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REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KOMENDY MIEJSKIEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lomiv
R]OZDZIAN,I
Postanowienia ogrilne
51
Regulamin organr:zacyjny Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Polarnej wLom?y,
zwanej dalej ,,komend4 miejsk{', okre5la szczeg6low4 organizacjg komendy miejskiej,
w tym:
1) kierowanie pracqkomendy miejskiej;

2) strukturE or garrizacyjn4 komendy miej skiej ;
3) zadaniawsp6lne i zakres dzialaniaposzczeg6lnych kom6rek organizacyjnych;
4) wzory pieczgci i stempli;
5) liczbE i rodzaj stanowisk sluZbowych w kom6rkach organizacyjnych komendy
miejskiej.

$2

1.

2.
3.

Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych Paristwowej StraZy
PoZarnej.
Terenem dziaNaniakomendy miejskiej jest miasto tr-omla i powiat lomZyriski, obejmuj4cy
gminy: Jedwabne, N,omha, Miastkowo, Nowogr6d, Pi4tnica,Przfiiily, Sniadowo, Wizna i
Zb6jna.
Siedzibqkomendy miejskiej jest miasto tr'omLa.
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IJZyle w regulaminie organizacyjnym skr6ty oznaczai4
1) KW PSP - Komendq Wojew6dzk4Paristwowej Stra2y Po2arnej w Bialymstoku;
2) OSP - ochotniczq stra?poLarnq
3) JRG - Jednostkp Ratowniczo-GaSnicz4komendy miejskiej;
4) ksr-g- krajowy system ratowniczo - gaSniczy;
5) KDR - Kieruj4ceg o Dzialaniami Ratownic zymi;
6) obszar chroniony - teren dziaNania komendy poszerzony o obszary zgodnie z
porozumieniami zawartymi z Komendantami Powiatowymi PSP s4siadujEcych
powiat6w.

R]OZDZIA\.II
Kierowanie prac4 komendy miejskiej

$4

1.

Prac4komendy miejskiej kieruje Komendant Miejski przy pomocy Zastppcy Komendanta

Miej skiego oraz kierownik6w kom6rek organizacyjnych.
Podczas nieobecnoSci Komendanta Miejskiego, jego zadania i kompetencje w zakresie
okreSlonym w niniejszym regulaminie realizuj e Zastppca Komendanta Miejskiego.
3. Podczas nieobecnoSci Komendanta Miejskiego i Zastppcy Komendanta Miejskiego
n:adz6r nad dzial,alno6ci4 komendy miejskiej sprawuje wyznaczony kierownik kom6rki
organizacyjnej.
4. Zastgpca Komendanta Miejskiego sprawuj e nadz6r nad podporz4dkowanymi kom6rkami
organizacyjnymi.
5.

Kierownicy kom6rek organizacyjnych kieruje prace kom6rek

i

odpowiadajq za ich

prawidlowe funkcj onowanie.
Dow6dca JRG kieruje pracq Jednostki Ratowniczo * GaSniczej i odpowiada za jej
prawidlowe funkcjonowanie.
7. Schemat organizacyjny komendy miejskiej stanowi zaNqczniknr I.
8. Etaty zacj p p o s zcze 96 lny ch kom6rek or gani zacyj nych stano wi zalqcznik m 2.

6.

$5

1. Do podpisu i aprobaty Komendanta Miejskiego Paristwowej Struzy

Polarnej

wLom|y,

1)

2)

3)

4)
5)
6)

2.

3.

zwanego dalej ,,komendantem miejskim", zastrzega siE:
dokumentacjg z zakresu merylorycznego dzialania podleglych bezpoSrednio kom6rek
organizacyjnych, a takae w zakresie spraw obronnych i ochrony informacji
niej awnych oraz bezpieczefrstwa i higieny pracy;
dokumentacjp dotyczqc4 zobowiqzan maj4tkolvych i finansowych, jako dysponenta
Srodk6w budzetowych po parafowaniu przez gl6wnego ksipgowego; projekty pism,
decyzji i innych rozstrzygnigi w sprawach dotyczqcych dochod6w i wydatk6w
budzetowych, inwentaryzacji oraz postgpowari dotycz4cych szk6d wyrz4dzonych w
maj4tku komendy miejskiej, s4przedkladane komendantowi miejskiemu po uzyskaniu
aprobaty gl6wne go ksiqgowego ;
dokumentacjg kierowanq do KW PSP, Komendy Gl6wnej Paristwowej Struiry
Po2arnej, centralnych organ6w paristwa oraz wojew6dzkiej administracji rz4dowej
i samorz4dowej, wojew6dzkiej administracji zespolonej, samorzqdowych jednostek
organizacyjnych miasta i powiatu, organ6w kontroli paristwowej, prokuratury, sqd6w,
kierownictw zwiqzk6w zawodowych i organi zacji spolecznych;
odpowiedzi do senator6w i posl6w;
odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski dotycz4ce dzialalnoSci ZastEpcy Komendanta

