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Rozdzial

I

Postanowienia ogólne

5 1. 1. Regulamin określa organizację i porządek pracylsłużby oraz prawa
i obowipki stron stosunku pracylsfużby w Komendzie Powiatowej Państwowej
Stru4

ożamej w ostrowie Wielkopolskim.
?. Uż1te w regulaminie wrażenia oznaczają:
1) PSP - Państwową StrażPożaną,
P

2) Komendant - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożamej
w ostrowie Wielkopolskim; pracodawcę - w rozumieniu kodeksu pracy;
uprawnionego do mianowania (powołania) - w rozumieniu ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o Państwowej StratĄ Pożamej,
3) Komenda - Komendę Powiatową PSP w ostrowie Wielkopolskim; zalrJaó

pracy w rozumieniu kodeksu pracy; miejsce służby/ptacy,
4) JRG _ JednosĘ Ratowniczo-GaśnicząPSP Komendy,
s) SKKP - Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP,
6) strażak - funkcjonariusza Państwowej Strazy Pożamej,
7) pracownik - pracownika cywilnego Komendy,
8) przełożony - osobę kierującą pracą irrrrych strazaków/pracowników;
kierującego komórką organizacyjną Komendy, w której strżaklpracownik
pełni służbę/pracę, a w przypadku kierujących komórkami - nadzorującego
te komórki,
9) droga służbowa tryb załatwiarua spraw osobistych służbowychlub
przekazywaria informacji przez struŻakówlpracowników, polegający
na usulym lub pisemnym przekazywariu poleceń i informacji od wyższych
przełożonychprzez bezpośredniego przełożonego do podwładneeo otaz
przyjmowaniu meldunków, raportów służbowych i informacji od podwładnego
_ ptzez kolejnych przełoŻonych aż do tego, k1óry sprawę rozstrzlga lub jest
odbiorcą informacji,
00.
10) pora nocna - czas słurŻby/pracy w godz' od2200 do 6
11) Ustawa - ustawa o Państwowej Straży Pożamej z dnia 24 sierpnia 199l r.
(tj.Dz.U. z2018 r.poz. t313 zpóźniĄszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
12) Rozporządzeńe
i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia shźby przez
strażaków Panstwowej StraĘ Pożamej (Dz. U. 'z 2005 Nr 26ó poz. 2247
z p óżnie1 są,rni zmianami)
3. Droga służbowajest w Komendzie przyjętym sposobem rozpowszechniania
informacji dot. służby/pracy wŚród strażakówlpracowników.
4. Drogę służbowąmożna pominąć:
w sprawach nie cierpiących zwłoki, o cTym taleĘ zameldować (powiadomić)
pominiętych przełożony ch,
wnosząc skargę o naruszenie zasad poszanowania godności osobistej,
w skargach dotyczących pozbawienia lub ograniczenia przysługujących

i

-

-

-

uprawnień

i

nieregulaminowego traktowania

przełożonych uprawnień słuzbowych,
t

oraz naduĘcia

podczas wysłuchiwania skarg przez przełożonych oraz kierowników zespołów
komisji kontrolnych i inspekcyjnych.

Rozdział

II

Obowiązki stron stosunku służbowego / stosunku pracy

2.

Komendant jest obowipany w szczególności:
1) przedstawić na piśmiestrażakowi/pracownikowi podejmującemu służbę/pracę
zakres cŻryfflościi' zaznajomić ze sposobem wykonyrłania sŁaŻby lub pracy
na vq1znaczonych stanowiskach oraz jego podstawowymi uprawnieniami,

2) udzielić pracownikowi niezbędnych informacji na piśmienie później niŻ
w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy o obowipującej dobowej
i tygodniowej normie czasu pracy' częstotliwości, terminie i czasie lvypłaty
uposażenia/wynagrodzenia, urlopie w1.pocrynkowym, dodatkowym urlopie,
przyjęwm sposobie potwierdzania ptzybycia i obecnościw miejscu pełnienia
pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności,
3) organizować służbęlpracęw sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu
sŁu:żbylpracy, jak również osiąganie przez strłŻaków/pracowników, przł
wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajnościi naleir1Ąej
jakości wykon1rvanych zadai,
4) zapevnić odpowiednie miejsce oraz środkitechniczne niezbędne

do wykonywania zadń na zajmowanym stanowisku służbowym zgodnie

z

obow iązującymi przepi sami bhp,
wydać straŹakowi w rrat')rzę należne mu

przedmioĘ umundurowanla, odzieĘ
specjalnej, środki ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcje
i znaki identyfikacyjne zgodnie ztabelami naleźności,
6) dokonywać przydziału zadń zgodnie z zahesem obowiązków wynikających
z zajmowanego stanowiska służbowego albo zgodnie z treściąaktu
5)

mianowania (powołania)/umowy o pracę

'
7) zapewnić pracownikom./strżakom bezpieczne

i

higieniczre warunki

służby/pracy orazptowadzić systematyczne szkolenia w Ęm zakresie,
8) terminowo i prawidłowo uypłacać uposazenie/wynagrodzenie,
9) umożliwić strażakom/pracownikom podnoszenie wykształcenia ogólnego
i kwalifrkacji zawodowych oraz sprawnoŚci fłzycznej,

l0) realizować

1l)

i

zaspokajać uprawnienia socjalne strazakódpracowników

określonew odrębnych przepisach,
stosowaó obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny realizacji

strażakóilpracowników,

zadń przez

12) ptowadzlć dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem służby/pracy
zgodnie z obowiqzującymi przepisami w tym zakresie oraz akta osobowe
pracowników i strażaków,
73) przeciw działać mobbingowi,
14) przeciwdzlałać dyskryminacji w toku służby/pracy w szczególności
ze względu na płeć, wiek, rasę, przekonania polityczne, przynalei4ość
zwizyzkow ą, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
4

15) zapobiegać występowaniu protekcji i korupcji,
16) zapewnić ptzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
oraz o ochronie informacji niejawnych,
17) kierować struŻaka/pracownika na okresowe profilaktyczne badania lekarskie
oraz badania lekarskie wynikające z rozwiyania stosunku pracy/stosunku
słuzbowego,
18) wpĘrvaó na kształtowanie w zakładzie pracy zasad wspołĄcia społecznego.

$ 3'

Komendant lub Zastępca Komendanta Powiatowego przyjmuje interesantów
w sprawach skarg' wniosków, zetŻaIeń i odwołan raz w tygodniu w terminie
określonym w Biuletynie Informacj i Publicznej otaz na tablicy ogłoszeń
w budynku Komendy.

$ 4.

Po przydzieleniu pracownika'/struŻaka do komórki organizacyjnej, kierujący
pracami tej komórki niezwłocznie przedkłada Komendantowi projekt zakresu
1.

czynności,o którym jest mowa w $ 2 pkt l niniejszego regulaminu.
2. określajączakres czynności(obowiązków) oraz wydając polecenia przełożony
kieruje się zasadą równouprawnienia i niedyskryminacj i pracownikó#strazaków
oraz sprawi edliwym rozłożeniem zadań.
3. określajączaLłes czynności (obowiązków) strażaka/pracownika należy:
l) dokładnie opisać stałe i wazne elementy wykonywanych zadań, aby z zapisów
wynikało jakie zadania są realizowane, kiedy, dlaczego i w jaki sposób,
2) wyszczegóInić:
a) zakres przrydzielonych czynności(obowiązków),
b) odpowiedzialność(m.in' materialną),
c) upoważnienia,

d) zastępstwa,
e) potwierdzenie

przez

straz

aka/pracownika zrrajomości regulaminu

organizacyjnego Komendy oraz regulaminu służbyi pracy w Komendzie.

$ 5'

1. Strażak/pracownik jest obowipany wykonywać służbę/pracęsumiennie
i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych,które dotyczą
słvŻbylpracy,jeżelinie są sprzeczle zptzepisarli prawa' aktem mianowania lub

rrmową o pracę.
2. StraŻaWpracownik jest obowipany w szczególności:
a) samodzielnie wykonywać zadania sfuŻbowe określonew zakresie crynności,
b) przestrzegać ustalonego czasu służby/pracy i wykorzystywaó go efektyrłłrrie,
c) przestrzegać regulaminu pracy i służby,
d) przestrzegać przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych,
e) dbać o naleffi stan odzieŻy roboczej, powierzoneg_o mienia' uĄńkowanych
pomieszczeń, obiektów i terenów,
f) przestrzegai ochrony informacji prawem chronionej,
dązyć do stałego uzupełniania wiedzy doĘcząc€1 powierzonych obowiązków

d

służbowych oraz dbać o sprawnośćflzyczną
w corocznych testach sprawności flzycznej;

i

uzyskać ocenę pozytywną

/lp*

l)

gdy przepisy szczegóLne dopuszczają _ na
podjęcie dodatkowego zarobkowania, (w przypadku pracowników, obowipek

h) uzyskaó zgodę Komendanta

-

uzyskiwania zgody dotyczy tylko członków korpusu słuzby cywilnej),
1) przestzegać w miejscu pełnienia słażby/pracy ustalonych w Komendzie
zuyczĄów i zasad współzycia społecznego,
j) rozliczyć się przed rozwiązariem stosunku służbylpracy poprzez protokolame
przekazanie (na żądanie przełożonego) dokumentów ze swojego stanowiska
słu:żbylpracystrźakowi/pracownikowi przejmującemu
zakres
obowipków lub pracownikowi wskaz anemu przez ptzełoŻonego, zwrot
legitymacji sfużbowej i przedmiotów podlegających zwrotowi (np. stempli),
rozliczenie się z pobranych zaliczek pieniężnych, poĘczek itp.,
k) braó udział w wewnętrmych naradach szkoleniowo-doskonalących' kursach
i innych formach doksŹałcania, w tym szkoleniach z zakresu bhp i ppoż.,
1) korzystając z samochodu shrżbowego przestrzegać obowiązujących przepisów
ruchu drogowego, dbać o powierzony pojazd, wypełnić kartę pracy pojazdu,
a w przypadku potrzeby dokonaó tankowania paliwa.
m) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom
lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Strazak jest zobowiparry ponadto:
a) przesilzegać regulaminu musztry i ceremoniału poŻarliczego,
b) dbać o dobro PSP,
c) wykonywać obowiązki słuzbowe w umundurowaniu służbowymi dbać o stan
odzieĘ specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego,
d) przestzegać wzorów i sposobu noszeniu munduru, dyĘnkcji i odznak na
zasadach określonych w przepisach o umundurowaniu strażaków,
e) utrzymywać mundur w należytym stanie (kompletność,czystość,estetyka),
0 strłŻak mężczyzna powinien mieć ogoloną twarz' dopuszcza się krótko
przystrzyżone wąsy'
4. Umundurowanemu strażakowi zabrania się noszenia:
a) ozdób, które naruszałyby powagę munduru (np. kolczyki w przypadku
mężczyzn, duże kolczyki w prrypadku kobiet, widoczne tatuaże) lub
powodowĄby zagrożenie dlażycia lub zdrowia sttażaka,
b) okularów w jaskrawych oprawkach,
c) intensywnego makij ażu'
d) toreb lub teczek w kolorze innym niz czamy, toreb.reklamowych
5. W prrypadku gdy wygląd umundurowanego strazaka w ocenie przełożonego nie
spełnia wymagań określonych w regulaminie, przełożonywydaje straŹakowi
polecenie niezwłocznego dostosowania
wymagań,
aw okolicznościach szczególnie uzasadnionych'ma'pravro nie dopuścićgo do
słuzby, lub odsunąć od jej pełnienia. Niewykonanie polecenia stanowi
jest podstawą wszczęcia postępowania
przewinienie dysc1plinarne
dyscyplinamego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinamej
strażaków.

j"go

-

się do ww.

i

Rozdział

III

Czas służby

$ 6.

1. Czasem słuzby jest czas,, w którym strażak pozostaje w dyspozycji

2.

Komendanta w Komendzie lub innym ..l'ryznaczonym miejscu.
Czas służbystrażaka nie może przekIaczaÓ przeciętnie 40 godzin tygodniowo
w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 6 miesięcy.

3.

