
Zarządzenie Nr 48/2021 
                Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 
                im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 
                               z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

w sprawie: zapewnienia pracownikom sprawnie działającego systemu udzielania 

pierwszej pomocy w razie wypadku oraz spełnienia wymogów zaopatrzenia Uczelni w 

apteczki 

 

Na podstawie art. 23 § 2 pkt.5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z poźn. zm.) w związku z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a) i art. 2071 

§ 1 pkt.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1320 z późn.  

zm.), a także Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2018 

r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i 

kształcenia (Dz.U. poz. 2090),   

zarządza się, co następuje: 

§1 

 

Wyznacza się miejsca usytuowania apteczek oraz wskazuje pracowników do udzielania 

pierwszej pomocy w razie wypadku na terenie poszczególnych budynków Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz wykonujących 

czynności na rzecz sprawnie działającego systemu udzielania pierwszej pomocy, zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

§2 

1. Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy oraz działające na rzecz sprawnie 
funkcjonującego systemu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku mają obowiązek 
w szczególności: 
1) udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, 
2) okresowej kontroli stanu zawartości apteczki pierwszej pomocy i w razie 
potrzeby uzupełnienia braków (zawartość apteczki powinna być zgodna z wykazem 
znajdującym się w apteczce), 
3) okresowej   kontroli  wyposażenia  apteczki  pod kątem terminów przydatności i 
aktualności wkładu,  
4) udostępnienia przy apteczce instrukcji udzielania pierwszej pomocy, 
5) udostępnienia przy apteczce wykazu pracowników upoważnionych do udzielania 
pierwszej pomocy w razie wypadku. 

2. Obowiązkiem osób udzielających pierwszej pomocy przedmedycznej jest posiadanie 
zaświadczenia o  ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
udział w kursach organizowanych w tym zakresie przez Uczelnię. 

§3 

Bezpośredni przełożeni mają obowiązek zapoznania wyznaczonych pracowników z ich 
obowiązkami z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz czynnościami w celu zapewnienia 
sprawnie działającego systemu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

                                               §4 

Środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zapewnia Uczelnia 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 



       §5  

 

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Ciechanowie z dnia 03.03.2010 r. w sprawie zapewnienia pracownikom sprawnie działającego 

systemu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

§6  

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 
 