Miejskiego, kierownik6w kom6rek organizacyjnych komendy miejskiej oraz iei
stra2ak6w i pracownik6w;
zakresy czynnoSci Zastgpcy Komendanta Miejskiego, oraz straZak6w i pracownik6w

komendy miejskiej;
7) zarzqdzenia, decyzje, rozkazy, delegacje sluzbowe, plany pracy i kontroli i inne
dokumenty koordynujqce dzialania organ6w ochrony przeciwpoharowej na terenie
miasta i powiatu;
8) wladcze akty administracyjne wydawane przez komendanta miejskiego, jako organu
administracj i publicznej.
Zastrzega siE do- aprobaty i podpisu Zastqpcy Komendanta Miejskiego dokumentacjp
z za6eiu merytorycznego dzialania podleglych bezpoSrednio kom6rek organizacyjnych,
z wyj4tkiem-wymienionych w ust. 1. lub wobec ktorych kierownicy kom6rek
organizacyjnych uzyskali pisemne upowaznienie.
Komendant miejski na czas swej dluZszej nieobecnoSci, mohe udzielil, pisemnego
upowainienia Zastqpcy Komendanta Miejskiego do aprobaty i podpisu niekt6rych

dokument6w okreSlonej w ust. 1.
Komendant miejski moLe upowaZnii na pismie funkcjonariuszy kom6rki wla5ciwej ds.
kontrolno - rozpoznawczych do wszczynania postEpowania administracyjnego w zakresie
obj gtym dzialalnoSci4 merytoryczn4 kom6rki.
5. Komendant miejski lub upowa2niony przez niego Zaslgpca Komendanta Miejskiego
przyjmuje interesant6w w sprawach skarg i wniosk6w razw tygodniu.
6. Informacjg o miejscu, dniu i godzinach przyjpt interesant6w w sprawach skarg
i wniosk6w podaje siE do powszechnej wiadomo6ci poprzez wywieszenie jej na tablicy
informacyjnej w siedzibie komendy miejskiej.
7. W przypadku nieobecnoSci komendanta miejskiego i jego zastEpcy interesant6w
w sprawach o kt6rych mowa w ust. 5 przyjmuje kierownik kom6rki organizacyjnej
wlaSciwej ds. organizacyjnych, kt6ry w zaleznoSci o charakteru sprawy mo?,e skierowai
interesanta do kierownika kom6rki wlaSciwej ze wzglEdu na zak'res realizowanych zadah.
8, Zasady skladania i rozpatrywania petycji oraz spos6b postgpowania w sprawach
dotyczqcych petycji okreSla ustawa z dnia 1 1 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2074 r.
po2.1195).
9. Po godzinach pracy komendy miejskiej oraz w dniach wolnych od sluZby interesant6w
w sprawach skarg i wniosk6w oraz petycji przyjmuje dy2urny Stanowiska Kierowania
Komendanta Miejskiego Paristwowej StraZy Po2arnej w tr-omzy.
I0. Zasady funkcjonowania i pelnienia sluzby w Stanowisku Kierowania Komendanta
Miejskiego Paristwowej Stra2y Poaarnej w Lomzy i JRG okreSla regulamin pracy i sluzby
komendy miejskiej rvydany w oparciu o zarzqdzenie Nr 5 KG PSP z dnia 2l czerwca
2006r. w sprawie ramowego regulaminu sluZby w jednostkachorganizacyjnych PSP oraz
regulaminu musztry i ceremonialu pohamiczego.

4.
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.

o zadai kieruj 4ce go kom6rk4 o r ganizacyinqnalely w szczeg6lnoSci :
1) sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym dzialaniem kom6rki

