
STAROSTA NOWOTOMYSKI
ul. Poznańska  33

64.300  NOWY  TOMYŚL

A0.  120.39.2019

ZARZĄDZENIE  Nr  AO.120.39.2019

Starosty  Nowotomyskiego

z dnia  5 lipca  2019r.

w sprawie  powołania  zespołu  powypadkowego  Starostwa  Powiatowego

w Nowym  Tomyślu

Na  podstawie  ait.  35 rist. 2 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r. o samorządzie  powiatowym

(Dz.  U. z 2018  r. poz.  995, 1000,  1349,  1432  i2500)  w związkri  z ait.  234  ustawy  z drńa  26

czerwca  l974  r. - Kodeks  pracy  (Dz.  U. z 2018  r. poz.  917, lOO0, 1076,  1608,  1629,  2215,

2243, 2244, 2245, 2377 i 2432) oraz Ffi 4 i F3 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia  O1 lipca  2009  r. w  sprawie  ustalania  okoliczrxości  iprzyczyn  wypadków  przy  pracy  (Dz.

U. Nr  105,  poz.  870)  zarządzam,  co  następuje:

% 1. Powołuje się zespół powypadkowy w składzie:
1)  Leszek  Gruszkiewicz  - Specjalista  w  Wydziale  Administracyjno-Organizacyjnym

i Zarządzania  Kryzysowego  w Starostwie  Powiatowym  w  Nowym  Tomyślri;

2) Jarosław  Zieliński  -  Inspektor  w  Wydziale  Admirństracyjno-Organizacyjnym  i Zarządzania

Kryzysowego  w Starostwie  Powiatowym  w Nowym  Tomyślu.

% 2. Powołany zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia
okołiczności  i przyczyn  wypadku  przy  pracy  Pani  Parńiny  Koniecznej  oraz sporządzenia

protokołu  powypadkowego.

% 3. Zarządzenie wcl'iodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

i1koński



UZASADNIENIE

DO  ZARZĄDZENIE  Nr  AO.120.39.2019

Starosty  Nowotomyskiego

z dnia  5 lipca  2019  r.

w sprawie  powołania  zespołu  powypadkowego.

W  razie  wypadku  przy  pracy  pracodawca  jest  obowiązany  podjąć  niezbędne  działania

elimimijące  łub  ograniczające  zagrożenie,  zapewnić  udzielenie  pierwszej  pomocy  osobom

poszkodowanym  i ristalenie  w przewidzianym  trybie  okoliczności  i przyczyn  wypadku  oraz

zastosować  odpowiednie  środki  zapobiegające  podobnym  wypadkom.

Okoliczności  i przyczyny  wypadków  przy  pracy  ristala  powołany  przez  pracodawcę

zespół  powypadkowy.

W skład  zespohi  wchodzi  pracownik  służby  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  oraz

społeczny  inspektor  pracy,  a ri pracodawcy,  u którego  nie działa  społeczna  inspekcja  pracy,

zamiast  społecznego  inspektora  pracy,  w  skład  zespołu  powypadkowego  wchodzi

przedstawiciel  pracowników  posiadający  aktualne  zaświadczenie  o rikończeniri  szkolenia

z zalaaesu  bezpieczeństwa  i higieny  pracy.
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