
R E G U L A M I N 

Komendy Miejskiej Policji w Lublinie 

z   dnia 1  grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 287 poz. 1687, z późn. zm.1), postanawia się co następuje:

Rozdział  1

Przepisy  ogólne

§ 1

Regulamin  określa  strukturę  organizacyjną  Komendy  Miejskiej  Policji  
w Lublinie, zwanej dalej „Komendą”, zakres zadań komórek organizacyjnych i tryb
kierowania w jednostce oraz zasady współdziałania jednostek organizacyjnych Policji
funkcjonujących na obszarze powiatu lubelskiego.

§ 2

1. Komenda  jest  jednostką  organizacyjną  Policji  stanowiącą  aparat  pomocniczy
Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie. 

2. Siedziba Komendy znajduje się w Lublinie przy ul. Północnej 3. 

§ 3

1. Komendant  Miejski  Policji  w  Lublinie  wykonuje  na  obszarze  miasta  Lublin  
i  powiatu  lubelskiego,  zwanego  dalej  „powiatem”  zadania  Policji  w  sprawach
ochrony  bezpieczeństwa  ludzi  oraz  utrzymania  bezpieczeństwa  i  porządku
publicznego,  określone  w  ustawach  i  przepisach  wykonawczych  wydanych  
na podstawie ustaw. 

2. Komendant Miejski Policji w Lublinie podlega:
1) nadzorowi  Lubelskiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  zakresie

wynikającym  z  ustawowych  funkcji  przełożonego  policjantów,  określonych
odrębnymi przepisami;

2) zwierzchnictwu  Prezydenta  Miasta  Lublin  i  Starosty  powiatu  lubelskiego,
sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych  służb,  inspekcji  i  straży
miejskich, z wyjątkiem spraw dotyczących:

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r.
poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian
ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.
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a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-
śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak 
stanowią.

§ 4

Komendantowi Miejskiemu Policji  w Lublinie podlegają kierownicy jednostek
organizacyjnych Policji, funkcjonujących na obszarze miasta i powiatu:

1) Komisariat Policji I w Lublinie;
1) Komisariat Policji II w Lublinie;
2) Komisariat Policji III w Lublinie;
3) Komisariat Policji IV w Lublinie;
4) Komisariat Policji V w Lublinie;
5) Komisariat Policji VI w Lublinie;
6) Komisariat Policji VII w Lublinie;
7) Komisariat Policji w Bełżycach;
8) Komisariat Policji w Bychawie;

9) Komisariat Policji w Niemcach.

§ 5

1. Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego
Policji  o  szczegółowych  zasadach  organizacji  i  zakresie  działania  komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

2. Szczegółowy  sposób  realizacji  obowiązków i  uprawnień  przełożonych  oraz
podwładnych  przy  wykonywaniu  zadań  Komendy  określają  odrębne  przepisy
Komendanta  Głównego  Policji  o  funkcjonowaniu  organizacji  hierarchicznej  
w Policji. 

§ 6

1. Służba i praca w Komendzie w dniach od poniedziałku do piątku  rozpoczyna się
o godzinie 7.30 i kończy o godzinie  15.30  zgodnie z rozkładem czasu służby
policjantów i czasu pracy pracowników Policji określonych odrębnymi przepisami
Komendanta Głównego Policji i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, za
wyjątkiem służb zapewniających ciągłość realizacji zadań, których wymiar czasu
określony jest odrębnymi przepisami. 

2. W sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie prowadzona jest lista
obecności i ewidencja wyjść w godzinach służby (pracy) naczelników wydziałów,
ich  zastępców  oraz  policjantów  i  pracowników  Zespołu  Kontroli,  Zespołu
Prezydialnego i Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prawnych. 
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3. Komendanci komisariatów Policji i ich zastępcy potwierdzają przybycie do służby
w  listach  obecności  kierowanych  jednostek,  a  swoje  wyjścia  w  godzinach
służbowych,  zgłaszają  telefonicznie  do  sekretariatu  Komendanta  Miejskiego
Policji w Lublinie.

4. Kierownicy  komórek  organizacyjnych  Komendy  prowadzą  listy  obecności,
ewidencję wyjść  w godzinach służby i  pracy oraz ewidencję pozostawania po
godzinach służby i pracy podległych policjantów oraz pracowników Policji.

5. Policjanci i pracownicy Policji Komendy są obowiązani każdego dnia potwierdzić
w przeznaczonych do tego celu ewidencjach, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, roz-
poczęcie służby i pracy. 

6. Przerwanie  służby  lub  pracy  wymaga  zgody  bezpośredniego  przełożonego  
i potwierdzenia w przeznaczonych do tego celu ewidencjach. 

§ 7

Komendant Miejski Policji w Lublinie przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki 
od godziny 14oo  do godziny 17oo .

Rozdział  2

Struktura organizacyjna Komendy

§ 8 

1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy: 
1) Kierownictwo:

a)  Komendant  Miejski  Policji w Lublinie, 
b)  I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie, 
c)  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie;

2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
a) Wydział Kryminalny,
b) Wydział Techniki Kryminalistycznej,
c) Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu,
d) Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową,
e) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;

3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
a) Wydział Prewencji,
b) Wydział do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym,
c) Wydział Wywiadowczy,
d)  Wydział Sztab Policji,
e)  Wydział Ruchu Drogowego;
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4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie   
     organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Zespół Kontroli,
b) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych,
c) Wydział Kadr i Szkolenia,
d) Zespół do spraw Prezydialnych,
e) Wydział Wspomagający,
f) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Schemat organizacyjny Komendy stanowi załącznik do regulaminu. 

Rozdział  3

Tryb kierowania w Komendzie

§ 9 

1. Komendą  kieruje  Komendant  Miejski  Policji  w  Lublinie,  zwany  dalej
„Komendantem”  przy  pomocy  I  Zastępcy  Komendanta  Miejskiego  Policji  
w Lublinie zwanego dalej „I Zastępcą” i  Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Lublinie, zwanego dalej „Zastępcą”, kierowników komórek organizacyjnych oraz
bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników Policji.

2. Szczegółowe zadania i kompetencje I Zastępcy oraz Zastępcy określają odrębne
przepisy wydane przez Komendanta.

§ 10

1. W razie czasowej niemożności  sprawowania funkcji  przez Komendanta zakres
jego  zadań  i  kompetencji  przejmuje  I  Zastępca  na  podstawie  pisemnego
upoważnienia.

2. W  razie  czasowej  niemożności  sprawowania  funkcji  przez  Komendanta  
oraz  I  Zastępcę,  zadania  i  kompetencje  Komendanta  przejmuje  Zastępca  na
podstawie pisemnego upoważnienia.

2. Komendant może upoważnić podległych policjantów lub pracowników Policji do
podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych
sprawach.
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3. Komendant  może powołać  stałe  lub  doraźne nieetatowe zespoły  i  wyznaczać
policjantów lub pracowników Policji odpowiedzialnych za koordynację pracy tych
zespołów. 

§ 11

1. Komendant  sprawuje  nadzór  nad  funkcjonowaniem  komórek  organizacyjnych,
o których mowa w § 8  ust. 1 pkt  4.  

2. I  Zastępca  sprawuje  nadzór  nad  całością  pracy  operacyjnej,  procesowej,
i  statystyką przestępczości  Komendy i  w jednostkach podległych,  a także nad
funkcjonowaniem  jednostek organizacyjnych, o których mowa w  4 pkt 2, 3, 5 i 6
oraz komórek organizacyjnych Komendy, o których mowa w 8 ust. 1 pkt 2.

3. Zastępca  sprawuje  nadzór  nad  całością  pracy  prewencyjnej  Komendy
i  w  jednostkach  podległych,  a  także  nad  funkcjonowaniem  jednostek
organizacyjnych,  o  których  mowa w   4  pkt  1,  4,  7,  8,  9  i  10  oraz  komórek
organizacyjnych Komendy, o których mowa w 8 ust. 1 pkt 3. 

§ 12

1. Komórką organizacyjną Komendy kieruje jej kierownik, przy pomocy zastępców,
kierowników  podległych  komórek  oraz  bezpośrednio  podległych  policjantów
i pracowników Policji.

2. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy, zwany dalej „Kierownikiem” realizuje
zadania  oraz  reprezentuje  Komendanta  w  kontaktach  z  podmiotami  poza
policyjnymi,  w  zakresie  przypisanej  właściwości  rzeczowej  wynikającej  
z zadań Komendanta, o których mowa w § 3 ust.1. 

3. Kierownik  określa  szczegółowy zakres zadań podległej  komórki  organizacyjnej
oraz określa sposób zorganizowania w niej służby i pracy. 

4. Kierownik sporządza karty opisu stanowiska pracy lub opisy stanowiska pracy dla
podległych stanowisk policyjnych i stanowisk pracowniczych.

5. Kierownik zapoznaje podległych policjantów i pracowników Policji z kartami opisu
stanowiska pracy lub opisami stanowiska pracy.

6. Kierownik  jest  obowiązany  do  niezwłocznej  aktualizacji  zadań  orazkart  opisu
stanowiska pracylub opisów stanowiska pracy, o których mowa w ust. 3 i 4.
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7. Kierownika  w  czasie  jego  nieobecności  zastępuje  zastępca  kierownika  lub
wyznaczony przez niego podległy mu policjant lub pracownik. 

