
REGULAMIN 

 
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH 

 
z dnia 29 marca 2018 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 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 416) postanawia się, 
co następuje: 
 
 § 1. W regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dnia 12 lipca 
2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 20 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 10-13
 w brzmieniu: 

„10) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa
 dokonywane przy użyciu nowoczesnych technologii lub sieci Internet,
 generujące znaczne szkody, gdzie charakter postępowań jest rozwojowy,
 wieloczynowy, wielowątkowy lub transgraniczny; 
11) koordynowanie czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach
 z zakresu przestępstw dokonywanych przy użyciu sieci łączności
 elektronicznej i systemów informatycznych lub skierowanych przeciwko
 takim sieciom lub systemom, obejmujących swoim zakresem obszar kilku
 powiatów lub wykraczających poza obszar województwa; 
12) rejestracja statystyczna i procesowa przestępstw oraz podejrzanych
 objętych prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi w zakresie
 wymaganym w obowiązujących przepisach; 
13) współpraca z prokuraturą i sądami w sprawach z zakresu przestępstw
 dokonywanych przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów
 informatycznych lub skierowanych przeciwko takim sieciom lub systemom
 w ramach prowadzonych lub powierzonych postępowań
 przygotowawczych, a w szczególnych sytuacjach koordynacja czynności
 dochodzeniowo-śledczych prowadzonych w nadzorowanych przez
 Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji.”; 

 
2) w § 26: 
 a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) nadzorowanie wykonywania w jednostkach organizacyjnych Policji
 na obszarze województwa zadań w zakresie metod i form
 wykonywania konwojów i doprowadzeń;”, 

 

 b) użyte w pkt 8 wyrazy „zadań konwojowanych” zastępuje się wyrazami
  „zadań konwojowych”; 
 
3) w § 33:  

a) 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
 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 Biura Spraw Wewnętrznych
 Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji funkcjonujących na
 obszarze województwa;”, 
 

 b) ust. 2 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a) prowadzenia rachunkowości Komendy, komend powiatowych
 (miejskich) Policji na obszarze województwa oraz komórek
 organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji 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;”; 

 
4) § 36 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2) administracja obiektów służbowych będących siedzibą Komendy i komórek 
  organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura
  Śledczego Policji mających siedzibę w tych obiektach;”; 
 
5) § 37 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 i Centralnego Biura Śledczego Policji
 znajdujące się na obszarze działania Komendy;”; 

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

„1) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia
 publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
 zamówień publicznych oraz regulaminem Zamówień Publicznych
 Komendy dla Komendy, komend powiatowych (miejskich) Policji, komórek
 organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura
 Śledczego Policji funkcjonujących na obszarze województwa; 
2) opracowanie zbiorczych planów zamówień publicznych obejmujących
 komórki organizacyjne Komendy, nadzorowane przez Komendanta
 jednostki organizacyjne Policji oraz komórki organizacyjne Biura Spraw
 Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji funkcjonujące
 na obszarze województwa;”; 

 
7) § 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 Antyterrorystycznego Policji w Katowicach, Samodzielnego
 Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie, Samodzielnego
 Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej oraz komórek
 organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura
 Śledczego Policji funkcjonujących na obszarze województwa;”. 

 
 § 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 z postanowieniami 
niniejszego regulaminu. 
 
 § 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który 
wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2018 r. 
 
 
 
      KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
 W KATOWICACH 

 
 
 nadinsp. Krzysztof JUSTYŃSKI 
        (podpis na oryginale) 
 
 
 
 
 W porozumieniu: 
 
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 
 
 
nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK 

 (podpis na oryginale) 


