie, 

c) Jastrzębiu Zdroju, 

d) Pszczynie, 

e) Raciborzu, 

f) Rybniku, 

g) Wodzisławiu Śląskim, 

h) Żywcu. 

§ 3. 

 

W ramach sprawowanego nadzoru Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Katowicach, o których mowa w § 1 ust. 2-4, upoważniam i zobowiązuję do: 

 

1) bieżącego sprawdzania sposobu realizacji zadań przez nadzorowane komórki 

organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jednostki organizacyjne 

Policji oraz komendy miejskie i powiatowe Policji województwa śląskiego; 

2) wydawania poleceń w zakresie sposobu realizacji zadań, koordynacji służby pomiędzy 

komórkami organizacyjnymi, jak też usuwania ewentualnych nieprawidłowości; 

3) sprawdzania sposobu realizacji swoich poleceń; 

4) bezpośredniego udziału lub udzielania pomocy w rozwiązywaniu spraw problemowych; 

5) dokonywania stosownych uzgodnień z prokuraturami, sądami, Najwyższą Izbą Kontroli 

oraz organami samorządowymi i administracyjnymi w zakresie swojego działania. 

 

§ 4. 

 

Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, o których mowa w § 1 ust. 

2-4 wyznacza się do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków. 

 

§ 5. 

 

Upoważniam do podejmowania decyzji o skierowaniu do działań Samodzielnego 

Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach na terenie obszaru województwa 

śląskiego oraz do wystąpienia z wnioskiem do Komendanta Głównego Policji o uruchomienie 

Centralnego Odwodu Kontrterrorystycznego Komendanta Głównego Policji: 

1) insp. Romana Rabsztyna – Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Katowicach; 

2) insp. Mariusza Krzystyniaka – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Katowicach; 

3) insp. Artura Bednarka – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. 

 



§ 6. 

 

1. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, o których mowa w § 1 ust. 

2-4, w ramach udzielonych upoważnień wykonują obowiązki przełożonych wobec 

kierowników nadzorowanych przez nich komórek organizacyjnych Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach i jednostek organizacyjnych Policji województwa 

śląskiego. 

 

2. W ramach obowiązków przełożonych, upoważniam Zastępców Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach, o których mowa w § 1 ust. 2-4 do: 

1) sporządzenia opinii służbowych; 

2) przeprowadzania z opiniowanymi – przed sporządzeniem opinii – rozmów, 

o których mowa w § 6 w ust. 2  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów; 

3) zapoznawania opiniowanych z opiniami służbowymi wciągu 14 dni od dnia ich 

sporządzenia, podczas rozmowy. 

 

§ 7. 

 

1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romana 

Rabsztyna upoważniam do podejmowania w moim imieniu rozstrzygnięć, w tym 

składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, podpisywania umów i porozumień 

oraz wydawania opinii, decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, 

w sprawach: 

 

1) podpisywania dyspozycji z kont bankowych Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach; 

2) pozwoleń na posiadanie broni; 

3) koncesji w zakresie: 

a) ochrony osób i mienia, 

b) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 

4) licencji detektywa; 

5) zawiadomień i upoważnień do przeprowadzania kontroli w zakresie: 

a) ochrony osób i mienia, 

b) broni i amunicji, 

c) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także 

ich przechowywania i ewidencjonowania; 

6) organizacji ruchu zgodnie z prawem o ruchu drogowym oraz przepisami w sprawie 

kierowania i warunków zarządzania ruchem na drogach; 

7) przedsięwzięć dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny; 

8) uprawnień do kierowania pojazdami, w zakresie wynikającym z prawa o ruchu 

drogowym i ustawy o kierujących pojazdami; 

9) cudzoziemców; 

10) projektów organizacji ruchu drogowego; 

11) odwołań od wydanych przez komendantów powiatowych i miejskich Policji 

województwa śląskiego decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie 

obowiązków lub warunków przewozu towarów niebezpiecznych; 

12) odwołań od wydanych przez komendantów powiatowych i miejskich Policji 

województwa śląskiego, decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie 

przepisów regulujących transport drogowy; 



13) koncentracji nieetatowych pododdziałów prewencji z dwóch lub więcej jednostek 

organizacyjnych Policji wojewódzwa śląskiego; 

