
ZARZĄDZENIE NR 128/2019

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi

w Uniwersytecie Szczecińskim

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 209* ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1-
Do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów 
i ewakuacji ludzi w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego zobowiązani są wszyscy 
pracownicy Uczelni, którzy w ramach szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wykonywaniem 
działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi.

§2.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani wyznaczyć pracowników, którzy w 
sposób specjalistyczny będą udzielali pierwszej pomocy i wykonywali działania w zakresie 
zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi. Liczba wyznaczonych pracowników powinna być 
dostosowana do zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby 
studentów i innych osób przebywających w obiektach Uczelni oraz rodzaju i poziomu 
występujących zagrożeń.
2. Wskazani pracownicy powinni posiadać dodatkowe przeszkolenie umożliwiające im w 
sposób specjalistyczny wykonywanie zadań określonych w § 1.

§3.

1. Wykaz wyznaczonych pracowników, o których mowa w § 2 ust.l, powinien znajdować się 
we wszystkich portierniach obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego.
2. W wykazach należy zamieścić następujące dane wyznaczonych pracowników:

1) imię i nazwisko,
2) zajmowane stanowisko,
3) miejsce wykonywania pracy,
4) numer telefonu kontaktowego.

§4.



Do czasu przybycia wyspecjalizowanych jednostek ratowniczych, decyzję nakazującą 
ewakuację ludzi z obiektu Uniwersytetu Szczecińskiego, podejmuje osoba wskazana w 
Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego danego obiektu.

§5.

W ramach realizacji obowiązków dotyczących zapewnienia w uczelni bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy i kształcenia rektor zapewnia umieszczenie w widocznych 
miejscach na budynku uczelni:
a) informacji o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni 
i wyposażenia technicznego oraz zasadach postępowania w razie wypadku lub awarii,
b) planów ewakuacji osób z budynku uczelni i oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

§6.

1. Środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru 
i ewakuacji pracowników zapewnia Uniwersytet Szczeciński.
2. W przypadku wystąpienia zagrożenia Uniwersytet Szczeciński zapewnia łączność ze 
służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi, w szczególności w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach ratownictwa medycznego oraz ochrony 
przeciwpożarowej.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


