
Do zada� komendanta powiatowego (miejskiego) Pa�stwowej Stra�y Po�arnej nale�y1: 
 

1) kierowanie komend� powiatow� (miejsk�) Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, 
2) organizowanie jednostek ratowniczo-ga�niczych, 
3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-ga�niczego, 
4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i �rodkami krajowego systemu ratowniczo-

ga�niczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania, 
5) kierowanie jednostek organizacyjnych Pa�stwowej Stra�y Po�arnej z obszaru powiatu 

do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granice pa�stwa, na podstawie wi���cych 
Rzeczpospolit� Polsk� umów i porozumie� mi�dzynarodowych, 

6) analizowanie działa� ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez 
podmioty krajowego systemu ratowniczo-ga�niczego, 

7) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, 
8) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpo�arowej, je�eli 

komendant taki został zatrudniony w gminie, 
9) rozpoznawanie zagro�e� po�arowych i innych miejscowych zagro�e�,  
10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,  
11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpo�arowych, 
12) wykonywanie zada� z zakresu ratownictwa, 
13) wst�pne ustalanie przyczyn oraz okoliczno�ci powstania i rozprzestrzeniania si� 

po�aru oraz miejscowego zagro�enia, 
14) organizowanie szkolenia i doskonalenia po�arniczego, 
15) szkolenie członków ochotniczych stra�y po�arnych, 
16) inicjowanie przedsi�wzi�� w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem 

podmiotów krajowego systemu ratowniczo-ga�niczego na obszarze powiatu, 
17) wprowadzanie podwy�szonej gotowo�ci operacyjnej w komendzie powiatowej 

(miejskiej) Pa�stwowej Straty Polarnej w sytuacji zwi�kszonego prawdopodobie�stwa 
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mog� zagrozi� �yciu lub 
zdrowiu du�ej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo �rodowisku na 
znacznych obszarach, oraz w przypadku wyst�pienia i utrzymywania si� wzmo�onego 
zagro�enia po�arowego. 

 
 
Do zada� komendanta powiatowego (miejskiego) Pa�stwowej Stra�y Po�arnej 
ponadto nale�y2: 
 

1) współdziałanie z zarz�dem (oddziałem) powiatowym Zwi�zku 
Ochotniczych Stra�y Po�arnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) przeprowadzanie inspekcji gotowo�ci operacyjnej ochotniczych stra�y 
po�arnych na obszarze powiatu, pod wzgl�dem przygotowania do działa� 
ratowniczych, 

3) realizowanie zada� wynikaj�cych z innych ustaw. 

                                                
1 na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa�stwowej Stra�y Po�arnej (t.j. Dz.U. z 2002 r. 
Nr 147 poz. 1230); 
2 na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa�stwowej Stra�y Po�arnej (t.j. Dz.U. z 2002 r. 
Nr 147 poz. 1230). 