D

organizacyjnej;
podpisywanie pism w zakresie merytorycznego dziaNania komorki organizacyjnej, nie
zastrzeaonych do podpisu przez komendanta miejskiego lub jego zastqpcg;
3) organizowanie odpraw sluZbowych, instruktarzy, szkoleri doskonal4cych w zakresie
merytorycznego dzialania kom6rki organizacyiney
4) nadz6r nad realizacj4plan6w ptacy oraz dyscyplin4 sluZby i pracy;
5) wnioskowanie w sprawach wynikajqcych ze stosunku sluZby i pracy podleglych
stra2ak6w i pracownik6w cywilnych;
6) opiniowanie projekt6w akt6w prawnych i inteqpretacja merytoryaznaprzepis6w prawa
w zakresie dzialania komorki organizacyjnej;
7) opracowywanie projekt6w akt6w wladczych komendanta miejskiego z zak'rest
dzialania kom6rki;
8) okreSlanie szczeg6lowych zakres6w obowi4Tk6w i czynno5ci dla poszczeg6lnych
stanowisk pracy w podleglej kom6rce organizacyjnej;
9) zapeumienie stosowania instrukcj i kancelaryj nej ;
tby. wyaawanie poleceft sluZbowych podlegNym strahakom i pracownikom cywilnym
zakresem dziaLaniapodleglej kom6rki organizacyinej;
ursprawach objEtych
11) sprawowanie trudro* nad ochronq informacji niejawnych oraz kontrola
przestrzegania ustalonych w tym zakresie zasad postqpowania;

2)

12)

sprawo**i" nadzoru nad prawidlowym wykonywaniem obowi4zk6w i

w dziedziniebezpieczefstwa i higieny pracy;

zadah

L3)rozpatrywanie, w zakresie wlaSciwoSci merytorycznej, interpelacji, petycji, skarg
i wniosk6w;
1 4) prowadzenie kontroli wewngtrznej ;
l5)realizacja zadafi w zakresie opiniowania podleglych strazak6w i pracownik6w
cywilnych;
16) sprawowanie nadzoru nad ochron4 danych osobowych w podleglej kom6rce
organizacyjnej;
17)

2.

sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy paristwowej, tajemnic
zwiqzanych ze sluLb6 zasad etyki zawodowej, a takhe honoru, godno6ci i dobrego

imienia sluzby w podleglej kom6rce organizacyjnej;
l8)podejmowanie i inicjowanie dzialan obniZaj4cych koszty dzialalno(ci komendy
miejskiej;
19) planowanie wydatk6w finansowych niezbgdnych do realizacii zada{ kom6rki
organizacyjnej oraz dbaloSi o ekonomiczne ich wydatkowanie.
Kieruj 4cy kom6rkq o r ganizacyjnE upowaznieni s4 do :
1) reprezentowania kom6rki organizacyjnej w stosunkach wewnEtrznych komendy
miejskiej;
2) dokonywania niezbEdnych uzgodnieri z jednostkami organizacyjnymi Paristwowej
StraZy PoZarnej na obszarze wojew6dztwa oraz odpowiednimi merytorycznie
kom6rkami or ganizacvj nymi KW P SP, a takhe instytucj ami zewngtrznymi;
3) bieaqcy rozdziaN zadai w podleglej kom6rce organizacyjnej i nadzorowanie ich
realizacji;
4) delegowanie podleglego stralaka ( pracownika) do wykonywaniazadartia sluZbowego
na terenie miasta tr-omaa i powiatu lomzyriskiego, w pozostalych przypadkach
wnioskowanie do komendanta miejskiego lub jego zastEpcy o wydanie polecenia
wyjazdu sluzbowego;
5) ksztaltowanie wlaSciwych stosunk6w miEdzyludzkich otaz po?qdanego stanu
dyscypliny w kom6rce or ganizacyjnej ;
6) przedlvzenie czasu sluZby podleglego stra2aka (pracownika) w sytuacji zaistnienia
koni e c zno ci r e alizacji p i lnych i w aLny ch zad ah sluZb owych ;
7) zaopiniowanie podleglemu straZakowi (pracownikowi) urlopu;
8) wnioskowanie w sprawach osobowych podleglych stra2ak6w (pracownik6w) oraz
innych sprawach indywidualnych;
9) skladanie wniosk6w we wszystkich sprawach mieszczqcych siq w zakresie dzialania
kom6rki organizacyjnej.
S
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charakterze sluZbowym mog4 byi ujawnione wylqcznie za zgodq
komendanta miejskiego w ramach ruecznictwa prasowego, w oparciu o ustawg z dnia
6wrzeflnia 2001r. o dostgpie do informacji publicznej ( tekst jednolity Dz.U. z2Al4 r.,
poz.782 ze zm.).
Informacji, o kt6rych mowa w ust. I moZe udzielid oficer prasowy komendanta
miejskiego lub osoba przezniego wskazana.
FunkcjE oficera prasowego komendanta miejskiego pelni wyznaczony straZak.
Zadania oficera prasowego w zakresie realizacji zadaft z zak,resu polityki informacyjnej
i wsp6lpracy ze Srodkami masowego przekazu okreSlajq Zasady wsp6lpracy jednostek
krajowego systemu ratowniczo gaSniczego ze Srodkami masowego przekazu
wprowadzone Rozkazem nr 212013 Komendanta Gl6wnego Paristwowej Strazy Polamej
z dniaZ8 stycznia2}l3 r.

