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ROZDZI^ŁI

Postanowienia ogólne

§r.
Resuiamin olganizacljn1, Komend1, Miejskiej Państworł,cj Stl.aźv Pożalnej
rve \\rłoclarvku, zrvanej dalej ,.konendą miejską". określa szczcgółorł,a organizację
komendy niejskiej. rv tvm:
l )kierorvanie praca komend1, lniejskiej:
2) stlukture organizacl,ina komend1. nriej skiej:
3) zadar.ia rł,spólne i zaktes clziałania poszczególrll,ch kollórek organizacljrll,clr:
.1) r.l zor1, pieczeci i stempli:
5)liczbe i rodzaj stanorł,isk słuźborłr.chrł, komólkaclr organizacljnl,ch komencl1

miejskicj.

§2.
1, Kołrenda iest zak§,alifiko$,ana do II kategorii komend niejskich Państił,orvej
Strażv Pożamej.
'1'erenem
2.
działania komcnd1, miejskiej .jest obszar. miasta \\.łocławek
i pol,iatu ił,łocłarvskiego.
3. Siedziba komend1,, niejskiej jest miasto Włocłar,r,ek. u], Ro]na 1,

ROZDZIAŁII

Kierowanie pracą komendy miejskiej

§3.

1.

Do

podpisu

i

aprobaĘ komendanta miejskiego PSP, zwanego

dalej

,,komendantem miejskim", zastrzega się dokumentację:
1) dotyczącą zobow'tązań majątkowych i frnansowych, jako dysponenta środków
budżetowych po parafowaniu ptzez głównego księgowego; projekty pism,
decyzji i irurych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków
budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowń dotyczących szkód
wyządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi
miejskiemu;
2) kierowaną do komend Panstwowej Strazy Pożamej, centralnych organów
państ\ła oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej,
wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek
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organizacy.jnych powiatu, olganów kontroli państwowej, prokuratury, sądów,
kierownictw związków zawodowych i organizacji społecmych;
3)pisma kierowane do senatorów i posłów;
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalnościzastępcy komendanta
miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych komendy mie.jskiej oraz
jej pracowników;
5)zakresy cz}nr-rości zastępcy komendanta miejskiego oraz pracowników
i strażaków komendy miejskiej;
6) zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy
kontroli
oraz inne dokumenty koordynujące dz|ałania organów ochrony
przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu włocławskiego;
l)władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta miejskiego,
jalo organu administracji publ ic., nej.
Zasftzega się do podpisu
aprobaty zastępcy komendanta miejskiego
dokumentację
zaktesu meqĄorycznego działaria nadzorowanych komórek
organizacyjnych, z wyjątkiem wlłnienionych w ust. 1 lub wobec których
kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
Podczas nieobecności komendanta miejskiego, jego zadania kompetencje

i

2,.

z

realizuje,

miejskiego.

W

na

i

i

podstawie pisemnego upoważnienia, zastępca

komendar-lta

przypadku krótkotrwałej nieobecności komendanta

miejskiego
i jego zastępcy, upoważnionym do doraźnego kierowania komendą miejską jest
oficer kierujący Wydziałem Operacyjno-Szkolenio*ym, a v/ następnej kolejności
dowódca JRG nr 1 we Włocławku. Kierowanie komendą miejską ogranicza się
w tyr-r przypadku do załatwiania spraw bieżących nie powodujących skutków
finansowych i prawnych.
5, Komendant miejski lub upoważniony przez ntego zastępca komendanta
miejskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zżaleń
i odwołań raz w tygodniu.
ó, Dzień i godziny pźyjęćinteresantów w sprawach jak wyżej, komendant miejski
podaje do powszechnej wiadomości poprzez ogloszenie w Biulę§.nie Infomacji
Publicznej i na tablicy informacyjnej w budynku komendy miejskiej.
1.

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna kornendy miejskiej

§1.

\V skład konend1,, miejskiej

rvchodzą następLłące komóIki

organizacljne,

któle prz1. znakorvaniu sprarv i akt posługuja się sl,mbolami:

ć

l)Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

- PR;
- PT;

Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny
3) Wydział
- PO,
w tym sprawy oblorure i ochrony informacji niejawnych PSO, POIN;
2)

Organizacyjno-Kadrowy

Kontrolno-Rozpomawczy
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds, BHP
4)Wydział

Jednostka
z siedzibą
8) Jednostka
z siedzibą
7)

Ratowniczo-Gaśnicza nr 1
we Włocławku przy ul, Rolnej
Ratomiczo-Gaśnicza nr ż
we Włocławku przy ul. Płockiej
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-PZ;
- PF;

PB;

PJRG-I;
PJRG-Z.

§5.

l,

Konrendantov,i mi e.j skiernu podlegają bezpośrednio:
l ) Wl.dział Klł,aternristrzorvsko-Technicznv:
2) W_ydział Orgar-rizacy,jno-Kadrorl-r,, rł,tvm sprarv1,oblonne i ochror.r,v intbrnracji
niejawnl,ch:
3 ) Salnodzielne Stanorvisko Pracl c]s, Finanstirł,:
4) Samodzielne Stanorvisko Pracl,ds. BHP.
2, Zastępca koner. danta miejskiego nadzolujeI

l) \Ąrdzirl Ope-alljno-5zkol<riorrr:

2) \\ 1,,dział Kontrolno-Rozpoznarvcz1,;
3) Jednostke Ratou,niczo-Gaśniczą nr l;
4) Jednostkę Ratorvniczo-Gaśniczą nr 2,

ROZDZIAŁIV

Zadania wspólne i zakres działania
poszczególnych komórek organizacyjnych

§6.

