
Zarządzenie Nr 22/2020 

Wójta Gminy Lichnowy 

Z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz wdrożenia „Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego” opracowanej dla Urzędu Gminy Lichnowy 

 

 Na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 

( t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1372 ze zm.) oraz § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2019r., poz.719 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Z dniem 8 kwietnia 2020 r. wprowadzam do stosowania w budynku Urzędu Gminy 

Lichnowy „Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego” stanowiącą załącznik do 

niniejszego zarządzenia.  

2. Nadzór zwierzchni nad ochroną przeciwpożarową sprawuję osobiście, a w przypadku 

mojej nieobecności nadzór sprawuje Zastępca Wójta Gminy Lichnowy. 

 

§ 2. 

1. Do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i przestrzegania ustaleń w 

niej zawartych zobowiązane są wszystkie osoby przebywające w budynku Urzędu 

Gminy Lichnowy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy jak i charakter 

zajmowanego stanowiska. 

2. Przyjęcie do wiadomości postanowień zawartych w w/w „instrukcji bezpieczeństwa 

Pożarowego” pracownicy Urzędu Gminy Lichnowy potwierdzają własnoręcznym 

podpisem w wykazie osób zapoznanych, stanowiącym załącznik do opracowanej „ 

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”.  

 

§ 3. 

Postanowienia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” obowiązują również osoby postronne 

oraz pracowników firm i przedsiębiorstw wykonujących jakiekolwiek prace na terenie 

budynku Urzędu Gminy Lichnowy. 

 

 

 



§ 4. 

„Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” opracowana dla budynku Urzędu Gminy Lichnowy 

stanowi podstawę do przeszkolenia pracowników w zakresie przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa pożarowego na stanowiskach pracy oraz postępowania w przypadku 

powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.  

 

§ 5. 

Wójt Gminy Lichnowy ma prawo i obowiązek wyciągania konsekwencji służbowych w 

odniesieniu do osób, które  nie stosują się do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 

i postanowień zawartych w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”. 

 

§ 6. 

„Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” określa podstawowe wymagania ochrony 

przeciwpożarowej ( zakazy, nakazy oraz obowiązujące zasady postępowania) na terenie 

przedmiotowego budynku. 

 

§ 7. 

W budynku, w którym funkcjonuje Urząd Gminy Lichnowy obowiązuje zakaz palenia tytoniu  

( w tym e- papierosów) za wyjątkiem miejsc wyznaczonych – np. na zewnątrz budynku w 

oznakowanym miejscu. 

 

§ 8. 

Zobowiązuję wszystkich pracowników przebywających w budynku Urzędu Gminy Lichnowy do 

przestrzegania ustaleń „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” oraz do bieżącego pouczania, 

szkolenia i bezwzględnego  egzekwowania postanowień w/w instrukcji.  

 

§ 9. 

Z dniem 8 kwietnia 2020 r. traci moc obowiązująca dotychczas „Instrukcja Bezpieczeństwa 

Pożarowego”. 

 

§ 10. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 


