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w sprawie wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
dla budynków Starostwa Powiatowego w Łowiczu
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730), w związku
z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Wdrażam Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Starostwa
Powiatowego w Łowiczu zlokalizowanych przy ul. Stanisławskiego 28, 30 i 30a, zwaną dalej
Instrukcją, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Postanowienia Instrukcji obowiązują:
1) pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu, zwanego dalej Starostwem,
2) praktykantów oraz stażystów Starostwa.
3) użytkujących pomieszczenia w budynkach, o których mowa w ust. 1 na podstawie
odrębnych tytułów prawnych.
3. Pracownicy Starostwa zobowiązani są do zapoznania się z Instrukcją i jej stosowania,
co potwierdzają w formie pisemnego oświadczenia, które przechowywane jest w ich aktach
osobowych.
4. Kierujący komórkami organizacyjnymi Starostwa odpowiedzialni są za niezwłoczne
zapoznanie z Instrukcją podległych pracowników w ramach instruktażu stanowiskowego oraz
przekazanie oświadczeń, o których mowa w ust. 3, własnych oraz podległych pracowników
pracownikowi ds. kadr.
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Instrukcja podlega aktualizacji raz na dwa lata.
2. Instrukcja podlega każdorazowo aktualizacji w wyniku zmian obowiązujących
przepisów lub zmian organizacyjnych.
3. Za aktualizację Instrukcji w zakresie pomieszczeń użytkowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Łowiczu oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
odpowiadają kierownicy tych jednostek, którzy projekt zmian zgłaszają niezwłocznie Staroście
Łowickiemu.
§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzow
Łowickiego.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2017 r.
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