
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 

 W KATOWICACH 

 

 

 

 L.dz. ……………………………………. 

 

 

 

 

REGULAMIN 

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH 

 

z dnia 27 czerwca 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 i 1115) 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., regulaminem z dnia 23 grudnia 2021 r. oraz regulaminem z dnia 4 maja 

2022 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komórkami organizacyjnymi Komendy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. ka, l 

oraz o koordynuje bezpośrednio podległy Komendantowi policjant lub pracownik, 

wyznaczony do koordynacji pracy tej komórki, zwany dalej „koordynatorem”.; 

 

2) w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) opiniowanie, rejestrowanie i realizowanie wniosków i zarządzeń Komendanta na 

stosowanie kontroli operacyjnej oraz opiniowanie i realizowanie wniosków 

i zarządzeń Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendanta Głównego 

Policji na stosowanie kontroli operacyjnej;”; 

 

3) w § 21 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, Centralnego 

Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Biura Śledczego Policji, 

komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji w zakresie poprawy efektywności 

zwalczania przestępczości narkotykowej;”; 

 



 

4) w § 26 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

,,16) współpraca z komórkami organizacyjnymi Centralnego Biura Zwalczania 

Cyberprzestępczości, Centralnego Biura Śledczego Policji, komórkami 

organizacyjnymi jednostek organizacyjnych Policji w województwie oraz innymi 

podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sądach i prokuraturach  

w zakresie zabezpieczenia czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu 

bezpieczeństwa;”; 

 

5) w § 33: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,1) planowanie, ewidencjonowanie, rozliczanie dochodów, wydatków budżetowych 

i pozabudżetowych oraz budżetu środków europejskich Komendy, komend 

powiatowych (miejskich) Policji, komórek organizacyjnych Biura Spraw 

Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości  

i Centralnego Biura Śledczego Policji funkcjonujących na obszarze województwa 

oraz kontrolowanie ich realizacji; 

 

2) naliczanie uposażeń i wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych 

odpowiednio policjantom i pracownikom Komendy, nadzorowanych przez 

Komendanta jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych 

Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralnego Biura Śledczego 

Policji funkcjonujących na obszarze województwa, oraz naliczanie innych 

świadczeń pieniężnych dla Biura Spraw Wewnętrznych Policji;”, 

 

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) prowadzenia rachunkowości Komendy, komend powiatowych (miejskich) Policji 

na obszarze województwa oraz komórek organizacyjnych Biura Spraw 

Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości  

i Centralnego Biura Śledczego Policji funkcjonujących na obszarze województwa, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w sposób umożliwiający 

sprawne zarządzanie i zapewniający możliwość prawidłowego i terminowego 

ustalania: 

 stanu poszczególnych składników majątkowych oraz ich zmian, 

 stanu zobowiązań i należności oraz ich zmian, 

 ponoszonych kosztów i strat w poszczególnych grupach wydatków budżetowych 

Komendy oraz jednostkach organizacyjnych Policji w województwie, 

 danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych, 

 stanu środków finansowych,”; 

 

6) w § 35 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia w sprzęt transportowy i materiały 

eksploatacyjne, niezbędne do utrzymania pełnej sprawności sprzętu transportowego, 

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079);”; 

 



7) w § 36 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) administracja obiektów służbowych będących siedzibą Komendy i komórek 

organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania 

Cyberprzestępczości i Centralnego Biura Śledczego Policji mających siedzibę  

w tych obiektach;”; 

 

8) w § 37: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymanie systemów teleinforma-

tycznych, w tym w zakresie cyberbezpieczeństwa, wykorzystywanych do 

funkcjonowania komórek organizacyjnych Komendy, udzielanie komendom 

powiatowym (miejskim) Policji na obszarze województwa koniecznego wsparcia 

i pomocy w realizowaniu tych zagadnień;”, 

 

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) planowanie rozwoju i modernizacja eksploatowanych systemów teleinforma-

tycznych z uwzględnieniem zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem; 

5) organizowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu łączności, teleinformatyki,  

w tym z uwzględnieniem zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz 

samodoskonalenia zawodowego;”, 

 

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) obsługa i techniczne utrzymanie systemów łączności i informatyki, w tym 