8. Zastępowanie  kierownika  obejmuje  wykonywanie  zadań,  o  których  mowa  
w regulaminie, chyba że kierownik określi inny zakres zastępstwa.

9. Kierownik  może  powoływać  stałe  lub  doraźne  nieetatowe  zespoły  spośród
podległych  policjantów  i  pracowników  Policji  wyznaczać  policjantów  lub
pracowników Policji odpowiedzialnych za koordynację pracy tych zespołów. 

10. Kierownik  jest  obowiązany  stwarzać  warunki  do  sprawnej  realizacji  zadań
służbowych,  kształcenia  i  doskonalenia  zawodowego  oraz  kształtowania
właściwych postaw etycznych.

11. W stosunku do komórek organizacyjnych nie posiadających kierownika, naczelnik
Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy w porozumieniu z Komendantem, realizuje
postanowienia określone w ust. 3 - 6. 

Rozdział  4

Zakresy zadań komórek organizacyjnych Komendy 

§ 13

Wydział Kryminalny realizuje następujące zadania: 

1) analizowanie  struktury,  dynamiki  i  geografii  przestępczości  kryminalnej  
i towarzyszących zjawisk patologii społecznej w celu wdrażania skutecznych form
i metod jej rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania;

2) rozpoznawanie,  zapobieganie,  zwalczanie  przestępczości  kryminalnej
i wykrywanie sprawców przestępstw kryminalnych oraz prowadzenie postępowań
przygotowawczych, a w szczególności o przestępstwa:
a) zabójstw (dokonanych i usiłowań),
b) zgwałceń i innych przestępstw o podłożu dewiacji seksualnych,
c) podpaleń,
d) rozbojów z bronią lub niebezpiecznym narzędziem,
e) przestępstw związanych z prostytucją i handlem żywym towarem,
f) produkcji, posiadania i dystrybucji broni oraz materiałów wybuchowych,
g) zamachów terrorystycznych, 
h) czynnych napaści na funkcjonariuszy Policji;

3) obejmowanie  rozpoznaniem  operacyjnym  zorganizowanych  grup
przestępczych;
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4) organizowanie  i  prowadzenie  pracy  dochodzeniowo  –  śledczej  oraz
operacyjnej, w tym z osobowymi źródłami informacji zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami;

5) poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem    
sprawiedliwości,  a  także  osób  zaginionych  oraz  identyfikacja  osób  i  zwłok  
o nieustalonej tożsamości oraz  koordynowanie poszukiwań  prowadzonych       
przez  podległe komisariaty Policji;

6) ujawnianie  i  zabezpieczanie  mienia  u  podejrzanych  na  poczet  przyszłych
grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;

7) wykonywanie funkcji nadzorczych nad pracą operacyjną oraz dochodzeniowo
– śledczą w odniesieniu do podległych komisariatów Policji;

8) określenie  zasad  i  warunków  współdziałania  komisariatów  Policji  oraz   
koordynowanie ich przedsięwzięć w zakresie pracy operacyjnej i dochodzeniowo
– śledczej;

9) współdziałanie  z  organami  prokuratury  i  sądownictwa  w  zakresie
prawidłowego  kształtowania  przebiegu  postępowań  przygotowawczych  i
efektywności ścigania karnego;

10) udzielanie  bieżącego  instruktażu  i  inicjowanie  szkoleń  doskonalących  
z zagadnień pracy procesowej i operacyjnej;

11) realizowanie  zadań  z  zakresu  rejestracji  procesowej  w  bazach
informatycznych  Policji,  a  także  dokonywanie  sprawdzeń  na  podstawie  tych
systemów;

12) prowadzenie statystki przestępczości z terenu działania Komendy;
13) dokonywanie  badań,  analiz  problemowych  i  oceny  pracy  wykrywczej

w komórkach dochodzeniowo - śledczych Komendy i podległych komisariatach
Policji;

14) współdziałanie  z  organami  prokuratury  i  sądownictwa  w  zakresie
prawidłowego  kształtowania  przebiegu  postępowań  przygotowawczych
efektywności ścigania karnego;

15) inicjowanie  i  współuczestniczenie  w  szkoleniach  zawodowych  policjantów
komórek dochodzeniowo-śledczych;

16) wdrażanie  i  nadzorowanie  realizacji  nowych  instytucji  prawnych  oraz
inspirowanie  nowych modeli procesu wykrywczego;

17) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji
w zakresie właściwości wydziału.

§ 14

Wydział  Techniki Kryminalistycznej realizuje następujące zadania: 

1) ujawnianie,  utrwalanie  i  zabezpieczanie  śladów  oraz  dowodów  rzeczowych
podczas oględzin miejsc zdarzeń, osób i rzeczy wykorzystując właściwe metody
i środki techniczno-kryminalistyczne;
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2) kryminalistyczna  obsługa  sekcji  zwłok,  eksperymentów  procesowych,  wizji
lokalnych, poszukiwań, okazań oraz innych czynności charakterze procesowym
lub operacyjnym,

3) sporządzanie  dokumentacji  techniczno  –  poglądowej  (fotograficznej,  zapisu
wideo, szkiców) z oględzin oraz innych czynności;

4) wykonywanie  reprodukcji  fotograficznej  zabezpieczonych  dokumentów,  zdjęć  
dowodów rzeczowych oraz zdjęć osób;

5) obsługa stanowiska  pełnofunkcyjnego do rejestracji  danych  identyfikacyjnych  
osób;

6) daktyloskopowanie  zwłok,  a  w  szczególnych  przypadkach  również  osób
żywych np. w przypadku zniekształcenia palców lub dłoni, zniszczenia naskórka
itp.);

7) współdziałanie z funkcjonariuszami pionu kryminalnego w zakresie racjonalnego
i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych  
postępowaniach przygotowawczych;

8) uczestniczenie  w  działaniach  zapobiegawczych  poprzez  przekazywanie  
przełożonym, na podstawie doświadczenia z bieżącej pracy, uwag i wniosków 
dotyczących okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw;

9) odtwarzanie  w  oparciu  o  opis  osób  pokrzywdzonych  lub  świadków,  wyglądu
sprawców  czynów  karalnych  i  przestępstw  oraz  przedmiotów  utraconych  
w wyniku przestępstwa;

10) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie,
aktywny udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach, bieżące
studiowanie  wydawnictw  kryminalistycznych  oraz  doskonalenie  posiadanych
umiejętności; 

11) szkolenie  policjantów  Komendy  i  jednostek  podległych  z  zakresu  techniki
kryminalistycznej.

§ 15

Wydział  do  walki  z  Przestępczością  Przeciwko  Mieniu  realizuje  następujące
zadania:

1) analizowanie  struktury,  dynamiki  i  geografii  przestępczości  kryminalnej  
i towarzyszących zjawisk patologii społecznej w celu wdrażania skutecznych form
i metod jej rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania;
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2) rozpoznawanie,  zapobieganie,  zwalczanie  przestępczości  kryminalnej,
wykrywanie sprawców przestępstw kryminalnych oraz prowadzenie postępowań
przygotowawczych, a w szczególności o przestępstwa:
a) kradzieży  i  kradzieży  z  włamaniem  mienia  o  wartości  powyżej  80.000

złotych,

b) kradzieży z włamaniem do obiektów użyteczności publicznej,

c) przeciwko  porządkowi  publicznemu,  dokonywanych  z  związku  z  imprezami
masowymi,

d) fałszerstw i kolportażu środków płatniczych,

e) kradzieży pojazdów, obrotu skradzionymi pojazdami i ich legalizacji, 

f) oszustw dokonywanych metodą na tzw. „wnuczka, policjanta”;

3) obejmowanie rozpoznaniem operacyjnym zorganizowanych grup przestępczych;
4) organizowanie i prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej oraz operacyjnej

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
5) realizacja  innych  zadań  wynikających  z  kodeksu  postępowania  karnego,

w  tym  ujawnianie  i  zabezpieczanie  mienia  u  podejrzanych  na  poczet    
przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;

6) wykonywanie funkcji nadzorczych  nad pracą operacyjną oraz dochodzeniowo-
śledczą w odniesieniu do podległych  komisariatów Policji;

7) współdziałanie z organami prokuratury i sądownictwa w zakresie prawidłowego
kształtowania  przebiegu  postępowań  przygotowawczych  efektywności  ścigania
karnego;

8) prowadzenie magazynu i  ewidencjonowanie  dowodów rzeczowych  dla  potrzeb
realizowanych przez siebie postępowań przygotowawczych;

9) prowadzenie  magazynu  i  ewidencjonowanie  dowodów  rzeczowych  w  postaci
broni,  zabezpieczonych  przez  jednostki  i  komórki  organizacyjne  Komendy
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

10) prowadzenie  zleconych  przez  Komendanta  czynności  koordynacyjnych  
i badań problemowych;

11) dokonywanie  sprawdzeń  w  systemach  informatycznych  Policji  na  potrzeby
wydziału;

12) rozpoznawanie środowiska pseudokibiców piłkarskich w ramach powołanego w
Komendzie zespołu.