1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i wspóĘracy między
sobą, a także wspóĘracują z jednostkami organizaryjnl,rni ochrony
przeciwpożarowej orM innymi jednostkami administracji publicznej

i

2.

organizacjami wykonując}Ąni zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa, a także realizulą inne zadania z zakresu ocbrony ludności.
W realizacji zadań obejmujących c4,nnościkilku komórek organizacyjnych ich
prowadzęnie należy do komórki organizacyjnej, której zahłęs zadań obejmuje

najwięcej zadań lub właściwyprzełożony służbowy wydał w tym zakresie
stosowną dyspozycję.

).

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaninem lub spory kompetencyjne
dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga

komendant miejski.
1. Do wspólnych zadń wszystkich komórek organizacyjnych komendy miejskiej,
przy uwzględnieniu ich zakresów meqłorycznych, należy w szczególności:
l)planowanie i realizacja budżetu komendy miejskiej;
2) podejmowanie dzlałań związanych z wdtńanlem postępu w dziedzinie
ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
3) sporządzanie programu dziŃania otaz planu pracy komendy miejskiej, analiz,
prognoz, ocen, informacji i sprawozdń z zakresu realizow anych zadań;
4) współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Stta;ry Pożamych

Rzecz}?ospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodov}mi
dziŃającymi w komęndzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami
organizacyj nlłni;
5 ) współdziałanie z
komórkami organizacyjnymi Stalostwa Powiatowego
i Urzędu Miasta oraz z inn),mi służbami, inspekcjami i strazńi,

także z podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
6) współdztałante z organami jednostek samorządu ter;.torialnego;
a

7)

zŃatwiante skarg

i

wniosków olaz odwołań wnoszonych przez obywateli,

instytucje i olgany Władzy;
8) realizowanie zaleceń pokontrolnych;
9) realizowanie zad,ań z zahesu spraw obronnych, plzęslrzegania zasad ochrony
tajemnicy prawem chronionej oraz ochrony danych osobowych;
10) realizowanie zad,ań związanych z pełnieniem przez komendanta określonej
funkcji w powiatowym i miejskim zespole zarządzania kryzysowego;
1 1) realizowanie zadń w dziedzinię bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) opracowl.wanie materiałów do udostępniania jako infomacja publicma;
13) wykony.r,vanie zadań wynikających z aktów nomatywnych oraz prowadzenie
podręcznych rejestrów tęmatycznych aktów prawnych z obowiązującego
zakresu działan ia komórki organizacyjnej:
l4)przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (insfla&cji
kancelaryjnej) i ręalizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazy.r,vania

i

wyworzonych akt archiwalnych

brakowania;
15) współudział w

dokumentów

do archiwum oraz ich

rgantzacji i realtzacj i szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
I6)reaItzacja przedsięwzięć dotyczących organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta i powiatu włocławskiego;
17)prowadzenie zĄęć podczas szkolęnia i doskonalenia specjalistycznego
członków ochotniczych straĄl pożanych w zakesie ratownictwa.
o

4
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§7.
Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:
1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarzę miasta i powiatu
włocławskiego oraz pTzygotowanie komendy miejskiej do organizaĄt dziŃń
ratowniczych, w §rrr w czasie nadm*yczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk
Ą,"wiołowych, a także nadzór nad prawidłowościąprowadzenia akcji
ratowniczych;
2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja1
3)przyjmowanie zgłoszęń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecmych
i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie
przekierowl.wanie zgłoszeń do właściwychsłużb;
4) koorĄnacja działań ratomiczych lub kierowanie siłami i środkami
zaangżowanymi w działania ratownicze na obszarzę miasta i powiatu
włocławskiego;

5)plzygotow}.\i/anie dokumentacji

przekształcania

ij

lub

w

sprawach dotyczących tworzenia,
likwidacji jednostek ochrony przecirłpoźarowej

ednostek ratowniczo - gaśniczy ch

analizowanie stanu w}?osźęnia jednostki ratowniczo-gaśniczej i innych
jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz przedstawianie
wniosków w tym zakresie;
7)zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb
w zakesie jego wyposaźenia w sprzęt t vządzenia umożliwiające
dysponowanie oraz kięrowanie siłami i środkamikrajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego na obszarze dziŃania oraz umożliwiające współpracę
ze stanowiskiem kięrowania komęndanta wojewódzkiego PSP;
8) sporządzanie analiz i wniosków z dziŃań ratowniczych prowadzonych
przez jednostki kajowego systemu fato\łniczo-gaśniczego,prowadzenie
ewidencji zaistniĄ ch zdarzeń oraz wydawanie niezbędny ch zaświad,czeń;
6)

9)współdziałanie przy planowaniu systemów łącznośctdyspozycyjnej,
dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarzę

dziŃania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
10) przygotow}.wanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochlony
przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcj ami, strażami, inst)Ąucjami
oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodzlĘ stę współpracowaó w akcjach
ratowniczych;
l1)nadzorowanie gotowościopelacyjnęj jednostki ratowniczo-gaśniczej
oraz innych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
analizowanie gotowości operacyjno-techrricznej na podstawie rapoftów
dobowych oraz prowadzonych kontroli, a takżę plzedstawianie wniosków
w tym zakręsię;

,ró

p|zeplorł,adzanie inspekcji gotorł.ościoperacljnej ochotniczvch straż1,
pożal,nvch na obszarze polviatu pod v,zględenr ptzl,gotorł,ania do działań
ra1olr liczl,ch;
]3) prz),goto\\,anie do działań u,ramach odrł,odóri, operacr.jnl,ch. rvspółtlziałanie
12)

rv za]<resie operacr.jnego zabezpieczenia porviatóił. sąsiednich:

i,ł) koordvnorł,anie prac rł. zakresie funkcjonorvania krajorvego svstemu
ratou,niczo-gaśniczego:
15) prorł,aclzenie cwidencji jednostek rvchodzacvch rł skład krajoilego svstemu
latorvt-liczo-gaśniczego na obszaze działania;
l6) planorł,anie i olganizorł.anie szkoleń na potrzeb}. koinend},, miejskicj
i klajowego svstemu latou,t]iczo-gaśniczego na obszalze nriasra i poliilttLt
rr,łocłai,l skiego:
17) organizorvanie szkolenia i doskorra]enia specjalist,vcznego (§, tvm także
medl.cznego) członktiu ochotniczl.ch straż}, pożafn},c]r rv zaklesie
fato§,nict\\,a:

18)

inicjolł,anie przedsierr.zieć

rr zakręsie kultur1,

1izl

czne,j

i

spol-tu

z udziałem pocinriottirł, kra,jorr.cgo s).stemu ratorvniczo-gaśniczego na obszarze
powiatu:
l9) otganizorlanie oborr.iazkolł),ch zajcć rrłchorł.ania tiz_v-cznego rrl,maganvch
stoso§,n},]ni przepisami. prowadzenie okresor.vej ocenr. spralvności fizvcznej
strażakór.l ofaz plor,r,adzenie spraw z zakresu szkolenia
i doskonalenia zawoclolr.ego strażakórł i pracorvnikórv cvlvi]nr.ch komęnćlv
m iej skiej;
20) nadzór ola1 ana]izorłanię potlzęb techniczn},ch i
sprzęto\\Tch

ofaz rł,dt,aźanie s),stenó\\, lącznościdla potrzeb kolr-rend1,,
a także dla prarł,idłorł,egoi bezarvaryjnego fi_rnkcjonowrnia s;.steinu

dvsponolvar. ia.jednostek krai o$ ego svste]l u lato\ł,l]iczo-gaśniczego;

olaz

analizorvanie i rł,dl,ażanie konrputclorrłch svstelna)\ł,
rł,sponragania dl.sponoirania i koordl.norł.ania działaniami rato\\nicz\.nri.
a 1akże innvch s},stęnó\1. plzeri,idzianl,ch do bicżace.j arralizl,gotorł,ości
operacl,jnej podnriotów krajorł,ego slstenlu latorł,niczo-gaśtliczegoor.rz
iłl.korzl,st1,lr,anl.ch rł działalnościkomendv rniejskiej;

2J)nadzór,

22) sporzadzanie infburracji i analiz z zakresu inlbnlaty.ki:

23)bieżące intbmorlanie oficei.a praso\lcgo komcndanta micjskiego

o

szczegiilnl,ch zdarzeniach odnolorł,anr.ch na terenie miasta Włocłarł,ck
iporviatu rvłocłarłskiegoofaz o postępie akc.ji ratol,vlliczo-gaśniczvch:
2"ł) ri spóldziałanie z ryłaścirł,rrniolgananri, instvluciarrri i innymi jednostkarr.ri
rr, zakresie lozrł,oju technik łacznościna pcrtrzebv Iozwoju lato\\nict\!a
i innvch zadań z zaklesu ocl-trony litdności:
25) analizorvanic stanu zabezpieczenia ri, ślodkiłączr-rości
.jednostck
organizacr,jnl,ch stIaży pożarnvch na obszaze działania komendl,miejskiej:
26)nadzór nad stro1,1ą internetorvą komendv niejskiej. kontanri pocztotilLni
i pocztą elektroniczną:

-.-4
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27)systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowl.wanych
w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej;
28) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru
łącznościjednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarzę
działania komendy mieiskiej;
29) planowanie i w&źanie w jednostkach kajowego systemu ratowniczo
-gaśniczęgona obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik
łącmości;
30) sporządzanie informacji i analiz z zakłesułącmości;
31) planowanie i ewidencjonowanie czasu służby stlażaków pełniących służbę
w systemie zmianowym w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym;
32) organizowanie i realizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego
etatowych i nieetatowych obsad stanowiska kierowania komendanta
miejskiego oruz strńaków pełniących służbęw codzienrr}m rozkładzie czasu
służbyi pracowników cl.wilnych w komendzie miejskiej oraz sporządzanie
dokumentacj i z tego zakresu.

§8.
Do zadań Wl,działrr Krr,aternristrzorł,s]<o-Technicznego należv rł.szczegćrlności:
1)administrorvanie ofaz zapewnienie rł,łaścilreqostanu technicznego
uźvtkorvanl,cl-i obiektólł,, pomieszczeń i lokali mieszka]nych pozostajacl,ch
rł dl.spoą-cji komerrd1, niejskiej, a także pJanorvanic i r-ealizacja inrłestr.cji
i t-emontórv r.l tvn zaklesie:
2) opracowr llanie p]anu potrzeb rv zaklcsie lr,vdatkórr r.zeczorrlch.
lr l_r m rkżc \\\ nosd/cni.l ,lr]żako!Ą rr .,,.Izież ,,chrUnn]. tpeclalllą
badź ul,posażenia osobistego:
3 ) plo ti,aclzenie obsługi mieszkaniolej, nrundutolł,e.j i socjalnej stlażakó\\,.
placorł,niktirł,cvr.vilnvch i emen.tórv komend1,, nliejskiej:
,1) dokonr rr,anie za1<upólv i dosta\Ą spfzęt1,1, pa]iwa,
nateliałów, urzadzeń
i rrsług rTiezbcdnl,cl,i dla prarłidłorvegolinkcjonorrania konendl,miejskiej
ze szczególnl,m urł,zs]ednięnien pl.ocedur rvynikając},ch z r]sta§),pl.a\\,o
zamórł,icń publicznl,ch:
5)

zabezpieczenie logistvczne działati latorvniczr.ch, ćrł,iczeń i szkoleń
prorładzonl,ch plzez podmioty krajorł,ego s},stenu fatowniczo-gaśniczego
na tefenie miasta i porviatu lr,łocłarł,skiegoolaz ich przvgotorvanie do clziałań

odrrodólv opęracr,jnvch:
6) prolr.adzenie splall z zakresu gospodarki nragazvnorłe.j i magazlnu
_ełórr.nego
komendy,rniejskiej:
7) prorvadzcnie eri idencji i]ościowo-rvartościorł.e-jlrrajatltul
8) likrvidoił,anie zbednl,cl,i tzeczorł1 clr składnil<cirł. najatku;
9) sporzadzanie pJanór.v zakupórv i robót budorłlano-instalacl,jnrcl.r oraz ich
rł, ralnacl,t

