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ZARZADZENIE
nr?dnOzO
MAZOWIECKIEGO
KOMENDANTA
WOJEWODZKIEGO
PANSTwowEJSTRA2YPo2ARNEJ
z dnia)Qpaftdziernika
2020r.
w s prawiezatwierdzenia regulami nu organizacyjnego
Komendy PowiatowejPafstwowej Stra2yPo2arnejw Otwocku

Na podstawieart. 13a ust. 4 ustawyz dnia24 sierpnia1991r. o Paristwowej
StrazyPo2arnej
(Dz.U. z2O2Or. po2.1123
z p62n.zm.)zarz4fasig,conastqpuje:
regulamin
organizacyjny
Komendy
Powiatowej
PafistwowejStrazy
Pozamej
$1.Zahruierdzam
w OtvvockuustalonyDecylq nr 5712020
KomendantaPowiatowego
PafistwowejStrazyPozemej
w Ottruocku
z dnia21 v,ne$nia2O2O
r. w sprawieustaleniaregulaminu
organizacyjnego
Komendy
Powiatowej
Pahstwowej
StrazyPozamejw Ohruocku.
S 2. Zazqdzeniewchodziw2yciez dniempodpisania.

stfrg4'tngtffiwt{orffi

PK.023r.7.2020
Decyzja Nr 5712020
Komendanta PowiatowegoParistwowej Strary Po2arnej w otwocku
z dnia2l wrzeSnia2}2} r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego
Komendy Powiatowej Paristwowej Strary Po2arnej w Otwocku
Na podstawie art. 13a ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia L99I r. o Paristwowej Strazy PoZamej
(tj. Dz.U. 22020 r.,poz.lI23) zarz4dzasig co nastgpuje:

s1.
Ustalam Regulamin Orgartizacyjny Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy PoZarnej
w Otwocku, stanowi4cy zal1cznik do niniejszej decyzji.

s2.
zmiarryregulaminudokonujesigw trybie toZsamymztrybem jegoustalania.

s3.
Regulamin wchodzi w Zycie w terminie okreSlonym w zarzqdzeriu Mazowieckiego
KomendantaWojew6dzkiego Paristwowej StrazyPoZarnejzafiierdzaj?cym jego treSi.

s4.
W terminie wejSciaw Zycie regulaminuustalonegoniniejsz4 decyzj4,traci moc decyzja
nr 35/2020KomendantaPowiatowegoParistwowejStrazyPozarnejw Otwocku z dnia 17
marca 2020 r. w sprawie ustaleniaRegulaminuOryamzacyjnegoKomendy Powiatowej
ParistwowejStruzyPq2arnejw Otwocku

KON4

NT POWIATOWY

Zalqcznik
Nr1doDecyzji
Nr57/2020
Komendanta
Powiatowego
Pafistwowej
Stra2y
Po2arnej
w Otwocku
zdnia2lwze$nia
2020r.w
sprawie
ustalenia
regulaminu
organizacyjnego
Komendy
Powiatowej
PSP
w Otwocku

REGULAMIN
ORGANIZACYJNY
KOMENDY
POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ
STRMYPOZARNEJ
W OTWOCKU

I

ROZDZIAL
I
Postanowienia
ogolne

sl
1. Regulamin
organizacyjny
Komendy
Powiatowej
Paristwowej
StrazyPo2arnej
w Otwocku,
zwanydalej,,regulaminem",
okreSla
szczegolowq
organizacjq
Komendy
Powiatowej
Panstwowej
Strazy
Po2arnej
w Otwocku,
w tym:
pracq
powiatowej;
1)kierowanie
komendy
powiatowej;
2)strukturg
organizacyjnq
komendy
poszczegolnych
3)zadania
wspolne
i zakres
dzialania
komorek
organizacyjnych;
pieczgci
4) vrzory
i stempli;
5)liczbgi rodzajstanowisk
sluzbowych
w komorkach
organizacyjnych
komendy
powiatowej.

s2
1, Komenda
Powiatowa
Panstwowej
StrazyPozarnej
w Otwocku
dzialana podstawie
ustawy
z dnia24sierpnia
1991r. o Pafistwowej
(Dz.U,z 2020r.
Strazy
Pozarnej
po2.1123).
jestzakwalifikowana
2. Komenda
Powiatowa
Pafistwowej
StrazyPozarnej
w Otwocku
do
lll kategorii
Komend
Powiatowych
Pafistwowej
Strazy
Pozarnej.
powiatowejjest
3, Terenem
dzialania
powiatu
komendy
obszar
otwockiego.
jestmiasto
powiatowej
4. Siedzibq
komendy
Otwock.

s3
jestmowa
1. llekroc
w regulaminie
o:
powiatowej
przez
1)komendzie
(KPPSP)- nale2y
to rozumiec
Komendg
Powiatowq
Pafistwowej
Strazy
Pozarnej
w Otwocku;
- nalezy
powiatowym
przezto rozumiec
2) komendancie
Komendanta
Powiatowego
PSPw Otwocku;
3) zastqpcykomendanta nale2yprzezto rozumie6ZastgpcqKomendanta
Powiatowego
PSPw Otwocku;
- nalezyprzezto rozumiec
4) kierowniku
komorkiorganizacyjnej
kierownika
komorki
organizacyjnej
Komendy
Powiatowej
Pafistwowej
Strazy
Pozarnej
w Otwocku;
5)ochotniczej
(OSP)- nalezy
przezto rozumiec
strazypo2arnej
Ochotniczq
Straz
powiatu
Pozarnq
otwockiego;