W Komendzie obowiązują Systemy pełnienia służby:

a) zmianowy rozkład czasu służby-

na

na

stanowiskach'

których
wykonywanie zadańvrymaga zachowania ciągłościsłużby,(tj. w Stanowisku
Kierowania Komendanta Powiatowego oraz w Jednostce Ratowniczo
Gaśniczej_ za wyjątkiem stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy JRG),
w których wykon1'wanie zadń słuŻbowych i pełnienie dyżuru trwa 24
godzirry, po których następują co najmniej 24 godztny wolne od służby,
b) codzienny rozl.<ład czasu służby_ na pozostĄch stanowiskach, polegający
na wykon1.wanil zadait służbowych po 8 godzin dziennie od poniedziałku do
piątku.
W uzasadnionych przypadkach czas służbyw zmianowym rczkJadzie może
trwać 12 godzin. Szczegółowe warunki określarozporządzerue.
Szczegółowe zasady sposobu pełnienia służbyw zmianowym codzierrrrym
rozkładzie czasu shrŻby, sposobu pełnienia dyżurów domowych i ich wymiaru
oraz wykonywaria zadań służbowychw zmianowym rozkJadzie czasu służby,
okoliczności przedhłżenl'a czasu służby, dopuszcza|ny czas kierowania pojazdem
samochodowym, udzielania czasu wolnego od służbyokreślarozpotządzenie.

-

4.

5.

i

6' Łączną li'czbę strłŻaków stanowiących minimalną obsaĘ danej
służbowejustala Komendant Powiatowy w uzgodnieniu
Komendantem Wojewódzkim PSP w Poznaniu.

z

zmiarry

Wielkopolskim

7. Harmonogram

czasu służby systemu zmianowego' drogą służbową,podaje się do
wiadomości strażaków, połroczrry nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem
danego okresu rozliczeniowego, miesięczny nie później niż dni przed
rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
Ze względu na potrzeby sfużby Komendant może upoważnić Dowódcę JRG oraz
Naczelnika wydziału ds. operacyjnych do zmiany sfużby podlegĘm strźakom na
dzień tygodnia nie będącym jego dniem służby,wynikającym z harmonogramu
słuzby.
Dyżnlry domowe pełnią strźacy wyznaczeni Zarządzenlem Komendanta. Rodzaj

7

8.

9.

dyżurów, zasady ich pełnienia, sposób dysponowania
związane określone sąw rozdziale IV Regulaminu

i

obowiązki

z

nimi

l0.Harmonogram dyżurów domowych Jednostki Ratowniczo - Gaśniczejjest
określony w miesięczrym harmonogramie słuzby. Komendant Powiatowy może
upoważnić Dowódcę JRG do zmian w harmonogramie w'zakresie ltrzymania
minimalnego stanu osobowego zmiany.
1l.Projekt harmonogramu dyżurów domowych oficera operacyjnego i
służby SKKP przygotowuje komórka ds. operacyjnych

i podaje się je drogą służbowądo wiadomości
strazaków' nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca'
13. Strażaka walrraczonego do pełnienia dyżuru domowego za wyjątkiem oficera
częścitego dyżuru zastępca komendanta,
operacyjnego może zvrolnić
iadzorujący sprawy operacyjne, d-ca JRG pod warunkiem przedstawienia
w
strażaka przejmującego dyirur. Zmiany odnotowuje się według właściwości
ksiązce podziałubojowego lub w raporcie zprzebiegl służby'
14. W czasie dyżuru domowego strażak pozostaje w stałej łącznościze SKKP'

12. Harmonogramy ustala Komendant

z

$ 7. l .Rozpoc zęcie i zakończenie sŁuŻby ustala

a) w

00

i

8

00

dnia następnego,

24 godziny -

12 godzin
zmianowym rozlrJadzie czasu służby^00trwającym
ou
00
00
i 20 otaz 20 i 8 d''iu następnego,
odpowiednio na godzinę 8

b) w

$

:

zmianowym rczlrJadzie czasu służbytrwającym

odpowiednio na godzinę 8

c)
'

się

-

w óodziennym roząadzie czasu pełnienia służby - odpowiednio na godzinę
30.
730 15
Z.Do ęzasu służbywlicza się przerwę:
a) dla strźaków pełniących służbęw systemie codzienn1łn - 20 minutową,
b) dla strażaków pełniących służbęw systemie zmianowym - 45 minutową,
cj godziny rozpoczynania ptzerw usta|a przełożonynadzorujący wykonywanie
zadań służbowych'
d) podczas przerwy strażak pozostaje w gotowości do podjęcia działań'
8. l. Przedłużenle czasu służbystruŻaka następuje na polecenie Komendanta lub
osoby przez niego upoważnionej. osobą upowżnioną w stosunku do strźaków
SKń moze być kierownik komórki ds. operacyjnych, w stosunku do strażaków
każdorazov"ym przedłużeniu czasu sfużby
JRG może być Dowódca JRG.
osoba upowa:źniona informuje przełożonego.

i

o

$ 9. 1. Czasu wolnego od sfużby w Komendzie Powiatowej udziela Komendant.
W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej do udzielenia czasu wolnego Komendant
może upoważnić Dowódcę JRG.

$ 10. 1'

Podstawą do rozliczenia czasu służby strażaka są karty ewidencji czasu
służby,Wóre za\dada się i prowadzi odrębnie dla każdego sffłŻaka. Karty te
obejmują informacje o czasie służbypełnionej według obowiązującego strażaka
harmonogramu sfużby, o czasie słu:Żby pełnionej ponad normę określonąw art.
35 ust. i ustawy i o otrzymanym za tefl czas czasie wolnym lub wypłaconej
pełnionych dyżurach domowych,
rekompensacie pieniężnej, informacje
o urloiach, zwońieniach od zĄęć, służbowych, zwo1nieniach lekarskich oraz
innycń usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w sfużbie.

o

2'KarĘ ewidencji czasu służbyprowadzą odpowiednio

:

a) dla strazaków systemu codzierrrrego - pracownik prowadzący zagadtienia
kadrowe,

nadzorem Dowódcy JRG,
,(

Lu!)

c) dla strazaków systemu zmianowego

SKKP - Naczelnik Wydziału

Operacyjno- Szkoleniowego
3. Kierownik komórki do spraw kadrowych sprawuje nadzót nad prawidłowością

prowadzenia

kart ewidencji czasu sfużby, ich

gromadzeniem oraz

przechowywaniem.
4. Ewidencję czasu słuzby strażaka, udostępnia się strazakowi do wglądu na jego
żądanie.

Rozdział Iv
Służbanieetatowa

$
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1.

obowiązki dyżurnego wznaczoflego do wzmocnienia SKKP:

1) Pozostawanie w pełnej dyspozycyjności w czasie trwania dyźruru,
2) Przybycie w jak najkrótszym czasie do SKKP na wezwanie dyżumego
operacyjnego powiafu / dyżumego stanowiska kierowania,
3) Po przybyciu na SKKP podporządkowanie się poleceniom dyżurnego
operacyjnego powiatu l dyżmego stanowiska kierowania,
4) Udział w szkoleniach doskonalących.

$ 12. 1. Zasady peŁnienia służbyoficera operacyjnego.
1) Dyzur oficera operacyjnego pełnią straŻacy wyznaczeni' Zarządzenlem
Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim
2) Dyżnlr oficera operacyjnego pełniony jest zgodnie z miesięcznym
harmonogramem dyżurów domowych zatwierdzonym przez Komendanta
Powiatowego PSP w Ostrowie Wlkp.
3) Każda zllliana personalna w miesięcznym harmonogramie pełnienia dyżuru
Oficera Operacyjnego wymaga zgody Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie
Wlkp.
4) oficer operacyjny pełniący służbęw ramach dyżuru domowego jest zobowiąz.any
do:

a) ltrzymania stałej łącznościtelefonicznej z SKKP
b) zachowania pełnej dyspozycyjności poprzez pozostawanie
zarnieszkartia lub tereni e powi atu ostrowskie go.

w

miejscu

5) oficer operacyjny upowaźniony jest do udzielania informacji o zdarzenlach
przedstawicielom mediów.
6) Pozostałe zasady pełnienia służbyorazzailania i obowiązki oficera operaryjnego
określająRamowe zasady funkcjonowania oficera lub aspiranta wznaczonego
przez Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim do kierowania
w jego imieniu i na jego polecenie
7) oficer operacyjny zobowiązany jest do wykon1rvania innych zadań zwtęarly ch
ze służbą,a rcalizowanych na polecenie komendanta.
8) Dyzur pełniony jest w cyklach jednodniowych wgzafrłierdzartego grafiku sfuzby
w wymiarze dobowym z zachowaniem przepisów rozporząózenia
czasu shrŻby.
9) StraŹacy pjoią ay^. od godz.800 do godz. 800dnia następnego,

/l

lł,

L3.l'.Zadania członków grupy operacyjnej po przybyciu na teren akcji:

|)

Zapomanie się

z

aktualną sytuacją pożarową lub przebiegiem rozwoju

miej scowego zagtożenia,

Zapomanie się z wielkościąsił i środków uczestniczących w działaniach
ratowniczo - gaśnicrychfiq,tych do likwidacji danego zdarzenia,
3) Włączenie się do pracy sŹabu akcji,
4) Sporządzanie meldunków z czynności wykonywanych w ramach grupy

2)

operacyjnej,
wstępnym ustalaniu przyczyn powstania zdarzenia oraz oceny jego
skutków,

5) Uóział we

6) Spotządzanie

i

opracowywanie wniosków zmieuających do eliminacji
przycz;W powstania zdarzei oraz sposobu likwidacji ich skutków.

Rozdział

V

Czas pracy

14.

l.

to

czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji
Komendanta w Komendzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Czas pracy

pracy.
2. W Komendzie obowiązuje jedno zmianowy system czasu pracy.
J. Wymiar czasu pracy wynosi przeciętrie 40 godz' tygodniowo po 8 godzin
dziennie w przeciętrie pięciodniowym tygodniu pracy.
30,
4. Rozpoczęcie czasu pracy ustala się na godz.7
zakoitczenie na godz. 15 30
5. Do czasu ptacy wticza się 20 - minutową przerwę w pracy.
6. Indywidualny rozkład czasu pracy Komendant może ustalić na pisemny wniosek
pracownika.

15. 1. Praca w nocy' niedziele

i

świętadopuszczalna jest w wyjątkowych
w1padkach. Zezs^tolenie na wykonyrvanie pracy w nocy' niedziele i święta
wydaj e Komendant.

Praca wykonywana poza normalnymi godzinami pracy stanowi

pracę
w godzinach nadliczbowych
dopuszczalna
zgodą przełożonego
kierującego komórką otganizacyjną. Zaistnienie takiej sytuacji przełożony
potwierdza podpisem w karcie ewidencji czasu pracy danego pracownika
przechowanej w komórce właściwejw sprawach kadr.
-J- Pracownikowi za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych przysfuguje
czas wolny w tym samym .u'rylmiarze.
4. Termin wykorzystania czasu wolnego za ptacę wylion1rvaną w godzinach
nadliczbowych ustala przeloŻony informując komórkę właściwąw sprawach
kadr.

jest 'za

i

$ 16. Sposób wprowadzania i terminy dodatkowych dni wolnych od pracy określa
Komendant zgodnie z zasadarri wskazanymi przez Prezesa Rady Ministrów
i powiadamia pracowników za pośrednictwem komórki właściwejw spra
10

I( cv'

Rozdział vI
Ewidencja czasu służby/ pracy. Usprawiedliwienia nieobecności w służbie/
pracy i spóźnień. Zwolnienia od służby/ pracy.

$ 17. Czas służbylpracy strażakówlpracowników dokumentuje komórka reallzująca
zadania z zakłesu kadr we współpracy z tchprzełożonymi, którzy prowadzą karty
czasu słuzby pełnionej poza rozkładem dla strazak ów oraz karty czasu pracy
w nadgodzinach dla pracowników.

$ 18. l'
2.
3.
4.

5.

6.

