
Zarządzenie Nr 4492/2018
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 24 sierpnia 2018r.

w  sprawie  wprowadzenia  Instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  dla  budynku
Miejskiego  Centrum  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Płocku  przy
ul. Misjonarskiej 22

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka,
nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016
r.  (ze  zm.)  oraz  § 6  ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych
i  Administracyjnych  z  dnia  07.06.2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej
budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Dz.  U.  Nr  109,  poz.  719)
zarządzam, co następuje.

§1
1. Wprowadzam Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zwaną dalej Instrukcją,

dla  budynku  Miejskiego  Centrum  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych
w Płocku przy ul. Misjonarskiej 22. 

2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania się oraz do
egzekwowania  obowiązku  zapoznania  się  przez  podległych  pracowników,
stażystów i  praktykantów z  treścią  tej  Instrukcji  w  zakresie  właściwym dla
miejsca lokalizacji danej komórki organizacyjnej. 

3. Zobowiązuję  kierowników  komórek  organizacyjnych  do  prowadzenia
i  przechowywania  w  swojej  komórce  wykazu  osób  zapoznanych  z  właściwą
Instrukcją na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Zapoznanie się z Instrukcją pracownik, stażysta i praktykant potwierdza przez
złożenie  podpisu  na  oświadczeniu,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  2  do
niniejszego  zarządzenia.  Oświadczenia  własne  oraz  podległych  pracowników
kierownik  komórki  organizacyjnej  przekaże  do  dnia  08  września  2018 r. do
głównego specjalisty ds. bhp.

5. W przypadku nowo zatrudnionych pracowników bądź nowo przyjętych stażystów
i  praktykantów  zobowiązuję  kierowników  komórek  organizacyjnych  do
przekazywania na bieżąco oświadczeń, o których mowa w ust. 4, do głównego
specjalisty ds. bhp.

6. Zobowiązuję pracowników, stażystów i praktykantów do bezwzględnego
         przestrzegania zaleceń zawartych w Instrukcji.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.



§3
Załącznik  nr  1  do  niniejszego  zarządzenia  dostępny  jest  do  wglądu  w  wersji
papierowej  w  Wydziale  Organizacyjnym  –  Oddziale  Organizacji  i  Kadr  –  Zespole
Organizacyjnym, natomiast w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie Urzędu
Miasta Płocka www.bip.plock.eu/zsz

§4
Traci  moc zarządzenie  Nr 3960/2018 Prezydenta Miasta Płocka z  dnia 29 stycznia
2018r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku
Miejskiego  Centrum  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Płocku  przy  ul.
Misjonarskiej 22.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski



Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 4492 /2018        
         Prezydenta Miasta Płocka
        z dnia 24 sierpnia 2018r.

Wykaz osób zapoznanych z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

Lp. Komórka
organizacyjna
Urzędu  Miasta
Płocka

Nazwisko i imię Data Podpis Uwagi



Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 4492/2018
         Prezydenta Miasta Płocka

                   z dnia 24 sierpnia  2018 r.

.................................................................
imię i nazwisko

.................................................................
komórka organizacyjna Urzędu Miasta Płocka

..................................................................
stanowisko

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z postanowieniami zawartymi w Instrukcji
bezpieczeństwa  pożarowego  dla  budynku  Miejskiego  Centrum  Rozwiązywania
Problemów Społecznych  w  Płocku  przy  ul.  Misjonarskiej  22  i  zobowiązuję  się  ich
przestrzegać.

Płock, dnia ......... 201... ..............................................
   podpis 