2

6)stanowisku
powiatowego
kierowania
komendanta
(SKKP) nalezyprzezto
rozumiec
Stanowisko
Kierowania
Komendanta
Powiatowego
PSPw Otwocku;
7)jednostce
ratowniczo-gaSniczej
(JRG) nalezyprzezto rozumieiJednostkg
Ratowniczo-GaSniczq
Panstwowej
StrazyPozarnej
w Otwocku
z czasowym
posterunkiem
w m.Stara
WieS;
B)ksrg- nalezy
torozumiei
Krajowy
System
Ratowniczo-GaSniczy;
Wzez
9) KWPSP- nalezyprzezto rozumieiKomendg
Wojewodzkq
Paristwowej
Strazy
Pozarnej
w Warszawie.
ROZDZ|AItl
prac4Komendy
Kierowanie
Powiatowej

s4
1. Dopodpisu
i aprobaty
powiatowego
komendanta
zastrzega
siq:
1)dokumentacjq
jakodysponenta
dotyczqcq
zobowiqzari
majqtkowych
i finansowych
Srodkow
budzetowych;
2) pisma,
decyzje
i innerozstzygnigcia
w sprawach
dotyczqcych
dochodow
i wydatkow
budzetowych,
inwentaryzaqi
orazpostgpowan
dotyczqcych
szkodwyzqdzonych
w majqtku
komendy;
3) dokumentacjq
kierowanq
do KW PSP,Komendy
Glownej
Paristwowej
Strazy
Pozarnej,
panstwa
centralnych
organow
orazwojewodzkiej
administracji
zqdowej
i samozqdowej,
jednostek
wojewodzkiej
administracji
zespolonej,
samorzqdovuych
powiatu,organowkontrolipanstwowej,
organizacyjnych
prokuratury,
sqdow,
zwiqzkow
zawodowych
i organizacji
spolecznych
;
4)pisma
kierowane
dosenatorow
i poslow;
5)odpowiedzi
naskargi
iwnioski;
6)zakresyczynnoSci
zastgpcy
komendanta
orazfunkcjonariuszy
i pracownikow
pracy/sluzby;
oSmiogodzinnego
systemu
7)zarzqdzenia,
decyzje,
planypracy,kontroli
rozkazy,
delegacje
sluzbowe,
i inne
dokumenty
koordynujqce
przeciwpo2arowej
dzialania
organow
ochrony
naterenie
powiatu
otwockiego;
B)wladczeakty administracyjne
powiatowego
wydawane
Wzez komendanta
jakoorganu
publicznej,
administracji
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powiatowy
kierownikow
kom6rek
mozepisemnie
upowazni6
organizacyjnych
2, Komendant
w powierzonym
zakresie.
i innejdokumentacji
korespondencji
dopodpisywania
komendanta
zastzega
siq dokumentacjQ
z zakresu
i aprobaty
zastgpcy
3. Do podpisu
merytorycznegodzialania nadzorowanychkomorek organizacyjnych,
zzastrze2eniem
ust.1,pkt.1,2,3,5 i 6.
powiatowy
przyjmuje
interesantow
w sprawach
lubzastgpca
komendanta
4, Komendant
po wcze6niejszym
petycji,zalaleni odwolafr
nz w tygodniu,
skarg,wnioskow,
powiatowego
(tel.227181620).
Dnii godziny
z sekretariatem
komendanta
uzgodnieniu
jw, Komendant
powiatowy
podajedo publicznej
przyjQc
w sprawach
interesantow
popzezwywieszenie
komendy
na tablicyinformacyjnej
w budynku
wiadomo5ci
powiatowej
ieInformacj
i Publicznej,
orazw Biuletyn
jestAdministratorem
powiatowej
w komendzie
PSP
Powiatowy
Danych
5. Komendant
w Otwocku.
(lOD)realizuje
lnspektor
Danych
zadania
ustawowe
w zakresie
6, Wyznaczony
Ochrony
danych
osobowych.
ochrony
funkcjiSpecjalisty
Danych
mozewyznaczyc
osobqlubosobydo pelnienia
7, Administrator
zadan
bgdzierealizaqa
OchronyDanych,do zadanktorejlub ktorychnalezala
prawai wewngtznych
instrukcjach
w pzepisach
Administratora
Danych
okre5lonych
i politykach.

Rozdzial
lll
Komendy
Powiatowej
Struktura
organizacyjna

s5
komorkiorganizacyjne,
wchodz4nastgpujqce
1.W sklad komendypowiatowej
pzyznakowaniu
iaktposlugujqsig
symbolami:
ktore
spraw
poslugujqcy
ktorego
dziala
PR,w ramach
1)Wydzial
Operacyjny,
sig symbolem
(SKKP);
Kierowania
Komendanta
Powiatowego
Stanowisko
poslugujqca
PK;
2)Sekcja
sigsymbolem
Organizacyjno-Kadrowa,
posNugujqca
Logistyki,
siqsymbolem
PL;
3)Sekcja
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- Rozpoznawcza,
pZ;
4)Sekcja
Kontrolno
poslugujEca
sigsymbolem
poslugujqca
5)Sekcja
Finansowa,
sigsymbolem
PF;
- GaSnicza
6)Jednostka
Ratowniczo
z Czasowym
Posterunkiem
w m. StaraWie5,
poslugujqca
sigsymbolem
JRG;
7)Pracownicy/funkcjonariusze,
ktorzyrealizujq
dodatkowe
zadaniaprzydzielone
poslugujq
w zakresach
czynno5ci
sigsymbolami:
a. PBHP,
w zakresie
pracy,
bezpieczenstwa
i higieny
b, PSO,
w zakresie
spraw
obronnych.

