
Informacje o Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Janowie Lubelskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim 
mieści się przy ulicy Piłsudskiego 58 w Janowie Lubelskim.

Terenem działania Komendy jest obszar powiatu janowskiego.

Komendant Powiatowy kieruje pracą Komendy Powiatowej przy pomocy 
Zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych 

Komendant Powiatowy posiada kompetencje i wykonuje zadania 
określone w ustawach

W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki 
organizacyjne:

1. Wydział Operacyjny w skład którego wchodzi Stanowisko Kierowania 
Komendanta Powiatowego

2. Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno- rozpoznawczych
3. Sekcja organizacyjno – kadrowa
4. Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych
5. Sekcja kwatermistrzowska
6. Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza
7. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 
8. Specjalista ochrony danych osobowych 

Zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Janowie Lubelskim 

Do zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie 
Lubelskim należy między innymi

1. Planowanie i realizacja budżetu Komendy.
2. Podejmowania działań związanych z wdrażaniem postępu w 

dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
3. Sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy 

powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu 
realizowanych zadań. 

4. Współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi
działającymi w Komendzie powiatowej oraz innymi organami i 
jednostkami organizacyjnymi. 

5. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z 
innymi służbami, inspekcjami i strażami a także podmiotami ksrg

6. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego.



7. Załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez 
obywateli instytucje i organy władzy.

8. Realizowanie zaleceń pokontrolnych
9. Realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych w szczególności 

wynikających z „Zasad dotyczących przygotowań obronnych 
komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej” oraz 
przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej

10.Realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
11.Opracowywanie materiałów do udostępnienia jako informacja 

publiczna.
12.Wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz 

prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z 
obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej.

13.Przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów i 
realizowania prac archiwalnych w zakresie przekazywania 
wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich 
brakowania.

14.Realizowania zadań związanych z pełnieniem przez komendanta 
powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania 
kryzysowego .

15.Współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia 
zawodowego. 

16.Realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na terenie 
powiatu.

Kontakt z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w 
Janowie Lubelskim

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 Janowie Lubelskim,                       

ul. Piłsudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski

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

3. Wysłać faks na numer 015 87 21 182 

4. Elektronicznie za pomocą platformy ePUAP

5. Zadzwonić na numer telefonu : 15 87 23 340

6. Spotkać się osobiście w obiekcie Komendy 

mailto:kp_janowlubelski@straz.lublin.pl