_ąó

fealizac.ja
rniej skiej;

1

0 )

ze środków 1inansorr

_.vclr

pozostaiac\ch rł, dyspozl,cji

lroIrrend1,,

prorł,adzenie postepo\rań rłl,jaśniającl,chzrł,iązan},ch zę szkodarni
rł. nicniu komend.v miejskiej. zarł,injon},ch przez kierorł,nikólv jej korrrór-ek
organizacl,jn1,,ch. a także nadzóI nad procedurami postepo\\,ań
odszkodoił arr,cz1, ch ptorvadzonvch przez dorltidce .jednostki r-ltollniczo

-gaśniczej i kielorr,nikórv konórek olgan izacr.jnl ch kon,ierrd1. rr-riejskiej:
1l ) s},stcmat},czne ana]izorvanie potrzeb rł, zakresie spt,zętl-t pożamiczego
i ratoll,niczego, śroclkóri gaśniczl,chi neutt,alizatorórł, i usta]enie z ił 1,,działen,l
opelacl.j no-szkoleni orł_rnr pri orytctów § tvn,] zaklęsie
l2)realizorvanie plac dotvcząc),cl,} plojektóu, zrviazanr.ch z pozl,skirłanien,l
środk(lri,zlindusz1, stt,uktulalnl ch i ce]orwch Unii Eulopąskiej i z innvch
źródeł:
l3) inicjorr,anic i podejlrror,i,anie działań na l,zccz utrzvmania gotorvości
opelac\jno-technicznej sanoclrodórł, i splzetrt silniko\Ą,ego;
l;ł) prorł,adzelie spraw dot},cząc},cl-r ervidencji. rejestracji i przeglądólr,
technicznl,clr pojazdórł,. przl,czcp i sprzetu silnikorvego. \! t},m agregató\\,
:

prą

d

otrł,órc z,vc

1r:

15) obsługa tlanspot,torł,a komótek olganizacvjnr.ch konend1,, miej skie j:

prorł,adzenie gospodalki częściamizamienn1,Ili. olcjami, snraralni i innvllri
matęriałamj eksploatacv jnymi:
17) nadzorowanie i analizorr,anic prarł,idłorł,ości
prolvadzenia przez konórki
organizacl,jne konlendr' miejskiej dokumentacji zrviązanej z samochodatni
i sprzętem silnikorrl,n,i. a rv szczególności rozliczania zuzycia paliw, olejów.
snarórv i innl,ch nateliałóił, cksploatac\,jnych;
J8)organizorranie przeglądórv. napraw olaz konserrł,acji samochodórv. sprzelu
silnikorł,ego, Iato§niczego i ir.n,vch urządzell i instalacji techniczny,ch;
l9) rr,l,pracorłl,rł,anie rr mogórv pai,ametlórv technicznl,ch dla no\Io
zakLtpyrlanl,ch samochodó\! i sprzetu silrrikorł,eeo:
20) zaperr,nienie niezarvodnego działania komputelorłych sieci infornlat1,,cznych.
instalacji telefbnicznej i łącznościbezprzellodorvej 1unkcjonujacej
lt, konórkach ol,ganizacl,jnl,ch komendy miejskiej:
J
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21 )

analizorł,anie i pIanolłanie potrzeb spfzeto$Jclr oraz rvdrażanie i
n;rdzolorvanie sieci infornatl.czrej funkqjonujacej w konórkach
organizaclj

r-r,vcl-r

komerrd1, miej skiej:

i

22) lvspółdziałanic z rvłaścir,r,rmiorganami, instltucjami
innymi jeclnostkami
lr zakresie lozrvoiu technik in lbrllat1, cznl,ch:
23) admir. istlorł,ar. ię
nadzór nad elektroniczn1,,m pl,zet\\,arzanicn] infbl,macji

i

niejalvnl"ch:
2,1)

utr-z;-,rnanie rr, sprariności istniejrlc,vch
teleinfoln,iatl"czt,il,ch;

25) planorr,anic

i

rv konrelclzie miejskiej

tozdzlał dotacji dla jednostck ochotniczl,ch

i inny ch jednostek ochron1, przeci rvpożalorł,ej ;

sl stemorł

straż},, pożarn),,ch

7.]
-(\

26)udział

w

opracowy"waniu programów funkcjonalno-uźytkowych inwestycji
budowlanych realizowanych na rzecz komendy ptzez Prezydenta Włocławka
lub Starostę Włocławskięgo;
27) opracowl.wanie programów inwesĘcji
inwesĘcji budowlanych
planowanych do realizaĄi przez komendanta miejskiego.

dla

§9.
Do zadari Wl,działu Organizac1 jno-Kadrou ego na]cżr. rł. szczególności:
l, W zaklesie spt,arr oreanizacljno-kadlorr.vch:
l ) lealizorvanie założeń polit1,,ki kadrori.o-płacorr.ej komendanta n:riejskicgtl:
2)przvgotol,vrvanie zakresórł. czvnności dIa kielujrlc;-clr komórkami
organizac1,,jn1,,mi rv komendzie niejskiej, r.v tvn-i dor,l,óclcórr..jeclnostek
ratorvniczo-łaśniczvch;
3) oplacorłlwanie tegulaminóu,, \ł-!tvczn),ch i ptocedur dotr.czącl,ch służb1,
i pl,rir rr koInendzic 1,1iej,kiej:
;ł) opracori vrr anie propozl,cj i znian struktut. wę§,natl.zorganizacvj nyclr
komencl1,
miejskiej oraz analizorł,anic stanu prz}.znan},ch ctató$,
5) erł,idencjonorł anie picczeci i stempli rl konlentlzie:
ó)plo\\,adzenie spl,aw osoborrl,ch stlażakó\Ą, i pracorvnikórł, cvrr.iln).cłl
oIaZ emc],J1Ó§: i rencistó\\ konrend1. miej skiej;
7) sporządzarrie i kompletolvanic dokr,tmentacji ernel.r,talno-rentorł,ej strażakórł,
i ptacorvnikórv cl.rvilnl,ch komend1, rniejskiej:
8) analizorr,anie stanu i poziomu krł,alifikacji strażakól i pracorr,nikórr
cyrr,ilnvch oraz rea]izouanie zaclań z zakesu rrrszkolenia kwalilikacljnego:
9) rcalizorvanie zadań z zakresu planowania pracr. komend1, miej skiej;
10) organizorr.anie odpral, s}użbori,v-ch. narad i konl'ererrcji z udztałem
konendanta miejskicgo;
1l) opt,acolł1 rł,anie i ervidencjonorvanie zarzadzeń, declz.ji. rozkazórr., instlukcji
i il1,,tl,cznl,ch komenclanta miej sJ<iego;