s6
powiatowemu
1, Komendantowi
podlegajq
bezposrednio:
1) Sekcja
Organizacyjno-Kadrowa;
2)Sekcja
Finansowa;
- Rozpozn
3) Sekcja
Kontrolno
awcza;
4) Pracownik
realizujqcy
zadania
z zakresu
bezpieczenstwa
pracyposlugujqcy
i higieny
- PBHP;
sigsymbolem
5)Pracownik
realizujqcy
zadania
z zakresu
poslugujqcy
spraw
obronnych
sigsymbolem
PSO.
2, Zastgpca
powiatowego
komendanta
nadzoruje:
1)Wydzial
Operacyjny;
2)Sekcjg
Logistyki;
3)Jednostkg
Ratowniczo-GaSniczqz
Czasowym
Posterunkiem
w m.Stara
Wie6,
3. Zadania
z zakresu
BHPi PSO,realizowane
pzezKomendanta
sEprzez
wyznaczonych
powiatowego
pracownikow
komendyi pzydzielanezakresemczynno6ci
z uwzglqdnieniem
zadanmerytorycznych
komorek
organizacyjnych,
Nieprzewiduje
sig
twozenia
odrqbnych
komorek
organizacyjnych
komendy
doichrealizacji.
4. W czasienieobecno5ci
kierownika
go osobaWzez
komorki
organizacyjnej
zastgpuje
niego
wyznaczona.
5. Zadania
z zakresu
ochrony
informacji
niejawnych
realizuje
Pelnomocnik
Ochrony
Informacji
Niejawnych
KWPSPw Warszawie.

s7
1.Wydzial
operacyjny
realizuje
zadania
w zakresie
spraw:
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a) operacyjnych;
b) informatyki;
c) szkoleniowych;
d) lqczno5ci.
spraw:organizacyjnych;
w zakresie
zadania
realizuje
Organizacyjno-Kadrowa
2, Sekcja
finansowych.
archiwizacji,
szkoleniowych,
kadrowych,
realizujezadaniaw zakresiesprawkontrolno3. SekcjaKontrolno-Rozpoznawcza
rozpoznawczych.
4, Sekcja Logistykirealizujezadaniaw zakresiespraw: kwatermistrzowskich
i technicznych.
i rachunkowosci.
spraw
budzetu
wzakresie
zadania
realizuje
Finansowa
5.Sekcja
w zakresie
spraw:ratowniczych,
zadania
realizuje
Ratowniczo-Ga6nicza
6, Jednostka
iowych,
szkolen
operacyjnych,

RozdziallV
poszczegolnych
komorekorganizacyjnych
wspolnei zakresdzialania
Zadania

s8
sob4
miqdzy
i wspolpracy
wspoldzialania
majqobowiqzek
organizacyjne
1.Komorki
onz i,nnymi
ochronyprzeciwpozarowej
organizacyjnymi
a tak2ez jednostkami
na zecz
zadania
jednostkami
publicznej
wykonujqcymi
i organizacjami
administracji
pzeciwpozarowej
i ratownictwa,
ochrony
czynno6cikilku komorekorganizacyjnych
2. W realizacjizadafi obejmujqcych
najwigcej
kt6rejzakresobejmuje
organizacyjnej
do komorki
nalezy
ich prowadzenie
dyspozycjq.
stosownq
przelo2ony
wydal
w tymobszaze
sluzbowy
lubwla5ciwy
zadan
dotyczqce
lubsporykompetencyjne
regulaminem
niniejszym
nieuregulowane
3. Sprawy
powiatowej
komendant
rozstzyga
komendy
organizacyjnych
zakresu
i zadankomorek
powiatowy.
powiatowej,
komendy
komorek
organizacyjnych
zadahwszystkich
4. Do wspolnych
w szczegolnoSci:
nalezy
przyuwzglgdnieniu
merytorycznych,
ichzakresow
macierzystej
wizerunek
o nienaganny
orazdbalo6c
etykizawodowej
1) przestzeganie
i calejformacji;
komendy
(
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realizacjg
zadan;
2) dbaloSc
o prawidlowq
i terminowq
powiatowej;
i realizacja
budzetu
komendy
3) planowanie
podleglych
pracownikow;
4) spozqdzanie
opinii
sluzbowych
5) spozqdzanieplanu pracy komendy,analiz,prognoz,ocen, informacji
zadani
i sprawozd
a(tz zakresu
realizowanych
Strazy Pozarnych
ze strukturamiZwiqzkuOchotniczych
6) wspoldzialanie
zwiqzkami
zawodowymi
dzialajqcymi
Polskiej,
stowazyszeniami,
Rzeczypospolitej
jednostek
innymi
sluzbami,
samorzqdu
terytorialnego,
w komendzie
orazorganami
i strazami;
inspekcjami
przezobywateli,
instytucje
wnoszonych
7) zalatwianie
skargi wnioskow
orazodwolan
i organy
wladzy;
pokontrolnych;
8) realizowanie
zalecen
pzestzegania
zasadochrony
9) realizowanie
zadafiz zakresu
sprawobronnych,
prawem
tajemnicy
chronionej;
pzepisow
ochrony
danych
i zasad
z zakresu
10)realizowanie
zadan
orazpzestzeganie
osobowych;
pracy;
i higieny
11)realizowanie
zadan
w dziedzinie
bezpieczefrstwa
jakoinformacja
publiczna;
12)opracowywanie
materialow
doudostgpniania
oraz prowadzenie
zadanwynikajqcych
z aktownormatywnych
13)wykonywanie
podrqcznych
rejestrow
aktowprawnych;
tematycznych
procedur
(instrukcji
kancelaryjnej)
obiegudokumentow
14)pzestzeganie
ustalonych
prac archiwalnych
wytwozonych
w zakresiepzekazywania
i realizowanie
i ichbrakowania;
akti dokumentow
doarchiwum
funkcji
z pelnieniemprzez komendanta
15)realizowanie
zadafi zwiqzanych
w Powiatowym
Zespole
Zazqdzania
Kryzysowego;
16)wspolprccaWzy
organizacji
i realizacji
szkolen
orazdoskonalenia
zawodowego;
prawidlowej
(poziomej
17)zapewnienie
komunikacji
wewngtrznej
i pionowej);
pracdotyczqcych
projektow
18)realizowanie
zwiqzanych
z pozyskiwaniem
Srodkow
z funduszy
strukturalnych
i celowych
UniiEuropejskidloraz
innych
zrodel;
promocyjnej
19)prowadzenie
dzialalnoSci
w zakresieratownictwa
i ochrony
przeciwpozarowej;
prasowym
polityki
20)wspolprccaz
informacyjnej;
oficerem
komendanta
w zakresie
,