SttłŻaWpracownik/ stawiający się do słuzby/pracy, przeó rozpoczęciem
realizacjiprzydzielonychzadań, i obowiązków,jestzobowtryany potwierdzić ten
fak1 własnoręcznym podpisem w liścieobecności.
Komendant
liścieobecności potwierdza podpisem ptzybycie
pracownika./straŻaka do pracylsłuŻby w stosunku do pracownikódstrźaków
systemu codziennego, JRG i SKKP.
Komendant może upoważnić dowódcę JRG do potwierdzenia podpisem na liście
obecności prrybycie strźaków systemu zmianowego JRG.
Lista obecności w godzinach od 7 30 do 15 30 w dni pracy dni służby
codziennego systemu pełnienia słuzby jest przechow1rvana w komórce
realizujące1 zadania kadrowe. Lista obecności systemu zmianowego JRG
znajfiĄe się u dowódcy zmiany natomiast lista obecności obsady osobowej SKKP
znajduje się w pomieszczeniu SKKP. Listy obecności systemu zmianowego
ptzekarywane są do komórki kadrowej po zakończeniu kźdego miesiąca.
SftłŻak/pracownik ma obowiązek stawienia się na swoim stanowisku
słuŻbylpracy nie później niż o godzinie rozpoczynania sŁuŻbylpracy.
strdżak/ptacownik nie moze opllszczać stanowiska sŁużby/pracy bez zgody
iwiedzy przełożonego.

na

i

1. StraŹak/pracownik ma obowiązek uprzedzić przełożonego o przyczynie
i przewidywanym okresie nieobecnościw służbie/pracy, jeżeli przycryna tej
nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
W razie zaistnienia przycTp uniemożliwiających stawienie się do sŁlżbylpracy,
strażak/pracownik niezwłocznie powiadamia przełożolego o przyczyr|ie swojej
nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, jednak nie późniĄ niŻ
w następnym dniu nieobecności. Zawiadomienia tego dokonuje osobiścielub
przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środkałączrroŚci

$ 19.

2'

3.

albo drogą pocztową.
W sprawach dotyczących udzielania zrvolnień od zĄęć służbowychoraz sposobu
usprawiedliwiania nieobecności w słuzbie w żakresie nieuregulowarrym ustawą
o PSP stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia
26 czerwca |974 t. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 23 ma1a'l991 t. o związkach
zawodowych i ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadózenia ch pieńęimych
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz' U71 z2017 t'.

{

poz.r368).

/l
/t
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$ 20. l. Czas sfużbylpracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.
2. Załatuńanie spraw prywatnych powinno odbywać się w czasie wolnym od

3.
4.
5.

6.
7.

pracy/słu:Żby.

Załatwiartie spraw prywatnych w czasie godzln pracy/słuzby jest dopuszczalne,
gdy zacho dzi uzasadniona potrzeba.
Przełożony strażaka/ptacownika wyraza zgodę na prywatne wyjście w godzinach
słvŻbylptacy.
Wyjściasłużbowe i prywatne pozateret Komendy strażacy/pracownicy systemu
codziennego odnotowują w ksiązce wyjśćprzechowywanej w komórce
realizującej zadania z zal.'resn kadr. Strźacy systemu zmianowego JRG oraz
SKKP odnotowują wyjściasłużbowe i prywatne w książce wyjśćktóra zrajduje
się odpowiednio u dowódcy zmiany oraz SKKP.
odpracowanie czasu służbylpracy wykorrystanego
celach prywatnych
odnotowuje się w karcie słuŻbylpracy pełnionej poza rozkJadem, a fakt ten
potwierdza podpisem przełożony.Udokumentowanego rozliczelia czasu
słńby lpracy odpracowanego, przełoŻony dokonuje co miesiąc.
Spóźnienia do pracylsłużbyodnotowuje w liścieobecności Komendant, osoba
pisemnie ptzez niego upoważniona
Zastępca Komendanta,
a pracownik/strażak na Żądarie w/w osób zobowiyany jest złoĘćpisemne
wyjaśnienieprzyczyn niepunktualnego stawienia się do pracy/służby oraz
spóźnienie odpracować w czasie wolnym od pracy/służby.

w

lub

$ 21. Na pisemny wniosek strażaka/pracownika możliwe jest rozliczenie spóźnień
i czasu wyjśćprywatnych, urlopem lub czasem słvŻby/nadgodzin pełnionej poza
rozkładem.

Rozdział

YII

Urlopy

22. l.

Stra:żakowi przysługuje prawo do corocznego' płatnego urlopu
wypoczynkowego i płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie a w zakresie nie uregulowanym
ustawą - odpowiednimi przepisami ustawy Kodeks pracy.
2. Pracownikowi przysługuje prawo do coroczrrego' .nieprzerwanego, płatnego
urlopu wypoczynkowego w w}miarze i na zasadach określonych w Kodeksie
pracy.

Strźak/pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu'
4. Urlopu wlpoczynkowego (i dodatkowego) udziela, Komendant, zgodnie
z roczr|ymi planami urlopów, sporządzarrymi do dnia 1 lutego kźdego roku
kalendarzowego na dany rok, przez komórkę realizującą zadarńa z zakresu kadr,
z uwzględnieniem wniosków pracowników/strażaków,składanych drogą
służbową.Do udzielania urlopów w JRG Komendant może upoważnić Dowódcę
JRG.
5. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek
12

//

('

6.
7.

Przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne tŃ:że z powodu szczególnych
potrzeb Komendy, jeżeli nieobecnośćstrażaka/pracownika spowodowałaby
poważne zakłócenia toku sŁużbyl pr acy.
Niewykorzystane urlopy wypoczynkowe za dany rok kalendarzowy na|eĄ
wykorzystać najpóźniej do dnia 30 wrześnienastępnego roku kalendarzowego.

$ 23. l. Na pisemny wniosek strażaka/pracownika, Komendant może udzielić mu
urlopu bezpłatnego, jeżeli straźaWpracownik wykorzystał przysługujące mu

2.

urlopy wypoczynkowe i zapewnione jest właściwefunkcjonowanie komórki.
W sprawach wymiaru i zasad udzielenia urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego,
ojcowskiego i wychowawczego stosuje się przepisy prawa pracy.

Rozdzial:ll
Wypłata uposażeń i wynagrodzeń
$ 24.

1. Uposażenie wypłacane jest straŹakom Komendy

z

góry w pierwszym dniu

roboczym miesiąca, za który przysługuje uposazenie.
Jeżeli pierwszy dziefl miesiąca prrypada w dzień wolny od służbywypłaty
dokonuje się w następnym dniu roboczym'
Minister właŚciwy do spraw wewnętrzrrych moze określić drodze
rozporządzenia, dodatki , które są płatne z dołu, termin oraz tryb ich wypłacania.
4. W okresie przebyvrania na zrvolnieniu lekarskim sttużak otrzymuje 80oń z ll30
miesięczrrego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stĄm
przysługującymi strźakowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym
z uwzględnieniem powstĄch w tym okresie zmian. Zwolnienie lekarskie
obejmuje okres, w którym strazak jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu:
1) choroby sttxŻaka, w tym niemoźrrościwykonywaniazajęć służbowych
zprryczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych zubezpieczenia społeczrrego w tazie choroby i
macierzyństwa;
2) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem
własnym lub małżonkasttażaka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem
przyj ętym na wychowanie i utrzymanie, do ukońezenia przez nie 14. roku

2.

w

Ącia;

3) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;
zaczłonkówrodzinyuważasięmałżorlka,lodziców;rodzicadziecka
strażaka, ojczyma, macochę, teściów' dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz
Lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie
dzieci w wieku powyżej
domowym ze straŻal<tem w okresie sprawowania nad nimi opieki;
konieczrrości osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub
małżorka str azaka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem prffitym na

I

4)

13

r

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia ptzez rue 8. roku zycią
wprzypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka,klubu dziecięcego, przedszkola lub
szkoły, do których dziecko lczęszcza, atakże w prrypadku choroby niani,
zktórą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art.
50 ustawy z dnia 4lutego 20l l r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz.U. z 2016 r. poz. l57), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę
nad dzieckiem,
b) porodu lub choroby małżonkastrłŻakalub rodzica dziecka sfrażaka, stale
opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu
małzonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem,
c) pobytu małżonkastrażaka lub rodzica dzieckastłdŻaka, stale opiekujących
się dzieckiem, w szpitalu lub irurym zaMadzie lecznicrym podmiotu
leczniczego wykonującego działalnośćleczniczą w rodzaju stacjoname
i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Łączrue do 60 dni kalendarzowych w ciągu roku okresów lit a-c
pomniej szona o Iiczbę dni wykorzyst aną przez drugiego małŻottka.
5. Strazakowi będzie przysfugiwać pełne l00oń uposażenia jeżeli zwolnienie
lekarskie obejmuje okres, w którym strłŻak był zwolniony od zajęć służbowych
z powodu:
l) wypadku pozostającego w zlviązku z pełnieniem służby,
2) choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościamilub warunkami
sfużby,

3) wypadku w drodze do miejsca pełnienia sfużby lub w drodze powrotnej ze
służby,

4) choroby przypadającej w czasie ciążry,
5) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidziarrym dla kandydatów
na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania
komórek, tkanek i narządów,
ó) oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publiczrej
służbykrwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi,
7) przebywania na obserwacji w podmiocie leczticzym w wyniku skierowania
przez komisję lekarską
8) podczas oddelegowania do realizacji zadaniapoiza grarncarni państwa w grupie
ratowniczej, o której mowa w art.49b ust. 1 pkt l;ustawy o PSP

9) w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego crynu zabronionego
w związku z wykonywaniem ptzez strazaka czynności służbowych,
stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;
10) na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szcz_ególnie
niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z
14

ilLs

Ęcia lllb

6.
7.
8.

9.

zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych,
Życia, mietia lub bezpieczeństwa obywateli.
okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie,
Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane zgodnie ze wzorem ustalonym przez
Zal<ład Wezpieczeń Społeczrrych,
pośrednictwem systemu
teleinformatycmego,
W przypadku gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu
elektronicznego nie jest możliwe, wystawiający zaśwtadczenie lekarskie w dniu
badania przekazlĄe ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie wydrukowane
z systemu teleinformatycznego' natomiast wydruk zaświadczenia lekarskiego
strażalc/pracownik jest zobowiązany dostarczyó przełożonemu w termie 7 dni od
dnia jego otrzymania,

za

o

wystawieniu zaświadczenialekarskiego za pośrednictwem Systemu
teleinformatyczrego lub wydaniu wydruku zaświadczenia lekarskiego
strażal/pracownik powiadamia niez;łvłocznie przełożonego (niezależrie od

informacj i z systemu informatyczne go Zakładu Wezpieczeń Społeczrych),
10. Przełożony strdżaka uzyskaną informację o zwolnieniu lekarskim ptzekaanje
niezwłoczne komórce właściwejdo spraw kadrowych,

l l. Kontrolę zwolnień lekarskich i oświadczeń przeprowadza właściwyprzełożony w
zakresie prawidłowości:
1 ) spełnienia wymogów formalnych zaśwtadczei lekarskich,
2) wykorzystania zwolnień lekarskich'
3) oświadczen struŻaka o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka,przedszkola
lub szkoły.
12' W przypadku sfałszowania zwolnienia lekarskiego, śtwierdzenia nieprawidłowego jego wykorrystywania, lub stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń nt.

zamknięcia szkoĘ, przedszkoIa

czy żłobka,przełożonyuprawniony

mianowania wydaj e decyzj ę o utracie przez sttażaka uposażenia za
zwolnienia lekarskiego.

cĄ

do

okres

s 25. l.

2.