12)

prorvadzenic arcl,iirł,un-i kolnend1,, lliejskiej i sprarł, związanl,cll
z alchirł,izacja clokuncntórł, tj. pzvjnlorł,ania dokunrentórł,do archirvunl.
udostcpniania dokumcnliirr, i brakorr.ania dokunlentólł,;

13)

ploivaclzenie spla\\. obiegu dokunrentórr,
rr konendzic miejskiej;

i instnrkcji

kancelarrjr.rej

l4) olganizorłanie ri spółprac) Z tele1]olryl]li organanri aclnrini str.acj i publiczne.j,
innl.ni it,tstl,tucjalli i.jedrrostkami ochlonv pl.zecirł,pożarorł,ej;
l5) przvgotolvanie zbiorczl,ch analiz oraz ił.nioskórł,z zakresu działania komend.v
miejskiej:
l6) olganizorł,anie i ptorvadzenie cLziałalnościinformacl jno-pronl oc;j nej
komcndy rnie.jskiej dla oiicela plasowego:

7c
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l7) organizorvanie sl.stemu i koordl,nacji kontroli rł,elvnetrznej komórek
organizacljn1,,ch komcndr mie.jskiej i.iednostki lato\\niczo-gaśniczej:
l8)rea]izorvanie zadań z zakresu skarc i \ł,nioskórv, prorł,adzenie ervitlencji skarg
i rvnioskórł, d]a konend.v lliejskiej:
19) pr-orł,adzenie kanccJarii ogóInej i sekretariatu komendanta miejskiego;
20)zlccanie właścirr;,rr:rpodmiotom zewnetlzl1!1.]1 obsługi prawne.j korrlerrch
niejskiej:
2l)planorł,anie i erł.idenc jonorr.an ic czcsrL pl,acr pracolr nikórł. cvlrilnl,ch
i czasu slużb1. stl,ażakórł, pełniac)-ch służbęrr. sl,stenie codziennyn,
rozliczanie czasr] pIacv pracorł,nikórr, crrrilnr,ch i czasu służby strażakót
komcnd1,,rrriejskicj oraz nadzór nad realizacją zadań z zakesu czasu służbl
i placy:
22) realizollanie zadań z zaklesu ochronr danl,ch osoborr.vcir;
23) realizorvanie ladań z zakresu pr.otilaktvki zdro\\,otnej stlażakó\\
i pracownikórr cvrvi lnl,ch komcnd1, niej skie1,
2, W zakresie sprarł, ochl,onv inlornlacji niąjarrnlch:
1 ) zapellnienie ochron1 inibrnracj i niej arr nvch:
2)nadzororranie przcstrzegania przez pracolvnikórv kotnend,v przepisór,r
o ocht,onie inlornracji niejarł.n1 ch;
3) ochlona sl.stcmór.r, i sieci teleiniornrat;.czn1,,ch:
.ł) zapervnicnie ochron1, lizl.cznej
iednostki or-ganizacr,jnej;

5)kontrola ochlonr inlonnacji niejalnvch olaz pl.zestzegania
o ochrorrie tl,ch plzepisórv;

pr.zepisórr,

cl,idenc]i, i],]ateriałó§- i obiegu dokumentórr;
7) opracou y w allie planu ocl,ilonr jednostki oreanizacljnej i nadzolorł,anie jego
lealizacji;
8)szkolenie pracolnikórv rv zakresie ochron.v inlbnr-iac ji niejarvnych lł.edług
zasacl określon1, ch rv odrębnych przepisacl-r.
3, \Y zaklesie spraw obronnl,clr;
i ) prorvadzenie sprarł lł zaklesic organizorvania, koordl,norł,ania i nadzororłania
nad pl,zygotorł,aniami oblonnl,nri rł, komendzic miejskiej;
2 ) koordynoił anie lealizacji zadari obronnvch,
6) okresowa kontrola

§ l0.
Do zadali \\rl,działu Kontloirlo-Rozpoznau.czego należ),\\ szczególności;
1)

i

t,ozpoznalr anic zagrożcń poźarorrl,ch
innl,clr nriejscorłl,ch zagrożeń
popfzez przepfo\\,adzanie czl.nnościkonttolno-rozpoznawczl,ch;

z organami Policji. Prokuratrrrv, Nadzot u Budorł,lanego, Inspekcji
Prac1 olaz oI,gananri administracji i innl,rrri instllucjaIli rł,zaklesic poptar,rł
stanu zabezpieczeDia ppoż, oraz likrvidacji innvcir rr-riejscolr, vch zagrożeń:

2) rł,spólpraca
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3)

ilicjorł.anie i koordvnorvanie działań zrnielzajac)ch do popra\q,stanu ochrony

przecirr,pożarorł,ej na telenie miasta i porł,ial,u lr łocłarł,skiego:
oplacow1,1anie i aktualizacja katalogu i rr.rap}.zaglożeń pożarorłrch i innlch
miejscorłłch zaerożcń:
5) opracorwu,anie plojektów decl,zji i postanorvień rł zaklesie popla\w stanu
zabezpieczenia ppoż, oraz likrvidacji innl.ch rnicjscorllch zagrozeń;
6) analizorvanie przvczyn pożalórv zaistniał},ch na telenie niasta
po\\iatu
rłłocłarvskiego.§, tvlrr n iepra\ridłoiłości, któl,e przl.cz.u''nił1. sie do jch
porr,Lrnir. t,ozprze.llzeni:]t,ia,ie:
7) opracoił1.lanie opinii dotl,czącl,ch bezpicczeństrł,a pożarorł,ego budl,nkórł,,
innl,ch obieJ<tórr budolł]anvch i terenórr oraz inrprez nasorr,l,ch:
,1)

i

E)

olganizorvanie

i

plorvadzenic działalnościinfbrmac1.|nej

i.r

zaklesie

upolvszechniania i przestlzegania przepisórv pl,zeciivpitżalorł1,,ch:
9 ) rozpoznarvanie noż]irr,ościi rł.arunkórł, plor,raclzenia działań ratolr,niczvch
przez j cdnostki ochronl, pt,zecivpożalorle j;
]0) plzvsotow) \\.anie plojektu stanolriska komenclanta tniejskicgo \\ \plJ\\ję
pzekaz1,,rvania do uż},1ku obiektó§, budorllanr.ch:
1 l ) przep1,oll,adzanie analiz i ocen stanu bezpieczc-ństlt a rv zakresie ochlon1,
przeciwpożat,orvej rł, odniesieniu do poszczególn1,,ch rodzajórv budl,rrkórv.
innl,ch elcnentórv budori,lanlch oraz tercnólr;
12)rrykonyrł,anie zadań rł,stosunku do zakładóri o zrvickszonl,m i duż),,rr-r rl,z_vku
ll zaktęsie zapobiegania po\!ażnt,trr arł.alionr przenrr słorłł,mrr 6p41.1u
o usta\\,ę prawo ochlonl, środorviska;
l3)lr,drażanie ił dzialalności k ontrolno-rozpoznarł czej norł,r ch rłłnagali
zarvartl,ch l, znorlelizollanl,ch przepisaclr techniczno-budori4anl.ch,
o ochlonie p],zeci\\,pożaro\ł,ej oI,az Pcrlskich Nonnach dot1,,cząc.vclr
bezpieczeństli a pożarowego:
1,1)nadzoror,r,anie przestlzegania pl,zepisórv plzecirlpożal,o\\,),ch n3 tercnie
działania komend1,, mielskie j;
1_§) oplacorł,rrr anie zesta\\,ień obejnru.jacl,ch rł,yniki kor.tlo1i pl,zcstrzel.rtria
przepisólł, przeciwpożalorrl,c]r olaz kontroli działań zapobieuającl,ch
poważnv],],l arlalioll,t plzenly słorł,l,tn;
i6)nadztir nad ol,ganizacja otaz uzgadnianie sposobórv polaczcnic :_r stelrrtl
lnonitoringu pożarorvego z lronlcnda nli e j ską,

§

Do

ll.

zadań Samodzielnego Stanorviska Pracy

rł,szczególności:
l) spralłorł,anie nadzoru

rł imicniu

do

sprarv Finansórł,

nalcż1,

komendanta niejskicgo nad gospodarka

|tnansorvąl
2) prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
1]

J

3)

prowadzenie gospodarki finansoł,ej zcodnie

z

oborł.iązującrmi zasadami,

polegajace zrt,łaszcza na:
a. rrl.konl,w.aniu dyspozl,cji środkamipienieżnrrrri zgodnie

z

przepisanli

dotl,czącl.mi zasad llykonvrł,ania budżetu, gospodarki

śr.odkami

pozabudźctorvvmi i innvmi bedącr.mi u, dvspoz.vc ji kornend."- niejskiej,
b. zapervnieniu pod rłzgledenr t-rnansorv1,Il prarvidłou,ościumórł zarł.ieranvch
pI,zez (olnende l.l icj.La.
c, pIZeStIZeganiu zasad rozliczeń picnieźnych i ochfonv \ła|tościpieni.-znl,ch.
d. zapewnieniu te],rr-rino\ł,ego ściąganianależr.rości;
,1) anaJizou,anie rrlkorz.vstania ślodkórr, przvdzielon_vch
z budżetu. środkórl
pozabudżetou,l,ch i innych bedącl.ch r,r dl,spozl.cji kornend;.rrriejskiej;
5) prorvadzenie §,e\\nętrznei kor-rtroli tinansorvej (kontroli rl zakresie 1egalności
dolrunentólł, ol,az opcracji gospodarczvch):
6) nadztir nad prarvidłorł,ościaprzebiegu i rozliczanie inu,entarvzacji n.la]atku
komend1 nie,jskie j:
7) plorradzenic kasv d]a środkórr.budżeto\1ch i pozab uclżetolr ych:
8) sporzadzanie sprarł ozclari czo ścibudżetorvej i tinar.rsou-ej;
9) spolządzanie inlblmacji i sprauozdań tinansorł_lch na potl.zebv jednostek
nldrzcrInr ch orlz in -r ch orgaro\!:
l0)rozliczanic dotacji dla jednostek ochotniczl,clr stlaż}. pożafnvch i innvch
,jędnOstęL o;ltronr Trz<c jrt pożlrou ej

§

l2.

