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Zarządzenie nr 3 8/2020 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 1 czerwca 2020 roku 

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania 
działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 20i § 1 pkt 3 i art. 2091 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U.2019.1040 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. Do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania 

pożarów i ewakuacji pracowników, zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Gminy 
Mińsk Mazowiecki, którzy w ramach szkolenia wstępnego i okresowego w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy 
oraz wykonywaniem działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

2. Pracownikami bezpośrednio wyznaczonymi do udzielania pierwszej pomocy 
są pracownicy wskazani w załączniku Nr 1 zarządzenia. 

3. Pracownikami bezpośrednio wyznaczonymi do wykonywania działań w zakresie 
zwalczania pożarów i ewakuacji są pracownicy wskazani, w załączniku Nr 2 zarządzenia. 

4. Wykaz pracowników, o których mowa w ust. 2 i 3, jest umieszczony w formie wydruku, 
na korytarzach każdej kondygnacji w budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§2 
1. Środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru 

i ewakuacji pracowników zapewnia Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki. 
2. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki zapewnia także łączność ze służbami zewnętrznymi 

wyspecjalizowanymi w szczególności, w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej, poprzez system 
automatycznego przekazywania sygnałów alarmowych oraz system łączności telefonicznej 
znajdujący się na jego terenie. 

§ 3. 
Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy mających siedzibę w budynku Urzędu Gminy do zapoznania z treścią 
zarządzenia podległych pracowników. 

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 5. 
Traci moc Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 czerwca 2016 
roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy 
oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 
w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr J 
do Zarządzenia Nr 3812020 

W6J1a Gminy Mi11sk Mazowiecki 
z dnia J czerwca 2020 roku 

Lista pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki 

Lp. Nazwisko i imię 

1. Zalewska Aneta 

2. Andrasik Kamila 

3. Klukiewicz Ewa 

4. Zawadka Kamil 

Miejsce wykonywania pracy Nr telefonu i 
----------+--------------+-----j 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, I (25) 756 25 00 ! 
piętro I 

------------+--------------------+-------- -l 
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój nr I O, i (25) 756 25 30 
parter • 

--------------,1--U-r-z-ąd-G--m-in_y_M-in-. s--k-M~zowie~ki, p~kój- nr Il,-- -1-(
2
_
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parter 
---------------af---------------------------+---------- 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój nr 13, 
parter (25) 756 25 33 
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Wójta Gmi11y Mińsk Mazowiuolc: 
z dnia 1 czerwca 2020 roku 

Lista pracowników wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji w Urzędzie 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

' Lp. i Nazwisko i imię 1---; ---- 
1 

I l I Grzegrzółka Mai 

2. i Albert Woźnica 
I I 
: I 

3 j Tafii Paweł 

-- -----r---- ----· --- __ ---1 Miejsce wykonywanla pracy Nr telefonu -- 
·ta Ur~ąd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój nr I 02, (25) 756 25 00 I piętro 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój nr 108, (25) 756 25 38 I piętro 
-- 

i Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój nr 25, 
I (25) 756 25 25 I parter i 