14) upoważnień dowódców działań do wydania polecenia użycia niektórych środków 

przymusu bezpośredniego w związku z zakłóceniem porządku publicznego przed, 

w trakcie i po zakończeniu imprez masowych lub innych wymagających 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego przez Policję; 

15) przygotowania i prowadzenia ćwiczeń dowódczo-sztabowych; 

16) osób ubiegających się lub zajmujących stanowiska, na które z mocy prawa 

wymagana jest opinia komendanta wojewódzkiego Policji; 

17) przekazywania, w trybie przepisów regulujących postępowanie administracyjne, 

podań o umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie spłaty grzywny, podmiotom 

właściwym do ich rozpatrzenia; 

18) zażaleń na rozstrzygnięcia w postępowaniach o wykroczenia, rozstrzyganych przez 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w II instancji; 

19) do składania podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej; 

20) zawierania w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach umów 

o odpowiedzialności majątkowej z podległymi policjantami i pracownikami Policji; 

21) podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych w zakresie powierzenia mienia 

podległym policjantom i pracownikom Policji; 

22) uzyskania pełnomocnictwa do wyjazdu pojazdem służbowym poza teren kraju 

w celu realizacji wspólnych patroli; 

23) utworzenia i rozwiązania straży gminnych (miejskich); 

24) zasadności lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego; 

25) skarg do WSA na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej oraz 

bezczynność lub przewlekłego prowadzenia postępowania w związku 

z prowadzeniem przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach 

ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego; 

26) udostępniania informacji o sprawach publicznych stanowiących informację 

publiczną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej oraz ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. 

o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego; 

27) wydawania poleceń odbycia zagranicznej podróży służbowej w stosunku do 

policjantów w nadzorowanych komórkach organizacyjnych Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach; 

28) zarządzania zastosowania przez Policję urządzeń uniemożliwiających 

telekomunikację na określonym obszarze, przez czas niezbędny do wyeliminowania 

zagrożenia lub jego skutków, z uwzględnieniem konieczności minimalizacji 

skutków braku możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych. 

 

2. Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza 

Krzystyniaka upoważniam do: 

 

1) podejmowania i wydawania w moim imieniu decyzji w niżej wymienionych 

sprawach: 

a) podpisywania dyspozycji z kont bankowych Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, 

b) podejmowania rozstrzygnięć, w tym składania oświadczeń woli, zaciągania 

zobowiązań, podpisywania umów i porozumień oraz wydawania opinii, decyzji 

administracyjnych i zaświadczeń, w sprawach: 



– udzielania Policji pomocy przez podmioty określone w przepisach 

w sprawie trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji 

państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, 

jednostek gospodarczych, organizacji społecznych oraz osób, 

– grup operacyjno-śledczych, 

2) zarządzania i sprawowania nadzoru nad gospodarką funduszem operacyjnym, 

w granicach uprawnień dysponenta I stopnia; 

3) w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji: 

a) podpisywanie wniosków do sądu okręgowego o zarządzenie kontroli 

operacyjnej i jej przedłużenie, a w przypadkach niecierpiących zwłoki, po 

spełnieniu określonych prawem wymogów, zarządzania kontroli operacyjnej, 

b) składania zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie zarządzania kontroli 

operacyjnej oraz przedłużania okresu jej trwania, 

c) zarządzania, po uzyskaniu zgody właściwego miejscowego prokuratora, 

czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia 

uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, m.in. w drodze: 

– dokonania w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których 

wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub obrót są zabronione, lub 