Wynagrodzenie wypłacane jest pracownikom Komendy z dołu do 26 dnia
kazdego miesiąca.
W innym terminie wynagrodzenie może być wypłacone tylko w przypadkach
przepisach prawa pracy lub na polecenie Wojewody
określonych
Wielkopolskiego.

w

$ 26. Komórka rcaliĄąca zadania finansowe, wydaje strażakowi/pracownikowi
w dniu vypłaĘ uposażenia"/wyn agr odzenia, pisemną informacj ę określaj ącą,

m.in. łącną wysokośćuposazenia/wynagrodzenia (oraz w rozbiciu na składniki),
wielkośći rodzaj potrąceń, wielkośćpobranej za|iczki na podatek dochodowy,
wielkośćpobranych składek na ubezpieczenia, formę

wypłaty.
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Rozdział Ix
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l'

Wyróżnienian nagrody

i

zapomogi

Strażakowi/pracownikowi, kóry wzorowo wypełnia swoje obowiązki,
przejawia inicjatywę w służbiei pracy, podnosijej wydajnośó ijakóść,wykonuje
dodatkowe zadanla, mogą być przyznawane wyróznienia i nagrody określone
w ustawie oraz w Kodeksie Pracy. Nagrody pieniężne wypłaca- się z funduszu
nagród zgodnie z rozporządzeniem MSW z dnia |O.l0.20l4 r. w spiawie nagród
izapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożamq oraztworzenia funduszu
nagród i zapomóg dla strźaków Dz.IJ.2014 poz. 1439.
2. Strazakowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, mogą być prryznane
wyróżnienia:
a) pochwała (za wyróżruające wykon}.wanie zadń służbowych),
b) krótkoterminowy, płatny dodatkowy urlop w1poczynkowy w wymiarze do 10
dni rocznie,
c) przedterminowe nadanie wższego stopnia (zawykazanie się wybitnymi
osiągnięciami w służbie,lub dokonanie czynu świadczącegoo wyjątkowej
odwadze),
d) przedstawienie do orderu, odznaczenia lub odznaki.
Nagrodę pieniężmą lub rzeczową przyznaje się strazakowi jeżeli struŻak:
a) wykonywał powierzone zadania służbowew sposób wyróżmiający,z dbałością
o wysoką jakośći termin ich realizacji orazwykazał się odpowiedzialnościąza
ich realizacj ę;
b) wykazał się działaniami skierowanymi na poszukiwanie nowych, lepszych
tozwiyańi zaanguŻował się w ich wykorzystanie w środowisku sfużby;
c) osiągnął wysokie wyniki w realizacji i podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych
do wykonywania obowiązków służbowych;
d) wykazał się wysokimi efektami w rcalizacji zadań służbowych nastawionymi
na osiągnięcie celów służby;
e) uhzymywał sprawnośćftzycntą na poziomie wybitnym lub uzyskał wysokie
wyniki w zawodach sportowych;
f) wykazał się szczególnym zaanguŻowaniem w trakcie prowadzonych działań
ratowniczych, narłŻałswoje Ącie lub zdrowie w trakcie prowadzonych
działń ratowniczych' wykazał się wyjątkową odwagą w ratowaniu życia
ludzkiego i mienia' br ał udział w działaniach w warunkach szczególnie
. trudnych i niebezpiecznych.
4. Srodki finansowe uzyskane ztytułu zmniejszenia uposażeń strazaków w okresie
przebywania na zrvolnieniu lekarskim ptzeznacża się w całościna nagrody
uzraniowe za wykonywanie zadan sfużbowych w zastępstwie strażaków
przebywapcych na zwolnieniach lekarskich.
5. Uprawnionym do nagrody ze środków uzyskanych ztfiułtl zmniejszeń uposazeń
jest kazdy funkcj onarius z, który realizował zadaria w zastępstwie strażaków
przebywających na zwolnieniach lekarskich, również tych którym przysługiy4ało
1007o uposazenia za czas zwolnienia.
16
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ó.

Stawkę nagrody za każdy dzień (8 godzin) sfużby pełnionej w zastępstwie
strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oblicza się każdorazowo
w kwartale rozliczeniowym dzieląc łączną kwoĘ potrąconych uposazeń

strażaków przez Iiczbę dni pełnionych przez funkcjonariuszy zastępstw.
7. Strażakowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej z przycryn losowych może
by ó pr zy ntana zapomo ga'
8. Szczegołowe zasady przyznau,ania wyróimlen, nagród
zapomóg określa

i

,,Regulamin przyznawania wyróżnień' nagród i zapomóg w Komendzie
Powiatowej Państwowej StraĄ Pożamej w Ostrowie Wielkopo1skim''.

Rozdział x
Dyscyplina służbyi pracy, kary porządkowe

28. l.

Strażak/pracownik realizuje zadania służbowe przeŚrzegając ustalonej
orgarllzacji i porządku pracy, regulaminu służbyi pracy' przepisów bhp oraz
pr zepisów pr zeciwp ożarowych
2. Za nteptzesttzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku pracy,
niniejszego regulaminu służby pracy, przepisów bhp oraz przepisów
pt zeciwpożar owych Komend ant może stosować
a) karę upomnienia'
b) karę na3any)
c) obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, nie więcej nż o 25oń, przez okres
nie dłuższyniz 6 miesięcy'
d) wydalenia z pracy
t- Za nieprzestrzeganie ptzez pracownika przepisów bhp lub przepisów
przeciwpożatowych' opuszc zenle pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do
pracy w stanie nietrzeźwości,po uĄciu środków odurzających' substarrcji
psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu' Komendant może
również stosować karę pieniężną.
4. Wysokośći zasady nakładania kary pienięznej określaKodeks pracy.
5. Kary pracownikowi nakłada Komendant, po tozpatrzetiu pisemnego wniosku
przełożonego.
$ 29. 1. Strażak odpowiada dyscyplinarnie zazawinione, nienależyte wykonywanie
obowiązków służbowychoraz za czyny sprzecn:'e ze zŁożonym ślubowaniem.
2' Strażak odpowiada dyscyplinamie również za popełnione przestępstwa lub
wykroczenia, nieza\eżnie od odpowiedzialności kamej'
3' Kary dysc1pliname, jakie można v',ymierzyć strżakowi to:
a) upomnienie,

i

:

b) nagana,
c) wyznaczenie na niższe stanowisko' służbowe,
-'
d) obniżenie
e) wydalenie ze sfuŻby.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinamej strażaków określa rozdział l
odpowiednie
a sprawy nieuregulowane w tym rozdziale
postępowania kamego.

stopnia,

4.

"'*"'

-

1'7

30.

Strazak/pracownik ponosi odpowiedzialnośó majątkową
szkody w mieniu Komendy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

za

wyrządzone

Rozdział xI
Bezpieczeństwo

i

higiena pracy

31. Komendant zapewnia bezpiecnte i higieniczne warunki służby/pracyoruz
środkido udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

32. 1. osoba ptryjmował'n do pracy podlega wstępnym badaniom

3.

$

2.

lekarskim;
osoba przyjmowana do sfużĘ podlega komisyjnym badaniom lekarskim.
Każdy strażaVpracownik podlega okresowym badaniom lekarskim oraz
kontrolnym badaniom lekarskim po nieobecności chorobowej trwającej dłużej
niż 60130 dni.
Badania lekarskie okresowe, kontrolne i komisyjne (związane z wypadkiem lub
zwolnieniem ze sŁuŻby) realizuje się na koszt Komendy w czasie sŁużbylpracy
z zachow aniem upo sźenialwynagrodzenia.
33' 1. Komendant zapewnia przeszkolenie strłŻaka/pracownika w zakresie bhp
oraz och-rony p.poz.
Przeszkolenie wstępne strażaka/pracownika w zakresie bhp przeprowadza osoba
realiĄąca zadaria z zakłesl bezpieczeństwa higieny pracy. Przeszkolenie
okresowe bhp dla strazaków z JRG przeprowadza osoba realizująca zagadntelia
ramach wewnętrznego szkolenia doskonalącego w Komendzie.
bhp
Przeszkolenie okresowe bhp dla strazakóilpracowników na stanowiskach
administracyjno-biurowych oraz kierowniczych przeprowadzają podmioty
zewnętrzne, uprawnione w tym zakresie'
Przeszkolenie wstępne w zakresie ppoŻ., strużaka nie posiadającego żadnego
przęszkolenia kwalifikacyjnego st;rdŻaka PSP, przeprowadza kierownik komórki
Komendy realizującej zadania kontrolno-rozp oznawcze. Przeszkolenie okresowe
ppoż. dla pracowników ptzeptowadza kierownik w/w komórki w ramach
wewnęhznego sz,lcolenia doskonalącego w Komendzie.
przeptsami bhp
ppoż. składa pisemne
Strźak/pracownik zapoznany

i

w

J.

4.

z

i

oświadczenia to potwierdzające' oświadczenie straŹakalpracownika' wraz

zzaświadazeniem o ukończeniu szkolenia, włącza się dojego ak osobowych.
Komendzie zadaria
5. osoba reallzłjąca
zakresll bhp informuje
strażaków/pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykon1rvaną

w

pracą

i

z

realizowanymi zadaniami' oświadczenie straŹaka./pracownika

o zapomanhl się z oceną ryzykazawodowego' włączasię do jego akt osobowych.

pracy
wymagającej ręcmego podnoszenia i przenoszenia cięŻarów o masie
przelrraczającej 12 kg jeślipraca jest wykonywana stale i 20 kg jeśli ptaca
wykonywana j est dorywczo.
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Ż.

strźakowi/pracownikowi, będącej w ciąży, moima powierzyć,
wykonywanie pracy/shlżby związanq z obsługą elektronicznych monitorów

Kobiecie

-

ekranowych maksymalnie do czterech godzin dziennie.
sttuŻaka/pracownika, będącej w ciąźry, nie wolno odpowiednio
3. Kobiety
zatrudniać w godzinach nadliczbowych lub w przedłużonym czasie służby ani
teżw porze nocnej. Kobiety - struŻaka/pracownika, będącej w ciąży, nie wolno
bez jej zgody delegować poza stałe miejsce służby/pracy ani zatrudnlać
w przerywanym systemie czasu pracy.
4. Strazakowi/pracownikowi opiekującemu się dzieckiem do ukończeni a przez n|e
4 roku Ęcia nie wolno bez jego zgody zlecać służbylpracy w godzinach
nadliczbowych/przedłużonym czasie służby, w porze nocnej, w przerywanym
systemie czasu pracy, jak również delegowaó poza stałe miejsce służby/pracy.

_

35. 1. Wszel,.kię zalvłłŻalneusterki

urządzeń, sprzętu, narzędzi, pomieszczeń
stwarzające zagrożetie na\eĘ niezwłoczrłie zg]aszać przełożonemu, żądając ich
usunięcia.
2. o zaistnieniu wypadku każdy sttłŻaWpracownik jest zobowipany natychmiast
zawiadomić przełoŻonego lub osobę realizującąw Komendzie sprawy bhp.

36. l.
Ż.

Pracownik wykonuje pracę w wydanych mu środkach ochrony
indywidualnej oraz odzieĘ i obuwiu roboczym lub gdy ich nie otrzymał
odzieĘ własnej.
StraŹak jest obowiązany do noszenia w czasie służbybezpłatnie otrzymanego:
umundurowania, odzieĘ specjalnej, środków ochrony indywidualnej, dystynkcji,
odznak, zrraków identyfikacyjnych i ekwipunku osobistego'

Pracownikowi przysługują bezpłatnie środkiochrony osobistej oraz odzieŻ
robocza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Strźakowi, któremu nie wydano w naturze przedmiotów umundurowania,
przysługuje równoważnik pienięzny. Tabele należnościoraz wzory i sposób
J.

noszenia umundurowania, odzieĘ specjalnej, środków ochrony indywidualnej,
ekwipunku osobistego, dysĘnkcji' odznak znaków idenĘfikacyjnych' jak
również wysokośći warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian
za umundurowanie określająstosowne rozporządzenia MSWiA.
5. Strźak/pracownik utrzymuje ubiór w którym realizuje pracęlsłużbę w naleĄrtej
czystościi schludności.

i

Rozdział xII
Współpraca wewnętrzna

37. l. Komórka

realintjąca zadanta kadrowe wydaje kartę informacyjną
straŻakowilpracownikowi, z Iłórym następuje nawiązanielrozwiązarie stosunku
słurŻbylpracy. Karta informacyjna jest dokumentem potwierdzającym przyjęcie
przez kierujących komórkami organizacyjnymi Komendy,
o nawipanirr/ro związaniu stosunku pracy/służby z strtżaki
19

Strażak/pracownik ma obowiązek zgłosić Się z kartą do kierujących
komórkami/osób wyszczególnionych w karcie a wypełnioną kartę zwrócić.
J. StraŹak/pracownik, z którym rozwiąnlje się stosunek pracylsłużby,powyższy
obowi7ek winien zrealizować najpóźniej w dniu jego rozwiązania.
4. Zastępca komendanta powiatowego oraz kierujący komórkami organizacyjnymi
przekazują i przyjmują obowiązki sfużbowe * osobiście. Dokumentem
stwierdzającym przekazarie i przyjęcie stanowiska (obowiązków) jest protokół
sporządzony i podpisany przezprzyjmującego i przekanjącego w ciągu 14 dni,
licząc od dnia zawarcia/rozwiązania umowy o pracę lub określonego w decyzji
o odwołaniu i powołaniu lub mianowaniu na stanowisko. Protokół drogą

2.

służbowąprzedkłada się Komendantowi.

5.

