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Zotwierdzony do stosowania Zorzqdzeniern Nr 7/2015
Ko me n da nto Powi atowe go
Paristwowei Stroiy Po2arnei w Otwocku
w sprawie: wprowodzenio do u2ytku slu2bowego Regulaminu Stanowiska Kierowonio
Komendanta Powiotowego Pohstwowej Stra2y Po2arnei w Otwocku'
z dnio 20 Pa1dziernika 201-5r.

1.

Zadania podstawowe

stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku (sK KP) realizuje
zadania zintegrowanego systemu dzialalrrosci operacyjnej jednostek orSan izacyjnych,
wchodzqcych w sklad Krajowego systemu Ratowniczo- Gasniczego na terenie powiatu,
w zakresie:

L.L.

przyjmowania, ewidencjonowa nia i rejestrowania zgtoszerl
wymagajqcych udziatu jednostek ochrony przecirnrpo2arowej,

1.2.

przyjmowania sygnal6w z urzqdzen
po2ar6w w zaktadach i obiektach,

1.3.

dysponowania sil i irodk6w jednostek ochrony 6rrzeciwpo2arowej do zdarzen
powstatych na teren ie Powiatu,

t.4.

ciqgtegoanalizowania aktualnieprowadzonychd;lialari ratowniczych,

1.5.

wsp6ldziatania z kierujqcymi dziataniami ratowniczymi celem osiagniqcia
optymalnej skutecznoSci prowadzonych dziata6,

1.6.

dysponowania sil i 6rodk6w Mazowieckiej Brygady Odwodowej formowanych
spoSr6d jednostek ochrony przeciwpoiarowej zlokalizowanych na terenie
powiatu, zgodnie
dyspozycjq Dy2urnego Operacyjnego Stanowiska
Kierowania Komendanta Wojeur6dzkiego (SK KW),

i

o

zdarzeniach

system6w monitorujacych powstanie

z

I.7.

dysponowania do dziaiad Powiatowych Pluton6w Ratowniczych z terenu
powiatu,

1.8.

uruchamianiaplan6walarmowania,dzialaniaiws;p6tdzialania,

l-.9'

wsp6ldzialania

z

instytucjami

i

stu2bami,

w

zakresie likwidacji skutk6w

po2ar6w, klqsk 2ywiolowych i innych miejscowych zagro2efr,

1.10.

do

zgtaszania

w

stanowska Kierowania Komendanta wojew6dzkiego

Warszawie potrzeby u2ycia
powtatu,

sil i 6rodk6w ratowniczych spoza

1-.LI.

bie2qcej i okresowej oceny sytuacji po2arowej, klqsk 2ywiolowych
miejscowych zagr<>2ef,,

L,L2.

ewidencjonowan ia stanu
przeciwpo2a rowej,

1.13.

bie2qcej

i

i

terenu

innych

sii i 6rodk6w jednostek organizacyjnych ochrony

okresowej oceny stanu

sil i jrodk6w

jednostek ochrony

przeciwpo2arowej,

1,14.

przyjmowania, reiestrowania, ewidencjonowan ia i nadawania do SK KW
meldunkdw o udziale jednostek ochrony przeciwpo2arowej w likwidacji
zdarzeri powstatych na terenie powiatu,

1.15.

prowadzenia

i

aktualizowania ,,Banku Danych Operacyjnych,,,

w

tvm

dokumentacji operacyjnej i innej wymaganej,

L.1"6.

nadzoru nad przekazywanymi do SK KW meldunkami dotyczqcymi wystApienia
powa2nej awarii przemystowej,

I.17.

powiadamiania przelo2onych o istotnych zdarzeniach powstalych na terenie
obsza ru chronionego,

1.1,8.

utrzymywania statej lqcznoSci operacyjnej z Czasowym posterunkiem JRG oraz
SK KW.

2,

Organizacia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatoweqo

2.7.

