
ZARZ¥DZENIE NR 24/2010

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIÑSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy

i wykonywania dzia³añ w zakresie zwalczania po¿arów i ewakuacji ludzi

w Uniwersytecie Szczeciñskim

Na podstawie art.66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr
164, poz.1365 z póŸno zm.) w zwi¹zku z art. 209(1) § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 nr 21 poz. 94 z póŸno zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania dzia³añ w zakresie zwalczania po¿arów

i ewakuacji ludzi w obiektach Uniwersytetu Szczeciñskiego zobowi¹zani s¹ wszyscy pracownicy

Uczelni, którzy w ramach szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy zostali

zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wykonywaniem dzia³añ w zakresie zwalczania

po¿arów i ewakuacji ludzi.

§ 2. 1. Dziekani Wydzia³ów oraz Kanclerz Uniwersytetu Szczeciñskiego s¹ zobowi¹zani wyznaczyæ

pracowników, którzy w sposób specjalistyczny bêd¹ udzielali pierwszej pomocy i wykonywali

dzia³ania w zakresie zwalczania po¿arów i ewakuacji ludzi. Liczba wyznaczonych pracowników

powinna byæ dostosowana do zakresu prowadzonej dzia³alnoœci, liczby zatrudnionych pracowników,

liczby studentów i innych osób przebywaj¹cych w obiektach Uczelni oraz rodzaju i poziomu

wystêpuj¹cych zagro¿eñ.
2. Wskazani pracownicy powinni posiadaæ dodatkowe przeszkolenie umo¿liwiaj¹ce im

w sposób specjalistyczny wykonywanie zadañ okreœlonych w § 1.

§ 3. 1. Wykaz wyznaczonych pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1, powinien znajdowaæ siê we

wszystkich portierniach obiektów Uniwersytetu Szczeciñskiego.

2. W wykazach nale¿y zamieœciæ nastêpuj¹ce dane wyznaczonych pracowników:

1) imiê i nazwisko,

2) zajmowane stanowisko,

3) miej sce wykonywania pracy,

4) numer telefonu kontaktowego.



§ 4. Do czasu przybycia wyspecjalizowanych jednostek ratowniczych, decyzjê nakazuj¹c¹ ewakuacjê

ludzi z obiektu Uniwersytetu Szczeciñskiego, podejmuje osoba wskazana w Instrukcji Bezpieczeñstwa

Po¿arowego danego obiektu.

§ 5. I.Œrodki niezbêdne do udzielenia pierwszej pomocy w nag³ych wypadkach, gaszenia po¿aru

i ewakuacji pracowników zapewnia Uniwersytet Szczeciñski.

2. W przypadku wyst¹pienia zagro¿enia Uniwersytet Szczeciñski zapewnia ³¹cznoœæ ze s³u¿bami

zewnêtrznymi wyspecjalizowanymi w szczególnoœci w zakresie udzielania pierwszej pomocy

w nag³ych wypadkach ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpo¿arowej.

§ 6. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
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