KoMENDA
w FolnoniU

Zarząrlzenie

Nr

l2ol5

^o Państwowej Stazy Pozamęj
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkjęgo
Z

dniaro

czer-wca

20l5I.

w spra\Ą.ie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożamej W Szamotułach

Na podstawię art 13a ust. 4 usta!ły z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Strazy
Pożamei c,t Dz U. z20I3 r. poz.1340 ze Zmianami) Zalządza się, co następuje:
§1
ZaL\\|eldzafi regulamin organizacyjny Komendy Po\łiatowej Póstwowej Straży Pożamej
W Szamotułach, ustalony decyzją nr 9/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Strazy
Pożamej w Szamotułach z dńa |4 k\łiętnia 2015 r. w splańe ustalęnią regllaminu
olganizacyjnego Komendy Powiatowej Pństwowej Straży Pożamej w Szamotułach.

§2

Z dniem wejściaw życie zarządzeńa traci moc zarządzenie Nr 28/2014 Wielkopolskiego
Komendanta Woi ewódzkiego Pństwowej strazy Pożamej z dńa 2'l stycznia 20 l 4 r.
w splawie zatwię.dzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożamei w szamotułach,
§ 3.

o którym mowa w § 1 wchodzi w życie z

Zarządzert|e \łTaz z legulaminem,
podpisania.
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Decyzja Nl9/2015
Komendanta Powiatowego Pańsh/vowej straży Pożarnej
z d|ia 1Ą

042015l

W szamotu]ach

sprawle Usta|en]a regUlaminU olgan Zacy]nego
Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej W Szamotułach
W

Na podstawie art, 13a ust 4 ustawy Z dnja 24 sierpn]a ]99] r. o Państwowej straży Pożamej
,11
|J
72013l , poz 1340 Z dnia 19 2a13l t ) ) zażądza się, co następuie:
{Dz

§

1,

Ustalam regUlarnin organizacyiny KOmendy POW]atowej Państwowej straży Pożarnej W szamotulach,
stanowiący Zalącznik do decyzj ,

§2,
Zmiana regulaminU dokonUje się

W

iryb e tożSan]ym Z trybem jego Ustalenia

§3
Regularnin Wchodżi W życie W termin]e określonym W zażądzeniu Komendanta Wojewódzk]ego
Państwowej straży Pożamej W PoZnaniu Zatwlerdzaią,cym jego treść

§4,
W temne Wejścia W życie regulaminu, traci moc decyzja z dnia 22.11.2a1!, W sprawie Usta]enia
requ amjnU orqanizacyjneqo Komendy Powiatowei Państwowei siraży Poźarnej W szamotułach,

podpis
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Załącalik do Decyzji Nl9/20]

5

Kolnendanta Poiviatowego
Państwowej strażł,Pożarncj \ł
szamotulach
zdnia ]4 04 .20] 5 r
w sprawie ustalenia legulanjnu
organizacyjnego Kolncndy PowlatoWej
psp w szalnotułach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KoMENDY PowIATo\ilEJ
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ
W SZAMOTUŁACH

l

REGULAMlN ORGAN|ZACYJNY
KOMENDY POW|ATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ
W SZAMOTUŁACH
RozDZlAŁ

l

Postanowienia ogólne
§
w

'1, Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarne]

Szamotulach Zwanej dalej ,,komendą powiatową', określa szczegółową olganizację

komendy powiatowej, W tym:

1)
2)
3)
4)
5)

kierowanie pracą komendy powiatowej;
strukturę organizacyjnąkomendy powiatowej;

zadania wspólne izakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
Wzory pieczęc] istempli;

|iczbę

i

rodzaj stanowisk służbowychw komórkach organizacyjnych komendy

pow atowe].

§ 2,1, Komenda jest Zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych/miejskich
Państwowej Straźy Pozarnej,

2,
3,
1)
2)
3)
4)

Terenem działania komendy powiatowejjest obszar powiatu szamotulsk]ego,
Siedzibąkomendypowiatowej

jestmiasto Szamotuły.