W celu prawidtowego funkcjonowania SK KP, a w szczeg6lnoici w zakresie
organizowania dziata6 ratowniczych podejmowanych ptzez system
ratown iczo-gasn icz.y funkcjonujqcy na terenie powiatu, w SK KP powolane sq
n astqpujEce rodzaje slu2by dy2urnej:
2.!,7 w systemie zgloszen iowo-dyspozytorskim SK KP na ka2dej zmianie
slu2bowej:
- Dyiurny Operacyjny lub Pomocnik DyZurnego Operacyjnego.
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Pojqcie ,,oficer operacyjny"

funkcjonariusza

PSP

-

nale2y

"ffijilJ,*:li;!",1T";*'"-,.,

w tym wypadku rozumied jako

nazwq zwyczajowQ dotyczqcq

wyznaczonego do petnienia dy2uru domowego przez Komendanta powlatowego.

4

zale2nosci od potrzeb, wynikajqcych gt6wnie z sytuacji pozarowej,
podwy2szonego stanu gotowo6ci operacyjno-technicznej lub innych
uzasadnionych przypadkach, Komendant Powiatowy PSP w Otwocku mo2e
powotad dodatkowe nieetatowe slu2by dy2urne SIK KP:

W

- dodatkowego Pomocnika Dy2urnego operacyjneSo,
- grupy operacyjne.
2.2.

Slu2bq w SK SP mogE pelnii oficerowie i aspirancl PSP oraz podoficerowie
posiad ajqcy przeszkolen ie.

2.5.

W przypadkach nieobecnoSci etatowej stu2by dy;iurnej SK KP (nagla choroba,
delegacja itp.), do petnienia tych stu2b oraz do pelnienia nieetatowych slu2b
w SK KP, w pierwszej kolejno6ci, powolywani sq funkcjonariusze petniqcy

PSP

slu2bq w Wydziale Operacyjnym.

Do pelnienia stu2b, o kt6rych mowa w pkt. 2.2., funkcjonariusze powolywani
sq doralnie, rozkazem Komendanta Powiatowego PSP, a wyznaczani
w okresowych grafikach, kt6re opracowuje Naczelnik Wydziatu Operacyjnego.

Bezpodredni nadz6r nad bie2qcym funkcjonowaniem SK KP, w imieniu
Komendanta Powiatowego PSP, sprawuje Naczelnik Wydzialu Operacyjnego,
a w przypadku jego nieobecnodci upowa2niony pracownik merytoryczny

2.5.

Wvdzialu.

3.

Podstawowe obowiazki sluibv dviurnei SKKP
5.

-1.

Operacvinego:

3.1.1.

prawidtowa realizacja zadah stu2by dy2urnej stanowiska,

3.L.2.

przestrzeganie zapis6w niniejszego Regulaminu,

3.L.3.

przyjmowanie zgloszefi i meldunk6w o zdarzeniach powstaiych
na terenie powiatu wymagajqcych interwencji sit iSrodk6w ochrony
przeciwpo2a rowej,

3.L.4.

przyjmowanie zgloszeh o zdarzeniach z poza obszaru powiatu
iprzekazywanie ich do od powiedzialnych obszarowo SK KP lub innych
podmiot6w,

3.1.5.

dysponowanie do dzialari ratowniczych
podmiot6w wsp6lpracujqcych z systemern,

3.1.6. znajomodi przebiegu

dziata{

powstalych w czasie stu2by,

ratown

sit

i

Srodk6w ksrg oraz

iczych podczas

zdarzef

3.L.7.

dokiadna znajomo6i stanu sil

parametrami taktyczno-techn

i

6rodk6w ratowniczvch wraz

icznym

i,

bqdqcych

w

z

ich

dyspozycji

Komendanta Powiatowego,

3.1.8.

dokonywanie bie2qcej analizy i oceny sytuacji na terenie powiatu,
w tym zdarzef wymagajqcych podjqcia dziataf ratowniczvch oraz
stanu sit i Srodk6w ratowniczvch,