21)realizowanie
zadan
z obszaru
kontroli
zarzqdczej;

zadanz zakresu
ustawy
o petycjiodnoszqcych
22)realizowanie
siqdo merytorycznej
dzialalno6ci
komendy;
y sprawn
fizyczndl
23)pzeprowadza
nie ocen
oSci
strazakow.

se
Operacyjnego
nale2yw szczegolno5ci:
analizowanie
stanu
1) Do zadanWydzialu
operacyjnego
zabezpieczenia
obszarudzialaniaoruz analizaprawidlowoSci
prowadzenia
akcjiratowniczych
;
funkcjonowania
Stanowiska
Kierowania
Komendanta
Powiatowego:
2) Zapewnienie
jego wyposaZenia
potzebw zakresie
a) ustalenie
w spzgt i uzqdzenia
umozliwiajqce
dysponowanie
orazkierowanie
silamii Srodkami
ksr-gna obszaze
wspolpracg
zeStanowiskiem
Kierowania
Mazowieckiego
dzialania
orazumohliwiajqce
Komendanta
Wojewodzkiego
PSP,
b) opracowywanie
harmonogramu
sluzbydla dy2urnych
Stanowiska
Kierowania
Komendanta
Powiatowego
PSP,
czasusluzby
dlastrazakow
Wydzialu
Operacyjnego
oraz
c) prowadzenie
ewidencji
pelniqcych
w Stanowisku
Kierowania
Komendanta
Powiatowego
stra2akow
sluzbq
PSP,
w tym
zakresow
czynno6ci
dlastra2akow
Wydzialu
Operacyjnego,
d)pzygotowywanie
pelniqcych
w Stanowisku
Kierowania
Komendanta
Powiatowego
stra2akow
stuzbg
PSP,
e)udzial
w procesie
opiniowania
slu2bowego
stra2akow
Wydzialu
Operacyjnego,
powiatu;
3) dysponowanie
orazkoordynowanie
dzialan
siti Srodkow
naobszaze
planow
4) opracowywanie
ratowniczych
i ichbiezqca
aktualizacja;
zgloszefi
zdarzefi
niebezpiecznych
i dysponowanie
5) pzyjmowanie
o wystqpieniu
przekierowywanie
niezbgdnych
do ichlikwidacji,
zgloszefl
sil i Srodkow
ewentualnie
dowlaSciwych
sluzb;
jednostek
pzeciwpozarowej
6) analizowanie
organizacji
i stanuwyposa2enia
ochrony
i pzedstawianie
wnioskow
w tymzakresie;
7) wspolpraca
z Stanowiskiem
Kierowania
Mazowieckiego
Komendanta
Wojewodzkiego;
8) prowadzenie
ewidencjizaistnialych
zdarzefioraz wydawaniestosownych
za5wiadczefi;
9) planowanie,
i realizacja
organizowanie
szkolen
orazdoskonalenia
specjalistycznego
jednostek
powiatu;
napotrzeby
ospz obszaru
\. ..P
{'

r1:
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projektowumow zawieranych
ochrony
z jednostkami
10)przygotowywanie
pzeciwpoZarowej,
oruz
inspekcjami,
innymisluzbami,
strazami,instytucjami
podmiotami,
z krsg;
zgodzily
sigwspolpracowac
ktoredobrowolnie
jednostek
gotowoSci
ochrony
technicznej
i analizowanie
operacyjno
11)nadzorowanie
pzeciwpozarowej,
wnioskow
w tymzakresie;
a takzeprzedstawianie
inspekcji gotowo6ci operacyjnejjednostek ochrony
12)przeprowadzanie
powiatu;
pzeciwpo2arowej
naobszaze
jednostek
operacyjnych,
ksrg do dzialanw ramachodwodow
13)pzygotowanie
powiatow
zabezpieczenia
sqsiednich;
w zakresie
operacyjnego
wspoldzialanie
dzialania;
wchodzqcych
w skladksrgnaobszaze
14)prowadzenie
ewidencjijednostek
15)bie2qce informowanieoficera prasowegokomendantapowiatowego
i postgpie
akcjiratowniczych;
w powiecie
zdazeniach,
odnotowanych
o szczegolnych
pelnienia
sluzbyoficeradyZurnego
harmonogramow
nieetatowej
16)spozqdzanie
powiatowej;
komendy
podleglych
funkcjonariuszy;
ewidencji
czasu
sluzby
17)prowadzenie
dokumentacji
wspomagania
systemow
funkcjonowania
komputerovvych
1B)nadzor
nadprawidlowoSciq
systemow
ratowniczymi,
a takzeinnych
i koordynowania
dzialaniami
dysponowania
operacyjnej
komendy;
wykozystywanych
w dzialalno5ci
jednostkami
w zakresie
instytucjami
i innymi
z wlaSciwymi
organami,
19)wspoldzialanie
informatycznych;
rozwoju
technik
pzechowywanych
archiwizowanie
danych elektronicznych
20)systematyczne
komendy;
otoczenia
sieciowego
sieciinformatycznej
w uzqdzeniach
programowych;
zadan
administratora
siecii Srodowisk
21)realizacja
pocztovvymi
komendy;
i pocztq
elektronicznq
22)nadzor
nadkontami
dowodzenia
lqczno5ci
dyspozycyjnej,
systemow
23)nadzornad funkcjonowaniem
komendy;
dzialania
naobszarze
iwspoldzialania,
a tak2e
systemami
alarmowania
ga urzqdzen
ia;
i alarmowan
mon
itori
ngu pozarowego
24)obslu
lqczno6ci
dlapotzebkomendy;
25)wdrazanie
systemow
jednostek
gaSniczych
procesu
ksrg;
ratowniczo
dzialafi
26)realizacja
doskonalenia
podmiotow
przedsiqwzigc
z udzialem
fizycznetli
sportu
w zakresie
kultury
27)inicjowanie
powiatu;
ksrgnaobszaze
jrg,
w doskonaleniu
zawodowym
28)uczestniczenie
funkcjonuje
SKKP,
1.W ramach
wydzialu
operacyjnego
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2. Szczegolowq
organizaqq
i zakresdzialania
SKKPokreSla
regulamin
odrqbnie
ustalony
powiatowego.
komendanta
Wzez
3. Wydzialem
Operacyjnym
kieruje
Naczelnik
Wydziatu.