Protokół sporządza się minimum

w

trzech egzemplarzach. Po jednym

egzempIarnl protokołu włącza się do akt osobowych zdającego i przyjmującego
stanowisko, a trzeci egzemplarz do akt komórki organizacyjnej.

38' 1. Korespondencję

kierowaną do Komendanta, wymaga1ącą Ęestracji,
słłaŻacy/ptacownicy i petenci składają w komórce organizacyjnej/ sekretariacie/,
w wyjątkowych sytuacjach - w miejscu wskazanym przezkierującego komórĘ
realizującą zadania z zakresu organizacji. Na żądanie składającego, osoba

przyjmująca korespondencję zobowiązarla 1est potwierdzić jej przyjęcie.
2. Korespondencję kierowaną do Komendanta nie wymagającą rejestracji albo
przedstawianą Komendantowi
zapoznania
podpisu,
stłŻacylpracownicy/ składają
sekretariacie Komendanta.
żądartie
jest
przyjmująca
składającego, osoba
korespondencję zobowiązana
potwierdzić
jej przyjęcie.
3. Korespondencję ptzekazywaną pomiędzy komórkami organizacyjnymi
Komendy, zwaną korespondencją wewnętrzną, ptzekaz:uje się bezpośrednio.
Korespondencję wewnętrzną, odbierają kierujący komórkami lub ich zastępcy.
KieĄący komórkami organizacyjnymi mogą wyznaczyć podlegĘch im
stłaŻakówlpracowników do odbioru korespondencji wewnętrznej. Komendant, na
wnioski kierujących w/w komórkami, ustala wykaz osób uprawnionych do
odbioru korespondencji. Istniejący wykaz podlega aktualizacji _ zadartie to
zakresu organizacji. Na żądanie
wykonuje komórka realizująca zadania
składającego, osoba przyjmująca korespondencję zobowiązana jest potwierdzió
jej przyjęcie'
4. Korespondencję do wysłania z Komendy, przyjmuje komórka orgarizacyjta/
sekretariat. Korespondencja winna być przygotowana do wysłania i w zaklejonej
kopercie opatrzonej numerem sprawy' nazwą i adresem odbiorcy, ewentualnie
mieć dołączone wypełnione pocztowe potwierdzenie odbioru. Korespondencję do
wysłania w formie zbiorczej nalezy składać bez kopert. Na żądanie składającego,
osoba przyjmująca korespondenĄę zobaułiązanajest potwierdzićjej przyjęcie.

w

do

się lub
Na

z

$ 39. Zadania wymagająceudziaŁuinnej komórki i wykonania przezniąokreślonych
czynności, podlegają realizaiji po uzyskaniu akceptacji Komendanta.

$ 40. 1. Komendant prowadzi cotygodniowe odprawy z kierującymi
orgaruzacyjnymi Komendy i innymi wytypowanymi osobami, w trakci

m.in. omawian e są zadania zrea|izowane w tygodniu minionym i planowane do
realizacji w następnym tygodniu, koordynowane są wyjazdy słuzbowe zadaria
wymagające wspóĘracy międzywydziałowej.
Treśó wystąpień na odprawach nie podlega protokołowaniu. Protokołuje się
ustalenia podane przez referującego zaakceptowane przez Komendanta.
Elementem protokołu jest lista obecności.

i

i

41. 1. w

przypadku takiej konieczrości stempel sfuzbowy Ętułowo-imienny
strażakowi/pracownikowi zamawia jego przełożony, kierujący komórĘ
organizacy1ną Komendy. Zamówienta składa się do komórki realizującej zadaria
z zakresu spraw kwatermistrzowskich, za pośrednictwem komórki realizującej

3.

w

z

prrypadku komórki będącej
zaL<resu Spraw organizacji.
jednoosobowym samodzielnym stanowiskiem pracy stempel zamawia komórka
realizująca zadania z zakresu orgarńzacji. Zamówienia do realizacji zatwierdza
Komendant.
Stemple Ęńułowo-imienne strazaków/pracowników winny zawierać nazwę
stanowiska słuŹbowego (bez podawania komórki organizaryjnej lub zakresu
zadńrealizowanychprzeztę osobę), stopień, Ęrtuł (Ęrtuły) zawodowe i naukowe
oraz imię i nazwisko.
zadania

Stemple strżakowi/pracownikowi wydaje oraz odbiera osoba wyzraczona
zarządzeniem Komendanta jako odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji
pieczęci i stempli w Komendzie.

Rozdział

XIII

Przepisy porządkowe
s 42. l. Pozostawanie 30strażakalpracownika na terenie Komendy w godzinach innych
niż od 7'o do 15 w dni słuzby/pracy codziennego systemu pełnienia służby,

2.

może odbywać się na polecenie lub za zgodąptzełożonego w celu wykonywania
zadń sfużbowych.
PrzełoŻony o fakcie pozostawania struŻaka/pracownika na terenie Komendy po
godzinach służby/pracypowiadamia Komendanta lub Zastępcę Komendanta
Powiatowego PSP.

$ 43. w

czasie pełnienia dyżuru domowego strazak jest zobowiązany

do zachowania pełnej zdolności psychofizycznej do podjęcia

czynności

słuzbowych.

$ 44. Kasa Komendy
$ 45. l. Na terenie

czynnajest w dni robocze w godz. od 9

00

do 14

00.

Komendy obowiązuje bezwzględny zakaz paleria tytoniu
(palenia fajki, zucia tytoniu), uĄwania e-papierosów, wnoszenia i spoĄ,rvania

alkoholu, wnoszenia

i

stosowania środków odutzających,

psychotropowych lub irrrrych substancji o podobnym działanju'

21

cJ1

2'

Za wykonywanie służby/pracyw stanie nietrzeźwościlub po uĄciu środków
odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym
działaniu stra:Źaklpracownik odpowiada dyscyplinamie.

s 46.
2.

1. Przesyłanie korespondencji elektronicznej zawierającej treściniezgodne
z prawem jest zabronione.
Komenda nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie sprawy zwięane zprywatną
korespondencją wpływającą na konta pocztowe Komendy, np. w zwlavku z jej
zaginięciem, zmianą, ujawnieniem osobom innym niż adresat, sprawami
jej
odpowiedzialności kamej lub cywilnej w związku
wynikającymi
istnieniem i treścią.

z

z

Rozdział xlv
Postanowienia końcowe

s 47. l. W
2.
3.
4.

5.

6.
7.

sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem obowiązują
przepisy prawapracy, ustawy o służbiecywilnej oraz ustawy o PSP.
Regulamin zostaje ustalony na czas nie oznaczony.,
Do zmiany regulaminu stosuje się przepisy doĘczące jego ustalania.
Kużdy stłuŻak i pracownik Komendy, składając stosowne pisemne oświadczenie,
potwierdza fakt zapoznania się z treściąniniejszego regulaminu' oświadczenie
to włącza się do akt osobowych. Za zapomanie się z niniejszym regulaminem
osoby podejmującej słuzbę lub pracę w Komendzie odpowiedzialny jest kierujący
komórką r ealianjąc ą zadania kadrowe.
Wszyscy strtŻacy i pracownicy Komendy zobowięani są do przestrzegania
zapisów niniej szego regulaminu. Nadzór nad, przesttzeganiem stosownych
zapisów regul aminu ptzez podwładnych realizują prze}ożeru.
Zasady służby funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP, określazałączniknr 1a do niniejszego regulaminu.
Zasady shrżby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, określa załączruk nr lb do
niniej szego regulaminu.

i
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Załqcznik Nr 1a do Regulaminu służbyi pracy
w Komendzie Powiątowej PSP ostrów Wkp'

ZASADY sŁUŻBY

Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej StraĘ Pożarnej
w Ostrowie Wielkopolskim

Rozdział I
Organizacja i zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

s1. l.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Strazy
Pożamej w ostrowie Wielkopolskim zwane dalej SKKP jest podstawowym
elementem systemu odpowiedzialnym za przyjmowanie zgjoszeń o zdarzeniach
ich analizowanie oraz dysponowanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej
do działń ratownic4/ch. organizacyjnie podporządkowane jest pod Wydział
Operacyjno _ Szkoleniowy, do jego zadńw szczególności na|eĘ:
l) Przyjmowanie, kwalifikowanie zg}oszeń o zdarzeniach.
2) Dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych.
3) Przyjmowanie, analizowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale
jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów oraz
miejscowych zagtożei7, w tym klęsk żywiołowych, katastrof technicznych,
chemicznych i ekologicmych.

4) Zbieranie 1, przekazywanie

do

Stanowiska Kierowania Komendanta
Wojewódzkiego zbioru informacji o stanie sił i środków na obszatze powiatu
oraz informacj i o ich zadysponowaniu do działan ratowniczych, w zakresie

określonym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
koordynacja działń ratowniczych, w tym zapewnienie
5) Wspomaganie
niezbędnych informacji kierującemu działaniem ratowniczym.
6) Wykon1.wanie przedsięwzięó ratowniczych i organizacyjnych w porozumieniu
prowadzenia działai
służbamii podmiotami przewidzianymi
ratowniczych.
7 ) Bieżące anal i zowanie:
informacj i o zagroireniach z systemów monitoringu,
gotowości operacyjnej sił środków ksrg innych jednostek ochrony

i

ze

do

_
-

i

i

tym czasu dysponowania,
- ffi:fTffi:L]l,
działaf. atovłniczy ch

_
_

8)

i zakonczenia

przybycia, prowadzenia

r

przebiegu działan ratowniczych
tezerw materiałowych i sprzętowych podmiotów ratowniczych ksrg.
Informowanie przełoŻonych i organów administracji publicznej o
zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zAaruenia.
/..col

Uruchamianie procedur zwiększania stanu osobowego lub wprowadzania
podwyższonej gotowości operacyjnej w jednostkach orgaIizacyjnych PSP.
10) Uruchamianie awaryjnych planów ewakuacji SKKP w miejsca zastępcze'
11) Współdziałanie instytucjami i służbamiz terenu powiafu w zakresie ana|tzy
sytuacji, działaf' ratowniczych i likwidacji skutków zdarzef..

e)

t2) Prowadzenie nasłuchu radiowego na wyznaczonych kanałach sieci radiowej.
l3) Wspołdziałaniez insĘtucjami' specjalistami do spraw ratownictwa
w podejmowaniu decyzji doĘczących zwalczania zaistniĄch pożałów
i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich wystąpienia.
14) Korzystanie z map, systemów informatycznych oraz innych narzędzi
niezbędnych do analizowania i prognozowania zagrożei, a także do tworzenia
i aktualizowania baz danych taktycznych i operacyjnych stosowanych
podczas organizowania i prowadzenia działan ratowniczych oraz
wspomagania procesów decyzyjnych.
15) Korzystanie z planów ratowniczych otaz innej dokumentacji
wykorzysĘwanej podczas organizowania' prowadzenia i analizowania

działńratowniczych,organizacjiodwodówoperacyjnych.
16) Przechow1rvanie dokumentacji i danych dotyczących przebiegu dztałan
ratowniczych.

17) Prowadzenie i aktualizaĄa dokumentacji i baz danych będącej na
wyposźeniu stanowiska.
18) Realizacj a zadń w zakresie spraw obronnych i niejawnych.
19) Przestrzegania zasad bhp.

2. Na potrzeby SI(KP zapewnia się wydzielone, zabezpieczone pomieszczenie

spełniające wymagania w zakresie bezpiecrulych i higienicznych warunków pracy:
do obsługi zg}oszefi alarmowych orau wspomagania lub koordyracji działaf.
ratowniczych,
zaplecza technicznego,
socjalne i higieniczno- sanitarne.

-

3. W celu

rea|izac1i zadańw

SKKP zapewnia

się:

|) Urządzenia do rejestrowania treścizgłoszef' alarmowych, czasu oczekiwania
na przekazanie połączenia, czasu przyjęci a zgłoszenia, czasu obsługi zgłoszenia
oraz prowadzonej korespondencji radiowej.

Systemy umożliwiające alarmowanie lub dysponowanie sił i środków oraz
bieżące nadzorowanie gotowości operacyjnej'
3) Sprzęt i aparaturę do pozyskiwanla oraz ptzetwuzania informacji na potrzeby
działań ratowniczych.
4) Zasilanie awaryjne i gwarantowane.

2)

4.
5.