3.1.9.

analizowanie aktualnie prowadzonych dzialafi ratowniczych,

3.1.10. wsp6ldzialitnie z instytucjami i stu2bami w zakresie likwidacji skutk6w
po2ar6w, klgsk 2ywiolowych i innych miejscowych zagro2e6,

3.1.1L. dysponowanie

do dzialai

ratowniczych wlasnych sil i Srodk6w
sktad Mazowieckiej Brygady Odwodowej oraz

wchodzqcych w
Powiatowych Pluton6w Ratowniczych formowanych spo(16d jednostek

ochrony

przeciwpoza

rowej, zgodnie z dyspozycjq

Dy2urnego

Operacyjn€rgo SK KW,

3.1.12. dysponow;rnie

sit i Srodk6w jednostek ochrony przeciwpo2a rowej poza

teren powiatu - wg polecei Dy2urnego Operacyjnego

SK KW,

3.1.13. uruchamianie plan6w alarmowania, dzialania i wsp6ldziatania,
3.L.14. uruchamianie system6w alarmowania stan6w osobowych jednostek
organ izacyjnych PSP,

3.1.15. bie2qce prowadzanie i aktualizowanie,,Banku Danych Operacyjnych",
w tym wynnaganej dokumentacji SK KP,

i SK KW o zaistnialych zdarzeniach
prowadzonych dzialaniach ratowniczych, jak r6wnie2 zapewnienie
ciqgtego przekazywania iobiegu meldunk6w i informacji,

3.1.16. powiadamianie przetoionych

i

3.1.17. wsp6id zialanie

z

kierujqcymi dziataniami ratowniczymi

w

celu

osiEgniqcia optymalnej skutecznoici prowadzonych dziata6,

3.1.18. zgiaszanie do SK KW potrzeb uzycia sil

i

Srodk6w

w

dziataniach

ratowniczych spoza teren u powiatu,

3.1.19. staty nadzcir nad funkcjonowaniem sieci radiowej PSP na terenie
powiatu,

3.1.20. nadz6r nad prawidlowodciq prowadzonej korespondencji
radiowej

PSP na

terenie powiatu,

w

sieci

6

3.1.21. dysponowanie do dziala6 ratowniczych, w

3.L22.

zale2no3ci od potrzeb akcji

ratowniczo-gaSniczej, oficera operacyjnego (funkcjonariusz wskazany
w pkt 2.1.2 niniejszeSo Regulaminu) oraz nieetatowej Srupy
operacyjnej,
przyjmowanie informacji o zdarzeniach, ewid encjonowan ie zdarzef
przy likwidacji kt6rych braly udzial sity i 6rodki jednostek
orga nizacyjnych och rony przeciwpo2arowei,

3.1.23. sporzEdzanie codziennego zestawienia

sil i

Srodk6w podleglych

jednostek ochrony przeciwpo2arowej,

3.1.24. przyjmowanie i nadawanie meldunk6w o wypadkach samochodowych
oraz lekkich, ciqzkich, zbiorowych i 6miertelnych jakim ulegli strazacy,
cztonkowie OSP, ZSR i ZSP,

3.1.25. sporzEdzanie zestawienia dobowego
p

z

udzialu jednostek ochrony

rzeciwpo2arowej w akcjach ratowniczo- gaSniczych,

3.1".26. przyjmowanie oraz nadawanie pilnych telefonogram6w, faks6w,
ie-mali,

3.1.27. prawidlowe sporzEdzanie

kart

manipulacyjnych podczas akcji

ratowniczych,

3.1.28. ochrona danych osobowych zgodnie z obowiEzujqcymi przepisami,
3.L.29. kontrolowanie i utrzymywanie
sprzetu iurzqdzef oraz mienia.

w

peinej gotowo6ci powierzonego

3.2.

wvkonvwania swoich obowiazk6w slu2bowvch qpowa2nionv iest do:

3.2.1. reprezentowania Komendanta Powiatowego PSP

w

zakresie

udzielonego upowa2nienia,

3.2.2.

podejmowania decyzji o dysponowaniu do dziaiaf ratowniczych grupy
operacyjnej Komendanta Powiatowego oraz innych funkcjonariuszy
pelniqcych slu2bq w kom6rkach organizacyjnych KP PSP Otwock,

3.2.3.

dysponowania jednostkami bqdqcymi
Powiatowego,

3.2.4,

wyznaczania

i

w

dyspozycji Komendanta

dysponowania jednostek ochrony przeciwpo2arowej
poza granice terenu dziatania KP PSP Otwock, w oparciu o dyspozycje

SK KW.

3.3.

i nieetatowei srutly

lpe6ly|lejj

3.3.1 wyjazd do dzialari ratowniczych na terenie powiatu wg poleceri
Dy2urnego Operacyjnego/Pomocnika Dy2urnego Operacyjnego,
przejmowanie, w zale2no5ci od potrzeb, kierowania dziataniami
ratowniczymi do szczebla taktycznego w imieniu Komendanta
Powiatowe€io PSP lub reprezentowanie go,

3.3.2. uczestniczenie

w

zespolach Komendy powiatowej powoianych do

przep rowerdzan ia inspekcji gotowoSci operacvj no-techn icznych
jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpo2arowej zgodnie
z obowiqzr.rjqcymi

harmonogramami i wytycznymi,

3.3.3. udzial w opracowywaniu analiz iwniosk6w w zakresie przygotowania
jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpo2arowej z obszaru
powiatu do zwalczania skutk6w zdarze6,
3.3.4. kontrolowanie i utrzymywanie
sprzqtu iurzqdzeri oraz mienia,

3.3.6.czynne uczestniczenie

w

w

petnej gotowo6ci powierzonego

dziaianiach sztabu organizowanego

na

potrzeby akcji ratowniczej.

nieRo upowa2niona.

4,

Wvposaienie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

4.L.

Wvposa2enie w Srodki techniczne;
urzqdzenia lqcznr:dci alarmowania ISDN (998),
b)

urzqdzenia iqcznoSci przewodowej:
- linie telefoniczne miejskie ISDN,
- linia telelfr:niczna - 998
- linia bezpoirednia z instytucjq Naukowe Centrum Badaf Jqdrowych
w Swierku,
- linie telelfr:niczn e wewnetrzne,
u

rzqdzen ia lqcznoSci bezprzewodowej:

-

radiotelefony

w sieci

konwencjonalnej

z

czestotliwoiciam i
ochrony

przydzielonymi jednostkom organizacyjnym

przeciwpo2a rowej,
radiotelefon bazowy w sieci trankingowej systemu tqczno6ci,

8

radiotelefony

w sieci administfator6w obszar6w

leSnych

/Regionalnej Dyrekcji Las6w Padstwowych, Kampinoskiego Parku
Narodowego w/g odrqbnych usta leri/,
telefon kom6rkowy,
d) urzqdzenia monitorujace powstanie po2ar6w w zaktadach pracy i innych
obiektach,
rzqdzenie faks,

e)

u

f)

urzadzenia komputerowych system6w bank6w danych, wspomagania
dowodzenia, urzqdzenia do transmisji danych umo2liwiajqce korzystanie
z poczty elektronicznej,

g) urzqdzenia rejestrujqce

prowadzone
i korespondencjQ radiotelefonicznq,

h) urzqdzenia

rozmowy

telefon iczne

umoiliwiajqce awaryjne podtrzymanie zasilania urzqdze6

elektroenergetycznych

SK KP

wraz ze stabilizacjq napiqcia,

i)

urzqdzenia i instalacje umo2liwiajqce dlugotrwale awaryjne zasilanie
instalacji i urzqdzeri elektroenergetycznych w SK KP,

i)

urzqdzenia selektywnego alarmowania jednostek OSP.

nia slu2bowe realizowane przez SK KF, z wykorzystaniem tqcznoSci
Wszystkie
przewodowej i bezprzewodowej podlegajq rejestracji w spos6b ciqgly2.
Archiwizowani ich oraz przetwarzanie le2y wytqcznie w gestii Naczelnika Wydziatu
Operacyjnego.

wyposa2one jest w dokumentacjQ operacyjna:
podstawowq,
s

pecja

In

a,

pomocniczq.
Ramowy wykaz
opracowanym
Operacyjnego.

