
 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI     

                   W KRAKOWIE 

 

Zn.P.50.2022  

 

 

REGULAMIN 

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE 

 

 z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

 

zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 

  

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1882, z późn. zm.
1)

) postanawia się, co następuje: 

 

§ 1. W regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z dnia 23 maja 2018 r., 

zmienionym regulaminem z dnia 4 kwietnia 2019 r., regulaminem z dnia 24 października 

2019 r., regulaminem z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz regulaminem z dnia 6 grudnia 2021r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 5 w pkt 2 uchyla się lit. h; 

2) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz sprawdzających w sprawach 

określonych w „Katalogu przestępstw, które objęte są postępowaniami 

przygotowawczymi prowadzonymi przez komórki służby kryminalnej Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Krakowie”, a także innych, w szczególności: 

wielowątkowych, skomplikowanych pod względem wykrywczym lub dowodowym, 

obejmujących obszar kilku powiatów lub województw oraz postępowań 

przygotowawczych, w których konieczna jest współpraca z organami ścigania 

innych państw, w tym dokonywanych przy użyciu nowoczesnych technologii lub 

sieci Internet;”; 

3) w § 12 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) dokonywanie ustaleń teleinformatycznych w trybie art. 20c ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji.”; 

4) w § 13 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawnienia 

treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń i zachowań o charakterze przestępczym.”; 

5) uchyla się § 17; 

6) w § 19: 

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) prowadzenia spraw oraz postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa 

gospodarcze w tym popełniane z wykorzystaniem sieci łączności elektronicznej  

i systemów informatycznych, głównie o zorganizowanym i skomplikowanym 

charakterze oraz najwyższym ciężarze gatunkowym;  

                                                 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, 2447 i 2448 

oraz z 2022 r. poz. 655, 1115 i 1488. 



3) współpraca z organami prokuratury, sądami, organami Krajowej Administracji 

Skarbowej, Strażą Graniczną i innymi instytucjami kontrolnymi, w zakresie 

ujawniania i zwalczania przestępstw o charakterze gospodarczym, w tym 

popełnianych z wykorzystaniem sieci łączności elektronicznej i systemów 

informatycznych;”, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) koordynowanie pracy operacyjnej i procesowej podejmowanej przez jednostki Policji 

w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej w tym popełnianej  

z wykorzystaniem sieci łączności elektronicznej i systemów informatycznych oraz 

sprawowanie nadzoru nad tą pracą;”; 

7) w § 23 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Centralnego Biura Śledczego Policji, 

Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, służby kryminalnej Policji oraz 

innymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sądach i prokuraturach 

w zakresie zabezpieczenia czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu 

bezpieczeństwa;”; 

8) w § 29 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„1) realizowanie zadań wynikających z uprawnień Komendanta jako dysponenta 

środków budżetu państwa trzeciego stopnia, w tym planowanie dochodów 

i wydatków budżetowych Komendy, jednostek Policji oraz komórek 

organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych 

Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości znajdujących się na 

obszarze działania Komendy; 

2) obsługa finansowo-księgowa Komendy, jednostek Policji oraz komórek 

organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych 

Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości znajdujących się na 

obszarze działania Komendy;”; 

9) w § 30: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) realizowanie zadań w zakresie planowania, zakupu, dystrybucji oraz prowadzenie 

gospodarki magazynowej składników majątkowych na rzecz Komendy, jednostek 

Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura 

Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 

znajdujących się na obszarze działania Komendy w następujących sprawach: 

a) uzbrojenia, 

b) umundurowania i wyposażenia specjalnego, 

c) sprzętu techniki kryminalistycznej i ruchu drogowego, 

d) sprzętu kwaterunkowo-biurowego, 

e) sprzętu gospodarczego, przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f) sprzętu i wyposażenia działu żywnościowego, 

g) druków i formularzy służbowych, 

h) sprzętu kulturalno-oświatowego i sportowo-szkoleniowego, 

i) sprzętu i wyposażenia medycznego;”, 

b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) sprowadzanie i magazynowanie składników majątkowych otrzymanych z dostaw 

centralnych Komendy Głównej Policji oraz ich dystrybucja do komórek 



organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych 

Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji  

i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości znajdujących się na obszarze 

działania Komendy – zgodnie z należnościami i niezbędnymi potrzebami; 

4) prowadzenie ewidencji głównej ilościowo-wartościowej składników majątkowych 

pozostających w użytkowaniu komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji 

oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw 

Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 

znajdujących się na obszarze działania Komendy;”, 

c) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) wytwarzanie i zaopatrywanie komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji 

oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw 

Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 

znajdujących się na obszarze działania Komendy w pieczęcie służbowe;”; 

10) w § 31 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) realizowanie zadań dotyczących planowania i zaopatrywania w sprzęt transportowy 

komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz komórek 

organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych 

Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości znajdujących się na 

obszarze działania Komendy w zakresie niezastrzeżonym dla komórek 

organizacyjnych Komendy Głównej Policji;”; 

11) w § 34: 

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) realizowanie zadań dotyczących planowania i zaopatrywania w sprzęt łączności  

i informatyki komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji  

i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Biura Spraw 

Wewnętrznych Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy;”, 

b) po pkt 18 dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu: 

„19) projektowanie i wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych w obszarze zapewnienia 

właściwego poziomu cyberbezpieczeństwa zasobów informacyjnych w Policji; 

 20) utrzymanie, administrowanie oraz rozbudowa infrastruktury i obiektów Systemu 

Radiokomunikacyjnego Policji -Tetra na obszarze terytorialnego zasięgu działania 

Komendanta.”; 

12) w § 39 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

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

wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Biurem 

Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Biurem Zwalczania 

Cyberprzestępczości, 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. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz policjanci lub pracownicy wyznaczeni  

do koordynowania pracy komórek organizacyjnych Komendy są obowiązani do: 

1) niezwłocznego zapoznania podległych policjantów i pracowników z postanowieniami 

regulaminu; 



2) określenia – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie regulaminu – szczegółowych 

zadań oraz sposobu zorganizowania służby i pracy w podległych komórkach 

organizacyjnych;  

3) sporządzenia – w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie regulaminu – kart opisu 

stanowisk pracy oraz opisów stanowisk pracy, z uwzględnieniem przepisów niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 12 lipca 2022 r.,  

z wyjątkiem § 1 pkt 11 lit. b w zakresie dodawanego pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 

podpisania, z mocą od dnia 15 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

 KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  

                     W KRAKOWIE  

 

nadinsp. Michał LEDZION 

 

 

 

W porozumieniu: 

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

 

   gen. insp. Jarosław SZYMCZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 