§ 16

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową realizuje następujące zadania: 
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1) analizowanie  struktury,  dynamiki  oraz  geografii  przestępczości  narkotykowej
i towarzyszących zjawisk patologii społecznej w celu wdrażania skutecznych form
i metod jej rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania;

2) rozpoznawanie,  zapobieganie,  zwalczanie  przestępczości  narkotykowej,
wykrywanie sprawców przestępstw narkotykowych oraz prowadzenie postępowań
przygotowawczych w tym zakresie;

3) organizowanie i prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej oraz operacyjnej
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

4) wykonywanie funkcji nadzorczo - koordynacyjnych nad pracą dochodzeniowo –
śledczą i operacyjną  w  podległych  komisariatach Policji oraz określenie zasad
i warunków  współdziałania  w odniesieniu do przestępstw narkotykowych;

5) utrzymywanie kontaktów  z podmiotami poza policyjnymi i samorządami lokalnymi
w  zakresie  podniesienia  efektywności  skutecznego  zwalczania  przestępczości
narkotykowej;

6) realizacja  innych  zadań  wynikających  z  kodeksu  postępowania  karnego,
w  tym  ujawnianie  i  zabezpieczanie  mienia  u  podejrzanych  na  poczet    
przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;

7) wdrażanie i nadzorowanie realizacji nowych instytucji prawnych oraz inspirowanie
nowych modeli procesu wykrywczego;

8) udzielanie  bieżącego  instruktażu  i  inicjowanie  szkoleń  doskonalących  
z zagadnień pracy procesowej dotyczącej przestępczości narkotykowej;

9) dokonywanie  sprawdzeń  w  systemach  informatycznych  Policji  na  potrzeby
wydziału.

§ 17

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje następujące zadania: 

1) rozpoznawanie,  zapobieganie  i  zwalczanie  przestępczości  korupcyjnej
i gospodarczej oraz wykrywanie jej sprawców;

2)  wykonywanie  czynności  operacyjno  -  rozpoznawczych  i  dochodzeniowo  –
śledczych  w  zakresie  przestępstw  gospodarczych  o  znacznym  stopniu
skomplikowania lub dotyczących  mienia znacznej  wartości,  w tym przestępstw
korupcyjnych z udziałem funkcjonariusza publicznego;

3)  wykonywanie  czynności  zmierzających  do  pozbawienia  korzyści  majątkowej
sprawców przestępstw;

4)  organizowanie i prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej oraz operacyjnej
dotyczących przestępstw gospodarczych, w tym z osobowymi źródłami informacji;

5) wykonywanie funkcji nadzorczych nad pracą operacyjną i dochodzeniowo – śled-
czą ukierunkowaną na przestępczość gospodarczą w odniesieniu do jednostek
podległych;

6) określenie zasad i warunków współdziałania jednostek podległych oraz koordyno-
wanie ich przedsięwzięć w zakresie pracy operacyjnej i dochodzeniowo – śled-
czej dotyczących przestępstw gospodarczych;
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7) organizowanie i  koordynowanie współpracy z instytucjami,  z którymi Policja
podpisała umowy o współpracy (Urząd Celny,  Straż Graniczna oraz instytucje
zwalczające  przestępczość  intelektualną),  w  zakresie  przestępczości
gospodarczej;

8) realizacja  innych  zadań  wynikających  z  kodeksu  postępowania  karnego,
w tym ujawnianie i zabezpieczanie mienia u podejrzanych na poczet  przyszłych
grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;

9) organizowanie  i  koordynowanie  rozpoznania  i  sprawdzeń  dotyczących
przestępstw  gospodarczych  i  kryminalnych  dokonywanych  za  pośrednictwem
globalnej sieci INTERNET w odniesieniu do jednostek podległych;

10) udzielanie  bieżącego  instruktażu  i  inicjowanie  szkoleń  doskonalących  
z zagadnień pracy procesowej dotyczącej przestępczości gospodarczej;

11) współdziałanie  z  organami  prokuratury  i  sądownictwa  w  zakresie
prawidłowego  kształtowania  przebiegu  postępowań  przygotowawczych
efektywności ścigania karnego;

12) dokonywaniesprawdzeń  w  systemach  informatycznych  Policji  na  potrzeby
wydziałuoraz  w  bazie  Ksiąg  Wieczystych  na  potrzeby  własne  oraz  innych
komórek organizacyjnych.

§ 18

Wydział  Prewencji realizuje następujące zadania: 

1) nadzór nad organizacją służby prewencyjnej w podległych komisariatach Policji;
2) analizowanie  efektywności  działań  podejmowanych  przez  służby prewencyjne

w podległych komisariatach Policji;
3) opracowywanie planów działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania

występujących lub pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa i  porządku
publicznego;

4) organizacja patroli ponadnormatywnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o
służbie  patrolowej  oraz  na  podstawie  podpisanego  porozumienia  pomiędzy
Prezydentem Miasta Lublin, a Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji;

5) nadzór  nad  realizacją  zadań  z  zakresu  doprowadzeń  osób  w  Komendzie  
i podległych komisariatach Policji;

6) organizowanie  powołania  Nieetatowego  sezonowego  zespołu  policjantów  ds.
zwalczania  przestępstw  i  wykroczeń  przez  policjantów  pełniących  służbę  na
wodach i terenach przywodnych w rejonie Zalewu Zembrzyckiego oraz terenach
rekreacyjnych miasta Lublin;

7) realizowanie  zadań  w  sprawach  właściwych  dla  Komendanta  określonych  
w ustawach: o bronii amunicji, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do
użytku  cywilnego,o  wykonywaniu  działalności  gospodarczej  w  zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi;

8) koordynacja w zakresie warunków oraz sposobu przechowywania broni krótkiej
służbowej oraz zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów;
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9) realizowanie  zadań  związanych  z  procedurą  deportacyjną  cudzoziemców  na
podstawie ustawy o cudzoziemcach;

10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy i podległymi komisariatami
Policji  w  zakresie  rozpoznawania  zagrożeń  kryminalnych  skierowanych
przeciwko dobru dzieci, ich analiza i wypracowanie form ochrony praw dziecka
poprzez realizację stworzonych w tym celu programów prewencyjnych;

11) prowadzenie zleconych przez Komendanta czynności koordynacyjnych i badań
problemowych oraz wykonywanie wytycznych i poleceń z jednostek nadrzędnych
w  Policji  w  zakresie  analizowania,  zapobiegania  i  przeciwdziałania
przestępczości i demoralizacji nieletnich;

12) udział w pracach komisji ds. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  na
obszarze miasta i powiatu;

13) realizacja  zadań  wynikających  z  rządowych  programów profilaktycznych  oraz
autorskich programów profilaktycznych wydziału;

14) opracowywanie  materiałów edukacyjno  – informacyjnych  wykorzystywanych  w
trakcie prowadzonej działalności profilaktycznej Komendy;

15) w ramach realizowanych programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizacja
pogadanek z młodzieżą szkolną,  rodzicami,  wychowawcami  oraz pedagogami
szkolnymi  oraz  organizowanie  i  uczestnictwo  w  festynach  i  innych  akcjach
prewencyjnych  mających  na  celu  również  kreowanie  pozytywnego  wizerunku
Policji;

16) współpraca  z  lubelskimi  uczelniami  wyższymi  w  zakresie  bezpieczeństwa
społeczności  studenckiej  oraz  zapewnienia  ładu  i  porządku  publicznego  na
terenie autonomii uczelni;

17) realizacja  zadań  w  zakresie  przeciwdziałania  demoralizacji  i  przestępczości
nieletnich  oraz  działań  podejmowanych  na  rzecz  małoletnich  zgodnie
z zobowiązującymi w tym zakresie przepisami;

18) realizacja zagadnień związanych z procedurą „Niebieskie Karty”;
19) udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie;
20) organizowanie,  koordynowanie  i  nadzór  nad  służbą  pełnioną  przez

przewodników psów służbowych.

§ 19

Wydział  do  spraw  Wykroczeń  i  Przestępstw  w  Ruchu  Drogowym  realizuje
następujące zadania:      

1) wykonywanie  czynności  dochodzeniowo  –  śledczych  ukierunkowanych  na  
ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw drogowych;

2) realizacja  innych  zadań  wynikających  z  kodeksu  postępowania  karnego,
w  tym  ujawnianie  i  zabezpieczanie  mienia  u  podejrzanych  na  poczet
przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;
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3) współdziałanie z organami prokuratury i sądownictwa w zakresie prawidłowego
kształtowania   przebiegu  postępowań  przygotowawczych  i  efektywności
ścigania karnego;

4) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w trybie art. 54
kpow;

5) wdrażanie i nadzorowanie realizacji nowych instytucji prawnych oraz inspirowanie
nowych modeli procesu wykrywczego;

6) realizowanie ogólnych założeń polityki postępowania wobec sprawców wykroczeń
wypracowanych  na  szczeblu  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Lublinie  oraz
kształtowanie zasad prawidłowej reakcji na przestępstwa i wykroczenia, zgodnej 
z obowiązującym prawem i etyką zawodową policjanta;

7) sporządzanie  wniosków  w  zakresie  kierowania  na  badania  psychologiczne
kierowców na podstawie obowiązujących przepisów;

8) sporządzanie  kart  Mrd  5/1  na  kierowców  naruszających  przepisy  ruchu
drogowego,  czuwanie nad poprawnością ich sporządzania oraz przekazywanie
do wprowadzenia do systemu informatycznego KSIP;