złożenia propozycji w tym obszarze, 

– przyjęcia, wręczenia lub złożenia propozycji przyjęcia albo wręczenia 

korzyści majątkowej, oraz za zgodą tegoż prokuratora, przedłużania tych 

czynności, 

d) zarządzania niejawnego nadzorowania, wytwarzania, przemieszczania, 

przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to 

zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

e) informowania właściwego prokuratora o czynnościach i środkach, o których 

mowa w lit. a, c i d, oraz ich wynikach, w czasie i terminach określonych 

przepisami szczególnymi, 

f) przekazywania właściwemu prokuratorowi materiałów zgromadzonych podczas 

prowadzenia czynności i stosowania środków, o których mowa w lit. a, c i d, 

w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego, 

g) zarządzania, po upływie ustawowego okresu przechowywania, zniszczenia 

zgromadzonych podczas czynności, o których mowa w lit. a i c, materiałów 

niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego 

lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego, albo 

zgromadzonych w toku kontroli zarządzanej przez organ Policji, gdy Sąd nie 

wyraził zgody na jej kontynuowanie oraz materiałów zawierających informacje 

o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

postępowania karnego, albo informacji mających znaczenie dla poszukiwania 

osób zaginionych, 

h) podpisywanie wniosków o ujawnienie informacji i danych: 

– niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, 

przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą 

elektroniczną, określone w: art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

– z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne, 



– o których mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne, 

– w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer 

zakończenia sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej, firmę lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika, 

– w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także 

nazwę miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, 

udostępnione użytkownikowi, 

– telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych w celu poszukiwania 

osób zaginionych, 

– stanowiących tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy 

administracji rządowej i samorządu terytorialnego, 

– stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 

5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- 

kredytowych, 

– stanowiących tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, 

– stanowiących dane indywidualne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

– stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

– stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, 

– stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

– stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

– stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

– stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289 

oraz z 2017 r. poz. 724 i 768), 

– dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem 

danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, określonej w art. 13 

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników, 

– zawarte w aktach niezawierających informacji, o których mowa w art. 182 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

– dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności, 

o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe, lub czynności, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 

5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych, umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów i czasu 

ich obowiązywania, 

– dotyczące objęcia osoby fizycznej ubezpieczeniem społecznym 

i zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne osoby 

fizycznej, a także dane płatnika składek, o których mowa w art. 40, art. 45 

i art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, 



– niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej dokonywała transakcji dotyczących  

towarów giełdowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, 

– niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej, jest uczestnikiem funduszu 

inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, 

– dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej jest stroną umowy dotyczącej obrotu 

instrumentami finansowymi, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

– dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej jest ubezpieczającym, ubezpieczonym 

lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej; 

4) zatwierdzania wniosków o obserwację planową oraz wniosków o zastosowanie 

technicznych środków wsparcia zadań operacyjnych; 

5) wnioskowania o wydanie dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych 

identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomoc Policji oraz środków, 

którymi posługują się przy wykonywaniu czynności operacyjno - rozpoznawczych 

lub udzielaniu pomocy; 

6) wnioskowania o zastosowanie koordynacji i obserwacji krajowej; 

7) wnioskowania o zastosowanie operacji specjalnych; 

8) wnioskowania o wykorzystanie agenta; 

9) zatwierdzania wniosków o przedsięwzięcia werbunkowe; 

10) przekazywania danych prokuratorowi właściwemu miejscowo lub rzeczowo, 

o których mowa w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne, art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe oraz art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, które mają znaczenie dla postępowania karnego; 

11) przekazywania właściwemu sądowi okręgowemu sprawozdań, o których mowa 

w art. 20ca ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji; 

12) podpisywania zarządzeń w przedmiocie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub 

uchylenia środków ochrony i pomocy pokrzywdzonym i świadkom, podpisywania 

decyzji w przedmiocie udzielenia, odstąpienia od udzielenia, przedłużenia, zmianie 

i uchylenia środków ochrony i pomocy innym osobom zagrożonym zamachami na 

życie lub zdrowie oraz zlecania kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych 

Policji woj. śląskiego przeprowadzanie ocen zasadności wniosków, o których mowa 

w zarządzeniu nr pf-8 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 kwietnia 2015 r. 

w sprawie metodyki wykonywania przez Policję zadań w zakresie udzielania 

ochrony i pomocy pokrzywdzonym i świadkom oraz innym osobom zagrożonym 

zamachami na życie lub zdrowie; 

13) do składania podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej; 

14) zawierania w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach umów 

o odpowiedzialności majątkowej z podległymi policjantami i pracownikami Policji; 



15) podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych w zakresie powierzenia mienia 

podległym policjantom i pracownikom Policji; 

16) udostępniania informacji o sprawach publicznych stanowiących informację 

publiczną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej oraz ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. 

o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego; 

17) wydawania poleceń odbycia zagranicznej podróży służbowej w stosunku do 

policjantów w nadzorowanych komórkach organizacyjnych Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach; 

18) zarządzania zastosowania przez Policję urządzeń uniemożliwiających 

telekomunikację na określonym obszarze, przez czas niezbędny do wyeliminowania 

zagrożenia lub jego skutków, z uwzględnieniem konieczności minimalizacji 

skutków braku możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych. 