1. Informacje o

2.

5.

6.

Kom6rki organizacyjne komendy miejskiej obowi4Tane s4 udzielai oficerowi prasowemu
informacji i wyjaSnieri oraz innej niezbgdnej pomocy w ramach realizowanej dzialalno3ci
informacyjno - promocyjnej ;
Informacji o prowadzonych dzialaniach ratowniczych udziela oficerowi prasowemu KDR,
oficer operacyjny lub sluZba dyhurna Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego
PSP.

7.

Informacji o prowadzonych dzialaniach ratowniczych moZe udzielad:
a. dyhumy Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP lub osoba przez niego
wyznaczona,

8.

b. KDR lub strazak przezniego upowazniony.
Realizacja rzecznictwa prasowego odbywai siE musi

z

zachowaniem przepis6w

o ochronie tajemnicy prawnie chronionej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

$8

i

higieny pracy w komendzie miejskiej jest
Osobq prowadzqce sprawy bezpieczefrstwa
Wznaczony strahak, do zadankt6rego nale?y:
1) prowadzenie kontroli warunk6w pracy oraz przestrzegania przepis6w i zasad
bezpieczerrstwa i higieny pracy;
2) sporz4dzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roktt,
okresowych analiz stanu bezpieczefstwa i higieny pracy zawierajqcych propozycje
przedsipwzigf technicznych i organizacyjnych maj4cych na celu zapobieganie
zagroheniom 2y cia i zdrowia pracownik 6w oraz poprawQ warunk6w pracy ;
3) prowadzenie rejestr6w, kompletowanie i przechowywanie dokument6w dotycz4cych
wypadk6w przy pracy, stwierdzonych chor6b zawodowych i podeirzeri o takie
choroby, a takae przechowywanie wynik6w badari i pomiar6w czynnik6w
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy;
4) przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosk6w dotycz4cych zachowania
wymagari ergonomii na stanowiskach pracy oraz wynik6w z badah i pomiar6w
czynnik6w szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy;
5) ustalanie okolicznoSci i przyczyn wypadk6w przy pracy oraz opracowywanie
wniosk6w wynikaj4cych z badania przyczyn i okolicznoSci tych wypadk6w oraz
zachorowaf na choroby zawodowe, atakhe kontrola rcalizacji tych wniosk6w;
6) wsp6lpraca z wlaSciwymi kom6rkami organizacyjnymi lub osobami, w szczeg6lno$ci
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleri
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz zapewnienia wlaSciwej adaptacji
zawo do wej nowo zatrudnionych pracownik6w;
7) uczestniczenie w pracach, powolanej przez komendanta miejskiego, komisji
bezpieczefrstwa i higieny pracy oraz w innych zaVJadowych komisjach zajmuj4cych
sig problematykq bezpieczehstwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom
zawodowym i wypadkomprzy pracy.

$e
Osob4 realizujqc4 zadania

z zakresu ochrony informacji niejawnych w komendzie miejskiej

jest wyznaczony stralak do obowi4zk6w kt6rego naleZy:
1) administrowanie i nadz6r przetwarzaniem informacji niejawnych;
2\ reahzacja zadart okreSlonych w ustawie z dnia 05 sierpnia 2010r.
informacji niejawnych ( Dz.U. z20l0r. Nr 182, poz.I228)tj.:
a) prowadzenie ewidencji dokument6w niejawnych;

o

ochronie

s1
).
.f

b)

c)

zapewnienie v{ymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych,
pr zetw ar zanych, przec howywanych i prze syl anych ;
opracowywanie i nadzorowanie realizacjt dokumentacji w zakresie ochrony
informacj i niej awnych.
$10

Administratorem danych osobowych w komendzie miejskiej jest komendant miejski. Zadania
okreslone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity:
Dz.U. z 2002r. nr 101 poz.926 ze zm.) realizowane sq przez Wznaczonego stra?aka na
podstawie pelnomocnictwa wynikajqcego z upowahnienia komendanta miejskiego. Do
po dstawowy ch zadah pelnomocn ika nale?y :
1) zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed ich udostgpnieniem osobom
ni eup owaZni onym or az zabr artiem pr zez o s o b g nieuprawni on4;
2) przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy;
3) chronienia danych przed zmian4 utrat4 uszkodzeniem lub zniszczeniem;
4) opracowanie i nadzorowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych;
5) monitorowanie czynnoSci wykonywanych na zbiorze danych;
6) zapewnienie technicznych Srodk6w bezpieczetistwa.

