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Dzieje ustrojowe Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy
Dzieje słupeckiej Straży Pożarnej sięgają połowy lat 50-tych. Niestety brak materiałów archiwalnych z tego okresu nie pozwala przyjrzeć się w sposób
dokładny okolicznościom powstania słupeckiej Straży Pożarnej. W każdym razie za początki pożarnictwa zawodowego w Słupcy uznaje się rok 1956, tj. rok
utworzenia powiatu słupeckiego. Wówczas to na pierwszego komendanta słupeckiej Straży Pożarnej powołano st. asp. Mariana Przywartego. Komenda Powiatowa
wchodziła w skład Wydziału Spraw Wewnętrznych. Zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie powiatu słupeckiego stanowiły trzy jednostki OSP:
-

OSP Zagórów – S1

-

OSP Strzałkowo – S1

-

OSP Słupca – S2

Pracownicy administracyjni słupeckiej Straży Pożarnej mieli swoją siedzibę w budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy ul. Poznańskiej. Dziesięć
lat później, w roku 1966 siedzibę ich przeniesiono do budynku przy ul. Ratajczaka 1 i taki stan utrzymuje się po dzień dzisiejszy. Począwszy od roku 1966 skład
personelu administracyjnego stopniowo ulegał powiększeniu.
W roku 1977 powstała Zawodowa Straż Pożarna w Koninie z Oddziałem IV w Słupcy. W roku 1980 nazwa jednostki uległa zmianie na – Zawodową Straż
Pożarną w Słupcy przy Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Słupcy.
Główny akt prawny regulujący wewnętrzną działalność Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy stanowił uchwalony na podstawie Zarządzenia nr 4/75
Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Koninie z dnia 24 lipca 1975 roku - Statut Organizacyjny Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Słupcy z dnia
15 grudnia 1975 roku. Zgodnie z postanowieniami art. 1 powyższego Statutu Komenda Rejonowa Straży Pożarnych funkcjonowała na podstawie:
-

Ustawy z dnia 12 czerwca 1975 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 20, poz. 106),
Zarządzenia nr 4/75 Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Koninie z dnia 24 lipca w sprawie ustalenia Statutu Organizacyjnego Komendy

Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Słupcy.
Zasięg terytorialny Komendy Rejonowej Straży Pożarnej obejmował następujące jednostki administracyjne:
-

miasto Słupca

-

miasta i gminy Pyzdry, Zagórów, Witkowo

-

gminy Lądek, Orchowo, Ostrowite, Strzałkowo

W ramach struktury organizacyjnej Komendy Rejonowej Straży Pożarnej zostały wyodrębnione następujące s tanowiska:
-

Komendant Rejonowy

-

stanowisko pracy ds. budżetu
stanowisko pracy ds. prewencji

-

stanowisko pracy ds. operacyjnych
stanowisko pracy ds. organizacyjnych

-

stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich

-

mechanicy – kierowcy
kierowcy

-

dyspozytorzy
robotnik gospodarczy

Na czele powyższej struktury organizacyjnej stał Komendant Rejonowy. Do jego głównych obowiązków należały sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
Komendant upoważniony został także do wydawania decyzji administracyjnych z wyjątkiem spraw należących do wyłącznej właściwości Komendanta
Wojewódzkiego. Nadzór nad działalnością Komendanta Rejonowego pełnili: Wojewoda oraz Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej. Wszyscy funkcjonariusze
posiadali odpowiednio opracowane zakresy czynności obowiązków. Liczba funkcjonariuszy ulegała zmianom.
Regulamin Organizacyjny Komendy Rejonowej Straży Pożarnej został opracowany 12 września 1983 roku. Powyższy Regulamin wszedł w życie na podstawie
Zarządzenia nr 11/83 Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Słupcy z dnia 12 września 1983 roku i od tego momentu w razie potrzeb Komendy
Wojewódzkiej ulegał stopniowym aktualizacjom. Regulamin określał zakres działania, organizację wewnętrzną i podstawowe zadania stanowisk pracy Komendy
Rejonowej Straży Pożarnej. Zgodnie z powyższym Regulaminem funkcjonowanie Komendy Rejonowej Straży Pożarnej opierało się na zasadach jednoosobowego
kierowania, służbowego podporządkowania, podziału czynności, planowania pracy oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
Powyższy stan prawny obowiązywał do roku 1991. Wówczas to Sejm III RP uchwalił dnia 24 sierpnia 1991 roku dwie ustawy: o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. 1991, nr 81, poz.351) oraz o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1991,nr 88, poz.400). Zgodnie z art. 1 ostatniej wymienionej ustawy
Państwowa Straż Pożarna została zdefiniowana jako: „zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z
pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Na terenie powiatu organem Państwowej Straży Pożarnej został komendant powiatowy,
powoływany spośród oficerów straży pożarnej przez Komendanta Wojewódzkiego po uzgodnieniu ze starostą.
Rok 1999 roku to kolejny rok przemian w kraju. W związku ze zmianami administracyjnym państwa i zmniejszeniu liczby województw rejon słupecki zostaje
przydzielony do województwa wielkopolskiego i zostaje utworzony powiat słupecki .
Od powiatu słupeckiego zostają odłączone dwie jednostki samorządowe tj. miasto i gmina Witkowo miasto i gmina Pyzdry.
Z dniem 1 stycznia 1999 roku zostaje utworzona Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy podlegająca pod
Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Komenda Powiatowa realizuje swoje zadania w oparciu o Regulamin
Organizacyjny zatwierdzony przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu w dniu 19.10.1999 roku .
Komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej są:
·

Wydział Operacyjno- Szkoleniowy w tym Powiatowe Stanowisko Kierowania,

·

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy,

·

Wydział Organizacyjno- Kadrowy,

·

Wydział Finansów,

·

Wydział Kwatermistrzowsko –Techniczny,

W skład komendy powiatowej wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza.
Obecnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny zatwierdzony dnia 31.12.2003 r. przez
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ze zmianami z dnia 03.04.2006 roku .
W roku 2006 rozpoczęły się prace związane z wdrożeniem nowej struktury organizacyjnej Komend Powiatowych. Opracowano nowe projekty regulaminów
organizacyjnych, które zostaną zatwierdzone w 2007 r.
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SYSTEM KANCELARYJNY
Od samego początku istnienia słupeckiej straży pożarnej system kancelaryjny opierał się na systemie bezdziennikowym. Nie przewidziano centralnej pomocy
ewidencyjnej.
Do
oznaczenia
korespondencji
używano
wykazu
akt.
Prowadzono
ewidencję
spraw
w
obrębie
teczek
rzeczowych.
Na podstawie zarządzenia Nr 36/75 Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia 1975 roku w sprawie ustalenia
jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych administracji państwowej zaczął obowiązywać jednolity rzeczowy wykaz akt w słupeckiej Komendzie
Rejonowej Straży Pożarnej.
Z chwilą powstania Państwowej Straży Pożarnej jednolite rzeczowe wykazy akt wchodziły w życie zarządzeniem lub decyzją Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej.
Obecnie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie
akt. Stanowi on załącznik do decyzji Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 maja 2004 roku. Powyższy system kancelaryjny opiera się na
rzeczowej klasyfikacji całości akt, według zagadnień występujących w toku działalności administracyjnej, dla których zakłada się oddzielne spisy spraw i teczki na
określony rok kalendarzowy.
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