 

3. Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artura Bednarka 

upoważniam do podejmowania w moim imieniu rozstrzygnięć, w tym składania 

oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, podpisywania umów i porozumień oraz 

wydawania opinii, decyzji administracyjnych i zaświadczeń, w sprawach: 

 

1) podpisywania dyspozycji z kont bankowych Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach; 

2) gospodarki finansowej, w tym: 

a) dysponowania środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, w rozumieniu 

ustawy o finansach publicznych, 

b) umarzania, odmowy umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 

należności, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, 

c) zatwierdzania wniosków o wyksięgowanie należności; 

3) zamówień publicznych, w tym realizacji obowiązków i uprawnień Zamawiającego, 

w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych; 

4) gospodarki materiałowo – technicznej; 

5) gospodarki mieszkaniowej; 

6) gospodarki transportowej; 

7) gospodarki inwestycyjno – remontowej, zgodnie z Planem Inwestycji i Remontów; 

8) gospodarki nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach; 

9) organizacji i eksploatacji systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej; 

10) organizacji i eksploatacji systemów informatycznych; 

11) zasiłków i odszkodowań przyznawanych policjantom i pracownikom Policji a także 

świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pomocy socjalnej 

emerytom i rencistom Policji; 

12) szkód w mieniu jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Katowicach; 

13) wydatków osobowych policjantów oraz innych świadczeń finansowych na rzecz 

policjantów na podstawie stosownych decyzji przełożonych w sprawach 

osobowych; 

14) poleceń wyjazdów służbowych pracowników Policji; 

15) zatwierdzanie sprawozdań budżetowych; 

16) podpisywanie deklaracji dla podatku od towarów i usług; 

17) do składania podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej; 



18) zawierania w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach umów 

o odpowiedzialności majątkowej z podległymi policjantami i pracownikami Policji; 

19) podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych w zakresie powierzenia mienia 

podległym policjantom i pracownikom Policji; 

20) udostępniania informacji o sprawach publicznych stanowiących informację 

publiczną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej oraz ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. 

o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego; 

21) wszczynania postępowań w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku; 

22) powoływania komisji powypadkowej; 

23) powoływania zespołów powypadkowych ustalających okoliczności i przyczyny 

wypadków przy pracy; 

24) wydawania poleceń odbycia zagranicznej podróży służbowej w stosunku do 

policjantów w nadzorowanych komórkach organizacyjnych Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach; 

25) zarządzania zastosowania przez Policję urządzeń uniemożliwiających 

telekomunikację na określonym obszarze, przez czas niezbędny do wyeliminowania 

zagrożenia lub jego skutków, z uwzględnieniem konieczności minimalizacji 

skutków braku możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych. 

 

4. Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, o których mowa w ust. 

1-3, upoważniam ponadto do: 

 

1) reprezentowania mnie w kontaktach z organami władzy publicznej, osobami 

prawnymi i fizycznymi oraz podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej 

w sprawach określonych w ust. 1-3, zgodnie z właściwością; 

2) dekretowania korespondencji niejawnej w czasie mojej nieobecności w siedzibie 

urzędu lub w służbie; 

3) udzielania urlopów: wypoczynkowych, dodatkowych, okolicznościowych, 

kierownikom i ich zastępcom oraz koordynatorom nadzorowanych komórek 

organizacyjnych, a także kierownikom i ich zastępcom jednostek Policji, zgodnie 

z podziałem nadzoru określonym w § 1 ust. 2 – 4 oraz § 2 ust. 2. 