§ 3, Użyte w reguIaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

KP PSP - komendę powiatową Państwowej Stlaży Pożarnej;
OSP - oc|-otnicząskaż pażarną
jrg

- 1ednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Poźarnej;

(sr-9- krajowy system ,atown czo

-

gas,,]

cly,

RoZDZ|AŁ ll
Kierowanie pracą komendy powiatowej
§ 4, 1, Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
ZWanego dalej,,komendantem powiatowym", Zastzega się dokUmentację:

1)

dotyczącą zobowiązań majątkowych

i

finansowych, jako dysponenta środków

budźetowych po parafowaniu głóWnego księgowego; projekty pism, decyzji iinnych

i

rozstrzygnięć

w

inwentaryzacji

oraz postępowań dotyczących szkód Wyrządzonych W

sprawach dotyczących dochodów

wydatków budżetowych,
majątku

jednostki, są przedkladane komendantowi powiatowemu/miejskiemu po uzyskaniu
aprobaty głównego księgowego;
2)

kierowaną do Komendy Wojewódżkiej

PSP,

Komendy Głównej Państwowej Straży

Pożarne;, centra|nych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej

i

samorządowej, wojewódzkiej administrac]i Zespolonej, samorządowych jednostek

organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów,
kierownictw związków zawodowych

i

organizacji społecznych;

3)

pisma kielowane do senatorów i posłów;

4)

odpowiedzi

na skargi

i

wnioski dotyczące działalnościzastępcy komendanta

powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz
jej pracowników;
5)

zakresy czynności zasiępcy komendanta powiatowego, oraz pracowników i strażaków
komendy powiatowej;

6)

zafządzenia, decyż)e, rczkazy, de|egacje służbowe, plany pracy
dokumenty koordynujące działania organów ochrony

prz

i

kontroli

i

inne

eciwpozarowej na terenie

powiatJ/oowiatóW Ziems<'ego i g.odzkiego;
7)

władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowegoi l\,'Iiejskiego,
jako organu administracji pubJicznej.

2.

Zastrzega się

dokumentaclę

z

do podpisu

i

aprobaty zastępcy komendanta powjatowego

zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek

organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1, ]ub wobec których kierownicy
komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie,

3, Komendant powjatowy

lub upowazniony przez niego zasiępca

komendanta

powiatowego przyjrnUje interesantóW W sprawach skarg, wniosków, zaża|eń iodwołań

raz w tygodniu, w poniedziałki, w godzinach od

1530

do

'l6oo

w budynku komendy

w pokoju nr 10,

Rozdział lll
Struktura organizacyjna komendy powiatowej/miejskiej

§ 5, W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organiZacyjne, które
przy znakowaniu spraw i akt posługują się symboIami:

kontro|no-rozpoznawcza

'1)

sekcla

2)

sekcja kwaterm istrzowskołechniczn

3)

samodz]elne stanowisko pracy ds,

4)

sekcja

5)
6)

a
finansóW

organizacyjno-kadrowa

operacyjny
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

wydział

'1 Komendantowi powiatowemu podJegają bezpośrednio:
§ 6

'1)

2)
3)
4)

samodzielne stanowisko pracy ds, finansów;
sekcjaorganizacyjno-kadrowa;
sekcja kwate,TistrzowskołechricznaI
sekqakontrolno-rozpoznawcza;

-symbo]

-

PZ;

-symbol

-

PT;

-symbol

-

PF;

-symbo|- PO;
-symbo|- PR;
-symbo| PJRG,

2, Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

1)

wydzial operacyjny;

§ 7, 1,Sprawy w zakresie ochrony informacji niejawnych realjzowane są przez naczelnika

wydziału operacyjnego pełniącego jednocześnie funkcję pełnomocnika ds. ochrony
informacji n'ejawnych

2, Realizulący zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych używa symbolu

-

PoIN

§ 8. W

wydziaIe operacyjnym funkcjonuje Stanowisko Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP,