1)

Etatową służbędyzurną SI(KP określonąw Regulaminie organizacyjnym
KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

2) Nieetatowe

_

i

doruźne służby:

Oficer operacyjny w dyspozycji Komendanta Powiatowego
spośród kadry JRG oraz Komendy Powiatowej PSP,

2)
3)
4)
5)
6)

.uq1znaczany

Grupa operacyjna _ powoływana doraźnie spośród funkcjonarius4, KP PsP,
Dyżumy do wzmocnienia SKKP.

2. l.Ężnlmy operacyjny Powiatu upoważniony jest

l)

-

do:

Reprezentowania Komendanta Powiatowego PSP w zakresie udzielonego
upowazuenla.
środkamiKrajowego Systemu RatowniczoDysponowania siłami
jednostek
ochrony przeciwpożarowej na obszarze
Gaśniczego innych
powiatu.
Dysponowania sił i środków na terenie powiatu niezbędnych do łikwidacji
zagrożenia, w tym na podstawie umów i porozumień.
Dysponowania jednostek ochrony przeciwpożarowej poza granice
powiatu na polecenie SKKW.
Dysponowania specjalistów do działai tego wymagających lub zg!.aszania
zapoltzebowania w tym zakresie do SKKW.
Dysponowania oflrcera operacyjnego będącego w dyspozycji
Powiatowego PSP.

i

i
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7)
8)

Dysponowanie grupy operacyjnej (po uzyskaniu decyzji Komendanta lub

jego zastępcy).

Koordynacji i organizacji prowadzenia dzlałań ratowniczych na terenie
powiatu, w Ęrn działań operacyjnych Komendy Powiatowej PSP.

9) Realizacji zadai

dotyczących wprowadzania stanów podwyższonej

gotowości bojowej w powiecie.

10) Wezwania

do pełnienia słuzby dyżumego do

wzmocnienia SKKP
w sluacjach wymagających wzmocnienia obsady etatowej SKKP
i wydawanie mu poleceń'

11) Udzielania informacji
przekazu.

o

prowadzonych działaniach środkommasowego

2. Do podstawowych obowiązków Dyżumego operacyjnego Powiatu należy:.

1)

Przyjmowanie informacj

io

z nr

alarmowego 998 oraz za
ramach funkcjonowania WCPR'
zdarzeniach

pośrednictwem systemu w
Przyjmowanie informacji o zdarzeniach od irrrrych sfużb i podmiotów.
Kwalifikowanie orazw razie potrzeby ptzekazywanie zgłoszen alarmowych.
Znajornośćstanu sił i środków ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
ZnĄomośćprzepisów i wytycmych w zakresie działania SKKP, aktualnych
danych operacyjnych z terenu powiatu, a przede wszystkim dokładna
znajomośćstanu sił i środków ratowniczych będących w dyspozycji podczas
służby.
Dokonywanie bieżącej analizy i oceny sytuacji na terenie powiatu, w tym
zdatzei wymagaj ących podj ęcia działai r atowniczy ch.
pożarach, klęskach
Przyjmowanie wszelkich zgłoszei meldunków
zywiołowych i innych miejscowych zagroŻeniach zaistniaĘch na terenie
powiatu.
Przyjmowanie analizowanie zg}oszeń meldunków o udziale jednostek
gaśniczych, wypadkach
ochrony ptzeciwpożałowej w akcjach ratowniczo
śmiertelnych oraz charakterystycznych zdarzeniach.
Powiadamianie przełożonych oraz informowanie władz samorządowych, służb,
inspekcji irrrrych podmiotów według ustalorrych zasad o zaistrriĄch
obiegu
zdarzeniach, jak również zapewnienie ciągłego przekarywania
meldunków i informacj i.
10) Współdziałartie z instytucjami terenowymi i innymi podmiotami w zakresie
ratownictwa.
Il) KłŻdorazowe i niezwłoczne przekarywanie wstępnej informacji o zdarzeniu do
SKKW w przypadku zdarueń:
a) podczas których wypadkowi uległ ratownik podmiotu ratowniczego,
b) podczas których zaistniał w1padek śmiertelny lub doszło do obrażeń ciała u
więcej niż 3 osób,
c) w których konieczna była ewakuacj a co najmniej 10 osób,
iczyło
d) w których w bezpośrednim działaniu ratowniczym
najmniej 12 zastępów,

Ż)
3)
4)
5)
6)

i

7)

i

8)

9)

o

i

i

-

i
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e) w których uczestniczyĘ co najmniej 3 zespoły ratownictwa medycznego,
I podczas których dysponowano śmigłowieclub samolot do prowadzenia
g)

działń ratowniczych

z

udziałem chemicznych, wybuchowych, biologicznych, radiologicznych
lub nukleamych substancji niebezpieczrrych stanowiących bezpośrednie

zagrożenie dlaĘcia,
h) podczas których korzystano z wiedzy ekspertów do spraw prognozowania
zagrożeń lub specjalistów do spraw ratownictwa,
i) podczas których wystąpiła powaźna awaria w rozumieniu przepisów prawa
ochrony środowiska,
j) w obiektach wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, w rozumieniu
ustawy z dnia26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
k) w k1órych wystąpiło ząrożenie niezidentyfikowane w procesie analizy
zagrożeń albo inne nadzv,,yczi1ne zagroŻenie, w tym atak terrorystyczny,
l) zdarzei podczas, których występowało zagroŻenie mvlązarre z tlenkiem
węg1a,

m)zdarzeń na akwenach wodnych

i

innych,

w których może wystąpić

koniecmość zadysponowania grup specjalistycznych.
n) zdarzeńzldztałem ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych.
12) KłŻdorazowe i niezrvłoczne meldowanie Komendantowi Powiatowemu PSP
(a w czasie jego nieobecności Z - cy Komendanta Powiatowego PSP lub
oficerowi operacyjnemu będącemu w dyspozycji) w przypadku. zdarzeit
wymagających poinformowania SKKW oraz:
a) pożaru dużego bardzo duzego, lub innego zdarzenia, w którym istnieje
realne niebezpieczeistwo zagrożenia Ęcia, albo powstania dużych strat
materialnych,
b) zdarzenia
udziałem pojazdów PSP lub innych jednostek ochrony
przeciwpożarowej.
c) potrzeby zadysponowania do akcji ratowniczo-gaśniczej grupy operacyjnej
KP PSP lub poszczególnych funkcyjnych, albo wznocnienia obsady

i

z

SKKP,

d) inspekcjach, kontrolach oraz wiątacjach prowadzonych przez organy
i sfużby zewnętrzne,
e) otrzymanych pilnych zailaruach do realizacji lub informacjach nie
wymagających zwłoki,

f)

zdarzen z udziałem ofi ar śmiertelnych,
g) innych zdaruei wymagających powiadomienia kierownictwa KP PSP.

13) Udzielanie informacji i danych niezbędnych kierującemu działaniami
ratownicrymi.
14) Przekazryatie informacji do SKKW oruz żądutłepotnocy w przypadkach
koniecmych.
1s) Nadzorowanie pracy w sieci radiowej PSP na terenie powiatu.
16) Uruchamianie na polecenie właściwychprzełoŻonych systemu
powiadamiania stanu osobowego KP PSP.

i

17) Terminowe

dokładne prowadzenie obowi@ującej ewidencji zdaueń oraz
prowadzeni i akt.ualizacja dokumentacji operacyjnej SKKP.
18) Bieżąca arłaIiza przebiegu akcji ratowniczej, dysponowanie sił środków
zapotłzebowarly ch ptzez kierującego akcją oraz weryfikacja sporządzanej przez
niego informacji ze zdarzei.
19) Dysponowanie z KP PSP grupy operacyjnej lub poszczególnych funkcyjnych
w zależnościod potrzeb akcji ratowniczo gaśniczej w uzgodnieniu
z Komendantem Powiatowym PSP.
20) Pruekarywanie do właściwychsłużbinformacji o zdarzeniach jeżeli wychodzą
onepozazakres kompetencjiPSP azostaĘ zgłoszone do SKKP.
2 1) obsługa urządzei tecknt cznych stanowiących wyposażenie stanowiska.
22) obsŁuga, aktualizĄai archiwlzacja komputerowych baz danych.
23) opracoqrvanie dokumentacji operacyjnej na zlecenie przełożonych.
24) Spotządzenie raportu
przebiegu sfużby na SKKP ze szczegóInym
uwzględnieniem w nim:
a) c4łrnościwykonanych podczas pełnienia służby,
b) uwag utrudnień związanych
przebiegiem działń ratowniczogaśniczych lub służby,
c) dokumentów które wpłynęły na SKKP do zapoznaniairealizacji,
d) poleceń przekazanych przez jednostki nadrzędne,
e) aktualizacji i opracowywania dokumentów podczas sfużby,
f) zadń do realizacji przez zrnianę przyjmującą,
g) r e alizacji doskonalenia zawodowe go,
h) realizowanego wzmocnienia SKKP przez osoby Wznaczorle,
25) Udzlał
szkoleniach doskonalących dla służbstanowisk kierowana,
samoksŹałcenie.
26) Przestrzeganie tajemnicy zwiryanej ze słuzbą.
27) Utrz;ymmie zasad bhp oraz ładu i porządku w pomieszczeniu stanowiska oraz
naleiryta dbałośćo uŹ1tkowany sprzęt.
28) Niezwłoczne zg}aszanie przełozonemu stwierdzonych uszkodzeń
i nieprawidłowościw funkcj onowaniu stanowiska.
29) Nadzór nad obiegiem informacji, dokumentacji niejawnej znajdującej się na
SKKP oraz zabezpieczanie ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
30) Wykonywanie zadan obronnych zgodnie z dokumentacją majdująca się na

i

-

z

i

z

w

SKKP.

3. Na kłŻdej zrianie

służbowejwznacza się dyżumego operacyjnego
odpowiedzialnego za prawidłowe finkcjonowanie SK KP oraz j"go
nieetatowego zastępcę. Funkcje pełnioną w SK SP określazakres cąlnności
p

4.

oszcze gólnych strażaków.

obowi7ki dyżumego do wzmocnienia SKKP:

l)

Pozostawanie w pełnej dyspozycyjności w czasie trwania dyżuru.
2) Przybycie w jak najkrótszym czasie do SKI(P na wezwanie Dyżume
Operacyjnego Powiatu.

3)

Po przybyciu na SKKP

podporządkowanie

się poleceniom

Dyżurnego

Operacyjnego Powiatu.
4) I] dział w szkoleniach doskonalących.

5' l. Ramowy przebiegsłużby w SKKP w systemie 24 godzinnym:
godz. 08'- 08 '' zmiana stużby ,
godz. 08 15 - 09 00 sprawdzenie stanów sił i środków,
przekazanie informacji do SKKW,
30
00
godz. 09 - 10
analizowanie stanów sił i środków powiatu, w tym
godz' lt
godz. t3

00- 13
00

-

00
00
20

eodz. 20

00

-

20

godz. 0600

-

07

00

-

08

iodz.
iodz.

00

_22oo
00
2200 - 0ó
2030

godz. 07

00
00

dokumentacji SKKW,
szkolenie doskonalące' aktsalizacjadokumentacji,
rea\izac1aregulaminowych obowiązków służbowych,
samokształcenie,
kontrola stanów sił i środków,
samoksŹałcenie,
realizacjaregulaminowych obowiązków sfużbowych,
czas na odPoczYnek,
przygotowanie informacji o zdatzeniachrzecznikowi
prasowemu,
przygotowanie do zdania słuzby.