ROZDZIAI,III
Struktura organizaryjna komendy miejskiej
$
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W sklad komendy miejskiej wchodz4nastgpuj4ce kom6rki organizacyjne, kt6re przy
znakowaniu spraw i akt posluguj4sig symbolami:
- synbol - MJRG;
1) Jednostka Ratowniczo - GaSnicza
- symbol - MR;
2) WydzialOperacyjny
- symbol -MZ;
3) Sekcja Kontrolno -Rozpoznawcza
- symbol - MO;
4) Sekcja Organizacyjno - Kadrowa
- symbol - MF;
5) Sekcja Finansowa
- symbol - MT.
6) Wydziat Kwatermistrzowsko -Techniczny
$12
1.

Komendantowi mi ej skiemu podlegaj 4 bezpo Srednio :
1) Sekcja Orgarizacyjno - Kadrowa;
2) Sekcja Finansowa;
3) Wydzial Kwatermistrzowsko -Techniczny;
4) zadaniazzaktesu:
a. ochrony informacji niejawnych;
b. bezpieczeitstwa oraz higieny pracy i sluzby;
c. rzecznlctwa prasowego;
d. ochrony danych osobowych.

2.

Zastgpcakomendanta miej skiego nadzoruj

e:

1) WydzialOperacyjny;
2) Sekcjq Kontrolno - Rozpoznawczq;

6t

l\

-;f

3)

Jednostkg Ratowniczo

-

GaSnicz4.

R]OZDZIAI,TV
Zadanit wsp6lne i zakres dzialania poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych
$
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2.

3.

4.

i

wsp6lpracy migdzy sob6
a takae wsp6lpracujq z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpo2arowej oraz
innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonuj4cymi zadania na
rzecz ochrony przeciwpozarowej i ratownictwa, a takle rcalizuj4 inne zadania z zahesu
ochrony ludnoSci i ratownictwa.
W realizacji zadaft obejmuj4cych czynno5ci kilku kom6rek organizacyjnych ich
prowadzenie nalely do komorki organizacyjnej, kt6rej zakres zadart obejmuje najwiEcej
zadaftlub wla6ciwy przelolony sluZbowy wydal w tym zakresie stosown4dyspozycjg.
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyine dotycz4ce
zakresu i zadah kom6rek organizacyjnych komendy miejskiej rozstrzyga komendant
miejski.
Do wsp6lnych zadari wszystkich kom6rek organizacyjnych komendy miejskiei, ptzy
uwzglgdnieniu ich zakres6w merforycznych, nale?y w szczeg6lnoSci:

l. Komorki organizacyjne maj4 obowi4zek wsp6ldzialania

1

)

2)

3)

i

realizacja budzetu komendy miej skiej ;
podejmowanie dzialah zwiqzanych z wdrahaniem postppu w dziedzinie ochrony
przeciwpolarowej i ratownictwa;
sporzqdzanie programu dzialania oraz planu pracy komendy miejskiej, analiz,
pro gnoz, ocen, informacj i i spraw ozdaf z zakresu realizowany ch zadah;
planowanie

4) wspoldzialanie z ogniwami Zwtqzku Ochotniczych Stra?y

Polarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, OSP i innymi stowarzyszeniami, zwiqzkami zawodowymi
dzialalqcymi w komendzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami

organizacyjnymi;
5) wsp6ldzialanie z kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta w tr-omzy i Starostwa
Powiatowego w LomZy oraz z innymi sluZbami, inspekcjami i strazami, a takhe z
podmiotami ksr-g;
6) wsp6ldzialanie z organami jednostek samorzqdu terytorialnego;
7) zalatwnnie petycji, skarg i wniosk6w oraz odwolari wnoszonych przez obywateli,
insty'tucje i organy wladzy;
S) realizowanie zalecen pokontrolnych;
9) realizowanie zadaf z zakresu spraw obronnych i przestrzeganie zasad ochrony
taj emnicy prawem chronionej ;
10) realizowanie zadartw dziedziniebezpieczefrstwa i higieny pracy;
11) opracowywanie material6w do udostEpniania jako informacja publiczna;
12) wykonywanie zadah wynikaj4cych z akt6w normatywnych oraz prowadzenie
podrgcznych rejestr6w tematycznych akt6w prawnych z obowiqzuj4cego zakresu
dzialania kom6rki organizacyj nej ;
13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokument6w (instrukcji kancelaryjnej)
i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt
archiwalnych i dokument6w do archiwum i ich brakowania;
14) realizowanie zadan zwiqzanych z pelnieniem przez komendanta miejskiego funkcji
w powiatowym i miejskim zespole zaru4dzania kryzysowego;
15) wsp6ludziaNw organizacjiirealizacji szkoleh oraz doskonalenia zawodowego;
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na terenie miasta
powiatu;
i
17) obsluga Systemu Przetwaruania Danych w zakresie dzialaniakom6rki organizacyjnej;
18) archiwizacja danych z system6w informatycznych w zakresie dzialania kom6rki
organizacyjnej na noSnikach zewnEtrznych;
19) bie24ca praca w systemie Elektronicznego Zaruqdzania Dokumentacj4 w zakresie
zgodnym z kompetencjami kom6rek organizacyjnych i przydzielonymi
uprawnieniami.
16)