Do zakresu działania Jcdnostki Ratorr.niczo-Gaśniczej nr 1 należv rr, szczególności:
I) olganizorr,anic i plorr,adzenic akcji latorr niczo-gaśn iczvch rr czasie rva]ki
z pożaraml otaz likrvitlacji miejscorłl.ch zagrożeń;
2) dokumentorvanic ttlku pełnienia slużbv ze szczególnrrrr urł,zględnieniem
spol,ządzania intbrnac-ji z prorvadzonl,ch działali ratorłniczl,clrl

3)ulkonvrłanie pomocniczl,ch czvnnościrł czasię klesk

żyrr iołorł_rch
oraz innrch nriejscowvch zagrożeń. gdl.dzialanialni kieruia inne słuźbv:
llrrr|iot rrrrrię pod5ld\\ó\\.\ch iz.rllllosci r.tlolrlliczo-al,nic,/\Ch !^ ob5,/dr,/e
chronionvm oraz rł. latnach odrvodórr. operac1, jnvch:
5 ) rł,l,konvr,r,anie specjalistvcznych czl,nności ratorł,niczvch
rv obszarze
chronionl.n otaz lv Lan]ach odri,oclórv opelacl,jnvch z zakresu lato\łnict}a
rvodnego rv ran,laclr Spec,iaiiStvcZnE srup), Iato\\.nict\ła rlodno-nutkor,r,ego:
ó) rłl,konvrr,anie specjalist!.c7n},clr czl,nności fato\Ą,niczvch rr, obszal.zę
chronionl.n olaz rv ramach odrvodórł operacl,jnl,clr z zakesu ratorł.nictlla
technicznego lv ranach specjalistl,czr.rej grup1,. ratclrł,nictrr,a technicznego;
7) ri,l,konvr,r.anie specjalistvcznl,ch czlrrności ratorvnicz,vch rł, obszarzc
chronionvnl oLaz tt ttttlach odrvodóu oper.acr,_jnl,ch z zakręsu ratollnictrła
chemicznego i ckologicznego rv lamac]r specj alist1 czncj glup\. rcto§nicluJ
I2

7ć

chelniczno-ekologicznegol
8) prz1,,gotorvanie rvłasnl,ch sił i ś1,odkóil do u,r,pełniania zaclań latorr,niczvch
-J prl) d/iślol]\n- obszarl ę chrorion_r lll:
9) rvspóldziałanie z inn},,n]i sł_tżbani ratorr.niczl,ni na przl,dziclonynr obszarze
działania rl zakresie doskonalenia 1ikr,vidacji zdal.zeń:
10) rozpoznarł anie zaglożeń pożalo\Ą_-vch i ir.rrl,ch, pozna\łanie rr,łasnego terenu
działania, rł, tvm organizacja j udział rv ćrriczeniacl-r na obiektach;
l l ) realizorł,anic zajęć spot,torł,;.ch d]a stfaża](ó\\. pełniąc1,,ch słuźbę
rł :cdr,,tl.,c r.ttorr ll icz,,-ia.lt jizęj:
I2) ot,ganizollanie i lcalizorvanie szkolenia i doskcrnalenia zar.lcrdou,ego stfażaków
pełniącl,ch służbęił, sl,stenrie znlianorr,l.n rr JRG nl 1 i sporząduanie
dokulnentacji z tego 7aklesu:
l3) udział rv aktualizacji;
il, 5lanll9ol,\\\l,{(i opcl,ac_r ine j.
b, plocedur fato\\,nicZYch,
c. dokurrrentacj i operacl,jrT ej ;
l;ł) udział u, pl,z.vgoto\,} $a1,]iu analjz z działań ratorvniczl,clr;
l 5 ) rł,spółudział lr, przeprorł,adzaniu inspekcji gotol,ości oper.acl.jnej ochotniczlch
straż}, pożafn\.ch na obszalze pori iatu pod rł,zeledenr przl,gotowania do dzialań
ratol,vniczl ch,

1ó)

rvspófudział rr planorvaniu i olganizorł,aniu szkoleń slr.ażakórr z krajorł,ego
s},sternu lato\ł,niczo-gaśniczego na obszarzę miasta Włocłalvek i porr,iatri
rvłocłarł,skiego;

dla publikatolórł rł zakresie dzialań t,atorłnicztl
-gaśnicz_ych oraz it,ttll,ch przedsicrr.zieć ot.ganizorr,anvch lub

17)udzielanie inlbrnacji

ri,spółolganizolr,anl ch przcz konrencl.- miejska,
i8)planorranie i ei.videncj onoił anie czasu służbv strażakóu.pełniaclclr służbę
\\ systemie zmianorlvn,i rl JRC nl ].

§ 13.

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej ff 2rralę{ w szczególności:
1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki
z pożaramt oraz ltkwidacj i miej scowych zagrożęń;
2) dokumentowanie toku pełnienia służbyzę szczególnym uwzględnieniem
sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3) wykon1..wanie pomocniczych czyrrnościw czasię klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne sfużby;
4) wykonywanie podstawowych czlłmościratowniczo-gaśniczych w obszarze
chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
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5) rłykonl,rvanie specjalistl,cznl,ch czl.nnościratorł,niczych u obszarze
cht,onion1,,n ol,itz rł ralnach odlrodóu,operacl,inl,ch z zakresu rato\\nictua
chenicznego i ekologicznego w ranach specjaiistl,cznej glup! ratownict\.a
cheniczno-ekoiogicznego;
6) przy,golorvar. ic rlłasnlch sił i środkólł,do l1.pełniania zadań ratowniczrch
na przr dzicJottr tn oh./Jr,/e chrtlnion\

l]]:

7) lvspóldziałanie z jrutvmi służbani ratorł.niczr.nri na przr.dzielonl,nl obszarze
dzialania rł, zakresie doskonalenia likrł,idac ji zdarzeń;
8) rozpoznarłanie zagrożeli pożarowvch i ir.ir-rl,ch. poznau,anie ułasnego telenu
dzialania. r.r.tvt,n oruanizac-ja i udział ri Ćrviczeniach na obiektach:
9) lealizorł,anic zajeć spol1oril.ch dla str.ażakórr pełniącrclr służbęu,jednostce
fato§,nicZo-gaŚnicZe

1

j

;

