
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 
w LUBLINIE  

PP-  2,64  /011/2022  

REGULAMIN 

KOMENDY WOJEWA  il(IIDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE 

z dnia ......  h..4i.t(?amsa, 	2022r. 

zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 

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.I ) postanawia się, co następuje: 

§ 1. W regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z dnia 6 marca 2018 r., 
zmienionym regulaminem z dnia 29 listopada 2018 r., regulaminem z dnia 27 marca 2019 r., 
regulaminem z dnia 12 czerwca 2019 r., regulaminem z dnia 11 sierpnia 2020 r. oraz regulaminem 

z dnia 14 grudnia 2021 r., wprowadza się  następujące zmiany: 

1) w § 9 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się  lit. f; 
2) w § 16 w pkt 6 kropkę  zastępuje się  średnikiem i dodaje się  pkt 7 w brzmieniu: 

„7) dokonywanie ustaleń  teleinformatycmych, pocztowych i internetowych w trybie  art.  20c 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji."; 

3) w § 17 w pkt 14 kropkę  zastępuje się  średnikiem i dodaje się  pkt 15 w brzmieniu: 
„15) prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania treści 

prawnie zabronionych oraz zdarzeń  i zachowań  o charakterze przestępczym."; 

4) uchyla się  § 20; 

5) w § 21 w pkt 13 kropkę  zastępuje się  średnikiem i dodaje się  pkt 14 i 15 w brzmieniu: 
„14) pomoc w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagane są  wiedza 
i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi; 
15) akwizycja i archiwizacja danych z zabezpieczonego elektronicznego materiału 
dowodowego."; 

6) w § 34 w pkt 23 kropkę  zastępuje się  średnikiem i dodaje się  pkt 24 i 25 w brzmieniu: 

„24) projektowanie i wdrażanie rozwiązań  teleinformatycmych w obszarze zapewnienia 
właściwego poziomu cyberbezpieczeństwa zasobów informacyjnych w Policji; 
25) utrzymanie, administrowanie oraz rozbudowa infrastruktury i obiektów Systemu 
Radiokomunikacyjnego Policji-Tetra na obszarze terytorialnego zasięgu działania 
Komendanta."; 

7) w § 39 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

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. 



„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  Szkolą  
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;”; 

7) 

	

	schemat organizacyjny Komendy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 
regulaminu. 

§ 2. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy i policjanci lub pracownicy 
koordynujący pracę  komórek organizacyjnych Komendy są  obowiązani do niezwłocznego 
zapoznania podległych policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b, 
c, g oraz pkt 4 lit. h i m regulaminu wymienionego w § 1 niniejszego regulaminu, dostosują  do 
postanowień  regulaminu szczegółowy zakres zadań  podległej komórki organizacyjnej oraz karty 
opisu stanowiska pracy i opisy stanowisk pracy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
regulaminu. 

§ 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą  od dnia 12 lipca 2022 r., 
z wyjątkiem § 1 pkt 6 w zakresie dodawanego pkt 25, który wchodzi w życie z dniem podpisania, 
z mocą  od dnia 15 sierpnia 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

Wprowadzenie mian w regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z dnia 
6 marca 2018 r. mienionego regulaminami: z dnia 29 listopada 2018 r., z dnia 27 marca 2019 r., 
z dnia 12 czerwca 2019 r., z dnia 11 sierpnia 2020 r. oraz z dnia 14 grudnia 2021 r. związane jest 
z likwidacją  Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, co stanowi następstwo powołania 
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, jak również  w związku z przejęciem części 
zadań  likwidowanego wydziału przez komórki organizacyjne służby kryminalnej KWP w Lublinie, 
tj. Wydział  Techniki Operacyjnej, Wydział  Wywiadu Kryminalnego oraz Wydział  do walki 
z Przestępczością  Gospodarczą. Nowo utworzoną  jednostkę  Policji uwzględniono także w zadaniu 
realizowanym przez Zespól do spraw Ochrony Praw Człowieka. 

Niniejszym regulaminem rozszerzono również  katalog zadań  Wydziału Łączności 
i Informatyki. Dodanie zadania związanego z koniecznością  zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni związane jest z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania 
Cyberprzestępczości oraz wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369, z 2021 r. poz. 2333 i 2445 oraz 
z 2022 r. poz. 655). Natomiast wprowadzenie zadania związanego z utrzymaniem, 
administrowaniem oraz rozbudową  Systemu TETRA TEA2 uzasadnione jest uruchomieniem 
systemu cyfrowej łączności radiowej TETRA TEA2 dla pionu kontrterrorystycmego oraz 
pozostałych pionów Policji. 

Natomiast zadania komórek organizacyjnych w służbie wspomagającej w zakresie  dot.  
obsługi komórki organizacyjnej Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości znajdującej się  
na obszarze działania Komendy Wojewódzlciej Policji w Lublinie zostaną  uzupełnione 
w szczegółowych zakresach zadań  tych komórek organizacyjnych. 

W związku z tym, że zmiany w strukturze organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Lublinie wprowadzone zostały z dniem 12 lipca 2022 r., zgodnie z § 3 projektu, regulamin 
wejdzie w życie z dniem podpisania, z mocą  od dnia 12 lipca 2022 r. Natomiast zadanie określone 
w § 1 pkt 6 w zakresie dodawanego pkt 25 odnoszącego się  do utrzymania, administrowania oraz 
rozbudowy Systemu TETRA TEA2 zgodnie z decyzją  nr 107 Dyrektora Biura Łączności 
i Informatyki KGP z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji „Systemu 
Radiokomunikacji Policji - Tetra (SRP-T)" wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą  od dnia 
15 sierpnia 2022 r. 

Wprowadzenie mian do regulaminu nie spowoduje skutków finansowych obciążających 
budżet Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 

ciencji 



Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 

w Lublinie 

Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 

w Lublinie 

I Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 

w Lublinie 

Wydział  Kontroli Wydział  Kryminalny Wydział  Prewencji Wydział  Zaopatrzenia 

—1 Wydział  Kadr i Szkolenia 
Wydział  Techniki 

Operacyjnej 
Sztab Policji Wydział  Transportu 

Wydział  Finansów 
Wydział  Wywiadu 

Kryminalnego 
Wydział  Ruchu 

Drogowego 
Wydział  Inwestycji 

i Remontów 

d Wydział  Bezpieczeństwa 
Informacji 

Laboratorium 
Kryminalistyczne 

Wydział  Konwojowy 
Wydział  Łączności 

i Informatyki 

Wydział  Komunikacji 
Społecznej 

Sekcja Psychologów 

Wydział  do walki 
z Korupcją  

Wydział  do walki 
z Przestępczością  

Gospodarczą  

Wydział  Postępowań  
Administracyjnych 

Sekcja Zamówień  
Publicznych 

Załącznik do regulaminu 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 

2022r. 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

w LUBLINIE 

Zespól Prawny 

d  Zespól do spraw Ochrony 
Praw Człowieka 

Zespól Ochrony Pracy 

d  Jednoosobowe Stanowisko 
do spraw Audytu 
Wewnętrznego 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