4) podwyższania dodatków służbowych i funkcyjnych na czas określony policjantom 

nadzorowanych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem nadzoru 

określonym w § 1 ust. 2 – 4; 

5) przyznawania nagród motywacyjnych policjantom nadzorowanych komórek 

organizacyjnych, zgodnie z podziałem nadzoru określonym w § 1 ust. 2 – 4; 

6) przyznawania nagród za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie policjantów 

przebywających na zwolnieniach lekarskich policjantom nadzorowanych komórek 

organizacyjnych, zgodnie z podziałem nadzoru określonym w § 1 ust. 2 – 4. 
 

5. Upoważnienia dotyczące: 

 

1) podejmowania decyzji w sprawach osobowych i dyscyplinarnych policjantów 

i pracowników Policji; 

2) wydawania aktów normatywnych Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Katowicach; 

– udzielane są każdorazowo w formie odrębnej decyzji. 

 

 

 

 



§ 8. 

 

1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romana 

Rabsztyna, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępcę 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka, 

a w czasie ich nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępcę Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artura Bednarka upoważniam do 

zastępowania mnie podczas mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie. 

 

2. W czasie nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie Pierwszego Zastępcy 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romana Rabsztyna, zastępuje 

go w pełnym zakresie udzielonych upoważnień Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, a w czasie ich nieobecności 

w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Katowicach insp. Artur Bednarek. 

 

3. W czasie nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie Zastępcy Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka, zastępuje go 

w pełnym zakresie udzielonych upoważnień Pierwszy Zastępca Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, a w czasie ich 

nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek. 

 

4. W czasie nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie Zastępcy Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek, zastępuje go w pełnym 

zakresie udzielonych upoważnień Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, a w czasie ich nieobecności w siedzibie 

urzędu lub w służbie, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. 

Mariusz Krzystyniak. 

 

§ 9. 

 

1. Udzielenie upoważnień, o których mowa w § 3, w § 4, w § 5, w § 6 i w § 7 ust. 1-4 

następuje w drodze indywidualnego upoważnienia podpisanego przez Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach i osoby upoważnionej. 

 

2. Wzór indywidualnego upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do 

decyzji. 

 

3. Składanie podpisu w sprawach określonych w indywidualnym upoważnieniu 

z wyłączeniem § 6 ust. 2, następuje poprzez wskazanie „upoważnienia”, jako podstawy 

do jego złożenia według wzoru: „Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z up. 

stanowisko, stopień, imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej”. 

 

4. Upoważniania, o których mowa w § 3, § 4, § 5, § 6 i w § 7 ust. 1-5 nie mogą stanowić 

przedmiotu dalszej cesji (subdelegacji). 

 

§ 10. 

 

Traci moc decyzja nr 207/16 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 

23 maja 2016 r. w sprawie podziału zadań między Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Katowicach, upoważnienia ich do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta 



Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz ustalenia zastępstwa na czas nieobecności 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a także wydane na jej podstawie 

upoważnienia. 

 

§ 11. 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

 W KATOWICACH 

 

 

 nadinsp. dr Krzysztof JUSTYŃSKI 
 (podpis na oryginale) 



Załącznik do decyzji nr .........../19 

Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Katowicach z dnia ..................... 

 

 

 

  

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

 W KATOWICACH 
 

Katowice, dnia ....................................... 

 

UU PP OO WW AA ŻŻ NN II EE NN II EE   NN RR   __ __ // 11 99  

 
Zgodnie z § 9 decyzji nr ................/19 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 

....................................... w sprawie podziału zadań między Zastępcami Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach, upoważnienia ich do podejmowania decyzji w imieniu 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz ustalenia zastępstwa na czas 

nieobecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz jego Zastępców, niżej 

wymienionego policjanta: 

 

. 
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

 

- u p o w a ż n i a m - 

do podejmowania w moim imieniu rozstrzygnięć o których mowa w § .................................... 

wymienionej decyzji nr .............../19 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach 

z dnia .................................... 

 

 

 

 

 

........................................................… 

(podpis upoważniającego) 
 

O ś w i a d c z a m, 

że przyjmuję powyższe upoważnienie i zobowiązuję się do właściwej realizacji obowiązków 

z niego wynikających. 

 

 ........................................................... 
 (data i podpis składającego oświadczenie) 