5.2 Ramowy przebieg sŁużby w

SKKP w systemie

12 godzirrrrym:

15

zmiana sfużby,
godz. 08 00 - 08
15 _
00
sprawdzenie stanów sił i środków, przekazarie informacji
godz. 08
09

godz. 09

00

-

10

do SKKW,
30 analizowanie

00
sodz. ll00 - |3
oo
13oo 20
-

óodz.

godz.20

00

sodz.2015

iodz.2030

_ 20

15

-

20

J0

_2200

godz.22

00

-

0ó

00

godz. 0ó

00

-

07

00

godz.07

00

_ 08

00

stanów sił i środków powiatu, w tym

dokumentacji SKKP'
szkolenie doskonalące,
realizacja regulaminowych obowiązków służbowych,
samokształcenie,
zmiana sfużby pomiędzy zdającyn i przyjmującym służbę
DYzumYm OPeracYjnYm
sprawdzenie stanów sił i środków,
analizowanie stanów sił i środków powiatu, w tym
dokumentacji SKKP,
realizaĄa regulaminowych'obowiązków shrżbowych,
samokształcenie,
przygotowanie informacji'o zdarzeniach'rzecmikowi
prasowemu,
przygotowanie do zdania słuzby.

prrr)

6. Służba w SKKP pełniona jest w regulaminowym umundurowaniu służbowym
lub dowódczo-sztabowym.
7 . Prrydział funkcyjnych do poszczególnych zmian służbowych oraz dni i godzin
pełnienia służbyokreślamiesięczny grafik sfużb zatwierdzany przez
Komendanta lub jego zastępcę.
8. Zmiana sfużby dyzumej SKKP odbywa się w obecności Komendanta
Powiatowego PSP lub jego ZastępcY, o. 1ry przypadku ich nieobecności
Naczelnika Wydziału operacyjno - Szkoleniowego lub osoby realizującej jego
obowiązki, o godz. 20.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy zmiana shlżby
odbywa się w pomieszczeniu SKKP pomiędzy zdającym a przyjmującym
służbęDyżurnyn operacyjnym.
Zakłes zmiany słuzby obejmuje w szczególności:
|) przedłożeniedokumentacj i zwięanej z pełnioną sfuŻbą,
2) przedłożerue informacji dotyczącej zdarzeń mających miejsce w dniu
sfużby,

3) pnekazaniu informacji

i

-

wniosków doĘczących działań ratowniczo
gaśnicrych mających miejsce podczas służby,
4) przekazariu informacji z realizacji zadań nviązanych z pełnioną sŁużbą, a
zleconych przez przełożonych lub jednostki nadrzędne.
5) przekazante informacji mających istotny wpływ na zabezpieczenie
operacyjne powiatu
Rozdział II
Wyposażenie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

g 3.

1. Wyposazenie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w środki
techniczne stanowią między innymi:
1) Sprzęt łącznościprzewodowej :
a) miejskiej publicznej,
b) resortowej,
c) wewnętrmej.
2) Sprzęt łącznościradiowej /sieć radiotelefonów:
a) resortowych,
b) innych podmiotów ratowniczych.
3) Sprzęt łącznościelektroniczrej :
fax,
urządzenia niezbędne do obsługi pocĄz elektrohicznej orazirne
urządzenia do ptzekazywania informacj i.

a)
b)

4)

Urządzenia elektroniczne

do

rejestracji roznów telefoniczrych

i korespondencj i radiowej.
5) Urządzenia do podtrzymaniazasilania w energie elektryczną.

6) Urządzeńa techniki biurowej.
7) Urządzenia selektywnego alarmowania.
30

/1 /

6*/

8) Ut ządzenia monitoringu pożarowe go.
e) Inne ttządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sfużby dyżurnej.

4. 1.
l)

Wyposazenie merytoryczne i dokumentacyjne Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego stanowi między innymi:

Dokumentacja operacyjna podstawowa,
2) Dokumentacja operaryjna pomocnicza,

2. Dokumentacja niejawna
1)

2)
3)
4)

-

obronna znajdująca się

w

Stanowisku Kierowania

Komendanta Powiatowego :
Dokumentacja,,Stałego Dyżwu" KP PsP w ostrowie Wielkopolskim naczas
zewnętrznego zagrożeniabezpieczeństwa pństwa i wojny,,ZASTRZEZONE'.
Plan alarmowania pracowników KP PSP w ostrowie Wielkopolskim na alarm
,rAkacla" r rrBrzozd', r,Grusza" ''ZASTRZEZONE'.
Plan operacyjny funkcjonowania KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim
w warunkach zewnętznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.
Karty Realiza cji Zadafl Operacyjnych,,ZASTRZEZONE".
HNS - Host Nation Support- Wsparcie pob1tu i dzlałń sił zbrojnych
sojuszrriczych na terytorium państwa gospodarza''JAWNE"'

Rozdział III
Postanowienia końcowe

5 5. l. Do pomieszczeń operacyjnych SKKP

l)

mają prawo wstępu:

Dyżumi pełniący służbę.
2) P r zeło żeni dyżumych.
3) oficer operacyjny będący w dyspozycji Komendanta Powiatowego, członkowie
grupy operacyjnej,
4) KDR w celu sporządzenia meldunku.
5) Technicy dokonujący przeglądów, napraw i konserwacji.
6) Inne osoby posiadaj ące zgodę Komendanta Powiatowego PSP.

2. Naczelnik Wydziafu Operacyjno - Szkoleniowego jest odpowiedzialny za
sprawy szkoleniowe oraz zapewnienie odpowiednich obsad osobowych na
SKKP, w tym przygotowanie do pełnienia funkcji Ęzumego operacyjnego

3.

Powiatu.

Szkolenie doskonalące obsad dyżumych SKKP realiźowane jest na podstawie
,,Ramowego Planu doskonalenia zawodowego dla Stanowiska kierowania KP
PSP w ostrowie WlĘ''' opracowywanego na dany rok kalendarzovły.
4. Ocena realizacji doskonalenia zawodowego re alizowana jest poprzez okresowe
sprawdziany wiadomości przeprowadzane w cyklu kwartalnym.
5. ocena realizacji obowiązków obsad dyżumych SKKP w zakresi obsługi
przyj mowany ch zdarzeń realizowana jest w oparciu o ,,,,ZasadY
31

t'

przyjmowanych, przekierowanych z$oszeń na nrrmery alarmowe, obiegu
informacji oraz dysponowania sił i środków w KP PSP ostrów WĘ.''

r.
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:
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do Regulaminu pracy i służby
w Komendzie Powiatowej PsP ostrÓw wlkp.

zAsADY sŁUżBY
w Jednostce Ratowniczo - GaśniczeiKomendy Powiatowei
Państwowei Straży Pożarnei w ostrowie Wielkopolskim
Zasady służbyw Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej
Pańshłowej Straży Pożarnej W ostrowie Wielkopolskim określajqorganizację
służby, dyscypliny wewnętrznej, obowiqzków funkcyjnych, ą także tok zmiany
służbyoraz pełnienią wewnętrznej służbydyżurnej'

I. Organizacja służbyw Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

PSP

1. Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą kieruje dowódca JRG, a w prrypadku jego
nieobecności zastępca dowódcy JRG.

2. Dowódca JRG -

jest przełożonym wszystkich strażaków pełniących sfużbę
w JRG i podlega bezpośrednio zastępcy komendanta powiatowego PSP.

3. Zadaniai

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

obowiązki dowódcy JRG:

utrzymanie jednostki w gotowoŚci do działań ratowniczych,

sprawuje naózór nad dysc1pliną wewnętrmą oraz prawidłowym tokiem
pełnienia służbyw JRG,
sprawuje nadzót nad harmonogramami służbydla poszczególnych zmian
słuŹbowych orazrocznymi kartami vłyjazdów do zdarzeń,

zapevłnia odpowiednie obsady osobowe zmiany pełniącej służbę,

pozw alające na skuteczne prowadzenie działań ratowniczych,

organizuje i kieruje doskonaleniem zawodowym i wychowaniemfizycznym
w jednostce orazprzestrzeganiem zasad BHP podczas szkoleń i Ówiczeń,
prowadzi nadzót nad przestrzeganiem porządku dnia przez podlegĘch
strazaków,
organizuje i kieruje akcjami ratowniczo-gaśniczymi oraz współdziałaniem
z innymi sfużbami i podmiotami ratowniczymi w czasie tych działań,

sporządza oceny' anallzy

i

wnioski

z

przeprowadzonych działail
ćwiczeń na obiektach' przy wspóĘracy i udziale

ratowniczo-gaśniczych i
innych wydziałów komendy powiatowej,
przeptowadza kontrole gotowości bojowej oraz kontrole doraźne w JRG,
10) prowadzi nadzót nad utrzymaniem czystości porządku w obiektach
i pomieszczeniach JRG, a takŻe nad właściwym'stanem technicznym
sprzętu, obiektów i urządzeń JRG'

9)

i

JJ

4-

1l) prowadzi nadzór nad

przestrzeganiem zasad B}IP przez podległych
strażaków w czasie pełnienia służbyi prowadzenia działań ratownicłch
oraz Ąasza odpowiednim sfużbom stwierdzone nieprawidłowości
eksploatowanego sprzętu, urządzeń i instalacji'
12) prowadzi tozpoznartie w zakresie niezbędnych sił i środków do podjęcia
skuteczrrych działań ratowniczych na terenie powiatu,
13) dba o prowadzenie odpowiedniej poliĘki kadrowej w JRG w zakresie
wyszkolenia, obsady stanowisk otaz wnioskuje
wyróżnienia
i awansowanie, atakże opiniuje podlegĘch strżaków,
14) ptowadzitadzór nad stanem wyposażenia osobistego strażaków oraz sprzęt1]
ratowniczego JRG, a także nad jego konserwacją,
15) zg}asza dyżurnemu operacyjnemu
informacje dotyczące
wycofuwania oraz wprowadzania pojazdów
sprzętu do podziału
bojowego.

o

SKKP

4. Zastępca dowódcy

l)

i

JRG - wspiera w realizacji

zadań dowódcę JRG , a ponadto
prowadzi dokumentacje w zakresie wyszkolenia w JRG,

i

prowadzi dokumentacje w zakresie rcalizacji rozpoznania
operacyjnego oruz ćwiczeń na obiekach,
3) dokonuje analiz i sporządza wnioski z akcji ratowniczo-gaśniczych

2) oryanizuje

4)

5)
6)
7)
8)

i innych zagtożeit, atakŻe sprawuje nadzór ibieŻącą kontrolę dokumentacji
operacyjnej JRG,
bierze ldział
ustalaniu ptzyazyn otaz okoliczrości powstania
i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
sprawuje nadzór nad terminowym przeprowadzaniem badań i legalizacji
sprzętu będącego na wyposażeniu JRG,
sprawuje nadzór nad przebiegiem ćwiczeńw komorze dymowej,
sprawuje nadzór nad doskonaleniem zawodowym,
sprawuje nadzór nad gotowościądo działań specjalistycznych grup
ratowniczych funkcjonujących w KP PSP.

w

zmiany - jest przełożonym wszystkich strażaków pełniących służbęna
zmiarie służbowej i podlega bezpośrednio dowódcy JRG.

5. Dowódca

6.

7

'

W

razie nieobecności dowódcy zmiany jego obowiązki przejmuje zastępca
dowódcy zmiany.
Zadania i obowiązki dowódcy zmiarty:.
1)

2)
3)
4)

zapewniaodpowiednie obsady osobowe zniany służbowej,
opracowuj e harmonogramy służbydla strażaków na zrnianie słuzbowej

'

5)
6)
7)

8)
9)
10)

l1)

12)
13)

14)
15)

l

6)

17)

prowadzi książkę podziafu bojowego' rozkazów dzierrrrych oraz listy

obecności,
sprawdza czy przyjmu1ący służbępodlegli struŻacy są w odpowiednim
stanie psychoftzycznym oraz posiadają odpowiednie dokumenty (kierowcy
uprawnienia do obsługi sprzętu i prowadzenia pojazdów mechaniczrrych),
kieruje doskonaleniem zawodowym na zmianie sfuzbowej z zachowaniem
warunków i przepisów BHP'
egzekwuje ścisłei terminowe wykonywanie rozkazów oraz przestrzegante
regulaminów, instrukcji' w1tycznych i innych przepisów,
przeciwdziała wszelkim poczynaniom podwładnych, mogących osłabić
gotowośćbojową pododdziału lub spowodować materialne straty,
wydaje wyczerpujące i obiektyvme opinie o podwładnych,
przedstawia osoby do awansowania i mianowania na wyższe stanowiska
służboweoruz w1różnienia podległych funkcjonariuszy,
racjonalnie wykorzystuje powierzone siĘ i środki,
kieruje działariarri ratowniczymi zgodnie
zasadami taktyki oraz
z zachow aniem warunków BHP'
organizuje i prowadzi akcję ratownicą, wspcłłdziałaz iwtymi podmiotami
ratowniczymi i sfużbami z terenu powiatu,
odpowiada
utrrymywanie porządku
czystości
obiektach
i pomieszczeniach
zg)aszwie wszelkich stwierdzonych
nieprawidłowości związulych ze stanem ich bezpieczeństwa, jak również
eksploatowanego sprzętu' urządzeń i instalacji,
przeprowadza rozłuch poranny dla zrniany służbowej,
po godzinach urzędowania systemu 8-godzinnego komendy czuwa nad
prawidłowym zabezpieczetiem obiektów strażnicy
mienia,
a w szczególności bezpieczeństwem strażaków
informuj e
przełożonych decyzjach, które wymagają akceptacji kierownictwa
Komendy Powiatowej,
odnotowuje wszelkie wyjściafunkcjonariuszy ze zmiarty poza teren
strażnicy w ksipce wyjść(poza służbąpodoficera i strażaka),
odc4tuje w czasie apelu wieczomego rozkaz dzienny na następną sfużbę,
odpowiada za przestłzeganie ramowego porządku dnia i pełnienia sfużby,
atakŻe za naleiryte przechowywanie sprzętu, uzbrojenia jednostki oraz
sprzętu kwateruŃowego,
w nagĘch przypadkach losowych podczas nieobecności dowódawa JRG
może dokonać zmian w ksipce rozkazów dziennych dotyczących obsad
osobowych,
spra-wdza stan wyposażenia osobistego strazakóyl zmiany służbowej oraz

z

za

i

JRG orv

i
oraz

o

18)
19)
20)

21)

22)

kieruje pracami związarymi
i wyposazenia JRG.

