
ZARZĄDZENIE NR 81/2021  

STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

z dnia 29 września 2021 roku  

w sprawie: przeprowadzenia ćwiczenia praktycznego w zakresie sprawdzenia organizacji  

i warunków ewakuacji w budynku stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego, mieszczącego się 

w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz § 17 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 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 Do dnia 22 października 2021 r. przeprowadzić ćwiczenie praktyczne - zorganizowane 

przemieszczenie pracowników i klientów urzędu z budynku Powiatu Poznańskiego mieszczącego 

się przy ul. Jackowskiego 18 do strefy bezpiecznej - miejsca zbiórki do ewakuacji. 

§ 2 Ćwiczenie praktyczne przeprowadzić zgodnie z procedurą „Ewakuacja osób i mienia". 

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierzam: 

1) Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego w zakresie zapewnienia warunków technicznych 

oraz organizacji ochrony fizycznej zapewniających sprawną ewakuację, 

2) Inspektorowi ds. Ppoż. w zakresie przeprowadzenia ewakuacji zgodnie z procedurą, o której 

mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia. 

§ 4 Dzień i godzina przeprowadzenia ewakuacji zostanie ustalona przez Starostę Poznańskiego. 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc 22 października 2021 r. 

 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 

Starosty Poznańskiego 

z dnia września 2021 r. 

Zgodnie z § 17 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 ze zm.), właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla 

ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz 

warunków ewakuacji z całego obiektu. 

Wobec powyższego wydanie niniejszego Zarządzenia jest zgodne z obowiązującymi przepisami. 

  

 
 