9) udzielanie  informacji  dla  firm  ubezpieczeniowych  w  sprawach  dotyczących
likwidacji  szkód  komunikacyjnych  powstałych  na  wskutek  udziału  pojazdu  
w wypadku bądź w kolizji drogowej;

10) sprawowanie  funkcji   oskarżyciela  publicznego   w  sprawach  o  wykroczenia
rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Lublinie;

11) sprawowanie  funkcji  oskarżyciela  publicznego  w  postępowaniach  w  sprawach
rozpatrywanych przez V Wydział  Odwoławczy  Sądu Okręgowego w Lublinie  
w  wyniku  złożenia  środków  odwoławczych  przez  Komendę  oraz  podległe
komisariaty Policji;

12) sporządzanie  środków odwoławczych od orzeczeń sądów I instancji;
13) analiza  zażaleń  złożonych  przez  osoby  zawiadamiające  o  popełnieniu

wykroczenia na podstawie art. 56a kpow i przedkładanie  ich Komendantowi do
rozpatrzenia;

14) realizacja rekwizycji w sprawach o wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym
z  udziałem technika kryminalistycznego;

15) przeprowadzanie  szkoleń  dla  policjantów  Komendy  i  podległych  komisariatów
Policji  w zakresie  wynikającym z realizacji  ww. zadań;

16) dokonywanie  sprawdzeń  w  systemach  informatycznych  Policji  na  potrzeby
wydziału.

§ 20

Wydział Wywiadowczy realizuje następujące zadania:

1) organizowanie  i   wykonywanie   służby   wywiadowczej,  celem  niedopuszczenia

     do popełnienia   przestępstw  i   wykroczeń   w   miejscach   publicznych  oraz  
     punktach  szczególnie zagrożonych:
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a) w miejscach grupowania się młodzieży, 
b) blokowiskach,
c) miejscach spotkań subkultur,
d) klubach osiedlowych,
e) dyskotekach,
f) parkach i skwerach,
g) okolicach  Zalewu Zemborzyckiego, a także rejonu centrum miasta Lublin;

1) patrolowanie i podejmowanie interwencji oraz dążenie do zatrzymania  sprawców
przestępstw oraz czynów karalnych;

2) pełnienie  całodobowej  służby,  również  w  umundurowaniu  ćwiczebnym  wraz  
z uzbrojeniem i wyposażeniem adekwatnym do realizowanych zadań, zgodnie  
z dyslokacją służby oraz zadaniami doraźnymi w tym zakresie; 

3) zapewnienie  właściwej  reakcji  na  wszelkiego  rodzaju  zdarzenia  i  sytuacje
związane z bezpieczeństwem obywateli;

4) prowadzenie właściwej organizacji i  koordynacji  działań w ramach zbiorowego  
naruszenia porządku publicznego i w sytuacjach kryzysowych;

5) czynne  uczestniczenie  w  zabezpieczeniu  imprez  masowych  o  podwyższonym
stopniu ryzyka;

6) udział w działaniach Nieetatowego Oddziału Policji  na zasadach określonych  
w odrębnych przepisach.

§ 21

Wydział Sztab Policji realizuje następujące zadania:

1) współpraca  z  administracją  samorządową  i  rządową:  władzami  miejskimi,
starostwem  powiatowym  i  urzędami  gminnymi  w  zakresie  zarządzania
w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;

2) sporządzanie  dokumentacji   planistyczno-sztabowej  oraz  decyzji  Komendanta,
niezbędnych  do właściwej realizacji działań policyjnych;

3) współpraca ze Sztabem Policji  Komendy Wojewódzkiej  Policji  w Lublinie  oraz
Oddziałem Prewencji Policji w Lublinie w zakresie planowania działań policyjnych;

4) sprawowanie  nadzoru  w  zakresie  egzekwowania  przez  podległe  komisariaty
Policji obowiązku stawiennictwa osób, wobec których orzeczono kary dodatkowe
związane  z  naruszeniem  porządku  w  trakcie  imprez  masowych  połączone
z obligatoryjnym stawiennictwem się w najbliższej jednostce Policji; 

5) organizowanie i nadzór nad całodobową służbą dyżurnych Komendy i podległych
komisariatów Policji,  dla  zapewnienia  właściwej  reakcji  na  wszelkiego  rodzaju
zdarzenia  –  nadzór  nad  prawidłowym  prowadzeniem i  obiegiem  dokumentów
wytworzonych przez Zespoły  Dyżurnych;

6) dokonywanie  rejestracji  poszukiwań  procesowych  i  operacyjnych,  zaginięć,
utraconych rzeczy i dokumentów;

7) rejestracja  osób  zatrzymanych  z  terenu  działania  komórek  organizacyjnych
Komendy;
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8) organizowanie  właściwego  obiegu  informacji  o  przestępstwach  i  innych
zdarzeniach oraz opracowywanie meldunku informacyjnego Komendy;

9) nadzór nad jakością i treścią informacji przekazywanych do meldunku dziennego
przez poszczególne  jednostki organizacyjne Komendy;

10) opracowywanie  i  wdrażanie  procedury  postępowania  w  przypadku  wyższych
stanów gotowości, stanów nadzwyczajnych w państwie oraz w warunkach innych
zagrożeń o charakterze terrorystycznym, które zagrażają życiu lub zdrowiu, bądź
stanowią zagrożenie dla środowiska;

11) opracowanie i aktualizacja systemów i planów alarmowania stanów osobowych
Komendy i podległych komisariatów Policji oraz przygotowanie do wprowadzenia
wyższych stanów gotowości do działania całej Komendy;

12) organizowanie,  kierowanie  i  koordynacja  działań pościgowo -  blokadowych  na
zasadach określonych w odrębnych przepisach;

13) opracowywanie  i  aktualizacja  planu  działania  Komendanta  w  warunkach
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

14) realizacja zadań związanych z przygotowaniem Komendy do jej militaryzacji; 
15) współpraca  z WKU w Lublinie w zakresie zabezpieczenia procesu powołania

żołnierzy rezerwy do czynnej służby wojskowej oraz mobilizacyjnego rozwinięcia
sił zbrojnych RP na terenie działania Komendy;

16) realizacja zadań związanych z udziałem Policji  w przygotowaniu i prowadzeniu
szczególnej ochrony obiektów kategorii I i II znajdujących się na terenie działania
Komendy;

17) inicjowanie,  przygotowywanie  i  prowadzenie  ćwiczeń  sztabowych  dla  kadry
kierowniczej  Komendy  i  podległych komisariatów Policji;

18) planowanie,  organizowanie  i  koordynowanie  działań  Komendy  związanych
z  realizacją  zadań  w  zakresie  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  porządku
publicznego  podczas  zgromadzeń  publicznych,  imprez  masowych,  pobytu
i  przejazdu  osób  podlegających  ochronie,  działań  w  warunkach  katastrof
naturalnych i awarii technicznych oraz przeciwdziałaniem i minimalizacją skutków
aktów terrorystycznych i sabotażowych w tym wdrażanie procedury postępowania
dotyczącej wprowadzania, zmiany i odwoływania stopni alarmowych w Policji;

19) wdrażanie  procedur  postępowania,  wynikających   z  potencjalnego  zagrożenia
aktami terrorystycznymi i bioterrorystycznymi;

20) realizowanie  przedsięwzięć  związanych  z  przygotowaniami  obronnymi  Policji
w zakresie właściwości wydziału;

21) organizowanie  i  nadzór  nad  całodobową  służbą  w  Pomieszczeniu  dla  Osób
Zatrzymanych;

22) organizowanie i wykonywanie fizycznej ochrony obiektu Komendy,  czuwanie nad
przestrzeganiem porządku i bezpieczeństwa na terenie ochranianego obiektu;

23) prowadzenie gospodarki magazynowej  i ewidencji sprzętu  uzbrojenia Komendy;
24) bieżąca  obsługa  aplikacji  PRIM  i  SESPOL  w  związku  planowanymi

i zakończonymi działaniami Policji.
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§ 22

Wydział Ruchu Drogowego realizuje następujące zadania:

1) czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie
ruchem i jego kontrolowanie;

2) zabezpieczenie miejsc zdarzeń drogowych  zaistniałych  na terenie działania
Komendy i wykonywanie niezbędnych czynności procesowych mających wpływ
na ustalenie przyczyny zdarzenia oraz jego sprawcy;

3) realizowanie zadań wynikających programów strategicznych dla obszaru woj.
lubelskiego mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach;

4) dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
obszarze działania  Komendy i analiz tematycznych obejmujących wybrane grupy
uczestników ruchu drogowego lub obszary zagrożenia;

5) formułowanie  wniosków  będących  podstawą  ukierunkowania  i  organizacji
działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach;

6) opracowywanie  okresowych  informacji  i  ocen  skuteczności  działań
podejmowanych  przez  Policję  na  rzecz  minimalizowania  zagrożeń  w  ruchu
drogowym;

7) opracowywanie  lokalnych  programów  poprawy  stanu  bezpieczeństwa  na
drogach lub programów naprawczych w przypadku ogólnego wzrostu zagrożenia
wypadkami lub specyficzną dla danego obszaru kategorią zdarzeń;

