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I. Dzieje ustrojowe 
 
 

Po II wojnie �wiatowej powstaje przy Starostwie Powiatowym Powiatowa Komenda 
Stra�y Po�arnych w Ko�cianie, która w roku 1948 staje si� referatem ochrony przed po�arami 
i innymi kl�skami. 

W dniu 4 lutego 1950 r. Sejm uchwalił ustaw� o ochronie 
przeciwpo�arowej, w której powołano pa�stwowe organy ochrony przeciwpo�arowej, a 
mianowicie Komend� Główn� Stra�y Po�arnych, komendy wojewódzkie, komendy 
powiatowe oraz komendy miejskie stra�y po�arnych. 
Dzi�ki zapisom ustawy powstał samodzielny pion organizacyjny o charakterze operacyjnym 
podlegaj�cy Ministrowi Spraw Wewn�trznych, maj�cy uprawnienia do dysponowania do 
zdarze� wszystkich stra�y po�arnych, a mianowicie stra�y zawodowych, zakładowych, 
terenowych i ochotniczych. 

Wprowadzona w dniu 20 marca 1950 r. nowa ustawa o terenowych organach władzy 
pa�stwowej ( Dz. U. Nr 14, poz. 130 ) wprowadziła nowy ustrój administracyjny kraju, 
likwiduj�c samorz�d powiatowy, a powołuj�c 
prezydia rad narodowych. Na mocy tej ustawy Powiatowa Komenda Stra�y Po�arnych w 
Ko�cianie weszła w skład Prezydium Powiatowej Rady  Narodowej w Ko�cianie. 

W 1954 roku nadzór nad ochron� przeciwpo�arow� kraju od 
Ministra Gospodarki Komunalnej przej�ł Minister Spraw Wewn�trznych, a powiatowe 
komendy stra�y po�arnych stały si� oddziałami spraw wewn�trznych prezydium powiatowej 
rady narodowej. 

W 1970 roku rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1970 r. ( Dz. U. Nr 
31, poz. 26 ) wył�czono wojewódzkie i powiatowe komendy stra�y po�arnych z komórek 
organizacyjnych spraw wewn�trznych, a Powiatowa Komenda Stra�y Po�arnych w Ko�cianie 
została samodzieln� komórk� organizacyjn�, podległ� bezpo�rednio Prezydium Rady 
Narodowej w Ko�cianie.     Nadzór  nad ochron� przeciwpo�arow� przej�ł Minister Spraw 
Wewn�trznych.  

 
 



II. Struktura wewn�trzna ochrony przeciwpo�arowej stopnia 
powiatowego i charakterystyka  systemu kancelaryjnego. 
 
 Od roku 1947 Starostwo Powiatowe w Ko�cianie stosowało system kancelaryjny 
dziennikowy i dla komórek ppo�. składał si� on z Po�.I. , numer pisma i dwie ostatnie cyfry 
roku. 

12 grudnia 1975 roku Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
�rodowiska wydało zarz�dzenie nr 36/75 w sprawie ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu 
akt dla urz�dów terenowych organów administracji pa�stwowej. Wła�nie na jego podstawie z 
dniem 1 stycznia 1986 roku zacz�ł obowi�zywa� jednolity rzeczowy wykaz akt dla Komend 
Wojewódzkich i Rejonowych Stra�y Po�arnych.  

W grudniu 1992 roku  Komenda Główna Pa�stwowej Stra�y Po�arnej wydała 
instrukcj� kancelaryjn� i jednolity rzeczowy wykaz akt dla jednostek organizacyjnych 
Pa�stwowej Stra�y Po�arnej. W instrukcji tej: dla dokumentacji komend rejonowych PSP 
wprowadzono symbol „R” do którego dodaje si� litery b�d�ce wyró�nikiem komórki 
organizacyjnej. Zarz�dzenie nr   9 Komendanta Głównego PSP z 24.12.1992 r. zostało 
zmieniane zarz�dzeniami KG PSP: nr 8 z 23.12.1994 r., nr 6 z 31.12.1996 r., decyzjami: nr 30 
z 11.08.1998 r.  i nr 7 z 2.02.2001 r.    

