
• rozpoznawanie  zagrożeń  pożarowych  i  innych  miejscowych  zagrożeń  poprzez 
przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych;

• współpraca  z  organami  Policji,  Prokuratury,  Nadzoru  Budowlanego,  Inspekcji 
Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu 
zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

• inicjowanie  i  koordynowanie  działań  zmierzających do poprawy stanu ochrony 
przeciwpożarowej na terenie powiatu;

• opracowywanie  i  aktualizacja  katalogu  i  mapy  zagrożeń  pożarowych  i  innych 
miejscowych zagrożeń;

• opracowywanie  projektów  decyzji  i  postanowień  w  zakresie  poprawy  stanu 
zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

• analizowanie  przyczyn  pożarów  zaistniałych  na  terenie  powiatu,  w  tym 
nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania 
się;

• opracowywanie  opinii  dotyczących  bezpieczeństwa  pożarowego  budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

• organizowanie  i  prowadzenie  działalności  informacyjnej  w  zakresie 
upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

• rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez 
jednostki ochrony przeciwpożarowej;

• przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych 
obiektów budowlanych oraz terenów;

• prowadzenie  kontroli  warunków  pracy  oraz  przestrzegania  przepisów  i  zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

• sporządzanie  i  przedstawianie  komendantowi powiatowemu,  co najmniej  raz w 
roku,  okresowych  analiz  stanu  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  zawierających 
propozycje  przedsięwzięć  technicznych  i  organizacyjnych  mających  na  celu 
zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków 
pracy;

• prowadzenie  rejestrów,  kompletowanie  i  przechowywanie  dokumentów 
dotyczących  wypadków  przy  pracy,  stwierdzonych  chorób  zawodowych  i 
podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

• przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania 
wymagań  ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań  i  pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

• ustalanie  okoliczności  i  przyczyn  wypadków  przy  pracy  oraz  opracowywanie 
wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz 
zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;



• ( Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - Dz. U. Z 2009 
r. Nr 12, poz. 68 )