realizacja przedsiEwzig6 dotyczqcych organizacji ksr-g

$14
Do zadaf Wydzialu Operacyjnego nalelqw szczegllnoSci:
1. Zadaniaoperacyjne:
1) analizowanie stanu zabezpieczenia operucyjnego na terenie miasta i powiatu oraz
przygotowanie komendy miejskiej do organizacji dziatan ratowniczych, w tym
w czasie nadzv'ryczajnych zagro1eh, katastrof lub klpsk Zywiolowych, a takhe nadz6r
nad prawidlowoSciq prowadzenia akcji ratowniczych;
2) opracowywanie plan6w ratowniczych i ich bie?qca aktualizacja;
3) administrowanie i utrzymywanie na bieZqco bazy danych systemu wspomagania
dowodzenia SWD-ST;
4) przyjmowanie zgNoszeri o wystqpieniu zdarzeh niebezpiecznych i dysponowanie
niezbEdnych sil i Srodk6w do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgloszefi.
do wlaSciwych sluzb;
5) koordynacj a dzia\ah ratowniczych lub kierowanie silami i Srodkami zaangazowanymi
w dzialania ratownicze na terenie powiatu;
6) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczEcych tworzenia, przeksztalcania
lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpo2arowej i jednostek ratowniczo
gaSniczych;

7)
8)

9)

analizowanie stanu wyposazenia JRG i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie
wniosk6w w tym zakresie;
zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w
tr-omly, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposaZenia w sprzqt i urzqdzenia
umoZliwiaj4ce dysponowanie oraz kierowanie silami i Srodkami ksr-g na terenie
dz\alania oraz umolliwiaj4ce wsp6lpracq ze Stanowiskiem Kierowania Podlaskiego
Komendanta Wojew6dzkiego PSP;
sporz4dzanie analiz i wniosk6w z dzialanratowniczych prowadzonych przezjednostki
ksr-g, prowadzenie ewidencj i zaistnia\ych zdarzei oraz wydawanie niezbqdnych
zaSwiadczefq

10) wsp6ldzialanie przy planowaniu system6w l4cznoSci dyspozycyjnej, dowodzenia
iwsp6ldzialafiia, a takze system6w alarmowania na terenie dzialania oraz obsluga
urzqdzen monitoringu pozarowego i alarmowania;
l1) przygotowywanie projekt6w um6w zawieranych z jednostkami ochrony
prrl"irrpoLarcwej, innymi sluzbami, inspekcjami, strazami, instytucjami oruz
podmiotami, kt6re dobrowolnie zgodzrly sig wsp6lpracowac w akcjach ratowniczych;
12) nadzorowanie i analizowanie gotowoSci operacyjnej podmiot6w ksr-g oraz
przeprowadzanie inspekcji gotowoSci operacyjnej OSP ksr-g oraz ptzedstawianie
wniosk6w
w tym zakresie;
l3)przlprowadzanie kontroli wewnqtrznej w zakresie gotowoSci operacyjnej JRG
i Stinorriska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w tr-om2y pod wzglgdem

pzygotowania do dzialan ratowniczych;

w

do

ramach odwod6w operacyjnych, wsp6ldzialanie
14) przygotowanie
dzialafi
w zakresie operacyj ne go zabezpieczenia powi at6w sesi ednich;
15) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
16) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzqcych w sklad ksr-g na terenie dzialania;
I7)bieaqce informowanie oficera prasowego komendanta miejskiego o szczeg6lnych
zdarzetiach. odnotowanych w mie3cie i powiecie i postgpie akcji ratowniczych;
18)nadz6r oraz analizowanie i wdrazanie komputerowych system6w wspomagania
dysponowania i koordynowania dzial.aniami ratowniczymi, a tak2e innych system6w
przewidzianych do bieZ4cej analizy gotowoSci operacyjnej podmiot6w ksr-g oraz
wykorzystywanych w dzialalno Sci komendy miej skiej ;

2.

