
 

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 

W KATOWICACH 

 

 

L.dz. ……………………………………. 

 

 

REGULAMIN 

 

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH 

 

z dnia 4 maja 2022 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, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655) 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., regulaminem  

z dnia 28 maja 2021 r. oraz regulaminem z dnia 23 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w § 26: 

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

,,18) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby  

w  policyjnej izbie dziecka;”, 

 

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

,,21) analiza przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych powstałych:  

w trakcie realizacji konwojów i doprowadzeń, w pomieszczeniach 

przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu 

wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach 

przejściowych oraz policyjnej izbie dziecka;”. 

 

§ 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 z dniem 1 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 
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, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655) 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 wdrożeniem założeń zatwierdzonej przez Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach „Koncepcji funkcjonowania Policyjnych Izb Dziecka 

w województwie śląskim”, która zakładała funkcjonowanie na terenie województwa śląskiego 

jednej Policyjnej Izb Dziecka z siedzibą w Bielsku – Białej, jako komórkę organizacyjną 

Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.  

 

 Zmiany regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dotyczą § 26 

określającego zadania Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej, tj.: pkt 18 i 21, w których 

wyrazy „policyjnych izbach dziecka” zastępuje się wyrazami „policyjnej izby dziecka”. 

 

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. 