2)

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,

RozdżiałlV
Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 9,1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między
sobą a także Współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony pżeciwpożarowej oraz
innymi jednostkami adminisiracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na

zecz

ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realiZUją inne Zadania z zakresu ochrony
lLdności,
2. W KP

PSP realizowane są Zadania z Zakresu informacji medialnej (zespół prasowy

składający się oficerów prasowych), zadana oficerów prasowych nadzoruje

i

okreśa

w decyzli Komendant Powiatowy,

3, W KP PSP rea]]Zowane są zadania Administratora Bezpieczeństwa

Informacji

(ABl), które nadzoruje oraz okreśJa w decyzji Komendant PoWiatowy,

4, W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych

ich

prowadzenie na|eży do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej
zadań Jub właściwyprzełożony służbowy wydał w tym zakresie siosowną dyspozycję.

ż

5. Sprawy

nieuregUiowane niniejsZym regUlaminem Iub spory kompetencyjne

dotyczące zakresu

i

zadań komórek organizacyjnych komendy rozsIlzyga komendant

poWiatoWy,

6, Do wspólnych zadań wszysikich komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
przy uwzględnienlu ich ZakresóW merytorycznych, nalezy w szczególności

1)

planowanie i lealizaąa budżetu komendy powiatowej;

2)

podejmowanle dzialań Związanych

:

Z Wdrażaniem postępu W dziedzinie

ochrony

przec,Wpożarowej i,aiown'ciwaI

3)

sporządZanie programU dZ]ałania oraz pIanu pracy komendy powiatowej, analiZ,
prognoZ, ocen, informacji iSprawozdań z zakresu realiZowanych Zadań;

4)

Współdziałanie z ogniwami ZWiąZkU ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospo|ite]

PoIskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi

w

komendzie

powiatowej oraz innymi organami i]ednostkami organizacyjnymi;

5)

wspóldziałanie

z

komórkami organ|Zacyjnymi Starostwa oraz

z

innymi służbami,

inspekcjaml jstrazami, a także z podmiotami ksr-g;

6)

współdziałanie z

7)

załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych

org anam

i

jed nostek Samorządu teryiorialnego;

pzez obywaie|i,

instytuc]e

iorgany wladzy;

8)

reallzowaniezaleceńpokontrolnych;

9)

realizowanie zadań

z

zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony

tajemnicy prawem chronionej;

'10) realizowanie zadań

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

1'1) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

12) wykonywanie Zadań

Wynikających

z

aktów normatywnych oraz prowadzenie

w iym w czasie nadzwyczajnych zagroźeń, katastrof lub klęsk źywiołowych, a także
nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcli ratowniczych;

2) opracowywanie

planóW latowniczych iich b]eżąca aktua|izacja;

3) przyjmowanie zgłoszeń

o

i

wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych dysponowanie
niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanle zgłoszeń

do Właściwychsłużb;

4)

koordynacja działań ratowniczych |ub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5)

przygotowywanie dokumentac]i
Jub Iikwidacli 1ed nostek

w sprawach dotyczących tworzenia, pzekształcania

ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;

6) analizowanie stanu wyposażenia jednostek raiowniczo - gaśniczych i innych

podmiotów

ksr-g oraz przedstawian]e WnioskóW W iyrn Zakresie;

7) zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP,
Ustalanie potlzeb W Zakres]e jego Wyposażenia w sprzęi i urządzenia umożliwiające
dysponowanie oraz kierowanie silami L środkami ksr-g na obszarze dzińłafla onz
umoź]iwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego
PSPI

8) spożądzan e analiz i WnioskóW z dzialań ntowniczych prowadzonych przez podmioty
ksr-9, prowadzenie ewidencji zajstniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych
zaświadczeń;

9) współdziałanie przy pJanowaniu systemów 1ącznościdyspozycyjnel, dowodzenia
lWspółdziałania a także systemóW a]armowania na obszarze działania oraz obsłUga
urządzeń monitoringu pozarowego i alarmowania;
1