3.

1 9) realizacja spraw doty czqcy ch zarzqdzani a kryzys owe go ;
20) sporzqdzanie harmonogramu sluZby straZak6w Stanowiska Kierowania Komendanta
Miejskiego PSP w N,omzy.
Zadaniaobronne:
1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorcwania nad
przygotowaniami obronnymi w komendzie miej skiej ;
2) realizacja zadah okreslonych w ustawie z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie
informacji niejawnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 182, poz.I228). na podstawie
pelnomocnictwa wynikajqcego z .vqizrraczenia lub upowaznienia komendanta
miejskiego.
Wydzialem Operacyjnym kieruje Naczelnik Wydzialu ds. Operacyjnych przy pomocy
Zastgpcy Naczelnika.

$15
Do zadanJednostki Ratowniczo

1. Zadania operacyjne:
1) organizowanie i

-

Ga5niczei nalel1w szczeg6lnoSci:

prowadzenie akcji ratowniczych podczas poZar6w oraz likwidacji

miejscowych zagroheh;
2) wykonywanie podstawowych czynnosci ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwod6w operacyjnych;
3) wykonywanie specjalistycznyeh czynno6ci ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwod6w operacyjnych z zal<resu dzialan poszukiwawczo - ratownicrych
oraz r atownictwa wodno - nurkowego ;
4) wykonywanie pomocniczych czynnolci w czasie klpsk Zywiolowych oraz innych
miej scowy ch zagr oheti, gdy dzialartrami kieruj 4 inne sluzby;
s) dokumentowanie toku pelnienia sluZby ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem spotzqdzania

i z pr ow adzo ny ch dzi al ah ratowni czych ;
6) przygotowanie wlasnych sil i Srodk6w do wypelniania zadah rutowniczych na
info rmacj

pr zy dziel ony m ob szarue chro nionym ;

wsp6ldzialanie z innymi sluzbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze
chronionym w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeh;
8) tozpoznawanie zagroaeri po2arowych i innych, poznawanie wlasnego terenu dziaNania,
w tym organizacja i udzial w iwiczeni ach na obiektach;
e) udziaN, w aktualizacj i :
7)

a) stanu gotowoSci operacyjnej,
b) procedur ratov,rniczY ch,
c) dokumentacji oPeracYjnej;
l0) udzial w przygotowaniu anal\zz dzialahratowniczych;

1 ) sporz4d zanie harmonogram6w sluZby strazak6w JRG;
12) sporzqdzanie na potrzeby kom6rki organizacyjnej wla5ciwej ds. finansowych
imiennych miesiEcznych zestawieri czynnoSci uzasadniaj 4cych przyznanie dodatku za
sluzbp w warunkach uci4Zliwych lub szkodliwych dla zdrowia wedlug zasad
okreSlonych w przepis ach szczeg6lowych;
13) sporz4dzanie na potrzeby kom6rki organizacyjnej wlaSciwej ds. kadrowych
imiennych rocznych zestawieri czynnoSci uzasadniajqcych podwyhszenie emerytury
funkcjonariusza PSP wedlug zasad okreSlonych w przepisach szczeg6lowych.
Zadania szkoleniowe:
1) planowanie i organizowanie szkoleri na potrzeby komendy miejskiej i ksr-g na terenie
miasta i powiatu,
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego czlonk6w ochotniczych
strazy po2arnych w zakresie ratownictwa,
3) inicjowanie przedsiqwzigd w zakresie kultury fizycznej i sportu z udzialem
podmiot6w ksr-g na obszarze miasta i powiatu,
4) organizowanie obowi4zkorvych zajgt wychowania frzycznego wymaganych
stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawno$ci frzycznej
stra2ak6w oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego
stra2ak6w i pracownik6w cywilnych komendy miejskiej.
Jednostk4 Ratowniczo - Gafnicz4 kieruje Dow6dca Jednostki Ratowniczo - Ga6niczej
przy pomocy Zastgpcy Dow6dcy Jednostki Ratowniczo - GaSniczej.
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3.
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l.

