Zarządzenie Nr 38/2016
Wójta Gminy Krasne
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz
wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Na podstawie art.207¹ § 1 pkt 3 i § 2 oraz art. 209¹ § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:
§ 1.
1. Do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy w Krasnem wyznaczam
następujących pracowników:
1) Agnieszkę Żark – inspektora ds. kadr, obronnych i obsługi Rady Gminy
tel.(23) 6710017 wew.19 pokój nr 6 (parter)
2) Łukasza Wojtalewskiego – inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki
odpadami tel. (23) 6710017 wew. 14 pokój nr 11 (I piętro)
2. Do obowiązków ww. osób należy w szczególności:
1) utrzymanie w należytym stanie środków niezbędnych do udzielania
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (dbanie o wyposażenie apteczki
zakładowej pierwszej pomocy),
2) udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
3) utrzymanie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w
szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
oraz ratownictwa medycznego.
§ 2.
1. Do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji
pracowników w Urzędzie Gminy w Krasnem wyznaczam następujących
pracowników:
1) Lucynę Heromińską – Z-cę Kierownika USC tel. (23) 6710017 wew. 15
pokój nr 5 (parter)
2) Włodzimierza Prusa – konserwatora tel (23) 6710017 lub 606 433 985
2. Do obowiązków ww. osób należy w szczególności:
1) podejmowanie działań w zakresie ewakuacji pracowników oraz działań w
zakresie zwalczania pożaru,
2) utrzymywanie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w
zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§3
1. Zobowiązuję pracownika prowadzącego sprawy kadrowe w Urzędzie Gminy
do:
1) zapoznania wszystkich pracowników Urzędu z niniejszym zarządzeniem,
2) podawania do wiadomości niniejszego zarządzenia każdemu
przyjmowanemu do pracy pracownikowi,
2. Fakt zapoznania się z niniejszym zarządzeniem pracownicy potwierdzają na
piśmie.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