8) określanie  na  podstawie  analiz  stanu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego
obszarów  zainteresowania  i  kierunków działań  dla  funkcjonariuszy  podległych
komisariatów  i innych komórek organizacyjnych Policji oraz merytoryczny nadzór
nad wykonawstwem zadań w tym zakresie;

9) bieżące  monitorowanie  sytuacji  na  drogach  i  wypracowywanie  wniosków
dotyczących  zmian  ukierunkowania,  form  i  taktyki  pełnienia  służby  oraz
niezbędnego  wsparcia  podejmowanych  przedsięwzięć  przez  inne  komórki
organizacyjne Komendy;

10) organizowanie  i  koordynowanie  działań  realizowanych  na  terenie  działania
Komendy  w ramach operacji porządkowych na drogach, a także organizowanie
z własnej inicjatywy wzmożonych działań ukierunkowanych na określoną grupę
uczestników ruchu;

1) realizacja  zadań  podejmowanych  w  ramach  centralnej  koordynacji  służby  
i  zgodnie  z  harmonogramem  nadzoru  opracowanym  przez  Wydział  Ruchu
Drogowego  Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie;

11) pełnienie służby w ramach wojewódzkiej koordynacji działań ruchu drogowego
na przebiegających przez obszar działania Komendy w ciągach komunikacyjnych
dróg krajowych  i wojewódzkich zgodnie z harmonogramem nadzoru przesłanym
przez   Wydział Ruchu Drogowego  Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie;

12) udzielanie wsparcia przy realizacji pilotażu VIP, ładunków nienormatywnych  
i  innych  zadań  wykonywanych  przez  Wydział  Ruchu  Drogowego  Komendy
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Wojewódzkiej  Policji  w  Lublinie,  których  zasięg  obejmuje  obszar  działania
Komendy;

13) realizowanie  ogólnych  założeń  polityki  postępowania  wobec  sprawców
wykroczeń wypracowanych na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
oraz  kształtowanie  zasad  prawidłowej  reakcji  na  przestępstwa  i  wykroczenia,
zgodnej  
z obowiązującym prawem i etyką zawodową policjanta; 

14) inicjowanie przedsięwzięć i współdziałanie z organami administracji rządowej,
samorządowej  oraz  innymi  instytucjami  działającymi  na  rzecz  poprawy
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  w  zakresie  inżynierii  ruchu  drogowego,  
a w szczególności dotyczących:
a) opiniowania i uzgadniania projektów organizacji ruchu na drogach gminnych

i powiatowych,
b) dokonywanie uzgodnień dotyczących planowanych imprez na drogach oraz

zabezpieczania tych imprez,
c) okresowej lustracji dróg,
d) likwidacji miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach;

15) współdziałanie ze środkami masowego komunikowania w sprawach:
a) zapobiegania  i  zwalczania  nietrzeźwości  wśród  uczestników  ruchu

drogowego,
b) upowszechniania przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) realizacji  programów  telewizyjnych,  audycji  radiowych  i  publikacji

popularyzujących tematykę ruchu drogowego i służbę Policji;
16) organizowanie  i  prowadzenie  działalności  profilaktyczno  -  wychowawczej  

w  dziedzinie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  wśród  dzieci  i  młodzieży  
a  także  udzielanie  pomocy  dyrektorom  szkół  przy  realizacji  programów
edukacyjnych  z  zakresu  wychowania  komunikacyjnego  oraz  sprawowanie
nadzoru w tym zakresie;

17) upowszechnianie  przepisów  i  zasad  ruchu  drogowego  podczas  imprez,
uroczystości  i zawodów sportowych odbywających się na drogach publicznych;

18) podejmowanie  działań  mających  na  celu  ochronę  środowiska  naturalnego  
w obrębie dróg   i przyległego terenu;

19) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa  
i porządku  w  ruchu drogowym, a między innymi: Strażą Graniczną, Izbą Celną,
Strażą  Miejską (Gminną),  Strażą Pożarną,  Żandarmerią  Wojskową,  Inspekcją
Transportu  Drogowego,  Automobilklubami,  PZMOT,  Zarządami  Dróg,  LOK  
i innymi w celu skutecznego ograniczania liczby wypadków i kolizji  na terenie
miasta  i gmin powiatu;

20) kontrola  transportu  ładunków  nienormatywnych,  materiałów  niebezpiecznych
oraz sposobu wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy;

21) ujawnianie przypadków naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym
przez  przedsiębiorców  wykonujących  transport  drogowy  lub  transport  na
potrzeby własne;
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22) współdziałanie  z  innymi  komórkami  organizacyjnymi  Komendy  w  zakresie
ujawniania   i  zwalczania  przestępczości  kryminalnej  i  gospodarczej  oraz
prowadzenie prostych form pracy operacyjnej  w środowisku kierowców i  osób
związanych z transportem;

23) wprowadzaniedo systemu informatycznego KSIPkart  informacyjnych  z sądów  
i organów dyscyplinarnych;

24) sporządzanie kart Mrd 5 na kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
oraz czuwanie nad poprawnością ich sporządzania i wprowadzanie do systemu
informatycznego KSIP;

25) nadzór na szczeblu Komendy nad ewidencją i rejestracją kart Mrd 2 dotyczących
zdarzeń drogowych  w bazie SEWIK oraz nad terminowością,  kompletnością i
poprawnością  merytorycznych  danych  wprowadzanych  do  systemu  oraz
wykorzystywaniem ich do celów analitycznych;

26) prowadzenieszkoleń  wymagających  specjalistycznej  wiedzy  w  zakresie  ruchu
drogowego  dla  policjantów  ruchu  drogowego  oraz  policjantów  innych  pionów
upoważnionych  do  wykonywania  czynności  związanych  z  czuwaniem  nad
bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym;

27) racjonalne  i  efektywne  wykorzystywanie  pojazdów  służbowych  oraz
specjalistycznego sprzętu kontrolno – pomiarowego;

28) udzielanie  informacji  dla  firm  ubezpieczeniowych  w  sprawach  dotyczących
likwidacji  szkód  komunikacyjnych  powstałych  na  wskutek  udziału  pojazdu  
w wypadku bądź w kolizji drogowej;

29) realizowanie  przedsięwzięć  związanych  z  przygotowaniami  obronnymi  Policji
w zakresie właściwości wydziału.

§ 23

Zespół Kontroli realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie w imieniu Komendanta   kontroli  wykonywania  ustawowych zadań
Policji  przez podległe  komisariaty Policji i komórki organizacyjne Komendy;

2) analizowanie  ujawnionych  nieprawidłowości  i  zagrożeń  w  funkcjonowaniu
jednostek i komórek organizacyjnych Komendy oraz wyjaśnianie w niezbędnym
zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników Policji;

3) inspirowanie  i  wskazywanie  tematyki  kontroli,  wynikających  ze  zgłaszanej
problematyki  przez  kierowników  komórek  organizacyjnych  Komendy  
i podległych komisariatów Policji;

4) przyjmowanie interesantów w ramach przyjęć  Komendanta, w sprawach skarg
i wniosków;

5) prowadzenie czynności  wyjaśniających i  skargowych w zakresie wyznaczonym
przez Komendanta;

6) przygotowywanie  organizacyjno  –  prawne  realizacji  poszczególnych  kontroli,
w tym opracowywanie ich programów;
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7) wykonywanie zadań związanych z problematyką medycyny pracy  w Komendzie
i  podległych  komisariatach  Policji,  określonych  w  odrębnych  przepisach  oraz
koordynacja i nadzór w tym zakresie.

§ 24

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych realizuje następujące zadania:

1) zastępstwo procesowe Komendanta  przed sądami i urzędami;
2) zapewnienie pomocy prawnej Komendantowi;
3) przygotowywanie  dla  Komendanta  oraz  podległych  komórek  i  jednostek

organizacyjnych opinii prawnych i stanowisk;
4) opiniowanie  projektów  zarządzeń  i  decyzji  oraz  innych  aktów  prawnych

wydawanych przez Komendanta;
5) informowanie  Komendanta  o  aktualnym  stanie  prawa  policyjnego  

i powszechnie obowiązującego.