0)

z

jednostkami ochtony
przygotowywanie projektów umów zawieranych
przeciwpożarowej, innymi słuzbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz
podmiotami, które dobrowo|nie zgodziły się współpracowac w akcjach ratowniczych;

1

,1)

12)

nadzorowanie gotowości operacyjną ]lg

onz

innych podmiotóW ksr-g, ana|izowanie
gotowości operacyjno
technicznej na podstawie rapońów dobowych oraz
prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

-

przeprowadzanle inspekcji gotowości operacylnej 1rg oraz OSP na obszarze powiatu
pod względem pzygotowania do dZiałań ratowniczych;
do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresje
operacyjnego Zabezpieczen a powiatóW sąsiedn]ch;

13) przygotowan ie

14) koordynowan ie prac W Zakresie fUnkcjonowania ksr-g;

15)prowadżenie ewidencji podmiotów WChodzących

W

skład ksl-g na obszarze działania;

16)nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu
pożarowego z komendą powiatową

8

17)bieżące informowanie oficerów prasowych komendanta powiatowego o szczególnych
zdazeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
1

8)

organizowanie obowiąZkowych zajęc wychowania fizycznego wymaganych stosownymi
przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej skażaków systemu
codziennego iSKKP oraz prowadzenie spraw z zakresu szko|enia i doskonalenia
Zawodowego strażakóW systemu codziennego pracownikóW cywilnych komendy

i

powiatowej;

19)prowadzenie spraw

w

zakresie organizowania, koordynowania

nad przygotowaniami obronnymi W komendzie powiatowej;

i

nadzorowania

i

pzedstawianie
20) koordynowanie realizaĄi zadań obronnych; sporządzanie
komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych anaIiz stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera]ących propozycje przedsięwzięć iechnicznych i
organizacylnych mających na ceJu zapobieganie zagrozeniom zycia zdrowia
pracowrików oraz pop,awę warunhów pracy:

i

i

przechowywanie dokumentów dotyczących
WrypadkóW przy pracy, stwierdZonych chorób Zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a
także przechowywanie WynikóW badań i pomiaróW czynnikóW szkodliWych dla Zdrowia W

21)prowadzenie rejestrów, kompletowanie

środowisku pracy;

ie

komendantowi powiaiowemU WnioskóW dotyczących zachowania
wymagań ergonomii na stanowiskach vacy oruz wyników z badań pomiarów
czynników szkodIiwych dja zdrowia w środowisku pracy;

22) przedstawian

i

23)ustalanie okoIiczności j przyczyn wypadków plzy vacy oraz opracowywanie wniosków
Wynikających Z badania pzyczyn i okoliczności tych WypadkóW oraz zachorowań
na choroby Zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
24)współpraca z właściwymikomórkami organizacyjnymi Iub osobami, w szczególności w
zakresie organizowania i Zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwejadaptacji zawodowej nowo
zatrudnionych pracowników;
25) uczestn

iczenie

w

pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się
prob|ematyką bezpieczeństwa
higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom
zawodowym iwypadkom przy pracy,

i

§ 12, Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej na|eży w szczególności:
1)

organizowanie

] prowadzenie akcji ratowniczych w czasie wa|ki

z

pożanml anz

Iikwidacji miejscowych za$ ożeń,,

2l dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzg|ędnieniem spoządzania
informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

9

3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie k|ęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń, gdy dzlalaniami kierują inne słuzby;

4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
W

ramach odwodÓW operacyjnych;

5) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych z zakresu jrg Szamotuły;

6) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań

ratowniczych

na przydzie onym obszarze chronionym;

7) wspóldziałanie z innymi służbamiratowniczymi na przydzle|onym obszarze działania
w zakresie doskonalenia ]ikwidacji zdarzeń;

8) rozpoznawanie zavażeń pażarcwy]h i innych, poznawanie
W tym

9)