2

W sytuacjach awa

optymalnych
funkcji rejestrowania

okumentacji okredlony jest w aktualnym "Wykazie Dokumentacji SK KP"
podstawie obowiqzujqcych przepis6w przez Naczelnika Wydziafu

gdy nie ma technicznej moiliwoici rejestrowania potqcze6, celem zapewnienia
realizacji zadai przez sK KP dopuszcza siQ czasowe realizowanie polqczef pominiqciem

9

5.

Organizacia SK KP w svtuacia nadzwvczainvch

za

drowia lub Srodowiska

Do funkcjonowania SK KP w sytuacjach nadzwyczajnych zagro2ei 2ycia, zdrowia
lub Srodowiska wyznacza siQ i przygotowuje zastQpcze mic'jsce slu2by (pracy).
Plany ewakuacji SK KP w zastQpcze miejsce stu2b,y oraz procedury jego
funkcjonowania okreSlajq odrqbne usta len ia.

5.

Postanowienia kofcowe
o.r-

SK KP petniona jest

w umundurowaniu jednolitym, slu2bowym lub
dow6dczo-szta bowym, ukompletowanym w zale2noici od pory roku.
Funkcjonariusze otrzymujEcy polecenie wyjazdu do dziataf ratowniczvch lub
innych zadad w terenie oraz nieetatowa stu2ba dy2urna SK KP wykonujA
przydzielone zadania w umundurowaniu zgodnym z obowiqzujqcymi
Slu2ba

w

przepisami.
6.2.

w

SK KP pelniq funkcjonariusze PSP wedtug ,obowiqzujqcego systemu
zmianowego tj. ocl godziny 8@ do godziny 20@ danego dnia oraz od godziny
Stu2bq

20@ do godziny 8sl dnia nastqpnego.

6.3.

Zmiana slu2by odbywa siq o godzinie 74 u Zastqpcy Komendanta
Powiatowego PSP lub Naczelnika Wydzialu Operac'yjnego. Zmiana slu2by o
godzinie 19€ odbywa siq w obecnodci Dow6dcy Zmiany Stu2bowej
(fu n kcjon a riusza petniqcego obowi4zki Dow6dcy Zmiany Stu2bowej). W
zmianie siu2by uczestniczQ Dy2urni Operacyjni/Pomocn icy Dyiurnych
Operacyjnych zmiany zdajqcej i przyjmujqcej.

DyZurny Operacyj ny/Pomocn ik Dy2urnego Operacyjnego zmiany zdajEcej
sktada Zastqpcy Komendanta Powiatowego lub Naczelnikowi Wydzialu
Operacyjnego meldunek zawierajqcy:
- llo5i zdarze1, miejsca ich powstania, iloit os6b poszkodowanych,
ilo66 sif i 6rodk6w zaanga2owanych w dziataniach - powstafych
w czasie stu2by,
- ocene syl.uacji ze zdarzef powstatych na terenie powiatu,
- ocenq dziatari ratowniczych prowadzc'nych ptzez jednostki
orga n izar:yjne och rony przeciwpo2a rowej,
- ocenQ stanu sif i Srodk6w jednostek organizacyjnych ochrony
p rzeciwpo2arowej,
- relacjq o innych zdarzeniach majqcych ntiejsce w czasie sluZby,
a istotnych dla funkcjonowania Komendy.