s10
Dozadan
Sekcji
Organizacyjno-Kadrowej
nalezy
w szczegolno6ci:
1. Wzakresie
organizacyjno-kadrowym:
planow
1) opracowywanie
pracy
zbiorczych
komendy;
2) organizowanie
odprawsluzbowych,
naradi konferencji
z udzialem
komendanta
powiatowego;
3) opracowywanie
i ewidencjonowanie
zazqdzefi,decyzji,rozkazow,
instrukcji
powiatowego;
i wytycznych
komendanta
4) prowadzenie
archiwum
komendy
i sprawzwiqzanych
z archiwizacjqdokumentow;
prawidlowego
5) zapewnienie
obiegudokumentow
i przestzegania
instrukcji
kancelaryjnej
w komendzie;
propozycji
6) przygotowywanie
zmian
struktur
wewnqtz
organizacyjnych
komendy;
7) koordynacja
realizaqi
zadart
z zakresu
kontroli
wewngtrznej;
B) pzyjmowanie
petycji
i prowadzenie
ewidencji
orazkoordynowanie
realizacji
zadart
w tymobszarze;
9) prowadzenie
ewidencji
skargi wnioskow
uaz koordynowanie
realizacji
zadah
w tymzakresie;
10)nadzor
nadprzestrzeganiem
pracy
dyscypliny
i sluzby;
11)opracowywanie
regulaminow,
wytycznych
pracyi sluzby
i procedur
dotyczqcych
w komendzie;
12)prowadzenie
kancelarii
ogolnej
i sekretariatu
powiatowego;
komendanta
13)prowadzenie
systemu
ewidencji
czasu
sluzby;
14) realizowa
politykikadrowo-placowej
nie zalohen
komendanta;
projektow
15)pzygotowywanie
pracownikow
zakresow
czynnosci
systemu
codziennego;
pieczgci
16)ewidencjonowanie
powiatowej;
i stempli
w komendzie
17)prowadzenie
spraw
osobowych
strazakow
i pracownikow
cywilnych;
1B)spozqdzanie
i kompletowanie
dokumentacji
emerytalno-rentowej
strazakow
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19)realizowanie
zadanz zakresuprofilaktyki
zdrowotnej
strazakow
i pracownikow
cywilnych
komendy;
20)planowanie
i organizowanie
szkoleri;
21)pzygotowywania
prowadzenia
dokumentacji
dotyczqcej
okresowej
oceny
sprawno6ci
fizycznq
strazakow;
22) nadzorowanie
terminow
i okresow
wydawania
pelniqcych
opiniisluzbowych
strazakow
powiatowej,
sluzbqw komendzie
Scislawspolpracaz kierownikami
komorek
organizacyjnych",
23) prowadzenie
ewidencji
i rozliczenie
czasusluzbyi pracypracownikow
systemu
codziennego
oraz nadzornad ewidencjq
pomocy
czasustuzbyi udzielanie
merytorycznej
w tymzakresie
komorkom
powiatowej:
organizacyjnym
komendy
a)Wydzial
Operacyjny,
- Ga6nicza,"
b)Jednostka
Ratowniczo
prawnej:
2. W zakresie
obslugi
1)przygotowywanie
wewspolpracy,
z merytorycznie
wlasciwq
komorkq
organizacyjn4
projektow
aktow wewngtznych
onz decyzjiadministracyjnych
komendanta
powiatowego;
projektow
2) przygotowywanie
umowi upowaznien
zwiqzanych
z dzialalnoSciq
komendy
powiatowej;
3)opracowywanie
opiniiprawnych
pzepisow
dotyczqcych
interpretacji
i stosowania
z zakresu
powiatowej;
dzialalno5ci
komendy
4) uczestniczenie
w postgpowaniach
sqdowych
i administracyjnych;
5)Zadania
powiezone
okreslone
w ust.2 mogq
podmiotom
zostac
zewngtznym,

s11
Dozadafi
Sekcji
Finansowej
nale|y
w szczegolnoSci:
1) prowadzenie
rachunkowoSci
komendy
zgodnie
z przepisami
ustawy
o rachunkowoSci
orazzasadami
rach
unkowoSci
budzetowej
;
2) planowanie
budzetu
i dokonywanie
zmian
w planie
wydatkow
w ciqgu
roku;
3) przestzeganie
dyscypliny
budzetowej;
gospodarki
4) prowadzenie
finansowej
zgodnie
z obowiqzujqcymi
w tym zakresie
przepisami,
w tym:
a) wykonywanie
pienigznymi,
dyspozycji
Srodkami