Własnego terenu działanla,

olganizacja udziałw ćwiczeniach na obiektach;

rea izowanie zalęć sportowych dla strazaków pełniących sluzbę w jrg;

prowadzenie doskonalenia zawodowego

1

0)

1

'1)udział w aktualizacji:

a)

stanu gotowości operacyjnej,

b)

procedUr ratoWnicZych,

c)

dokumentacjl operacyjnej;

12)udzlał w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
13)

przeprowadzanie inspekcji gotowoścloperacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu
pod wzg|ędem przygotowanla do działań ratowniczych;

i

14)pIanowanie
organizowanie szkoleń
na obsZarze powiaiu;

na potrzeby komendy

powiatowej

i

ksr-g

15)organizowanie szko enia i doskonaIenia zawodowego dIa członkóW ochoiniczych straży
pożarnych w zakresie latownictwa;
16)inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kutury fizycznej ispońu z udziałem podmiotów
ksr-g na obsZarze powiatu;
1

7)

organizowanie obowiązkowych zajęc wychowania fizycznego wyma9anych stosownymi
przepisami, prowadZenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków JRG

oraz prowadzenie spraw

z

zakresu szkolenia

i

doskonalenia zawodowego

strazaków JRG;
§ 13- Do Zadań sekcji kontrolno-rozpoznawczej

'1)

rozpoznawanie zavożeń pożarowych

l

na|eży W sZczególności:

innych miejscowych zawożeń papftez

przeprowadzan ie czynności kontro] no-rozpoznaw czy

ch,,

l0

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

z organami Poicji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy
oraz organami admin]stracji i innymi lnstytucjami w zakresie poprawy stanU
współpraca

zabezpieczenia ppoż, oraz Jikwidacji innych miejscowych zagroźeń;

i

inicjowanie
koordynowanie działań zmierzalących
przeciwpożarowej na terenie powiatu;
opracowywanie

i

aktua|izacja kata|ogu

miejscowych zagrozeń;

i

do poprawy stanu

ochrony

mapy zagrożeń pożarowych i innych

i

postanowień w zakresie poprawy stanu
opracowywanie projektów decyzji
zabezpieczenia ppoż, oraz likwidacji innych miejscowych zagrozeń;

na terenie

W iym
prżyczyn
powstania
nieprawidłowości, które
ły się do ich
oraz rozpzestrzeniania się;
analizowanie przylzyn pożalów Zaistniałych

powiatu,

opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pozarowego budynków, innych
obiektów budowlanych iterenów oraz imprez masowych;
organizowanie i prowadzenie działa]nościinformacyjnej W Zakresie upowszechniania
i prZestrZeganie prZepisóW prZeciWpoźarowych;

rozpoznawanie możliwośCii warunków prowadzenia dzialań ralownlczych przez
.ednostki ochrory przeciwpozarowej:

10) przygotowywanie plojektu stanowiska komendanta powiatowego
przekazywania do użytku obiektów budow|anych;

w

sprawie

i

ocen stanu bezpieczeństwa W zakresie ochrony
przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczegó|nych rodzajów budynków, innych

1'1) przeprowadzanie analiz

ob'ektów oudow anych oraz ie,enówI

'12) wykonywan e zadań w stosunku do zakladów o zwiększonym i duzym ryzyku
w zakresie Zapobiegania poważnyrn awariom przemysłowym w oparciu o ustawę
prawo ochrony środowiska;

13) wdrażanie w działalnościkontrolno-rozpoznawczej nowych

Wymagań Zawartych
ochronie
budowlanych,
przeciwpozarowej oraz Po]skich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowegoI

w

14)

znowe]izowanych przepisach techniczno

-

o

nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania
komendy powiatowej;

15)

opracowywanie Zestawień obe]mująCych Wyniki kontroIi przesirzegania przepisów
przeciwpożarowych oraz kontro działań Zapobiegających poważnym awariom

i

przemyslowym;

16)

nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu
pożarowego z komendą;

