ZARZĄDZENIE Nr 82/2019
Starosty Nowodworskiego
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz do wykonywania działań
w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Na podstawie art. 2071 w związku z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zarządzam co następuje:

1.
1)
2)
3)

§ 1.
Do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Starostwie Powiatowym w Nowym
Dworze Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 wyznaczam pracowników:
Mariusza Sowińskiego - pokój nr 39 tel. 55 247-36-68 wew. 148, tel. kom.502 504 067
Alicję Biernat
- pokój nr 26 tel. 55 247-36-68 wew. 139
Krzysztofa Krokosza - pokój nr 12 tel. 55 247-36-68 wew. 138

2. Do wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
wyznaczam zespół w składzie:
1) Wiesław Podsiadły - pokój nr 16 - kierujący zespołem tel. 55 247-36-68 wew. 167
2) Przemysław Osuch - dyżurka,
- członek zespołu
tel. 55 247-36-68 wew. 162
3) Arkadiusz Gorczyński - pokój nr 21 - członek zespołu
tel. 55 247-36-68 wew. 104
4) Marek Miszewski - pokój nr 6
- członek zespołu
tel. 55 247-36-68 wew. 133
§ 2.
1. Do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Katastru w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej
28B wyznaczam pracowników:
1) Wiesława Gruszkę - tel. 55 533-04-51
2) Tomasza Dymka tel. 55 533-04-52
2. Do wykonywania zadań w
wyznaczam zespół w składzie:
1) Tomasz Dymek
2) Wojciech Zalewski
3) Mariusz Bartnicki

zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
- kierujący zespołem tel.55 533-04-52
- członek zespołu
tel. 55 533-04-53
- członek zespołu
tel. 55 533-04-54

§ 3.
1. Do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Wydziale Infrastruktury w Starostwie
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 wyznaczam pracowników:
1) Michała Lerwitz - tel. 606 962 064
2) Aleksandrę Czeladka - w zastępstwie Marię Kosek – tel. 501 561 686
2. Do wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
wyznaczam zespół w składzie:

1)
2)
3)
4)

Aleksandrę Czeladka w zastępstwie Marię Kosek- kierujący zespołem
Michał Lerwitz
- członek zespołu
tel. 606 962 064
Ryszard Jarski
- członek zespołu
tel. 55 247 29 40
Tadeusz Molenda
- członek zespołu
tel. 55 247 29 40

tel. 55 247 29 40

§ 4.
Zespoły powołane do wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów prowadzą działania
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz techniczno-budowlanymi.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam wyznaczonym w § 1, 2 i 3 pracownikom.
§ 6.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
§ 7.
Traci moc Zarządzenie Nr 46/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim do
udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania
pożarów i ewakuacji pracowników.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Starosta Nowodworski
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)
nakłada na pracodawcę obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach
oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Ustawodawca oprócz wymienionych obowiązków, nałożył na Starostę powinność
wyznaczenia do tego celu pracowników.
Powinność ta jest realizowana, jednak z uwagi na zmiany organizacyjne i kadrowe w Starostwie
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, należy wyznaczyć nowe osoby, które podejmą
wynikające z Kodeksu pracy obowiązki.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia uważa się za zasadne.
Dokument jest zgodny z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 2024”, obszar priorytetowy: Kapitał Ludzki i Społeczny (P2)”.

Starosta Nowodworski
(-)
Jacek Gross