ll

ptzy zaciqganiuzobowiqzan
prawidlowo6ci
biezqcych
b) pzestrzeganie
iwieloletnich,
pienigznych,
rozliczen
zasad
iterminow
c) przestzeganie
nalezno6ci,
egzekwowanie
d) terminowe
pieniqznych
w odniesieniu
do planu
$rodkow
wykorzystania
e) analizowanie
wydatk6w,
plynno5ci
i wielko6ci
w tym stanuzobowiqzan
finansowej,
0 zachowanie
zaangazowania.
Swiadczen
5) spozqdzanielist ptac, naliczanieuposazeni ustawovvych
pracownikom
cywilnym;
funkcjonariuszom,
orazvvynagrodzen
podatkow
z Urzgdem
Skarbowym;
6) rozliczenia
ubezpieczef
spolecznych;
7) rozliczanie
skladek
gospodarczych
i finansowych
wstgpnej
kontroli
zgodno6ci
operacji
8) dokonywanie
z planem
finansowym;
majqtku
tnrualego;
skladnikow
ilo6ciowo-warto6ciowej
ewidencji
9) prowadzenie
powiatowej
orazmajqtku
majqtkukomendy
sprawinwentaryzacji
10) prowadzenie
przez
MKW;
uzyczonego
11) prowadzenie
podmiot6w
spraw
w zakresie
windykacji
nalezno6ci
orazobciqzen
innych
gospodarczych;
12) wydawanie
zaSwiadczen
o uposazeniach
i wynagrodzeniu
dla funkcjonariuszy
i pracownikow
cywilnych
;
13) wspolpraca
z kierownikami
komorek
organizacyjnych
i stanowiskami
samodziefnymi
w celuprawidlowej
realizacji
bud2etu;
pzebiegiem
14) nadzor
nadprawidlowym
i rozliczanie
inwentaryzaili
majqtku
komendy;
prawem
15) sporzqdzanie
wymaganych
sprawozdafi
finansowych
okresowych
i rocznych;
16) analizawykozystania
Srodk6wprzydzielonych
z budzetulub Srodkow
pozabud2etowych
i innych
bgdqcych
w dyspozycji
komendy;
17) archiwizacja
danych
z komputerowego
systemu
finansowo-ksiggowego;
18) stosowanie
zasadkontroli
zarzqdczq,
w tymzarzqdzanie
ryzykiem
w sekcji;
procedur
19) pzygotowywanie
dotyczqcych
rachunkowoSci
i finansow
komendy
zgodnie
polityki
zestandardami
rachunkowo6ci,
4.

Kierownik
SekciqFinansowqkieruie
Sekcii.

t2

s12
nalezy
w szczegolnoSci:
1. Dozadan
Sekcji
Logistyki
u2ytkowanych
wlaSciwego
stanutechnicznego
1) administrowanie
orczzapewnienie
pozostajqcych
pomieszczeri
komendy
w dyspozycji
i lokalimieszkalnych
obiektow,
planowanie
powiatowej
w tymzakresie;
inwestycji
orazremontow
i realizacja
, atakhe
planupotzebw zakresie
w tym takle
wydatkow
zeczowych,
2) opracowywanie
osobistego;
wyposazenia
specjalnq,
bqd2
w odziez
ochronn4
wyposazenia
strazakow
oraz
i socjalnej
straZakow
mundurowej
obslugimieszkaniowej,
3) prowadzenie
powiatowej;
pracownikow
komendy
cywilnych
uzqdzeni uslug
zakupow
i dostawspzgtu,paliwa,materialow,
4) dokonywanie
powiatowej
komendy
funkcjonowania
niezbgdnych
dlaprawidlowego
, ze szczegolnym
publicznych;
prawo
procedur
z ustawy
zamowien
wynikajqcych
uwzglqdnieniem
cwiczef
ratowniczych,
logistyczne
komendy
naokoliczno5c
dzialafi
5) zabezpieczenie
prowadzonych
pzezpodmioty
ratowniczo-ga6niczego
krajowego
systemu
i szkolen
powiatu
operacyjnych;
w ramach
odwodow
naterenie
orazdzialan
gospodarki
materialowej;
z zakresu
spraw
6) prowadzenie
majqtku
i ilo6ciowo-warto6ciowej
7) prowadzen
ieewidencj
;
majqtku;
rzeczowych
skladnikow
zbgdnych
8) likwidowanie
planow
orazichrealizacja
i robotbudowlano-instalacyjnych
zakupow
9) sporzqdzanie
powiatowej;
pozostajqcych
komendy
w dyspozycji
finansowych
zeSrodkow
postgpowan
w mieniu
ze szkodami
wyja6niajEcych
zwiqzanych
10)prowadzenie
komendy;
potrzebmaterialowych
w zakresie
i ustalanie
11)systematyczne
analizowanie
prawidNowego
funkcjonowan
iakomendy;
ptzy opracowaniu
parametrow
12)uczestnictwo
wymogow
technicznych
dla nowo
pojazdow,
zakupywanych
spzqtui wyposa2enia;
gotowo5ci
13)inicjowanie
i podejmowanie
dzialafi
na zecz utrzymania
operacyjnotechnicznej
samochodow
i sprzgtu
silnikowego;
14)prowadzenie
sprawdotyczqcych
ewidencji,
rejestracji
i pzeglqdow
technicznych
pojazdow,
przyczep
i sprzqtu
silnikowego;

