
REGULAMIN 

 
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚWIDNIKU 

 
z dnia 21 grudnia  2012 r. 

 
 

zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świdniku 
 
 

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

 
 

§ 1 
 

 W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Świdniku z dnia 15 lipca 2010 r. 
zmienionym regulaminami z dnia 14 stycznia 2011 r., z dnia 14 kwietnia 2011 r.,  
z dnia 15 grudnia 2011 r., z dnia 29 marca 2012 r. oraz z dnia 16 maja 2012 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
 

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komendant Powiatowy Policji w Świdniku wykonuje na obszarze powiatu 
świdnickiego wraz z terenem Portu Lotniczego Lublin, 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) w § 27: 

a) pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

„25) gromadzenie, opracowywanie, porządkowanie i udostępnianie zasobów 
archiwalnych Komendy;”, 

b) skreśla się pkt 26, 

c) w pkt 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 28 w brzmieniu: 

„28) koordynowanie działań w zakresie udostępniania uprawnionym podmiotom 
materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, w tym również 
zawierających informacje niejawne.”. 

 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 
oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908 i 951.  
 



§ 2 
 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
  W ŚWIDNIKU 
 
 
           mł. insp. Artur ERTMANN  
 

 
 
 
 
 
w porozumieniu: 
 
LUBELSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
 
 
                      nadinsp. Igor PARFIENIUK 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
Komendant powiatowy 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 wyżej 
ustawy komendant powiatowy Policji obowiązany jest ustalić regulamin komendy 
powiatowej Policji w porozumieniu z komendantem wojewódzkim Policji.  

W związku z utworzeniem na terenie działania Komendy Powiatowej Policji  
w Świdniku Portu Lotniczego Lublin zachodzi konieczność ustalenia dla niej nowego zasięgu 
działania. Port Lotniczy Lublin znajduje się na terenie powiatu świdnickiego, ale też gmin 
sąsiadujących, jednak w całości podlega pod zasięg działania Komendy Powiatowej Policji  
w Świdniku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego osobom 
przebywającym w rejonie portu lotniczego utworzono w strukturach Komendy Powiatowej 
Policji w Świdniku komórkę organizacyjną do spraw zabezpieczenia lotniska.   

Dostosowując zapisy regulaminu do obowiązujących przepisów archiwalnych 
dokonano również uaktualnienia zadań realizowanych w Zespole Ochrony Informacji 
Niejawnych. W ramach zmian uszczegółowiono zadania dotyczące działalności archiwalnej 
w Policji. Dotychczasowe zapisy w regulaminie pomijały istotne kwestie dotyczące 
opracowywania, porządkowania i udostępniania zasobów archiwalnych Komendy oraz 
udostępniania dokumentacji zgromadzonej w składnicy akt uprawnionym podmiotom.  
 Z uwagi na powyższe wprowadza się zmiany regulaminu Komendy Powiatowej 
Policji w Świdniku. 

Wejście w życie niniejszego regulaminu nie wywoła skutków finansowych w budżecie 
Komendanta. 