Do zadah Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej nale?y w szczeg6lnoSci:
I) rozpoznawanie zagrohen pozarowych i innych miejscowych zagroleh poprzez
przeprowadzanie czynnodci kontrolno-rozpoznawczy ch;
2) wsp6lpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy
oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu
zabezpieczenia ppo2. oraz likwidacj i innych miej scowy ch zagroleh;
3) inicjowanie i koordynowanie dzial,ah zmierzajqcych do poprawy stanu ochrony
przeciwpalarowej na terenie miasta i powiatu;
4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagroheh pozarowych i innych
miejscowychzagro2en;
5) opracowywanie projekt6w decyzji i postanowieri w zakresie poprawy stanu
zab ezpie czenia pp o 2. o raz I ikwidacj i innych mi ej sco wy ch zagr o Zeh;
6) analizowanie przyczyn po?arow zaistnialych na terenie miasta i powiatu, w tym
nieprawidlowoSci, kt6re przyczynily siq do ich powstania orazrozprzestrzeniania siq;
7) opracowywanie opinii dotycz4cych bezpieczefstwa pozarowego budynk6w, innych
obiekt6w budowlanych i teren6w oraz imprez masowych;
8) organizowanie i prowadzenie dzia\alnoSci informacyjnej w zakresie upowszechniania
i przestrzeganie przepis6w przeciwpozarowych;
9) rozpoznawanie mo2liwoSci i warunk6w prowadzetia dzia\.af ratowniczych przez
jednostki ochrony przeciwpoZarowej ;
10)przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie
przekazywania do uzytku obiekt6w budowlanych;
ocen stanu bezpieczertstwa w zakresie ochrony
1 1) przeprowadzanie analiz i
przeciv,rpoaarowej w odniesieniu do poszczeg6lnych rodzaj6w budynk6w, innych
obiekt6w budowlany ch oraz teren6w;
l2)wykonywanie zadaf w stosunku do zaklad6w o zwiEkszonlrrn i duzym ryzyku
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w zakresie zapobiegania powaZnym awariom przemyslowym w oparciu o ustawE
prawo ochrony Srodowiska;
l3)wdraZanie w dzialalnoSci kontrolno - rozpoznawczej nowych wymagah zawartych
w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie
przeciwpoZarowej oraz Polskich Normach dotycz4cych bezpieczefrstwa poZarowego;
l4)nadzorowanie przestrzegania przepis6w przeciwpozarowych na terenie dzialania
komendy miejskiej;
15)opracowywanie zestawieri obejmuj4cych wyniki kontroli przestrzegania przepis6w
przeciwpozarowych oraz kontroli dzialaf zapobiegaj4cych powaZnym awariom
przemyslowym;
16)udzial w organizacji i uzgadnianiu sposob6w polqczenia systemu monitoringu

2.

po2arowego z komend4.
- Rozpoznawczq kieruj e Kierownik Sekcj i.

Sekcj 4 Kontrolno

$17
Do zadan Sekcji Organizacyjno - Kadrowej nalety w szczegolno6ci:
1. Zadania orgarizacyjne:
1) realizowanie zadaft.z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
2) organizowanie odpraw sluZbowych, narad i konferencji z udzialem komendanta
miejskiego;

opracowywanie i ewidencjonowanie zarzqdzen, decyzji, rozkaz6w, instrukcji
i wyycznych komendanta miej skiego ;
4) prowadzenie spraw obiegu dokument6w i instrukcji kancelaryjnej w komendzie
miejskiej;
5) organizowanie wsp6lpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi
instytucj ami i j ednostkami ochrony przeciv'rpo?arowej ;
6) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosk6w z zakresu dzial.ania komendy
miejskiej;
7) opracowywanie propozycji zmian struktur wewn4trz organizacyjnych komendy
miejskiej;
S) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewngtrznej kom6rek organizacyjnych
komendy miejskiej i jednostki ratowniczo - gaSniczej;
9) realizowanie zadaf z zak,resu petycji, skarg i wniosk6w, prowadzenie ewidencji
petycji, skarg i wniosk6w dla komendy miejskiej;
10) prowadzenie kancelarii og6lnej i sekretariatu komendanta miejskiego;
11) ewidencjonowanie pieczEci i stempli w komendzie miejskiej;
12) prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw zwiqzanych z archiwizacjq

3)

dokument6w tj. przyjmowania dokument6w
dokument6w i brakowania dokument6w.

2.

do

archiwum, udostEpniania

Zadaniakadrowe:
1) realizowanie zaloaehpolityki kadrowo - placowej komendanta miejskiego;
2) przygotowywanie zakres6w czynnoSci dla kieruj4cych kom6rkami organizacyjnymi
w komendzie miejskiej w tym dow6dcy JRG;
3) opracowywanie regulamin6w, wytycznych i procedur dotycz4cych sluzby i pracy
w komendzie miejskiej;
4) opracowywanie propozycji zmian struktur wewn4trz organizacyjnych komendy
miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etat6w;
5) prowadzenie spraw osobowych stra:2ak6w i pracownik6w cywilnych oraz emeryt6w
i rencist6w komendy miejskiej;

il