§ 25

Wydział Kadr i Szkolenia realizuje następujące zadania:

1)  realizacja  procedur  w  sprawach  osobowych  policjantów i  pracowników Policji,
leżących  w  gestii  Komendanta,  nie  zastrzeżonych  do  decyzji  Lubelskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji;

2) bieżące  prowadzenie  akt  osobowych  i  dokumentacji  kadrowej  policjantów  
i  pracowników  Policji  zatrudnionych  w  Komendzie  i  podległych  komisariatach
Policji  – zgodnie z  obowiązującymi przepisami;

3) bieżące  wprowadzanie  i  aktualizacja  niezbędnych  danych  kadrowo  –
osobowych  policjantów i pracowników Policji Komendy i podległych komisariatów
Policji w kadrowym systemie informatycznym; 

4) udział  w  naborze  kandydatów  do  pracy  w  Komendzie  i  podległych
komisariatach Policji;

5) analizowanie  efektywności  funkcjonowania  Komendy  i  podległych
komisariatów Policji;

6) przygotowywanie  propozycji  zmian  organizacyjnych  i  prowadzenie  etatu
Komendy oraz opracowywanie rozkazów organizacyjnych Komendanta;

7) doskonalenie struktury organizacyjnej Komendy oraz podległych komisariatów
Policjiprzez  monitorowanie  i  ocenę  zastosowanych  rozwiązań,  analizowanie  
i opiniowanie propozycji dotyczących zmian organizacyjno – etatowych;

8) opracowywanie  regulaminu  Komendy  i  podległych  komisariatów
Policjiopiniowanie;

9) prowadzenie współpracy z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych
Komendy w zakresie polityki kadrowej oraz sprawowanie nadzoru nad właściwym
rozmieszczeniem i wykorzystaniem  stanowisk służbowych;
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10) sporządzanie  ewidencji  etatowej  i  kadrowej  oraz  realizowanie  zadań
wynikających z przepisów o sprawozdawczości;

1) rozpoznawanie  potrzeb  szkoleniowych  i  planowanie  przedsięwzięć  w  tym
zakresie;

11) kierowanie policjantów na szkolenia zawodowe: podstawowe, specjalistyczne,
dla absolwentów szkół wyższych organizowane centralnie  szkołach Policji;

12) planowanie, organizowanie oraz realizowanie zajęć w ramach doskonalenia
zawodowego  lokalnego,  okresowych  sprawdzianów  ze  sprawności  fizycznej
i wyszkolenia strzeleckiego dla policjantów;

13) organizowanie  praktyk  studenckich  dla  studentów  uczelni  wyższych  oraz
Wyższej  Szkoły  Policji   w  Szczytnie  w Komendzie  i  podległych  komisariatach
Policji;

14) sporządzenie sprawozdań z realizacji zadań szkoleniowych w Komendzie;
15) prowadzenie  postępowań  dyscyplinarnych  i  związanej  z  tym  statystyki  

i sprawozdawczości;
16) koordynowanie i nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi Komendy

oraz komisariatami Policji w zakresie opiniowania policjantów;
17) przygotowywanie  dokumentacji  w  związku  z  mianowaniem  policjantów  na

kolejne  stopnie  policyjne  w korpusach oraz  z  nadaniem orderów i  odznaczeń
państwowych  i  resortowych  dla  policjantów  i  pracowników  Komendy  oraz
podległych komisariatów Policji;

18) realizowanie  zadań  związanych  z  objęciem  systemem  ubezpieczeń
społecznych  
i  ubezpieczeniem zdrowotnym policjantów i  pracowników Policji  Komendy oraz
podległych komisariatów Policjioraz członków ich rodzin;

19) prowadzenie  ewidencji  pieczęci  i  stempli  będących  na  stanie  Komendy  
i podległych komisariatów Policji, w tym zamawianie i przekazywanie adresatom;

20) nadzór nad wprowadzaniem danych dot. absencji, rejestracji czasu pracy oraz
medycyny pracy w kadrowym systemie informatycznym;

21) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji
w zakresie właściwości wydziału.

§  26

Wydział Wspomagający realizuje następujące zadania:

1) wykonywanie zadań w zakresie  bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz  problematyki medycyny pracy;

2) zapewnienie  prawidłowego  funkcjonowania  systemów informatycznych  oraz
łączności  przewodowej  i  bezprzewodowej  w  Komendzie  i  podległych
komisariatach Policji;

3) administrowanie  stanowiskami ODN,  KCIK, SMI  oraz siecią  „Internet”;
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4) prowadzenie  nadzoru  technicznego  nad  systemami  monitoringu
funkcjonującymi w Komendzie oraz podległych komisariatach Policji;

5) prowadzenie  nadzoru  technicznego  nad  systemami  nagrywania  rozmów
telefonicznych  i  radiowych  funkcjonującymi  w  Komendzie  oraz  podległych
komisariatach Policji;

6) instalowanie i  konserwacja  sprzętu i urządzeń łączności  i informatyki;
7) sprawowanie  nadzoru   nad  majątkiem  powierzonym   w  zakresie  sprzętu

urządzeń łączności i informatyki;
8) wykonywanie  przeglądów  oraz  bieżącej  konserwacji  sprzętu  łączności  

i informatyki;
9) prowadzenie rozliczeń  rozmów telefonicznych i usług pocztowych;

10) prowadzenie szkoleń policjantów i pracowników Policji Komendy i podległych
komisariatów  Policji  z  zakresu  użytkowania  programów  i  systemów
komputerowych  wykorzystywanych  w  Policji  oraz  obsługi  sprzętu  i  urządzeń
łączności;

11) współdziałanie z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej
Policji w Lublinie w zakresie komputeryzacji i modernizacji stanowisk kierowania;

12) prowadzenie rozliczeń bilingów rozmów telefonicznych, a także sporządzanie
wezwań  do  zapłaty  oraz  informacji  dotyczących  przyznanych  limitów  rozmów
telefonicznych;

13) prowadzenie gospodarki finansowej Komendy, w sposób zgodny z wymogami
ustawy  o  finansach  publicznych  i  przepisów  wykonawczych  do  tej  ustawy;w
ramach określonych przez  Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;

14) opracowywanie wniosków o dokonywanie zmian limitu finansowego Komendy
w ciągu roku;

15) sprawdzanie  dokumentów  finansowych  pod  względem  formalno  –
rachunkowym  
i  merytorycznym  oraz  terminowe  przekazywanie  ich  do  właściwego  wydziału
zaopatrującego  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Lublinie,  celem  realizacji
wymaganych płatności;

16) sporządzanie  wniosków,  porozumień,  umów,  aktów  darowizn,  a  także
sprawozdań z otrzymanych darowizn;

17) prowadzenie  zgodnej  z  właściwością  miejscową  i  rzeczową  gospodarki
wytworzonymi odpadami;

18) aktualizacja  danych  do  tabel  należności  sporządzanych  przez  wydziały
zaopatrujące  w  zakresie  sprzętu  i  wyposażenia  służbowego,  zgodnie  z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

19) analiza stopnia wykorzystania limitu finansowego Komendy;
20) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach mieszkaniowych oraz

przygotowywanie  i przedstawianie Komendantowi projektów decyzji dotyczących:
przyznawania,  odmowy  przyznania  świadczeń  mieszkaniowych,  cofania
uprawnień  do  równoważnika  pieniężnego  za  brak  lokalu  mieszkalnego,
stwierdzenia  wygaśnięcia  decyzji  o  przyznaniu  równoważnika  pieniężnego  za
brak lokalu mieszkalnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
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21) prowadzenie gospodarki mandatowej;
22) prowadzenie  ewidencji  ilościowej  składników  majątkowych  będących

w użytkowaniu Komendy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
oraz okresowe uzgadnianie stanów ilościowych z ewidencją główną prowadzoną
przez wydziały zaopatrujące Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;

23) planowanie i składanie zapotrzebowań rocznych, kwartalnych lub doraźnych
na materiały  i  sprzęt  oraz jego odbiór  i  dystrybucja  na komórki  organizacyjne
Komendy i podległe komisariaty Policji;

24) przestrzeganie  terminów  serwisowania,  wzorcowania  i  legalizacji  sprzętu
techniki  policyjnej  i  biurowej,  a  także  wykonywanie  czynności  związanych  ze
zgłaszaniem oraz przekazywaniem sprzętu do naprawy, przeglądów serwisowych
i legalizacji;

25) w ramach przyznanego limitu finansowego oraz w uzgodnieniu z wydziałem
zaopatrującym  –  dokonywanie  zakupu  usług  niezbędnych  do  funkcjonowania
Komendy,  zgodnie z „Regulaminem pracy komisji  przetargowej oraz udzielania
zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie”;

26) przygotowywanie  i  przedstawianie  do  akceptacji  Komendantowi   projektów
decyzji  dotyczących  przyznawania  i  uchylania  uprawnień do równoważnika  za
brak  lokalu  mieszkalnego,  remontu  lokalu  mieszkalnego  oraz  pomocy  na
uzyskanie lokalu mieszkalnego;

27) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz określanie wysokości czynszu za
lokale mieszkaniowe i użytkowe w budynkach podległych Komendzie;

28) prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem pojazdów służbowych;
29) prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo – magazynowej (doraźnej);
30) realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych;
31) sprawdzanie  poprawności  naliczeń  oraz  wypłacanie  należności  z  tytułu

podróży służbowych oraz przejazdów do szkół resortowych;
32) naliczanie  równoważnika  za  wyżywienie  przysługującego  policjantom  za

służbę pełnioną na wolnym powietrzu w okresie zimowym;
33) naliczanie równoważników związanych z opieką nad psami służbowymi;
34) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zwrotu kosztów dojazdu do służby oraz

naliczanie związanych z tym należności;
35) naliczanie  przysługujących  funkcjonariuszom  dopłat  do  wypoczynku  oraz

przysługującego raz w roku równoważnika za niewykorzystany przejazd PKP na
koszt MSW;

36) naliczanie  równoważników  za  remont  mieszkania,  brak  mieszkania  oraz
pomocy przyznawanej na uzyskanie lokalu mieszkalnego;

37) sprawowanie nadzoru nad majątkiem powierzonym;
38) ustalanie  potrzeb  w  zakresie  konserwacji  i  remontu  obiektów  Komendy  i

obiektów  podległych  oraz  sporządzanie  i  przesyłanie  do  Wydziału  Inwestycji
i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lubliniezapotrzebowań na zakupy
materiałów niezbędnych do wykonywaniazaplanowanych prac;
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39) w  przypadku  zawierania  przez  Wydział  Inwestycji  i  Remontów  Komendy
Wojewódzkiej  Policji  w Lublinie  umów cywilnoprawnych  na świadczenie usług,
przygotowywanie:

a) informacji niezbędnych do zawarcia stosownej mowy,
b) ustalenie szacunkowej wartości usługi,