17) organizowanie

i

prowadzenie działalnościinformacyjno-promocyjnej komendy

poWiatoWej;

18)

obsługa strony internetowej Biuleiynu Informacji PubIicznej komendy powiatowej;

]]

19) prowadzenie kontroli warunków vacy oraz przestrzegania przepisów
bezpieczeńStwa i higieny pracy;

§ 14. Do Zadań sekcji organizacyjno-kadrowej

organizowanie odpraw slużbowych, narad

3)

opracowywanie

5)
6)

7)
8)
9)

realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
poWiatoWego;

i

i

konferencji

Z

Udziałem komendanta

ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji

i

prowadzenie archiwum komendy powiatowel/miejskiej
spraw zwiąanych
archiwizacją dokumentów
przyjmowania dokumentów do archiwum,

z

tj,

udosiępniania dokumentów i brakowania dokumentóW;

i

prowadzenie spraw obiegu dokumentów

instrukcji kancelaryjnej

w

komendzie

powiatowej;

organizowanie współpracy Z terenowymj organami administracji publicznej, innymi
instytuc'ami i jednoslkaT' ochrony przeciwpożarowej:

przygotowanie zbiorczych analiz oraz WnioskóW

Z

Zakresu dzjałania

kon,]endy

powiatowe1;

opracowywanie propozycji zmian struktur WeWnątrz organizacyjnych komendy
powlatowej;

organizowanie systemu i koordynacli kontroli Wewnętrzne] komórek organizacyjnych
komendy powiatowej/mie]skie] i jednostek ratowniczo - gaśniczych;

,

13)

i

Wytycznych komendanta powiatowego;

'10) realizowanie zadań

11)
12)

zasad

należy W szczegó|ności:

1)
2)

4)

i

z

zakresu skarg ] wniosków, prowadzenie ewidencji skarg

wriosków dIa komendy powiatowej:

realizowanie załozeń po]ityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
przygotowywanie ZakresóW czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
W komendzie powiatowej/rniejskiej W tym dowódcóW jednostek ratowniczo gaśniczych;

opracowywanie regulaminów, wytycznych
W komendzie powiatowej;

i

procedur dotyczących służbyi pracy

14) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnąkz organizacyjnych

komendy

powiatowej/miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

15)
16)

ewidencjonowanie pieczęci istempl]

W

komendZie powiatowej;

prowadzenie spraw osobowych StrażakóW
i rercistów komendy powiatowej:

17) sporządzanie

i

i

pracownikóW cywilnych oraz emerytów

kompIetowanie dokumentaqi emerytalno

i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

-

rentowej strazaków

)2

1B) realizowanie zadań

z

zakresu profi|aktyki zdrowotnej strażaków

cywi]nych komendy powiatowej;

19) analizowanie stanU

i

poziomU kwa|ifikacji strazakóW

i

i

pracowników

pracowników cywi|nych

oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

20)
21)
§

Z]ecanie Właściwympodmiotom zewnętznym obsłUgi prawnej komendy,

prowadzenie kance]arii ogólnej

'15. Do

1)
2)
3)

zadań samodzie|nego stanowiska pracy ds, finansów należy w szczegó]ności:

sprawowanie nadzoru

6)

imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką

prowadzenierachunkowości komendy powiatowej;
prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującyrni zasadam, po|egalącej
zwlaszcza na,.

b)

5)

w

finansoWą;

a)

4)

sekretariatU komendanta powiatowego;

i

c)
d)

wykonywaniu dyspozycji środkami pien]ężnym] Zgodnie

dotyczącymi

zasad

z

przepisami

wykonywania budźetu, gospodarki środkami

pozabudzetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowoścumów zawieranych
prZeZ komendę pow]atową

przestrzeganiu Zasad rozLiczeń pieniężnych ] ochrony WartościpienięZnych,

zapewnieniuterminowegościąganianaIezności;

ana|izowanie wykorzystania środków przydzielonych

z

budzeiu,

w

zakresie |egalności

środków

pozabudżetowych iinnych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

prowadzenie wewnętrznej kontro|i finansowej (kontroli
dokumentóW oraz operacji gospodalczych)

j

nadzór nad prawldłowościąprzeblegu i roz|iczanie inwentaryzacji majątku komendy
powtatowej,