Jednocze6nie przr:dkiada Zastqpcy Komendanta Powiatowego PSP lub
Naczelnikowi Wydzialu Operacyjnego:
- zestawienie dobowe ze zdarzeh powstatych na terenie powiatu,
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-

zestawienie
p

sit

i

Srodk6w jednostek organizacyjnych ochrony

rzeciwpo2a row ej wraz z raportami z przebiegu slu2by (8@-20@ oraz

2Ose-B0o),

inne dokumenty, kt6re zostafy sporz;trdzone lub kt6re wplynely

-

do SK KP w czasie stu2bv.

Dy2urny Operacyjny/Pomocnik Dy2urnego Operacyjnego zmiany przyjmujqcej
melduje przyjqcie slu2by w SK KP wraz z zadaniami do wykonania zleconymi przez
odpowiednich przeto2onych.

Zmiana etatowej slu2by dy2urnej SK KP odbywa siq tak2e
przyjmujqcy i polega w szczeg6lnoSci na:

w relacji zdajqcy-

1. sprawdzeniu iloiciowego, technicznego i estetycznego

stanu

przyjmowanego sprzgtu, urzqdzefi, wymaganej dokumentacji oraz
wlasnego stanowiska slu2by,

2.
3.

4.

6.4.

przekazaniu uwag, wniosk6w o aktualnrie prowadzonych akcjach
ratowniczo-gain iczych, poleceri ustnych i pisemnych, potrzeb
dotyczqcych napraw uszkodzoneSo sprzqtu itp.,
wylogowaniu bqdZ zalogowaniu siq w systemie SWD-ST, co jest
formalnym potwierdzeniem zdania i przyjqcia stu2by,
przekazaniu innych informacji majqcych wplyw na prawidlowo56
realizacji zadad ifunkcjonowania SK KP.

W pomieszczeniach SK KP majq prawo przebywai:
Dy2urny Operacyjny,
l)omocnik Dy2urnego Operacyjnego,

-

l)yspozwor Powiatowego Centrurn Zarzqdzania Kryzysowego
(PCZK).

6.5.

Do pomieszcze6 SK KP majE prawo wstqpu:

-

Komendant Powiatowy PSP, jego Zastqpca

i

osoby przez niego

upowaZnione,

6.6.

Naczelnik Wydziatu Operacyjnego, pracownik merworyczny
Wydzialu Operacyjnego,
Dow6dca JRG ijego Zastqpca,
Dow6dca Zmiany Stu2bowej ijego Zase;pca,

Oficer operacyjny powiatu

i

funkcyjni nieetatowych

grup

operacyjnych,
Stu2ba dy2urna JRG,

osoby

i

zespoly prowadzqce kontrole gotowoSci operacyjno-

technicznej.
Dyrektor PCZK ipracownicy przez niego upowa2nieni.

Etatowa slu2ba dy2urna SK KP wykonuje swoje zadania slu2bowe
w pomieszczeniu nr 119 tut. Komendy lub innym doraZnie wyznaczonym przez
N

aczeln ika Wydzialu Operacyjnego.
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6.7.

W czasie spo2ywania, przez etatowego Dyiurnego Operacyjnego/ Pomocnika
Dy2urnego Operacyjnego, posilku lub czasowej jego nieobecnoici
w pomieszczeniu SK KP, jego obowiqzki mo2e przejqd wyznaczony doralnie
przez Naczelnika Wydzialu Operacyjnego funkcjonariusz wydzialu lub doralnie
wyznaczony przez Dow6dcq JRG (a w czasie jego nieobecno6ci, Dow6dcq
Zmiany Stu2bowej) funkcjonariusz JRG posiadajEcy stosowne przeszkolenie
i predyspozycje).

6.8.

Miejsce pobytu nieetatowej slu2by dy2urnej SK KP petnionej w siedzibie KP
PSP, w zale2noSci od przydzielonych zada6, wyznacza doralnie Dy2urny
Operacyjny/Pomocnik Dy2urnego Operacyjnego bildl Naczelnik Wydzialu
Operacyjnego.

b.v.
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