40) prowadzenie  rejestru  przeprowadzonych  postępowań  przetargowych  o
wartości szacunkowej poniżej wartości progowej zobowiązującej do stosowania
ustawy  oraz  okresowe  uzgadnianie  ich  z  Wydziałem  Inwestycji  i  Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;

41) w  przypadku  awarii  sieci,  instalacji,  urządzeń  itp.  zgłaszanie  telefoniczne
informacji  do  Wydziału  Inwestycji   i  RemontówKomendy Wojewódzkiej  Policji  
w Lublinie,  sporządzanie protokołu awarii  i  przesyłanie do akceptacji,  zlecanie
usunięcia  awarii  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  oraz
obowiązującym  „Regulaminem  prac  komisji  przetargowej  oraz  udzielania
zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie”, opisywanie
faktur i terminowe przesyłanie pełnej dokumentacji  w celu dalszej realizacji;

42) koordynowanie i nadzór nad dostawą oraz prowadzenie ewidencji opału dla
Komendy  i  podległych  komisariatów  Policji  oraz  rozliczanie  opału  zgodnie  
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;

43) realizowanie  zadań  z  zakresu  umów  cywilnoprawnych  najmu,  użyczenia,
dzierżawy nieruchomości:
a) przeprowadzenie  procedury  zgodnie  z  regulaminem  KWP  w  Lublinie

dotyczącym  gospodarowania  nieruchomościami  czasowo  zbędnymi  dla
potrzeb  służbowych  Policji  i  przygotowanie  informacji   niezbędnych  do
zawarcia stosownej umowy,

b) przygotowywanie informacji odnośnie konieczności pozyskania nieruchomości
na potrzeby służbowe Policji na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c) przygotowywanie  i  sporządzanie  protokołów  zdawczo  –  odbiorczych
nieruchomości wynajętych, wydzierżawionych, użyczonych,

d) niezwłoczne  przekazywanie  do  Wydziału  Inwestycji  i  Remontów  Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinieinformacji o konieczności rozwiązania (zmiany)
istniejącego stosunku cywilnoprawnego;

44) wykonywanie  bieżącej  konserwacji  obiektów,  urządzeń  i  wyposażenia
technicznego, a w przypadku  awarii wykonywanie czynności zmierzających do
ich usunięcia;

45) prowadzenie  książek  odczytów  kontroli  stanów  liczników  (energii  cieplnej,
gazowych), wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych; 

46) pobieranie i przekazywanie do Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie opłat
komunalnych za obiekty służbowe wynajmowane na podstawie umowy najmu;

47) prowadzenie  postępowań  szkodowych  powypadkowych
orazodszkodowawczych,  sporządzanie  protokołów  oraz  projektów  decyzji
związanych z wymienionymi postępowaniami;

48) określanie  potrzeb  Komendy  z  zakresu  dostaw  usług  i  materiałów
dotyczących gospodarki transportowej i przekazywanie do Wydziału Transportu
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Komendy Wojewódzkiej Policji w Lubliniew celu uwzględnienia w prowadzonych
procedurach przetargowych;

49) wystawianie  i  ewidencjonowanie  zleceń  wykonania  obsług  technicznych  i
napraw użytkowanego sprzętu transportowego;

50) dokonywanie  doraźnych  zakupów  materiałów  konserwacyjno-remontowych
oraz  usług  związanychz  naprawą  i  obsługą  pojazdów służbowych,  zgodnie  z
przepisami regulującymi  zamówienia publiczne,  wewnętrznymi  uregulowaniami
oraz  zgodnie  z  zawartymi  przez  Komendę  Wojewódzką  Policji  w
Lublinieumowami;

51) rozliczanie usług z zakresu holowania pojazdów zabezpieczonych do celów
procesowych;

52) prowadzenie rejestrów wydatków wynikających z realizacji  umów zawartych
dla  jednostki  oraz  rejestrów  awaryjnych  zakupów  usług  i  materiałów,
sporządzanie comiesięcznych zestawień w tym zakresie;

53) sporządzanie dokumentacji dotyczącej opłat z tytułu ochrony środowiska;

54) prowadzenie ewidencji i dokumentacji:

a) sprzętu transportowego,
b) zużycia materiałów pędnych i smarów,
c) środków trwałych,
d) pozostałych środków trwałych,
e) otrzymywanych i wykorzystanych darowizn rzeczowych i finansowych,
f) wydanych zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych Policji;

55) przeprowadzanie bieżących kontroli wywiązywania się policjantów z realizacji
obowiązków  wynikającychz  zasad  eksploatacji  sprzętu  transportowego
(sprawdzanie  stanu  technicznego  i  czystości  pojazdów  służbowych),
informowanie  kierownika  komórki  lub  jednostki  o  przypadkach
niewywiązywaniasię z ww. obowiązków;

56) powierzanie  pojazdów  i  innego  sprzętu  transportowego  policjantom
i pracownikom do eksploatacji w ramach przydzielonego Komendzie taboru, po
uprzednim  zapoznaniu  ich  z  przepisami  dotyczącymi  eksploatacji  sprzętu
transportowego w Policji i instrukcji obsługi przydzielanego sprzętu;

57) rozliczenia pojazdów oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych w zakresie
przebiegów i zużycia mps przez środki transportu przydzielone Komendzie;

58) kontrolowanie bieżącego zużycia mps przez pojazdy służbowe i inny sprzęt
transportowy eksploatowany w Komendzie i podległych komisariatach Policji;

59) wyjaśnianie z użytkownikami sprzętu przypadków zbyt dużego zużycia mps,
niemożliwego do osiągnięcia  w typowych  dla  danego sprzętu  transportowego
warunkach  eksploatacji,  sporządzanie  wniosków  do  kierownika  jednostki
o uznanie lub nieuznanie podwyższonego zużycia;

60) sporządzanie sprawozdań o stanie i pracy transportu;
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61) propagowanie  idei  ubezpieczeń indywidualnych  w  zakresie  OC policjantów
oraz  pracowników  Komendy,  zbieranie  deklaracji  przystąpienia  do
ubezpieczenia, przekazywanie informacji w tym zakresie do Wydziału Finansów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;

62) naliczanie należności za czynności dodatkowe wykonywane przez policjantów;
63) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających i szkodowych w zakresie szkód

powstałych w związku z eksploatacją sprzętu transportowego;
64) prowadzenie  magazynu  podręcznego  akcesoriów  i  mps,  prowadzenie

niezbędnej w tym zakresie ewidencji;
65) doskonalenie  organizacji  pracy,  metod  gospodarowania  i  zarządzania

mieniem państwowym;
66) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji

w zakresie właściwości wydziału.

§ 27

Zespół do spraw Prezydialnych realizuje następujące zadania: 

1) wykonywanie  obsługi  kancelaryjno-biurowej  Komendanta  oraz  jego
zastępców;

2) obsługa kancelaryjna  korespondencji  jawnej  wpływającej  do Komendy oraz
nadzór  nad  obiegiem  informacji  jawnych  w  Komendzie  i  podległych
komisariatach Policji;

3) protokołowanie narad i odpraw służbowych Komendanta;
4) ewidencjonowanie,  gromadzenie  i  udostępnianie  jawnych  aktów  prawnych

oraz współdziałanie z radcą prawnym przy wydawaniu wewnętrznych aktów
prawnych Komendanta;

5) przygotowywanie  decyzji  o  powoływaniu  komisji  do  spraw  przekazywania
komórek  i  jednostek  organizacyjnych  Komendy  w  związku  ze  zmianami
personalnymi na stanowisku kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej; 

6) prowadzenie poczty specjalnej, do której należy: przyjmowanie, rozdzielanie,
ewidencjonowanie,  przechowywanie  i  ochrona  przesyłek  o  charakterze
jawnym i niejawnym wpływających do Komendy;

7) przygotowywanie  wniosków  i  dokonywanie  zakupów  ze  środków
przeznaczonych  na  wydatki  o  charakterze  reprezentacyjnym
i okolicznościowym;

8) prowadzenie  terminarza  spotkań  kierownictwa  Komendy,  planowanie
i organizowanie wizyt związanych z wykonywaniem funkcji reprezentacyjnych
przez Komendanta;

9) przygotowywanie oraz koordynowanie działań związanych z udziałem Policji  
w imprezach lokalnych i regionalnych.
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§ 28

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie  ochrony  informacji  niejawnych,  stosowanie  środków
bezpieczeństwa  fizycznego  oraz  zarządzanie  ryzykiem  bezpieczeństwa
informacji niejawnych, w tym określanie poziomów zagrożeń;

2) zapewnienie  ochrony  systemów  i  sieci  teleinformatycznych,  w  których
przetwarzane są informacje niejawne, w tym realizowanie zadań inspektora
bezpieczeństwa teleinformatycznego (BTI);

3) kontrola  przestrzegania  przepisów  o  ochronie  informacji  niejawnych
w Komendzie i podległych komisariatach Policji;

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w Komendzie 
i podległych komisariatach Policji;