§ 16,Do Zadań sekcji kwatermistźowskołechnicznej nalezy

1)
2)
3)

W

sZczegóiności:

admintstrowanie oraz zapewnienie właściwegostanu technicznego użytkowanych
obiektóW, pomieszczeń i lokal] mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy
powiatowej/miejskiej, a takze p|anowanie t realizacja inwestycji i remontów w tym
zakresie;

opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym takze
Wyposażenia sirażaków w odziez ochronną specjalną bądź Wyposażenia osobistego;
prowadzenie obsług mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników

l3

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

cywilnych i emerytóW komendy powiatowej;

dokonywanie zakupóW i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, Użądzeń i UsłUg
niezbędnych dla prawidlowego fUnkcjonowania komendy powiatowej Ze szczególnym
UWZ9lędnieniem procedur wynikających Z Ustawy prawo ZamóWień pUblicznych;

zabezpieczenie |ogistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szko|eń prowadzonych
pzez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu
(miasta) oraz ich pźygotowanie do działań W ramach odwodów operacyjnych;
prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego
komendy poWiatoWej;

prowadzenie ewidencji ilościowo - Wartościowej majątku;
|ikwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-insta|acylnych oraz ich realizacla
ze środków finansowych pozostających W dyspozycji komendy powiatowej;
prowadzenie postępowań wyjaśniającychzwiązanych ze szkodami w mieniu komendy
powiatowej, Zawinionych przez kierownikóW jei komórek organizacyjnych, a także
nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez
dowódców jrg i kierowników komórek organizacylnych komendy powiatowej;

11)

systematyczne ana]izowanie potzeb w zakresie sprzętu pozarniczego iratowniczego,
środków gaśniczych j neutraIizatorów i ustaIenie z komórką właściwąds, operacyjnych
priorytetów w tym zakresie;

12)

realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
z funduszy strukturalnych icelowych Unii Europejskiej iz innych źródeł;

'13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej,

14)

inicjowanie i podejmowanie działań na rzecż Utrzymania gotowościoperacyjnotechnicznej samochodów t sprzętu siInikowego;

15)

prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeg|ądów technicznych
pojazdów, przyczep i sprzętu siInikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

16)

obsługa transpońowa komórek organizacylnych komendy powiatowej;

'17) prowadzenie gospodarkt częściami zamiennymi, o|ejami, smarami iinnymi
materiałami ekspIoatacyjnymi;

]8)

nadzorowanie ianaIizowanie prawidłowościprowadzenia przez komórki organizacyjne
komendy powiatowej/miejskiej dokumentacji związanejz samochodami isprzętem
siInikowym, a w szczególności rozliczania zużycia pa|iw, oIejów, smarów i innych
materiałóW eksploatacyjnych;

'19) organizowanie przeglądów, napraw oraz konseMacji samochodów, sprzętu
silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

20)

wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dJa nowo zakupywanych
samochodów i sprzętu silnikowego;

]4

2'1) analizowanie i planowanie potrzeb splZętowych oaz wdrażańe ) nadzorowanie siecj
informatycznej funkqonującej w komórkach organizacyjnych komendy
powiatowej/miejskiej;

22)

zapewnienie niezawodnego działanja sieci inforrnatycznej funkcjonującej
w komórkach organizacyjnych komendy powiatowe1;

23)

nadzór oraz analizowanie i Wdrazanie komputerowych systemóW Wspomagania
dysponowania ikoordynowania działanjarni ratowniczymi, a także innych systemów
przewidzianych do b]eżącej ana izy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz
Wykozystywanych W działa]nościkomendy powiatowej/miejskiej;