0) organizorlanie realizorvanie szkoienia i doskona]eni a zawodor.vego stlażakóri,
pełniących służbęr,r, svstemie zmianorr,l.n r,r JRG nr 2 sporządzanie

i

dokumer.tacji z tego zakresu:
l 1 ) udzial ri. aktualiuac,ji:
a. .lanu .:ul,,rr,ości opcrrcrjllcj.
b. procedur t,ato lr.n ic zl,c il,
c, dokumelitacj i operac!nej;
l2) udzial ił, przl,gotorr.l rvaniu analiz z działań ratorvnjczr chl
13) uspółudział u przeprou,adzan iu inspekcji gotorrościoperaclljnej ochotniczvch
straż\, pożarnvch la obszarze polriatu pocl rvzgledem przvtotowania do
działań latorł,niczl,ch;
14)

tlspółudziai rr pianorł,aniu i

z krajorł.ego S},stenu

l,ato\\

i powiatrr iłłocłarł.skiccol

organizorłaniu szkoleń

15)udzielanie intbrnracji dla publikatorór,l

-gaśniczr,cl. oraz

rv zakresie

rv sl.stcmie

i

<iziałań ratolvniczo
lub

innvch przeclsierłzieć organizou,anr,ch

lł,spółorganizorł,anvch pl,zez komende micj skal

i6)planowanie

stl.ażakó§,

niczo-gaśniczego na obszalze nliasta \\rłocłal ck

ie czasu służby stlażaków

erł.idcn cj onorvan

zlniallorlym rł.JRG nr 2.

pełniąc1,,ch służbę

§ 14.

Do zadań Sanodzielnego Stanorł,iska Pracv do sprari. BHP należ1, rł szczególności:
l) prorvadzenie kontloli ri arunkór\. pfac\. olaz plzestrzegania przepisórł,i zasacl
bezpi eczeństrł,a i higien_v prac1

2) sporzadzanie

i

;

przedslarvianie koniendantori,i micjskienu. co nl.jmlriej raz
rł, loku, okresorllch ana]iz stanu bezpieczeństrva i higien1, pracr,
zawierajacvch propozl,cje przedsięrvzieć teclrnicznl,ch i organizacljnl,ch
mającl,ch nir celu zapobieganie zagrożeniour ży,cia i zdr.orlia pracou,nikórr,
olaz popla§:e \ł,at unkórł, placv:
1.1

,ąó

3) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowl.r,vanie dokumentów
dotyczących wypadków plzy placy, stwierdzonych chorób zawodowych
i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań
i pomiarów czyrrników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
4) przedstawianie komendantowi miejskiemu wliosków dotyczących zachowania
wymagń ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyrików z badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
5) ustalanie okoliczrości i przyczyn w)padków przy pracy oraz opracowl.wanie
wniosków wynikających z badania przyaz.w i okoliczności Ęch rłrypadków
oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontola realizacji
tych wniosków;
6) wspóĘraca z właściwymikomórkami organizacyjnlmi lub osobami,
w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego
poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zapewnienia właściwejadaptacji zawodowej nowo zatrudnionych
pracowników;
7) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji
bezpieczeństwa i higieny pracy olaz w irrnych zakładowych komisjach

zajmujących

się

problematyką bezpieczeństwa

i higieny

w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadk om plzy praay;

pracy,

8) uczestniczenie w inspekcjach gotowości operacyjnej ochotniczych straĄ
pożamych na obszarze powiatu pod względembezpieczeństwa i higieny.

ROZDZIAŁV

Wzory pieczęci i stempli
§ |5.
Komenda niejska użl,rr.a:
l) urzęclorvej pieczęci okragłej o średnicy, 36 nm zar,ł-ielającej pośrodkLt
rłizerunel< orla ustalon1, dla godla. a rł otclku napis: ..Konendant Miejski
Państrlorł,ej Strażv Pożarnej rr.e \Ą'łocłallku":
2) ttlzedorłej pieczcci okralłej o ślednicy, 36 tnn zarł,icraiące.j pośl.odku
u,izerunek olła usta]on} dJa godla. a \\, otoku napis: ..Kornerrda \{iejska
Państri or,l,e j Straż\.Pożalnei rie \\iłocłarrku'',
3) pieczęci okrągłcj o średnic1, 20 mll zar.vielaj irce_j pośrodku rłizętunek olła
ustalon1, dla godła. a w otoku napis: ..Komelda N4iejska Państrł.o§,ei Straz),
Pożarnej rve Włocłau kLt";
-l) \l(n)plJ naglor,(orręco o tre.ci:

15

.}

/Godłoi
KONlENDA NIIEJSKA
PAŃ,STWOWEJ STRĄŻY POZAR\EJ
rł,e Włocłarł,ku

rr,o

_5)

j, kujarvsko-porrrorskie

innrch sten.pli służborłl.chi pomocniczrcl.r rvedłuq zasad określonvch

rł, odrebnvch

plzepisach,

ROZDZIAŁYI

postanowienia końcowe
§ r6.

Zasaclr, funkcjonorlania i pcłnienia służby,li stanoriisku kierowanią komenc]anta
nliejskiego PSP okleślaregulanin rłl,danr rv opalciu o zalzadzenie nI 5 Komel.]danta
Głór,lnego PSP z dnia ]1 czenvca 2006 roku rr sprarrie lan]owego reguialrrinu
slrrżb1, rł,jednostkach organizacr.j nr. ch PSP oraz regulaninu musztr1. i cclemoniału
pożarniczcgo (Dz. Urz. KG PSP nr 1. poz. 4 ze znianami).

§ 17.

l,
2.

Schemat organizacrjn1. komend1. niejskiej okeśla załączr.rik nr i do regulaminu
organizacl,jnegtr.
Liczbe i rodzaj docelorłl,ch stanoy,isk służboił.rchrv poszczególnl,ch komórkach
organizacr,,jnl,ch komer.d1,, nicjskiej okr.eśla załącznik nr 2 do rceulaninu
organizacr"jnego,

i6

7J

