
NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE 
STANOWISKA KIEROWANIA NA 

PRZYKŁADZIE KOMENDY MIEJSKIEJ  
PSP 

PRZEMYSŁAW PIENIĘŻNY

ROBERT SZATAN



Dlaczego ?

Stan faktyczny MSK,

Wiedza i doświadczenie w tej materii

• Dortmund,

• Ostrawa,

• WSKR Katowice,

• CPR Katowice. 



ETAPY BUDOWY SYSTEMU

• PLANOWANIE

• ORGANIZOWANIE

• KIEROWANIE

• KONTROLA



PLANOWANIE

• rozpoznanie obecnej sytuacji,
• przewidzenie przyszłych zmian,
• określenie celu, który ma zostać osiągnięty,
• określenie niezbędnych zasobów (technicznych, 

ludzkich, finansowych, itp.),
• sformułowanie działania niezbędnego do osiągnięcia 

celu,
• przewidzenie konsekwencji podjęcia i 

niepodejmowania działań,
• określenie sposobu monitorowania i kontroli realizacji 

planów



PLANOWANIE POWINNO BYĆ PUNKTEM 
WYJŚCIA DLA PODEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK 

DZIAŁAŃ W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM. 



ORGANIZOWANIE

• organizację przestrzenną - optymalne 
umiejscowienie stanowiska kierowania,

• podział pracy - podział zadań w sposób, który 
zapewni pełne wykorzystanie potencjału 
pracowników (przestoje, przeciążenia),

• określenie struktury organizacyjnej - struktura 
organizacyjna wiąże poszczególne stanowiska 
pracy,

• delegowanie uprawnień decyzyjnych i 
odpowiedzialności -na pracowników 
posiadających odpowiednie kompetencje,



ORGANIZOWANIE

• opracowanie procesów - porządkowanie zadań w 
procesy sprzyja podnoszeniu sprawności realizacji 
zadań,

• koordynowanie działań,

• zbudowanie zespołu - praca zespołowa w miejsce 
indywidualnego realizowania zadań przez 
pracowników,

• zapewnienie informacji - komunikacja i przekaz 
informacji jest istotny dla prawidłowego 
funkcjonowania komendy.



ORGANIZOWANIE POLEGA NA OPRACOWANIU 
ODPOWIEDNIEJ KONFIGURACJI ZASOBÓW, 
KTÓRA UMOŻLIWI SPRAWNĄ REALIZACJĘ 

ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ. 



KIEROWANIE

• autorytetu formalnego - władzy danej 
kierownikowi,

• akceptacji podwładnych - zgody na 
podporządkowanie się decyzjom kierownika-
przywódcy,

• wysokich kompetencji profesjonalnych.



KIEROWANIE POLEGA NA MODYFIKOWANIU 
POSTAW PODWŁADNYCH W TAKI SPOSÓB, ABY 

OSIĄGALI WYZNACZONE LUB UZGODNIONE 
CELE. WSPÓŁCZEŚNIE UWAŻA SIĘ, ŻE 

KOMENDANT POWINIEN BYĆ MENEDŻEREM I 
PRZYWÓDCĄ, TZN. PROWADZIĆ DO OSIĄGANIA 

CELÓW



KONTROLOWANIE

• sprawdzenie czy osiągnięto cele postawione 
przez kierownictwo w procesie planowania,

• poprawianie i usuwanie błędów i usterek.



DZIĘKI KONTROLOWANIU MOŻLIWE JEST 
IDENTYFIKOWANIE BŁĘDÓW, WSKAZYWANIE 

MOŻLIWOŚCI LEPSZEGO WYKONANIA ZADAŃ W 
PRZYSZŁOŚCI, DOSKONALENIE



FUNKCJE SYSTEMU

• INTEGRACJA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI 
RADIOWEJ I TELEFONICZNEJ,

• STEROWANIE PODSYSTEMAMI 

dostępu do obiektów,

otwierania bram garażowych,

oświetlenia obiektu,



FUNKCJE SYSTEMU

Sterowanie bram - DWA firmy DIGITEX 
urządzenie wykonawcze DWA-03

Bramofon firmy SLICAN i czytnik dalekiego 
zasięgu podłączone do szlabanu NICE

Centrala telefoniczna IP - SLICAN NCP300 



FUNKCJE SYSTEMU

Ruter OST wpięty bezpośrednio do centrali,

Oświetlenie alarmowe kontrolowane przez 
DWA-,

Radiowęzeł - podłączony do bramy radiowej 
RGW firmy DGT

Rejestracja zdarzeń na konsoli DGT



















PYTANIA



DZĘKUJĘ ZA UWAGĘ