24)

współdziałanie z właściwymiorganami, instytucjami iinnymijednostkami wzakresie
rozwojU technik informatycznych;

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

p

anowanie iwdrazanie w podmiotach ksrg nowoczesnych technik informatycznych;

sporządzanie informacji i ana|iz z zakesu iniormatyki;
wdrażanie zunifikowanych systemów teIeinformatycznych;
systematyczne archiWiZoWanie danych elektronicznych przechowywanych
w urządzeniach otoczenia sieciowego s]eci informatycznej komendy powiatowej;
rca|izaąa Zadań administratora sieci iśrodowisk programowych;
administrowanie inadzór nad eIektronicznym przetwarzaniem informacji nlejawnych;
utrzymanie w sprawności istniejąCych w komendzie powiatowej systemów
teleinformatycznych;

32)

nadzórnad stroną internetową komendy powiatowej, kontarnl pocztowymi ipocztą
elektroniczną

33)

łącznościdyspozycyjnej, dowodzenia iwspółdziałania a także
systemów aIarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa
użądzeń monitoringu pożarowego i alarmowaniai

34)

nadzór oraz anaIizowanje potrzeb technicznych i sprzętowych orazwdrażanie
systernóW łącZnościdla potrzeb komendy powiatowej/miejskiej, a także do bieżącej
analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania
w obszary chronione;

35)

zapewnien e ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej iłączności
bezpzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy
powiatowej/miejskiej;

36)

współdziałanie z właściwymiorganami, instytucjami i innymijednostkami w zakresie
rozwolu technJk łącznościna potrzeby rozwojU ratownjctwa i innych Zadań Z ZakresU
ochrony ludności;

37)

analizowanie stanu zabezpieczenia w środklłącznościjednostek organizacyjnych
siraży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowe];

38)

koordynowanle prac z zakresu organizacji, funkcjonowanja i nadzoru łącznosci

p anowanle systemów

/ł

15

podmiotóW krs-g na obszarze działania komendy powlatowej;

39)

pJanowanie iwdrazanie w podmioiach ksr-g na obszarze działania komendy
powiatowej nowoczesnych technik łączności;

40)
41)
42)

sporządzan]e informacji i ana|iz z zakesu organizacji łączności,
realizowanie zadania inspektora systemu sieci te einformatycznej.

prowadzenle kasy d|a środków budżetowych i pozabudżetowych.

RoZDZlAŁ V
Wzory Pieczęci i stempli
§ 16, Komenda powiatowa używa:
,1)
Urżędowej pieczęci oklągłej o średnicy36 mm Zawierającej pośrodku wizerunek orła

ustalony dla godła, a w otoku napis: ,,Komendant Powiatowy Państwowej Strazy

Pożarnej w Szamotułach woj. weIkopoIskie",

2)

Urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła

usta|ony dJa godła, a w otoku napis: ,,Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Pozarnej w Szamotułach woj, wielkopo|skie",

3) pieczęci

okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła usta|ony

dla godła, a w otoku napis: ,,Komenda Powiatowa Państwowe] Strazy Pożarnej
w Szamotułach wo]. wielkopolskie',

4)

stempla nagłóWkowego o treści:

iGodło/

Ko|VENDA PoWlAToWA

PAŃSIWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W

4)

SZamotułach Woj, Wielkopolskie

innych stemp|i służbowych
W

odrębnych przepisach,

l

pomocniczych według zasad okreś|onych

l6

RoZDZIAŁ Vl
postanowienia końcowe

§ 18, 1, Schemat Siruktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysUnek,
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Załącznik do Decyzji Komendanta Powiatowego Państwowe] Straży Pożarnej

w Szamotułach z dnia 14.04.2015 roku skonsu|towano w dniu '14.04,2015 roku
z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego ZWiąZkU Zawodowego Pracowników
Pożarnictwa orazZwiązku Zawodowego Strażaków FLOR|AN działającymi przy Komendzie
Powiatowej Państwowe1 Straży Pożarne1 w Szamotułach,
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