
Tekst odczytany maszynowo 

 

 

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ  

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej znajduje się na ulicy 

Sidorskiej 93 w Białej Podlaskiej. 

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 

kieruje pracą komendy przy pomocy zastępcy komendanta miejskiego 

PSP oraz kierowników komórek organizacyjnych komendy. 

 

Do zadań komendanta należy: 

 kierowanie pracą jednostek ratowniczo-gaśniczych, 

 organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego, 

 dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu, 

 analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze 

powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 

 organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, 

 współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej, 

 współdziałanie z komendantami gminnymi związku ochotniczych 

straży pożarnych, 

 rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 

 opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu, 

 nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

 wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa, 

 wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia, 

 organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego, 

 szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych, 



 inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z 

udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na 

obszarze powiatu; 

 wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie 

miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego 

prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, 

których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, 

mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych 

obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się 

wzmożonego zagrożenia pożarowego; 

 współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku 

ochotniczych straży pożarnych; 

 przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży 

pożarnych na obszarze działania komendy, pod względem 

przygotowania do działań ratowniczych. 

  

Co między innymi załatwisz w komendzie: 

 zgłosisz zakończenie budowy, 

 zgłosisz wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, 

 uzyskasz zaświadczenie o działaniach ratowniczych, 

 zgłosisz próbną ewakuację, 

 zgłosisz imprezę masową, 

 uzyskasz opinię w sprawie bezpieczeństwa pożarowego. 

  

Aby załatwić sprawę w komendzie możesz: 

1. wysłać pismo na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej ul. Sidorska 93, 21-500 Biała Podlaska, 

2. dostarczyć pismo osobiście do Komendy, 

3. wysłać pismo za pomocą platformy e-PUAP, 

4. wysłać skan pisma na adres: km_bialapodlaska@straz.lublin.pl, 

5. wysłać pismo faksem na numer: 83 344-72-27. 

  

http://www.epuap.gov.pl/
mailto:km_bialapodlaska@straz.lublin.pl


 

 
 

TEST ŁATWY DO CZYTANIA 

 

 

Informacje o Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej 

Podlaskiej 

 

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 

znajduje się przy ul. Sidorskiej 93 w Białej Podlaskiej. 

 

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 

kieruje Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. 

Artur Tomczuk. 

 

Komendantowi w pracy pomagają jego zastępca i pozostali pracownicy 

komendy. 

 

Czym zajmują się strażacy ? 

 

Strażacy pracują całą dobę: 

- gasząc pożary,  

- pomagając osobom, które uległy wypadkom drogowym,  

- ratując i pomagając zwierzętom,  

- pomagając chronić budynki, urządzenia i przedmioty w czasie nagłych 

zdarzeń, na przykład burzy, 

- sprawdzają czy budynki są zabezpieczone przed pożarem i czy w razie 

wybuchu pożaru można z nich szybko uciec, 

- uczą strażaków ochotników, przygotowując ich do prowadzenia działań 

gaśniczych i ratowniczych, 

- uczą dzieci i młodzież, jak bezpiecznie zachowywać się w różnych 

sytuacjach.  

 

Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Lublinie. 



Do budynku komendy możesz wejść od strony ul. Sidorskiej. Jeśli 

potrzebujesz pomocy przy wejściu zadzwoń pod numer 83 344-72-00. 

Pracownik komendy przyjdzie i pomoże Ci.  

 

Kontakt z pracownikami Komendy. 

Aby załatwić sprawę w Komendzie możesz:  

1. napisać pismo i wysłać na adres: Komenda Miejska Państwowej 

Straży Pożarnej ul. Sidorska 93, 21-500 Biała Podlaska, 

2. napisać i przynieść pismo do Komendy,  

3. napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP. ePUAP to 

skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do 

tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.  

4. napisać pismo i wysłać jego skan na adres poczty elektronicznej 

Komendy: km_bialapodlaska@straz.lublin.pl, 

5. napisać pismo i wysłać faksem na numer: 83 344-72-27. 

6. Przyjść osobiście i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy 

Komendy. Komenda czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7.30 do 15.30. 

mailto:km_bialapodlaska@straz.lublin.pl

