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REGULAMIN 
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE 

z dnia  	-15 sircp-4;a, 	2022 r. 

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.1)) 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., regulaminem 
z dnia 14 grudnia 2021 r. oraz regulaminem z dnia 18 sierpnia 2022 r., wprowadza się  następujące 
zmiany: 

1) 	w § 9 w ust. 1 w pkt 4 po lit. m dodaje się  lit, ma w brzmieniu: 
„ma) Zespól Prasowy,"; 

2) 	w § 35a uchyla się  pkt 16-24; 
3) 	po § 39 dodaje się  § 39a w brzmieniu: 

„§ 39a. Do zadań  Zespołu Prasowego należy w szczególności: 
1) prowadzenie za pośrednictwem środków masowego przekazu działalności prasowo—

informacyjnej *związanej z realizacją  przez Policję  jej ustawowych zadań  na rzecz 
bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego; 

2) opracowywanie i przekazywanie mediom lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim, 
informacji o zaistniałych na terenie woj. lubelskiego wydarzeniach, związanych 
z ustawoWymi zadaniami Policji; 

3) kształtowanie w społeczeństwie wizerunku Policji poprzez przekazywanie mediom 
informacji dotyczących funkcjonowania Policji oraz podejmowanych działań  na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa; 

4) udzielanie odpowiedzi i sprostowań  na krytykę  oraz interwencję  prasową  kierowaną  pod 
adresem Komendanta, komórek organizacyjnych Komendy oraz podległych jednostek 
organizacyjnych Policji woj. lubelskiego; 

5) organizowanie i obsługa konferencji prasowych Komendanta; 
6) gromadzenie i analizowanie artykułów dotyczących Policji; 
7) prowadzenie dla służby dyżurnej i oficerów prasowych komend powiatowych/miejskich 

Policji woj. lubelskiego oraz osób posiadających stale lub czasowe pełnomocnictwo 
Komendanta do udzielania informacji mediom szkoleń  i konsultacji z zakresu współpracy 
z dziennikarzami; 

8) obsługa serwisów informacyjnych Komendy w sieci Internet; 
9) przygotowywanie materiałów wideo w zakresie prewencyjnym, szkoleniowym i  public 

relations  oraz udzielanie pomocy komórkom organizacyjnym Komendy w realizacji 
materiałów foto-wideo.". 

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

„) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, 2447 i 2448 oraz 
z 2022 r. poz. 655, 1115i 1488. 



§ 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 oraz policjant koordynujący pracę  
komórki organizacyjnej Komendy, o których mowa w 1 pkt 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 1 września 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

Wprowadzenie zmian w regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z dnia 
6 marca 2018 r. zmienionego 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., z dnia 14 grudnia 2021 r. oraz z dnia 
18 sierpnia 2022 r. związane jest z planowanymi zmianami organizacyjno-etatowymi, polegającymi 
na utworzeniu w strukturze organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Zespołu 
Prasowego podległego bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie. Zmiana ta 
podyktowana jest koniecznością  usprawnienia koordynacji działań  z zakresu prowadzenia polityki 
informacyjnej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Jednocześnie w katalogu zadań  
Wydziału Komunikacji Społecznej uchylone zostały zadania dotyczące działalności prasowo-
informacyjnej. 

Priorytety stawiane przed służbą  prasowo-informacyjną  to m.in. umacnianie pozytywnego 
wizerunku Policji w oczach opinii publicznej oraz zapewnianie szybkiego dostępu do informacji 
pozostających w zainteresowaniu mediów. Stale zwiększająca się  profesjonalizacja w realizacji 
zadań  związanych z przygotowaniem oraz przekazywaniem informacji, a także unifikacja 
obowiązujących w tym zakresie algorytmów postępowania, w tym w sytuacjach kryzysowych 
sprawia, że specyfika, liczba i ranga realizowanych zadań  służbowych wymaga bezpośredniej 
podległości Rzecznika prasowego kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji. 

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

Zastępca Naczelnika 
Wydziału Kadr i Szkolenia 

KWP w Lublinie 
tr)20 44,6; ku_ 

Joanna Poziomko Wska 



Załącznik do regulaminu 
Komendy Wojewódzkiej Policji w,Lublinie 

z dnia 	 2022 r. 
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