I
;&l'

gospodarki
15)prowadzenie
czq6ciami
zamiennymi,
olejami,smaramii innymi
materialami
eksploatacyjnymi;
a *'"
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pzezkomorki
prowadzenia
prawidlowo6ci
organizacyjne
i analizowanie
16)nadzorowanie
i sprzgtem
silnikowym,
powiatowej
zwiqzanej
z samochodami
dokumentacji
komendy
paliw,olejow,
i innychmaterialow
smarow
zu?ycia
rozliczania
a w szczegolno5ci
eksploatacyjnych;
przeglqdow,
spzgtu
samochodow,
naprawonz konsenvacji
17)organizowanie
i instalacji
technicznych;
urzqdzen
i innych
ratowniczego
silnikowego,
powiatowej
MKWdo
i majqtkuu2yczonego
majqtkukomendy
18)pzygotowanie
inwentaryzacji.
Kierownik
Sekcji.
kieruje
Logistyki
2. Sekcjq

s13
nalezy
w szczegolno5ci:
Kontrolno-Rozpoznawczej
Sekcji
1. Dozadan
popzez
zagrohen
i innychmiejscowych
zagrolenpozarowych
1) rozpoznawanie
pzeprowadzanie
kontrolnorozpoznawczych;
czynnoSci
pzeciwpozarowych
przepisow
przestzegania
na tereniedzialania
2) nadzorowanie
prowadzenie
poprzez
powiatowej
rozpoznawczych;
kontrolnoczynno5ci
komendy
pracy
prokuratury,
policji,
inspekcji
nadzoru
budowlanego,
z organami
3) wspolpraca
poprawy
stanu
w zakresie
i innymiinstytucjami
administracji
oruzorganami
zagrozen;
pozaroweg
innych
miejscowych
o oruzlikwidacji
bezpieczenstwa
powiatu;
zagrohen
katalogu
i aktualizacja
4) opracowywanie
powiatu;
zagrohen
analizy
i aktualiza$a
5) opracowanie
postgpowania
w zaKresie
administracyjnego
dotyczqcej
dokumentacji
6) pzygotowanie
kontrolno-rozpoznawczych
czynno6ci
;
pozarow
ptzyczyn
przyustalaniu
podmiotami
organami/
z odpowiednimi
7) wspolpraca
powiatu,
siqdoich
ktorepzyczynily
w tymnieprawidlowo6ci,
zaistnialych
naterenie
powstan
sig;
iaonz rczptzestrzeniania
po2arowego
innych
budynkow,
bezpieczenstwa
opiniidotyczqcych
B) pzygotowanie
masowych;
orazimprez
i terenow
budowlanych
obiektow
ratowniczych
dziaNan
i warunkowprowadzenia
moZliwoSci
9) rozpoznawanie
pzeciwpozarowej
ochrony
;
Wzezjednostki
i duzymryzyku
o zwiqkszonym
do zakladow
zadahw stosunku
10)wykonywanie
pzemyslowym
powa2nym
o ustawq
w oparciu
awariom
zapobiegania
w zakresie
prawo
Srodowiska;
ochrony

l4

11)opracowywanie
pzestzegania
pzepisow
zestawien
obejmujqcych
wynikikontroli
pzeciwpozarowych
powaznym
oraz kontrolidzialanzapobiegajqcych
awariom
pzemyslowym;
12)wdrazanie
w dzialalno6ci
kontrolno-rozpoznawczej
nowychwymagan
zawartych
pzepisach techniczno-budowlanych,
w znowelizowanych
o ochronie
pzeciwpozarowej
pozarowego;
orazpolskich
normach
dotyczqcych
bezpieczefistwa
13)inicjowanie
i koordynowanie
dzialanzmierzajqcych
do poprawy
stanuochrony
pzeciwpozarowej
powiatu;
naterenie
14)opracowywanie
wrazz wydzialem
polqczenia
operacyjnym
sposobow
systemu
po2arowego
monitoringu
z komend4
15)udzial
w opracowaniu;
powiatu,
a) planow
zabezpieczenia
operacyjnego
powiatu.
b) planow
ratowniczych
16)gromadzenie
pokazowi innychdzialan
dokumentacji
ze szkolen,prelekcji,
profilaktycznych
prowadzonych
przez
i promocyjnych
komorki
komendy.
2.

Sekcjq
Kontrolno-Rozpoznawczqkieruje
Kierownik
Sekcji.

s14
1, Dozakresu
dziatania
Jednostki
Ratowniczo-GaSniczej
nalezy
w szczegolno6ci:
1) organizowanie
gaSniczych
i prowadzenie
akcji ratowniczooraz likwidacja
miejscowych
zagrozen;
2) dokumentowanie
tokupelnienia
sluzby
zeszczegolnym
uwzglgdnieniem
spozqdzania
informacji z prowad
zonych dzialah
ratown
iczych
;
pomocniczych
3) vuykonywanie
czynnoSci
w czasieklgskzywiolowych
orazinnych
gdyz mocyprawa
miejscowych
zagrozei,
dzialaniami
kierujq
innesluzby;
podstawowych
4) wykonywanie
czynno5ci
ratowniczych
w obszazechronionym
oraz
w ramach
odwodow
operacyjnych;
5) wykonywanie
przyprowadzeniu
czynnoSci
ratowniczo-ga6niczych
w ramach
dzialah
pomocy
pozawlasnym
wzajemnej
obszarem
dzialania;
6) przygotowanie
wlasnychsit i Srodkowdo wypelniania
zadanratowniczych
napzydzielonym
obszaze
chronionym
;
7) wspoldzialanie
z innymi
sluzbami
ratowniczymi
naprzydzielonym
obszaze
dzialania
wzakresie
likwidacji
zdarzeh;
.
t

