
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH

L. dz. RP-0221-R-2/17/268/21

REGULAMIN

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

z dnia 28 maja 2021 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 2020 r. poz. 360, 
956, 1610, 2112 i 2320) postanawia się, co następuje:

§ 1. W  regulaminie  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Katowicach  z  dnia  12  lipca 
2017 r., zmienionym  regulaminem  z  dnia  29  marca  2018  r.,  regulaminem  z  dnia  3  września 
2018 r., regulaminem  z  dnia  17  stycznia  2019  r.  oraz  regulaminem  z  dnia  4  kwietnia 
2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) sprawowanie  nadzoru  nad  prowadzonymi  w  nadzorowanych  przez  Komendanta 
jednostkach  organizacyjnych  Policji  poszukiwaniami  opiekuńczymi,  wszczętymi  na 
podstawie zawiadomienia o samowolnym oddaleniu się osoby nieletniej ze schroniska dla 
nieletnich  lub  zakładu  poprawczego  albo  innej  placówki,  w  której  nieletni  był 
umieszczony  na  mocy  decyzji  sądu  rodzinnego  albo  o  niepowrocie  nieletniego  tam 
przebywającego z przepustki lub urlopu w wyznaczonym terminie oraz zawiadomienia 
o samowolnym oddaleniu się osoby małoletniej w wieku od 14 lat oddalającej się z domu 
rodzinnego,  placówki opiekuńczo wychowawczej,  młodzieżowego ośrodka socjoterapii 
lub  innej  tego  typu  placówki  zapewniającej  pieczę  zastępczą  albo  nie  powracających 
z przepustek do tych ośrodków i placówek.”;

2) w § 23 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) sprawowanie  nadzoru  nad  prowadzonymi  w  nadzorowanych  przez  Komendanta 

jednostkach  organizacyjnych  Policji  poszukiwaniami opiekuńczymi,  wszczętymi  na 
podstawie  decyzji  sądu  rodzinnego  o  umieszczeniu  nieletniego  w  schronisku  dla 
nieletnich, zakładzie poprawczym lub innej wskazanej placówce, zawierająca zlecenie lub 
polecenie wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 
w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);”;

3) w § 26:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) koordynowanie  zadań  i  współdziałanie  z  wydziałami  konwojowymi  komend 
wojewódzkich Policji w zakresie realizacji konwojów i doprowadzeń osób;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) przewożenie i ochrona ładunków poczty specjalnej;”;

4) w § 27:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywanie  kontroli  przedsiębiorców  wykonujących  działalność  gospodarczą 



w  zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie  depozytu  broni  i  amunicji  oraz  magazynu  dowodów  rzeczowych 

w postaci  broni  i  amunicji  kalibru  do 20 mm, zabezpieczonej  w postępowaniach 
przygotowawczych prowadzonych w komórkach organizacyjnych Komendy;”,

c) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8) prowadzenie  czynności  związanych  z  uzgadnianiem  planów  ochrony  obszarów, 

obiektów,  urządzeń  i  transportów  podlegających  obowiązkowej  ochronie  oraz 
planów postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz 
środowiska;

9) prowadzenie  postępowań  odwoławczych  w  sprawach,  w  których  właściwość 
Komendanta  jako  organu  II  instancji  określają  przepisy  o  broni  i  amunicji, 
o ochronie  osób  i  mienia,  o  usługach  detektywistycznych  oraz  o  wykonywaniu 
działalności  gospodarczej  w  zakresie  wytwarzania  i  obrotu  materiałami 
wybuchowymi,  bronią,  amunicją  oraz  wyrobami  i  technologią  o  przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym;”;

5) w  §  38  w  pkt  17  wyraz  „Antyterrorystycznym”,  zastępuje  się  wyrazem 
„Kontrterrorystycznym”.
§ 2. 1. Kierownicy oraz koordynatorzy komórek organizacyjnych Komendy są obowiązani do 

niezwłocznego zapoznania policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy, o których mowa w § 6 ust.  1 pkt 2 lit. 

a, pkt 3 lit.  a,  d i  e oraz pkt 4 lit.  k regulaminu wymienionego w § 1 niniejszego regulaminu, 
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie regulaminu, obowiązani są do dostosowania do jego 
przepisów, w uzgodnieniu z komórką organizacyjną Komendy właściwą w sprawach organizacji 
Policji, szczegółowych zadań komórki organizacyjnej Komendy oraz kart opisów stanowisk pracy 
i opisów stanowisk pracy.

§ 3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

insp. Roman RABSZTYN

(podpis na oryginale)

W porozumieniu:

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

  gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

z upoważnienia

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

(podpis na oryginale)



Uzasadnienie

Regulamin zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach opracowano 

w  związku  ze  zmianami  przepisów  Komendanta  Głównego  Policji.  Zmiany  wynikają 

z dostosowania do przepisów zarządzenia nr 32 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 

2020  r.  zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  prowadzenia  przez  Policję  poszukiwania  osoby 

zaginionej  oraz  postępowania  w  przypadku  ujawnienia  osoby  o  nieustalonej  tożsamości  lub 

znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP poz. 58)  oraz zarządzenia 

nr 360  Komendanta  Głównego  Policji  z  dnia  26  marca  2009  r.  w  sprawie  metod  i  form 

wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń (Dz. Urz. KGP poz. 29, z późn. zm.)

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  w  regulaminie  dookreślono  i  pogrupowano  według  struktury 

organizacyjnej  i  służb  ‒  kryminalna  i  prewencyjna  ‒  zadania  dotyczące  prowadzenia  nadzoru 

w Policji w zakresie poszukiwań opiekuńczych.

Ponadto  zadania  komórki  organizacyjnej  Komendy  właściwej  w  sprawach  postępowań 

administracyjnych dostosowano do przepisów 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. poz. 

1545).

Dodatkowo,  opracowanie  projektu  związane  jest  z  koniecznością  dostosowania 

dotychczasowych  przepisów  regulaminu  do  nowych  regulacji  prawnych,  zgodnie  z  którymi 

samodzielne  pododdziały  antyterrorystyczne  Policji  stały  się  samodzielnymi  pododdziałami 

kontrterrorystycznymi Policji.

Biorąc powyższe pod uwagę, wprowadzenie zmian przedstawionych w regulaminie Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest zasadne.

Wprowadzenie  regulaminu  nie  spowoduje  dodatkowych  skutków  finansowych  w  budżecie 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na 2021 rok.


