
Poznań, 24 marca 2011 roku 

 

DOP-0212-34/11 

Zarządzenie nr 34/2011 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 24 marca 2011 roku  

w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej 

pomocy w nagłych przypadkach na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

Na podstawie § 42 ust. 4 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz  

art. 209 1 i 207 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 

94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zobowiązuję kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni do wytypowania 

osób, które udzielać będą pierwszej pomocy, a wykazy tych osób przekaŜą do Inspektoratu 

BHP i OP. Liczba osób podanych w wykazie powinna być odpowiednia do rodzaju i poziomu 

występujących w danej jednostce/komórce organizacyjnej zagroŜeń.  

2. Zobowiązuję Studium Gospodarstwa Domowego do przeprowadzenia szkolenia tych 

osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przeszkolenie powinno zakończyć się 

otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu. 

3. Zobowiązuję Inspektorat BHP i OP do przedłoŜenia Kierownikowi Studium Gospodarstwa 

Domowego wykazu osób podlegających szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

4. Lista osób wskazanych do udzielania pierwszej pomocy pracownikom Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, posiadających stosowne przeszkolenie, zostanie umieszczona 

na stronie internetowej Uczelni. 

 

§ 2 

1. Zobowiązuję kierownika Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia oraz kierowników Domów 

Studenckich do zaopatrzenia wszystkich budynków Uczelni, w których znajdują się 

pracownicy, w pełne wyposaŜenie do udzielania pierwszej pomocy lub „małe torby 

ratownicze”.  

2. Apteczki pierwszej pomocy powinny zawierać: 

1) bandaŜ szeroki – 3 szt., 

2) bandaŜ wąski – 3 szt., 

3) gaziki jałowe – 5 szt., 

4) wata – 1 opak., 

5) środki odkaŜające: woda utleniona, jodyna – po 1 szt., 

6) plastry z opatrunkiem – 5 szt., 

7) altacet – 1 opak., 

8) panthenol – 1 opak., 

9) rękawiczki jednorazowe – 2 pary, 

10) noŜyczki – 1 szt., 

11) bandaŜ elastyczny – szeroki 2 szt. i wąski 2 szt., 

12) maseczka do sztucznego oddychania – 1 szt., 

13) chusta trójkątna – 1 szt., 

14) koc termiczny – 1 szt. 

 



§ 3 

1. Zobowiązuję kierownika Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia oraz kierowników Domów 

Studenckich do poinformowania osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy  

o powierzonych im obowiązkach.  

2. Zobowiązuję kierownika Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia do umieszczenia  

w wyznaczonych miejscach informacji zawierających dane kontaktowe osób przeszkolonych 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy (imię i nazwisko, wskazanie jednostki/komórki 

Uczelni, słuŜbowy nr telefonu). 

3. Zobowiązuję kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni do 

poinformowania podległych im pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania 

pierwszej pomocy. 

4. Wykaz pracowników, o których mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronie 

internetowej Uczelni:  

• http://puls.edu.pl/?q=dokumenty/bhp;  

• ścieŜka: strona Uczelni/Repozytorium dokumentów/Inspektorat BHP i OP. 

5. Za realizację i aktualizację w/w zadań odpowiada Inspektorat BHP i OP. 

§ 4 

Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Kanclerza ds.administracyjno-

gospodarczych. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

 

 

 

/-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 

 

 

 


