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Czym się zajmuje komenda? 

 dba o bezpieczeństwo pożarowe w powiecie radzyńskim, 

 

 tworzy plany ratownicze oraz organizuje krajowy system 

ratowniczo-gaśniczy w powiecie radzyńskim, 

 

 prowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, 

 

 prowadzi nadzór i kontrolę nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 

z terenu powiatu radzyńskiego, 

 

 szkoli strażaków ochotników organizując kursy i szkolenia, 

 

 prowadzi akcje edukacyjne oraz informacje z bezpieczeństwa 

pożarowego, 

 

 organizuje zawody sportowo-pożarnicze, 

 

 wspiera różne inicjatywy społeczne z ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Żeby załatwić sprawę w Komendzie możesz:

 

Napisać pismo i wysłać na adres:

Komenda Powiatowa PSP

w Radzyniu Podlaskim 

ul. Pomiarowa 1 

21-300 Radzyń Podlaski

 

 

Zadzwonić na numer 83

 

 

Wysłać fax na numer 83

 

 

Wysłać e-mail na adres:

 

 

Przynieść pismo do Komendy na ulicę Pomiarową 1 w Radzyniu 
Podlaskim. 
Musisz wejść do budynku, zadzwonić domofonem i powiedzieć, że 
chcesz zostawić pismo.

Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e
www.epuap.gov.pl. 

ePUAP to skrót nazwy E

Usług Administracji Publicznej.
Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP.
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