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Załącznik do zarządzenia nr 66/12/2019  Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie
 nr 54/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Kultury, Sportu i Partycypacji 
 
                                                                  Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Kultury, Sportu i Partycypacji

stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 54/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Kultury, Sportu i Partycypacji

Zastępca
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ds. Kultury, Sportu
i Partycypacji
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Wydział Kultury

sp. ds.
organizacyjnych KL-OR

Dyrektor
Wydziału

KL

Zastępca Dyrektora 
ds. mecenatu

kultury i współpracy
z organizacjami
pozarządowymi

Referat ds. budżetu i kontroli podmiotów realizujących
zadania miasta Lublin  w zakresie kultury 

kierownik referatu

wsp. ds. budżetu

wsp. ds. kontroli 
podmiotów realizujących
zadania miasta Lublin 

w zakresie kultury

Referat ds. mecenatu kultury

kierownik referatu KL-BM

wsp. ds. organizacji 
wydarzeń kulturalnych

Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

kierownik referatu KL-OP wsp. ds. współpracy
 z organizacjami 
pozarządowymi

KL-OP-I

Referat ds. miejskich instytucji kultury

kierownik referatu KL-IK wsp. ds. miejskich 
instytucji kultury KL-IK-I

        Schemat graficzny struktury organizacyjnej 
       Departamentu Kultury, Sportu i Partycypacji

Zastępca Dyrektora 
ds. miejskich instytucji 

kultury 
i międzynarodowych 

projektów kulturalnych

Referat ds. międzynarodowych projektów kulturalnych 

kierownik referatu KL-RK

Referat ds. komunikacji zewnętrznej i promocji kultury

kierownik referatu KL-KP
wsp. ds. komunikacji

zewnętrznej i promocji 
kultury

KL-KP-I

wsp. ds. 
mecenatu kultury

KL-BM-II

Referat ds. promocji audiowizualnej – Lubelski Fundusz 
Filmowy

kierownik referatu KL-PA wsp. ds. promocji 
audiowizualnej

KL-PA-I

wsp. ds. 
międzynarodowych

 projektów 
kulturalnych

KL-RK-II

DKSP

KL-ZI

KL-BK-II

KL-BK-I

KL-BK

KL-BM

KL-BM-I

KL-BM-II

KL-ZII

wsp. ds.
strategii rozwoju kultury KL-ST  
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Zastępca
Prezydenta

ds. Kultury, Sportu
i Partycypacji

ZKSP

Wydział Sportu

Referat ds. sportu

sp. ds. budżetowo-
-ekonomicznych ST-BE

Zastępca
 Dyrektora

                                  ds. finansowych                                  

ST-SP ST-SP-I
sp. ds. komunalnych
obiektów sportowych

ST-SP-IIwsp. ds. sportu

ST-ZII

Dyrektor
Wydziału

wsp. ds.
organizacyjnych i obsługi Lubelskiego

Centrum Organizacji Sportowych
ST-OR

ST kierownik referatu

Referat ds. kontroli i nadzoru nad stowarzyszeniami
 i związkami sportowymi 

kierownik referatu ST-KN

wsp. ds. kontroli 
i nadzoru 

nad stowarzyszeniami
i związkami sportowymi

ST-KN-I

Referat ds. organizacji wydarzeń i projektów sportowych

kierownik referatu
wsp. ds. organizacji 

wydarzeń 
i projektów sportowych

ST-PS-IST-PS

Dyrektor
Departamentu Kultury, 

Sportu i Partycypacji
DKSP

wsp. ds. wypoczynku ST-WE
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Zastępca
Prezydenta

ds. Kultury, Sportu
i Partycypacji

ZKSP

Biuro Partycypacji Społecznej

Dyrektor Biura PS

sp. ds. 
budżetowo-

-ekonomicznych
PS-OR

Referat ds. partycypacji społecznej

kierownik referatu PS-PS     wsp. ds. 
partycypacji społecznej

PS-PS-I

Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

kierownik referatu PS-OP

    wsp. ds. współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi

PS-OP-I

Dyrektor 
Departamentu Kultury, 

Sportu i Partycypacji
DKSP

    wsp. ds. Komisji 
Dialogu 

Obywatelskiego 
i kontroli realizacji

 zadań publicznych

PS-OP-II

Zastępca 
Dyrektora 

ds. równego 
traktowania
i konsultacji 
społecznych

PS-ZI

sp. ds. 
administracyjnych PS-AD

Referat ds. konsultacji społecznych

Referat ds. równego traktowania i projektów społecznych

kierownik referatu     wsp. ds. 
konsultacji społecznych

PS-KS-IPS-KS

kierownik referatu PS-RT

    wsp. ds. 
równego traktowania

PS-RT-I

PS-RT-II    wsp. ds. 
projektów społecznych



Biuro Rozwoju Turystyki

Prezydent Miasta Lublin

Zastępca
Prezydenta

ds. Kultury, Sportu
i Partycypacji

ZKSP

Dyrektor 
Departamentu Kultury, 

Sportu i Partycypacji
DKSP

Dyrektor Biura BRT

sp. ds. 
organizacyjnych BRT-OR

sp. ds. 
budżetowo-finansowych BRT-BF

Referat ds. rozwoju oferty turystycznej

kierownik referatu BRT-OT
wsp. ds. 

współpracy z branżą
 turystyczną

BRT-OT-I

Referat ds. promocji turystycznej

kierownik referatu BRT-PT wsp. ds. 
promocji turystycznej BRT-PT-I

Legenda

Wydział lub biuro

Stanowisko
Kierownictwa 

Urzędu

symbol
st. pracy

Stanowisko
dyrektora 

departamentu

symbol
st. pracy

Stanowisko
dyrektora wydziału

lub dyrektora
biura

symbol
st. pracy

Referat

Stanowisko kierownika
referatu

symbol
st. pracy

sp. – stanowisko pracy symbol
st. pracy

wsp. – wieloosobowe
stanowisko pracy

symbol
st. pracy
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