
 
ZARZĄDZENIE   Nr 65 /2019 

Wójta Gminy Szczytniki 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie: wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach do udzielania 

pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów                 

i ewakuacji pracowników. 

 

 
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 

2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018 r. 

poz. 108 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 620) z a r z ą d z a m,  co następuje:  

 

 

§ 1. 1. Do udzielenia pierwszej pomocy pracownikom urzędu w razie wystąpienia zagrożenia dla 

zdrowia lub życia wyznaczam n/w pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach: 

 

1) Grażynę Kuchnicką 

2) Anetę Nowak  

3) Jarosława Plutę  

 

2.  Do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników wyznaczam:  

  1) Klaudię Raczyk – odpowiedzialna za ewakuację pracowników z II piętra budynku, 

  2) Magdalenę Ziółkowską -  odpowiedzialna za ewakuację pracowników z I piętra budynku, 

  3) Mirosława Kowalskiego – odpowiedzialny za ewakuację pracowników z parteru budynku. 

 

3.  Za zabezpieczenie i ewakuację dokumentacji wyznacza Pana Mirosława Kowalskiego. 

 

§  2. Zobowiązuję pracownika mającego w zakresie obowiązków sprawy kadrowe do przekazywania 

nowo zatrudnionym pracownikom informacji o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej 

pomocy i wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjno-Organizacyjnego 

Urzędu Gminy w Szczytnikach. 

 

§  4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczytnikach. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                             Wójt  

     /-/Marek Albrecht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          Załącznik 

          do Zarządzenia Nr  65/2019 

          Wójta Gminy Szczytniki 

          z dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

 

Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy 

 

L.p. Imię Nazwisko Miejsce wykonywania pracy (nazwa 

stanowiska lub komórki organizacyjnej) 

Nr telefonu 

służbowego 

1. Grażyna Kuchnicka pracownik Referatu Administracyjno-

Organizacyjnego UG 

62 7625001 

wew. 44 

2. Aneta Nowak pracownik Referatu Infrastruktury i 

Ochrony Środowiska 

62 7625001 

wew. 37 

3. Jarosław Pluta pracownik Referatu Infrastruktury i 

Ochrony Środowiska - konserwator 

66371604 

 

 

 

 

Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania 

pożarów i ewakuacji pracowników 

 

L.p. Imię Nazwisko Miejsce wykonywania pracy (nazwa 

stanowiska lub komórki organizacyjnej) 

Nr telefonu 

służbowego 

1. Klaudia Raczyk pracownik Referatu Spraw Obywatelskich 

UG 

62 7625001 

wew. 45 

2. Magdalena  Ziółkowska pracownik Referatu Administracyjno-

Organizacyjnego 

62 7625001 

wew. 32 

3. Mirosław  Kowalski pracownik Referatu Administracyjno-

Organizacyjnego 

62 7625001 

wew. 40 

 

 

Apteczka z wyposażeniem do udzielenia pier3wszej pomocy znajduje się na I piętrze Urzędu Gminy 

przy wejściu do sekretariatu. 

 

 

 

 
 

 