5) opracowywanie planu ochrony informacji  niejawnych Komendy i  podległych
komisariatów Policji,  w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i
nadzorowanie jego realizacji;

6) prowadzenie  szkoleń  w  zakresie  ochrony  informacji  niejawnych  dla  osób
zatrudnionych w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych;

7) prowadzenie postępowań sprawdzających i kontrolnych wobec: 

a) policjantów i pracowników Komendyi podległych komisariatach Policji,

b) kandydatów do służby/pracy;

8) prowadzenie  procedury  wydania  upoważnienia  do  dostępu  do  informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wobec osób zatrudnionych
w Komendzie i podległych komisariatach Policji;

9) prowadzenie aktualnego wykazu osób posiadających uprawnienia do dostępu
do  informacji  niejawnych  oraz  osób,  którym  odmówiono  wydania
poświadczenia  bezpieczeństwa  lub  je  cofnięto  w  Komendzie  i  podległych
komisariatach Policji;

10) opracowywanie decyzji wewnętrznych i procedur regulujących funkcjonowanie
pionu ochrony oraz decyzji w sprawie zniesienia lub zmiany klauzul tajności w
ramach  przeglądów  dokumentów  niejawnych  w  Komendzie  i  podległych
komisariatach Policji; 

11)  opracowanie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  ochrony  informacji
niejawnych  wynikających  z  przepisów  ustawy  o  ochronie  informacji

26



niejawnych;

12)  podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia
przepisów  o  ochronie  informacji  niejawnych  w  Komendzie  i  podległych
komisariatach Policji;

13)  prowadzenie Kancelarii Tajnej, w tym:

a) obsługa  kancelaryjna  komórek  organizacyjnych  Komendyw  zakresie
rejestracji i dystrybucji dokumentów niejawnych,

b) prowadzenie  ewidencji  i  zbioru  głównego  niejawnych  przepisów
służbowych Komendy,

c) bieżące rozliczanie policjantów i  pracowników komórek organizacyjnych
Komendy z posiadanych dokumentów niejawnych;

14)  prowadzenie Składnicy Akt, w tym:

a) przyjmowanie, ewidencjonowanie, opracowywanie, przechowywanie oraz
zabezpieczenie zasobu archiwalnego,

b) udostępnianie  materiałów  z  zasobu  archiwalnego  uprawnionym
podmiotom,

c) wydawanie  uwierzytelnionych  odpisów  i  wyciągów z  przechowywanych
materiałów,

d) udzielanie informacji z posiadanego zasobu archiwalnego,

e) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;

15)  nadzór  nad  ochroną  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Komendzie
i podległych komisariatach Policji, w tym realizacja zadań przewidzianych dla
inspektora bezpieczeństwa informacji (ABI);

16) przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym od kadry
kierowniczej  Komendy  i  podległych  komisariatów  Policji-  udostępnianie
uprawnionej osobie w celu dokonania analizy;

17) wprowadzanie  meldunków  informacyjnych  wytworzonych  w  Komendzie  i
podległych komisariatach do bazy SMI oraz realizowanie zapytań do SIO oraz
CBIU;

18) prowadzenie  dokumentacji  finansowej  w  zakresie  funduszu  operacyjnego
Komendy;

19) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji
w zakresie właściwości zespołu.

Rozdział  5
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Współpraca jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących 

na obszarze powiatu

§ 29

Komórki organizacyjne Komendy udzielają jednostkom organizacyjnym Policji,

o  których  mowa  w  §  4,  informacji  zgromadzonych  w  bazach  danych,  zgodnie  
z zasadami  określonymi  odrębnymi przepisami Komendanta Głównego Policji.

§ 30

1. W  przypadku  prowadzenia  działań  policyjnych  wykraczających  poza  zasięg
terytorialny komisariatu Policji, działaniami kieruje Komendant, jego Zastępca lub
wyznaczony przez te osoby policjant posiadający przeszkolenie, predyspozycje i
doświadczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku prowadzenia działań blokadowych,  zasady współpracy pomiędzy
komórkami oraz zakres ich działań regulują odrębne przepisy.

3. W   przypadku  konieczności  nagłego  podjęcia  działań  wykraczających  poza
zasięg działania danego komisariatu, dyżurny tej jednostki informuje komendanta
komisariatu oraz dyżurnego Komendy. Dyżurny Komendy o powyższym informuje
Komendanta lub jego Zastępcę, a ten wyznacza policjanta odpowiedzialnego za
kierowanie działaniami i określa jakie siły i środki powinny zostać do tych działań
skierowane.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 31

1. Kierownicy  w  terminie  30  dni  od  dnia  wejścia  w  życie  regulaminu  określą
szczegółowe zakresy zadań podległych komórek organizacyjnych,  karty  opisu
stanowiska  pracy  i  opisy  stanowiska  pracy  dla  poszczególnych  stanowisk
służbowych.
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2. Kierownicy  niezwłocznie  zapoznają  podległych  policjantów  i  pracowników  
z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 32

Szczegółowe  zadania,  karty  opisu  stanowiska  pracy  i  opisy  stanowisk  
pracy,  zachowują  moc,  jeżeli  nie  są  sprzeczne  z  postanowieniami  niniejszego
regulaminu. 

§ 33

Akty  prawne  wydane  na  podstawie  regulaminu,  o  którym  mowa  
w  §  34,  zachowują  moc,  jeżeli  nie  są  sprzeczne  z  postanowieniami  niniejszego
regulaminu.

§ 34

Traci  moc  regulamin  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Lublinie  z  dnia  
16  grudnia  2009  r.zmieniony  regulaminami  z  dnia  11  stycznia  2010  r.,  z  dnia  
27 stycznia 2010 r.,  z dnia 14 maja 2010 r.,  z dnia 24 listopada 2010 r.,  z dnia  
20 grudnia 2011 r.,  z  dnia  30  marca 2012 r.,  z  dnia  27 lutego 2013 r.,  z  dnia  
17 września 2013 r., z dnia 10 stycznia 2014 r. oraz z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

§ 35

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI 
w Lublinie

insp. Dariusz SZKODZIŃSKI
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w porozumieniu:

LUBELSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

nadinsp. Dariusz DZIAŁO 

U Z A S A D N I E N I E 

Komendant Miejski Policji na podstawie art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), wykonuje swoje zadania
przy pomocy podległej mu Komendy.

Uwzględniając  przepis  art.  7  ust.  4  przywołanej  ustawy,  Komendant  Miejski
Policji obowiązany jest ustalić regulamin Komendy w porozumieniu z Komendantem
Wojewódzkim Policji. Wprowadzenie nowego Regulaminu Komendy Miejskiej Policji
w Lublinie ma charakter uzupełniający oraz porządkowy i pozwala na  merytoryczne
uporządkowanie  zadań  komórek organizacyjnych oraz  trybu kierowania. 

Powyższym  aktem  prawnym  dokonano  zmian  w  strukturze  organizacyjnej
Komendy.  Po  dokonaniu  analizy  i  oceny  realizowanych  czynności  przez
poszczególne komórki  i  jednostki  organizacje,  zlikwidowano Komisariat  Policji  VIII
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w  Lublinie,  aw  służbie  kryminalnej  Komendy  Wydział  do  spraw  Przestępczości
Nieletnich.Zadania  dotychczas  realizowane  przez  ten  wydział  w  zakresie
analizowania,  zapobiegania,  przeciwdziałania  przestępczościi  demoralizacji
nieletnich  oraz  realizację  programów  prewencyjnych  stworzonych  w  tym  celu
przesunięto do Wydziału Prewencji KMP w Lublinie. Problematykę rozpoznawania,
zwalczania  przestępczości  nieletnich  i  wykrywania  sprawców  czynów  karalnych
usytuowano w strukturze komisariatów Policji podległych KMP w  Lublinie.

Powyższe  rozwiązania  organizacyjno  –  etatowe  wpłyną  korzystnie  na
sprawność  działania  komórek  i  jednostek  organizacyjnych  podległych  Komendzie
Miejskiej  Policji  w Lublinie oraz podniosą efektywność wykonywanych  dotychczas
działań służbowych.

Zakres dokonanych zmian, po których dotychczasowy Regulamin Komendy
Miejskiej  Policji  w  Lublinie  z  dnia  16  grudnia  2009 r.  (  ze  zmianami   z  dnia  11
stycznia  2010 r.,  z  dnia 27 stycznia  2010 r.,  z  dnia  14  maja 2010 r.,  z  dnia 24
listopada  
2010 r., z dnia 20 grudnia 2011 r., z dnia 30 marca 2012 r., z dnia 27 lutego 2013 r.,
z dnia 17 września 2013 r., z dnia 10 stycznia 2014 r. oraz z dnia 29 kwietnia 2014 r.)
stał się nieczytelny, uzasadnia konieczność wprowadzenia nowego aktu kierowania
Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 

Wejście w życie regulaminu nie spowoduje skutków finansowych w budżecie
pozostającym w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie. 

Egzemplarze regulaminu otrzymują:
Egz. nr 1 -  KMP w Lublinie
Egz. nr 2 -  Wydział Kadr i Szkolenia  KWP  w  Lublinie
Regulamin sporządziła  - Urszula Jędrej nr tel. służb. 8115351
Regulamin sprawdziła:
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