Załącznik do regulaminu
Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
z dnia 19 września 2008 r.

Do zadań Stanowiska Samodzielnego do spraw Prasowo-Informacyjnych należy:
1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez
Komendanta Powiatowego Policji;
2) organizowanie kontaktów Komendanta Powiatowego Policji z mediami;
3) informowanie regionalnych środków masowego przekazu o przedsięwzięciach
realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy, w szczególności poprzez
przygotowywanie i przekazywanie mediom komunikatów prasowych, materiałów
fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz zamieszczanie przygotowanych
materiałów na właściwych policyjnych stronach internetowych, w tym aktualizowanie w
wymienionym zakresie strony internetowej Komendy;
4) udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środkom masowego przekazu informacji
o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie powiatu;
zakres i forma udzielania takich informacji wymaga każdorazowo akceptacji rzecznika
prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy;
5) udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania;
6) udział w szkoleniach z zakresu kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze
środkami masowego przekazu oraz organizowanie szkoleń z tego zakresu dla
pracowników i funkcjonariuszy Komendy;
7) po uzgodnieniu z rzecznikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest Komendant Powiatowy
Policji oraz podległe mu komórki;
8) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom
masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy;
9) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na
terenie powiatu, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policji w celu
rozwiązania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk
kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem;
10) tworzenie, współtworzenie oraz współuczestnictwo w realizacji programów prewencji
kryminalnej;
11) współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania
bezpieczeństwa i porządku publicznego;
12) współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi
oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
13) współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby KWP w
Bydgoszczy i innych jednostek organizacyjnych Policji;
14) realizacja zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej, w szczególności poprzez
zapewnienie właściwego przepływu informacji między policjantami i pracownikami
cywilnymi, a kierownictwem Komendy.

