
 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 

W KATOWICACH 

 

 L. dz. RP-0221-R-2/17/571/21 

 

REGULAMIN 

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH 

 

z dnia 23 grudnia 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 2021 r.  

poz. 1882) 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., regulaminem z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz regulaminem  

z dnia 28 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 38: 

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

,,10) prowadzenie postępowań sprawdzających, określonych w przepisach ustawy z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ) oraz 

kontrolnych postępowań sprawdzających wobec policjantów, pracowników, 

kandydatów do służby lub pracy w Komendzie i komendantów powiatowych 

(miejskich) Policji i ich zastępców oraz wydawanie upoważnień do dostępu do 

informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;”, 

 

b) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie: 

,,15) zapewnienie ochrony fizycznej obiektu Komendy zlokalizowanego w Katowicach 

przy ul. Lompy 19 poprzez organizowanie służby ochrony oraz jej nadzór; 

16) realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

zapewnienie wykonywania zadań inspektora ochrony danych;”, 

 

c) uchyla się pkt 19; 

 

2) w § 38a w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) świadczenie pomocy prawnej na rzec policjantów pełniących służbę w Komendzie  

i w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji,  

w przypadkach o których mowa w art. 66b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  

o Policji.”. 

 

 

 

 

 



§ 2. 1. Kierownicy oraz koordynatorzy komórek organizacyjnych Komendy, w terminie 30 dni 

od dnia wejścia w życie regulaminu dostosują szczegółowe zadania komórek organizacyjnych 

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 Policji z postanowieniami niniejszego 

regulaminu. 

 

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

 

 

 
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

W KATOWICACH 

 

nadinsp. Roman RABSZTYN 

        (podpis na oryginale) 

 

 W porozumieniu: 

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

 

    gen. insp. Jarosław Szymczyk 

     (podpis na oryginale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U z 2021 r.  

poz. 1882) Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wykonuje swoje zadania przy pomocy 

podległej Komendy. 

Uwzględniając przepis art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Komendant 

Wojewódzki Policji zobowiązany jest ustalić regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji  

w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji. 

Regulamin zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 

opracowany został w związku z koniecznością aktualizacji brzmienia wybranych zadań 

Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz 

dopuszczalnością świadczenia pomocy prawnej, o której mowa w art. 66b ustawy  

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przez radców prawnych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych Policji na rzecz pokrzywdzonych policjantów. 

 Zmiany regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dotyczą: 

1) w § 38 określającym zadania Wydziału Bezpieczeństwa Informacji: 

a) pkt 10, któremu nadaje się nowe brzmienie i uaktualnia się publikator ogłoszonego aktu 

prawnego, 

b) pkt 15, w którym z uwagi na zaprzestanie zapewniania ochrony fizycznej obiektu 

Komendy przy ul. Kilińskiego 25 w Katowicach, z treści brzmienia usuwa się jeden ze 

wskazanych adresów, 

c) pkt 16, którego treści zadania dostosowuje się do przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 125), które zastąpiły pojęcie Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

pojęciem Inspektora Ochrony Danych, 

d) pkt 19, gdzie uchyla się jego brzmienie z uwagi na przypisanie przedmiotowego zadania 

Inspektorowi Ochrony Danych KWP w Katowicach w celu zapewnienia prawidłowości 

realizacji obowiązków spoczywających na administratorze danych kierowniku jednostki 

organizacyjnej Policji, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. 

Powyższe zadanie zostało wprowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez 

inspektora ochrony danych, gdzie został ujęty zamknięty katalog zadań przewidzianych 

dla Inspektora Ochrony Danych. Ponadto Komendant Główny Policji zatwierdził 

dokument „Metoda zarządzania ryzykiem dla systemów teleinformatycznych w Policji”, 

w którym to określił role i odpowiedzialność poszczególnych osób funkcyjnych; 

2) w § 38a określającym zadania Zespołu Prawnego: 

a) pkt 6, w którym dodaje się nowe zadanie z zakresu udzielania bezpłatnej ochrony 

prawnej pokrzywdzonemu policjantowi, zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r.  

o Policji. 

  

Biorąc powyższe pod uwagę, wprowadzenie zmian przedstawionych w regulaminie 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest zasadne. 

Wejście w życie przedmiotowego aktu prawnego nie spowoduje skutków finansowych 

dla budżetu Komedy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 