7. Z,astępca dowódcy zmiany
a ponadto

l)

:

w

-

z

odpowiednią konserwacją

wspiera w realizacji zadan dowód

prowadzi dokumentacje szkoleniową na zmianie

Sprzętu

"ę ^rri*y/

służbowej,/1

2)sporządzagrafikipełnieniasłużbynazmianiesłużbowej,/l

3s

/ 4,u*Y
lJt
I
I

/

l

3) prowadzi dokumentacji w zakresie szkolenia specjalistycznych grup
ratowniczych działĄących w KP PSP'
4) prowadzi ewidencję czasu pełnieni a sŁużby,
5) prowadzi ewidencję czasu pracy strużakaw warunkach szkodliwych,
6) sprawuje nadzór nad przyrządami pomiarowymi będącymi na wyposażeniu

specjalistycznych grup ratowniczych,
7) opracowuje roczne karty vłyjazdów na zmiatie służbowej,
8) opracowuje zestawienie wypracowanych godzin ( miesięczne
na zmianie słuzbowej,
e) tadzoruje pracę szefa kierowców zmiany sfuzbowej.

i

półroczne)

8. Dowódca sekcji - jest odpowiedzialny za podległą sekcję w czasie pełnienia
służbyi podlega bezpośrednio dowódcy zmiany.

9. Zadaruai obowiązki dowódcy sekcji:

7) wyznaczony dowódca sekcji przez dowódcę JRG w razie nieobecności
dowódcy zmiany przejmuje jego obowiązki,
2) odpowiedzialty za sprzęt wządzenia będące na wyposażeniu podległej
sekcji, jego stan ilościowy jakościowyoraz zg]aszanie wszelkich
nieprawidłowościprzełożonemu,
3) podczas szkoleń ćwiczeń odpowiedzialny za podległą sekcję, kieruje

i

i

i

dział-ia'"'i strazaków zgodnie

zachowaniem zasad BI{P,

z

zasadarti taktyki pożarniczej ori,

4) kieruje dztałaniami ratowniczymi zgodnie z zasadani taktyki oraz
z zachowaniem warunków Bt{P,
5) w czasie działań ratowniczych, w których nie uczestniczy przełożony
wyższego szczebla jest odpowiedzialny za kierowanie dńałaniani,
posiadając prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów,

l0'Dowódca zastępu - jest odpowiedzialny za podległy zastw w czasie pełnienia
służbyi podlega bezpośrednio dowódcy zmiany.

11.

Zadana dowódcy zastępu:
1) odpowiedzialny za sprzęt i utządzenia będące na wyposaŻeniu
przyjmowanego pojazdu poŻaraiczego,jego stan ilościowy i jakościowyoraz
zgłaszanie wszelkich nieprawidłowościprzełożonemu,
2) w czasie działafi ratownicrych i ćwiczeń kieruje pracą podległego zastępu
w sposób pozwalający na efektywne ibezpieczne prowadzenie akcji,
3) w czasie działań ratowniczych, w których nie uczestnicry przełożony
wyższego szczebla jest odpowiedzialny za kierowanie działaniamt,
posiadając prawa i obowiązki wynikające z obowipujących przepisów'

12' Szef kierowców

zmiany służbowej- nióetatowa funkcja, na którą dowódca

JRG wyznacza spośród starszych operatorów sprzętu specjalnego
zmiarie shrżbowej na1bardziej profesjonalnego

ratownika.

i

na

doświadczonego7fi

13. Zadania szefa kierowcow:

kieruje pracami kierowców - ratowników zmiany służbowejzwiązartymi
z utrzymaniem sprzętu silnikowego w pełnej sprawności i gotowości

1)

do działait ratowni czo- gaśniczych,

prowadzi nadzót nad wykon1rłaniem obsług technicznych pojazdów

2)

i sprzętu silnikowego będącego na wyposazeniu JRG,
3) odpowiada za podręczny magazynek naruędziowy kierowców.

IL

Zmiana służby

l. Zmiana słuzby odĘrva się zgodnie z obowiązującym Ceremoniałem
Pożarntcrym, w czasie określonym w ramowym porządku dnia Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w ostrowie Wielkopolskim.

2. Zmtanę słu:żby w dni robocze przeprowadza
lub zastępca dowódcy JRG.
3.

i

nadzoruje dowódca JRG

W przypadku nieobecności zatówno Dowódcy JRG, jak i jego zastępcy,
zmialę służbyprzeprowadza i nadzoruje osoba ..vr1znaczona przez
Komendanta Powiatowego PSP.

4.

W soboty, niedziele i dni świątecznezłniana służbymoże odbywać się bez
udziała dowódcy JRG lub jego zastępcy, jednakże dowódcy zmian

zobowipani są do bezzwłocznego powiadomienia przełożonych o wszelkich
nieprawidłowościach i innych ważnych dla toku sfużby zdatzeniach, które
wynikĘ podczas zmiany służby.
III. Wewnętrzna dyscyp|ina służbowa i służbawartownicza

l.

KaŻdy stra:żak zobowiązany jest do:

1)

2)
3)
4)

5)

pełnienia służbyw odpowiednim stanie psychofi zycnlym,
postępowania zgodnie z regulaminami' instru|cjami, wytyczrymi oraz
irrrrymi obowiązującymi przepisami, wykonywąć zadania służbowe
sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych,
przestrzegartia ustalonego czasu służbyi wykorzystyłivaó go efektywnie,
dąŻerua do stałego uzupełniania wiedzy dotyczącej powierzonyc
obowiązków służbowych oruzdbać o sprawnośćftzyczną,
przestrzeganiatajemnicy zwięalej ze słuŻbą,
37

6)

dbania o sprzęt i urządzetiabędące na wyposażeniu JRG oraz uŹytkowania
zgodnie
przeznaczeniem, przepisami BHp
posiadanymi
uprawnieniami,
przestrzegania przepisów BHP obowiązujących na terenie Komendy oraz
zg}aszalia przełożonym wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości,
zdecydowanego przeciwdziałania naruszeniu dyscypliny sfużbowej'
noszenia regulaminowego umundurowania w czasie służbyna terenie
stra'żnicy, podczas działań ratowniczych
ćwiczeń oraz przesttzegania
odpowiedniej konserwacji w1posażenia osobistego'
10) dbać o dobro Pństwowej Straży Pożamej

go

z

i

7)
8)
9)

i

2. Wewnętrzną służbędyfumą wyznacza dowódca zmiany spośród strazaków
3.

zmiany służbowej odnotowując ten fakt w ksiązce podziaŁu bojowego jednostki
(poza z-cą dowódcy zmiarry i specjalisĘ ratownictwa medycznego służby).
W skład wewnętrznej sfużby dyżurnej wchodzą: podoficer dyhlmy oruz słłuŻak

dyzumy.
4. Strużacy wznaczeni do pełnienia wewnętrznej służbydyzumej prowadzą
własną ksiązkę przebiegu sŁuŻby oraz ksipkę wejśćna teren komendy, a swoje
obowiązki wykonują w umundurowaniu koszarowym i obuwiu specjalnym.
5. W ptrypadku przybycia na teren strażnicy interesanta, służbadyżuma
odnotowuje ten fakt
ksi7ce wejść,kierując interesanta do odpowiedniej
komórki organizacyjnej komendy. Jeżeli strłŻak dyżlmy samodzielnie pełni
słuzbę dyhrną, wówczas powiadamia kompetentnego funkcjonariusza
o Pr4'bYciu interesanta.
6. Wewnętrzna sŁużba dyźruma pełni także funkcje służbywartowniczej i jest
odpowiedzialna za zabezpieczenie terenu Komendy oraz obiektów przed
dostępem osób postronnych.
7. Wewnętrzna służbady^żlłnapełniona jest całodobowo, ztym, że w porze nocnej
w godz' od2200 _200 przez podoficera, natomiast w go,dz. od 200 6'0 przeź
strażaka dyżurnego.

w

-

8. Podoficer dyżurny podlega bezpośrednio dowódcy zmiany służbowej.
9. obowiązki podoficera dyżumego

1)

2)
3)

:

podczas pełnienia służby,moze w rańe potrzeby braÓ udział w szkoleniu,
atakŻe vłyjazdach do akcji ratowniczo-gaśniczych po uprzednim zabezpieczeniu

obiektów straźnicy,
sprawdza porządek w jednostce, zamknięcie Eara4y, drzwi wejściowych, bramy
głównej, a także przestrzega racjonalnego ogrzewania pomieszczeń, oruz
oświetlenia zewnętrznego i wewnętranego budynku straźłticy,
zna miejsce pobytu dowódcy JRG' jego zasĘpcy, a po godzinach urzędowania
dowództwa JRG, dowódcy zmiany lub osoby go zastępującej, atakże
jak
biorących udziałw akcji lub ćwiczeniach, aktualny stan liczbowyj
róunieŻ stan sprzętu i pojazdów,

l/t"

4) w
5)
6)
7)
8)
9)

razie wypadku udziela pomocy poszkodowanemu, zabezpiecza miejsce

zdarzenia i naĘchmiast melduje o tymprzełoŻonemu'
sprawdza umundurowanie i wygląd zewnętrzny strazaków,
dopilnowuje punktualnego wychodzenia wszystkich strażków na zajęcia,
oglaszaciszę nocnąna terenie strajnicy o godzinie22oo,
składa meldunki Komendantowi i zastępcy o aktualnym stanie osobowym JRG,
sytuacji w rejonie dzialania oraz innych wuimych zdarzsniach, które miĄ
miejsce podczas przebiegu słuzby.
wykonuje inne polecenia komendanta powiatowego PSP, zastępcy komendanta,
dowódcy JRG i jego zastępcy oraz dowódcy zmiarry,

10. Strażak dyżurny - podlega

podoficerowi i dowódcy zmiany oraz wykonuje
ich polecenia służbowe, w razie nieobecności podoficera dyżumego przejmuje

l

l.

jego obowipki.
obowiązki struŻakadyżumego:

1) podczas

pełnienia sfuŻby bierze udział w szkoleniach, ćwiczeniach,

v,ryjazdach do akcji ratowniczo-gaśnicrych,

2) podczas nieobecności zmiany służbowejna terenie jednostki czuwa nad

3)
4)
5)
6)
7)

prawidłowym zabezpieczeriem i ochroną mienia jednostki,
załatwia sprawy sfużbowe strażaków Komendy i JRG poza terenem shaznicy
(na polecenie podofi cerĄ,
og!'aszapodstawowe punkty wynikające Z r.rmowego porządku dnia oraz inne
komunikaty związ,arre z funkcjonowaniem Komendy,
towaruyszy interesantom, gdy udają się do poszczególnych komórek
or ganizacy jnych Komendy,
w porze nocnej dokonuje sukces1.wnie lustracji terenu Komendy, anlracając
uwagę na zamknięcie drzrłi, okien, bram garźowych, bramy głównej oraz
oświetlenie, ogrzewanie pomieszczeń komendy,
melduje podoficerowi oraz dowódcy zmiany o wszystkich wypadkach,
incydentach' niedociągnięciach
naruszeniach dyscypliny służbowej
w jednostce.
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W uzasadnionych przypadkach Dowódcy JRG PsP przysługuje pra
dokonania stosownych zmian lub odstępstw w Ramowm porzqiil{u
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