:
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zayolertpozarowych
i innych,poznawanie
wlasnego
terenu
8) rozpoznawanie
i udzialw
naobiektach;
w tymorganizacja
cwiczeniach
dzialania,
i aktualizacji;
w ocenie
9) udzial
gotowo6ci
operacyjnej,
a) stanu
ratowniczych,
b) procedur
c) dokumentacji
operacyjnej.
ratowniczych;
10) udzial
w pzygotowaniu
analizzdzialan
harmonogramow
11) pzygotowywanie
czasusluzby,kart ewidencji
onz rozliczen
dlapracownikowjrg;
pzez komendg
13) udzialw realizacji
szkolen
dla czNonkow
OSPorganizowanych
powiatow4
pelniqcych
wjrg;
14) realizowanie
zajgcsportowych
dlastrazakow
sluzbq
doskonalenia
zawodowego;
15) prowadzenie
jednostek
pzeciwpozarowej
gotowoSci
w inspekcji
ochrony
i innych
16) uczestnictwo
podmiotow
wspoldzialaj4cych
na obszazepowiatupod kqtempzygotowania
dodzialan
ratowniczych
;
powiatowej.
17) obsluga
komorek
organizacyjnych
komendy
transportowa
pzy pomocy
2. Jednostkq
Ratowniczo-Ga6niczq
kierujeDowodca
Zastgpcy
Dowodcy
JRG.

s15
pracy
pracownika
i higieny
zadania
z zakresu
bezpieczefistwa
realizujqcego
1, Dozadart
naleiyw szczegolno6ci
:
pzepisowi zasad
pracyorazpzestzegania
1)prowadzenie
kontroliwarunkow
pracy;
bezpieczenstwa
i higieny
powiatowemu,
komendantowi
razw roku,
2)spozqdzanie
i pzedstawianie
conajmniej
propozyge
pracyzawierajqcych
i higieny
okresowych
analizstanubezpieczenstwa
pzedsigwzigc
technicznych
i organizacyjnych
majqcych
na celu zapobieganie
pracownikow
pracy;
zagrozeniom
zyciai zdrowia
orazpopraw?
warunkow
i przechowywanie
dotyczqcych
rejestrow,
kompletowanie
dokument6w
3)prowadzenie
przypracy,stwierdzonych
wypadkow
chorobzawodowych
i podejrzefi
o takie
wynikow
badafi pomiarow
czynnikow
szkodliwych
choroby,
a takzeprzechowywanie
pracy;
w Srodowisku
dlazdrowia
powiatowemu
zachowania
4) przedstawianie
komendantowi
wnioskow
dotyczqcych

16

wymagan
pracyorazwynikow
ergonomii
na stanowiskach
z badani pomiarow
czynnikow
pracy;
szkodliwych
dlazdrowia
w Srodowisku
pzy pracyorazopracowywanie
5) ustalanie
okoliczno6ci
i pzyczynvuypadkow
wnioskow
pzyczyni okoliczno5ci
wynikajqcych
z badania
tychwypadkow
orazzachorowafi
nachoroby
zawodowe,
a takzekontrola
realizacji
tychwnioskow;
6) wspolpraca
z wla6ciwymi
komorkami
organizacyjnymi
lubosobami,
w szczegolnoSci
w zakresie
organizowania
poziomu
i zapewnienia
odpowiedniego
szkolen
w dziedzinie
pracyorczzapewnienia
bezpieczefistwa
i higieny
wlaSciwej
adaptacji
zawodowej
pracownikow.
nowo
zatrudnionych

s16
1. Do zadanpracownika
realizujqcego
zadania
w zakresie
sprawobronnych
nalezy
w szczegolno6ci:
1)prowadzenie
spraww zakresie
organizowania,
koordynowania
i nadzorowania
pzygotowaniami
powiatowej.
obronnymi
w komendzie

s17
Ochrong
informacji
niejawnych
komendy
realizuje
Pelnomocnik
Ochronyinformacji
Niejawnych
orazKancelarii
Spraw
Niejawnych
w KWPSPw Warszawie.
ROZDZIAT
V
pieczqci
Wzory
istempli

s18
powiatowa
1.Komenda
uzywa:
pieczqci
1)urzqdowej
poSrodku
okrqglej
o Srednicy
36mmzawierajqcej
wizerunek
orla
ustalony
dlagodla,a w otokunapis:,,Komendant
Powiatowy
Panstwowej
Strazy
Pozarnej
w Otwocku",
pieczgci
2)uzgdowej
po6rodku
okrqglej
o srednicy
36mmzawierajqcej
wizerunek
orla
ustalony
dla godla,a w otokunapis:,,Komenda
Powiatowa
Panstwowej
Strazy
Pozarnej
w Otwocku",
.;

t-

r._ '\.

*

t7

po6rodku
3) pieczqci
okrqglejo Srednicy
20 mmzawierajqcej
wizerunek
orlaustalony
dla godNa,
a w otokunapis:,,Komenda
Powiatowa
Panstwowej
StrazyPozarnej
w Otwocku";
4)stempla
nagl6wkowego
o tre6ci;
/Godlo/
KOMENDA
POWIATOWA
PANSTWOWEJ
STRAZY
POZARNEJ
w Otwocku
woi.mazowieckie
5) innychstemplislu2bowych
i pomocniczych
wedlugzasadokreSlonych
w odrgbnych
pzepisach.

ROZDZIAL
VI
Postanowienia
koncowe

sle
powiatowej
1. Schemat
struktury
organizacyjnej
komendy
okre6lazalqcznik
nr 1
doregulaminu.
2. Liczbgi rodzl stanowisk
powiatowej
w komorkach
organizacyjnych
komendy
okreSla
tabela
nr1 stanowiqcazalqcznik
nr2 doregulaminu.

s20
1. Zasadyfunkcjonowania
i pelnienia
sluzbyokre6laRegulamin
Pracyi SluzbyKomendy
Powiatowej
Pafistwowej
Pozarnej
Strazy
w Otwocku.
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