
Informacje o Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Krasnymstawie  

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie 

mieści się na ulicy Poniatowskiego 10  

Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu 

krasnostawskiego.  

Komendant Powiatowy kieruje pracą Komendy Powiatowej przy pomocy 

zastępcy Komendanta Powiatowego oraz kierowników komórek 

organizacyjnych.  

 

W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki:  

 

1. Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy 

2. Sekcja Organizacyjno – Kadrowa 

3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów 

4. Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczna 

5. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza 

 

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
należy: 

 Organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych; 

 Organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego; 

 Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez 
swoje stanowisko kierowania; 

 Kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 
Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych 
poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą 
Polską umów i porozumień międzynarodowych; 

 Analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze 
powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego; 

 Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej; 

 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 
Powiatowej 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 powiatu, pod względem 
przygotowania do działań ratowniczych; 

 

Kontakt z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  

w Krasnymstawie 
 

Aby skutecznie komunikować się z naszą komendą osoby ze 

szczególnymi potrzebami mogą:  

 

1. Napisać pismo i wysłać na adres: Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 

10, 22-300 Krasnystaw  

2. Wysłać e-mail na adres: kp_krasnystaw@straz.lublin.pl  

3. Wysłać faks: 82 576 25 55  

4. Elektronicznie za pomocą platformy ePUAP  

5. Zadzwonić na numer telefonu: (82) 576 25 55  

6. Spotkać się osobiście w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Krasnymstawie 


