
ZARZĄDZENIE NR 34.2021 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

Z DNIA 1 MARCA 2021 ROKU 

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania 

czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników 

 

              Na podstawie art. 2071 i art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) i w związku z § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.), zarządzam co następuje:  

§ 1. Do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników na terenie Urzędu Gminy Sieroszewice 

zobowiązani są wszyscy pracownicy urzędu, którzy w ramach szkolenia wstępnego  

i okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zostali zapoznani z zasadami 

udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

i ewakuacji pracowników. 

§ 2.  

1) Pracownikami bezpośrednio wyznaczonymi do udzielania pierwszej pomocy są 

pracownicy wskazani w załączniku nr 1 do zarządzenia, którzy ukończyli kurs 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

2) Pracownikami bezpośrednio wyznaczonymi do wykonywania czynności w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji są pracownicy wskazani w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 3.  Środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia 

pożaru oraz ewakuacji pracowników zapewnia Urząd Gminy Sieroszewice. Apteczka znajduje 

się na każdym piętrze budynku: w pokoju nr 2 (parter) , w sekretariacie Urzędu (I piętro), w 

pokoju nr 23 (II piętro). 

§ 4. W zakresie udzielania pierwszej pomocy do zadań, uprawnień i obowiązków 

wyznaczonych pracowników należy: 

1) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach, 

2) instruowanie innych pracowników odnośnie niesienia pierwszej pomocy, 

3) w razie stwierdzenia konieczności – zawiadamianie służb medycznych o zaistniałym 

zdarzeniu i konieczności interwencji, 

4) przekazywanie informacji o zdarzeniu bezpośredniemu przełożonemu. 

§ 5. Do zadań osób bezpośrednio wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników należy: 

1) dokładne ustalenie miejsca pożaru drogi jego rozprzestrzeniania się i zagrożenia dla 

pomieszczeń sąsiadujących, 

2) poinformowanie straży pożarnej, przekazanie wiadomości o pożarze Wójtowi Gminy, 

3) przystąpienie do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. 



§ 6. Podjęcie decyzji dotyczącej ewakuacji osób przebywających na terenie Urzędu Gminy 

Sieroszewice należy do Wójta Gminy Sieroszewice. 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta. 

§ 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Zarządzenia nr 34.2021 

Wójta Gminy  Sieroszewice 

z dnia 1 marca 2021 roku  

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania 

czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników 

W związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Pracodawca zobowiązany jest 

zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz wyznaczyć pracowników 

odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. 

Zgodnie z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Załącznik  nr 1 do Zarządzenia  nr 34.2021   

                                                                                                     Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 marca 2021r. 

 

LISTA PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH DO UDZIELANIA POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM W URZĘDZIE GMINY SIEROSZEWICE 

1. Małgorzata Olejnik – Referat Finansowo-Podatkowy,  

pokój nr 14, tel.: 62 7396076 (wew. 344) 

2. Łukasz Hałupnik – Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 

pokój nr 20, tel. 62 7397076 (wew. 350) 

 

LISTA PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH BEZPOŚREDNIO DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI 

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I EWAKUACJI W URZĘDZIE GMINY 

SIEROSZEWICE 

1. Tomasz Woźniak – Inspektor ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej 

pokój nr. 16, tel.: 62 7396076 (wew. 346) 

2. Robert Osowicz - Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 

Pokój nr. 19, tel. 62 7396076 (wew. 337) 

 