Obecnie w Komendzie Powiatowej PSP stosowany jest jednolity rzeczowy wykaz akt 
dla jednostek organizacyjnych PSP stanowi�cy zał�cznik nr 2 do decyzji nr 8 Komendanta 
Głównego PSP z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego 
rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP. Zasady i tryb wykonywania 
czynno�ci kancelaryjnych w Komendzie realizowane s� w oparciu o instrukcj� kancelaryjn� 
dla organów powiatu (Dz. U. z 1998r., Nr 160 poz. 1074). 
 Lata dziewi��dziesi�te przyniosły zmian� struktury wewn�trznej Komendy 
Powiatowej PSP w Ko�cianie. Wydziały zast�piły istniej�ce do tej pory słu�by. 

W 2006 roku Komenda Powiatowa PSP w Ko�cianie składała si� z nast�puj�cych 
komórek organizacyjnych: 

- Wydział organizacyjno-kadrowy, 
- Wydział operacyjno-szkoleniowy, 
- Wydział finansów, 
- Wydział kontrolno-rozpoznawczy, 
- Wydział kwatermistrzowsko-techniczny, 
- Jednostka ratowniczo-ga�nicza. 

W chwili obecnej trwaj� prace nad nowym regulaminem organizacyjnym Komendy, 
co spowoduje zmiany w jej strukturze organizacyjnej. 

 
Ustaw� z dnia 28 maja 1975 r. (Dz.U Nr 16, poz.71), zostało utworzonych   w kraju 49 

województw, w tym województwo leszczy�skie, pod które nale�ał Ko�cian.  Zniesiono 
powiaty, tym samym przestały działa� powiatowe 
komendy stra�y po�arnych. Zarz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych z 24.01.1976 r. 
(MP nr 6, poz. 28) ustalono siedziby i zasi�g działania komend rejonowych stra�y po�arnych. 
Komenda Rejonowa Stra�y Po�arnych w Ko�cianie obejmowała obszar gmin: Krzywi�, 
�migiel, Przem�t, Ko�cian i miasto Ko�cian. Weszła w �ycie nowa ustawa o ochronie 
przeciwpo�arowej z 12.06.1975 r., ustalaj�ca mi�dzy innymi podział ochrony 
przeciwpo�arowej na terenow� i resortow�. 

1 lipca 1992 roku rozpocz�ła działalno�� Pa�stwowa Stra� Po�arna. Na podstawie 
ustawy o Pa�stwowej Stra�y Po�arnej powstaje Komenda Rejonowa Pa�stwowej Stra�y 
Po�arnej w Ko�cianie, której obszar obejmuje gminy: Krzywi�, �migiel, Przem�t, Ko�cian i 



miasto Ko�cian. Z dniem 1 stycznia 1995 r. rozpocz�ł funkcjonowanie Krajowy System 
Ratowniczo-Ga�niczy,   maj�cy na celu ochron� �ycia, zdrowia i mienia podczas walki  z 
po�arami i innymi miejscowymi zagro�eniami, kl�skami �ywiołowymi, ratownictwa 
technicznego i chemicznego. Do KSR-G w dniu 20.02.1995 roku zostały wł�czone jednostki 
Ochotniczych Stra�y Po�arnych z: Krzywinia, �migla, Przem�tu, Racotu a w dniu 08.08.1997 
roku KSR-G rozszerzono o jednostk� OSP z: Gry�yny i Miasta Ko�ciana a z dniem 
09.08.1997 r. do   KSR-G weszła OSP Czempi�. Z dniem 1.01.1999 roku, w wyniku reformy 
administracyjnej kraju, wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny pa�stwa (Dz. U. 
96/1998, poz.603) zostaje zredukowana liczba województw z 49 do 16, zostaj� utworzone 
powiaty. Ko�cian znajduje si� w granicach województwa wielkopolskiego, utworzono 
Komend� Powiatow� Pa�stwowej Stra�y Po�arnej. Jednocze�nie nast�piła zmiana obszaru 
działania komendy i obj�ła tereny gmin: Krzywi�, Czempi�, �migiel, Ko�cian i Miasto 
Ko�cian. Zgodnie z ustaw� komendanci powiatowi podlegaj� merytorycznie 
Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, natomiast na szczeblu powiatu 
zwierzchnictwo nad nimi sprawuje Starosta.  

 
 
Ko�cian, dnia 30.01.2007 r. 