środków łączności wykorzystywanych przez komórki organizacyjne Biura 

Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania 

Cyberprzestępczości i Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujące się na 

obszarze działania Komendy;”; 

 

9) w § 41 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25, 

872 i 1079) oraz regulaminem Zamówień Publicznych Komendy dla Komendy, 

komend powiatowych (miejskich) Policji, komórek organizacyjnych Biura Spraw 

Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 

i Centralnego Biura Śledczego Policji funkcjonujących na obszarze województwa; 

 

2) opracowywanie zbiorczych planów zamówień publicznych obejmujących komórki 

organizacyjne Komendy, nadzorowane przez Komendanta jednostki organizacyjne 

Policji oraz komórki organizacyjne Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego 

Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralnego Biura Śledczego Policji 

funkcjonujące na obszarze województwa;”; 

 

 

 

 



10) w § 42 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) organizowanie i realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy dla policjantów 

i pracowników Komendy, Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach, 

Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Samodzielnego Pododdziału 

Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, Samodzielnego Pododdziału 

Prewencji Policji w Częstochowie, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji 

w Bielsku-Białej oraz komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych 

Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralnego Biura 

Śledczego Policji funkcjonujących na obszarze województwa;”; 

 

11) w § 43 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) współdziałanie i wymiana doświadczeń z Komendą Główną Policji, komendami 

wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Zwalczania 

Cyberprzestępczości, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Wyższą Szkołą 

Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi w realizacji zadań z zakresu ochrony 

praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad 

etyki zawodowej w 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 z dniem podpisania, z mocą od dnia 12 stycznia 2022 r.  

z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie, z mocą od dnia 15 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 i 1115) 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 z dnia 

12 lipca 2017 r. opracowany został w związku z zatwierdzonymi, przez Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach zmianami organizacyjnymi polegającymi na 

utworzeniu w Zespole do spraw Inwentaryzacji i w Zespole Zamówień Publicznych 

stanowiska „kierownik zespołu” (w grupie stanowisk pracowniczych korpusu służby 

cywilnej). Pozostałe zmiany w regulaminie wynikają z wejścia w życie z dniem 12 stycznia 

2022 r. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2447). W związku z powyższym aktualizuje się zadania wybranych komórek organizacyjnych 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach współdziałających i zapewniających obsługę 

Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w zakresie organizacyjnym, 

logistycznym i technicznym.  

Zmiany regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dnia 12 lipca 

2017 r. dotyczą nadania nowego brzmienia: 

1) w § 11 ust. 1; 

2) w § 14, określającym zadania Wydziału Techniki Operacyjnej, pkt 2; 

3) w § 21, określającym zadania Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, pkt 6; 

4) w § 26, określającym zadania Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej, pkt 16; 

5) w § 33, określającym zadania Wydziału Finansów: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2, 

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. a; 

6) w § 35, określającym zadania Wydziału Transportu, pkt 2; 

7) w § 36, określającym zadania Wydziału Inwestycji i Remontów, pkt 2 ; 

8) w § 37, określającym zadania Wydziału Teleinformatyki, pkt 1, 4, 5 i 14; 

9) w § 41, określającym zadania Zespołu Zamówień Publicznych, pkt 1 i 2; 

10) w § 42, określającym zadania Zespołu Ochrony Pracy, pkt 11; 

11) w § 43, określającym zadania Jednoosobowego Stanowiska do spraw Ochrony Praw 

Człowieka, pkt 12. 

 

Z uwagi na wejścia w życie z dniem 12 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania 

Cyberprzestępczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2447) regulamin wchodzi w życie z dniem 

podpisania, z mocą od dnia 12 stycznia 2022 r. z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie, 

z mocą od dnia 15 czerwca 2022 r. z uwagi na wprowadzenie z dniem 15 czerwca 2022 r. 

zmian organizacyjnych w Zespole do spraw Inwentaryzacji i w Zespole Zamówień 

Publicznych, ujętych w rozkazie organizacyjnym nr 6/22 Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Katowicach, z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian organizacyjno-etatowych. 

 



Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzenie projektowanych zmian jest w pełni zasadne. 

Wejście w życie przedmiotowego aktu prawnego nie spowoduje skutków finansowych 

dla budżetu Komedy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 


