
Zarządzenie Nr 85/2020 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 lipca 2020 r. 

w sprawie wyposażenia w apteczki pierwszej pomocy pomieszczeń i obiektów 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.)  

w związku z art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy (tekst jednolity: 

Dz. U z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.), § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w 

sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i 

kształcenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2090) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. W Uniwersytecie Wrocławskim apteczki pierwszej pomocy powinny 

znajdować się w następujących pomieszczeniach i obiektach: 

1) portiernie; 

2) sekretariaty; 

3) dziekanaty; 

4) biblioteki i czytelnie; 

5) laboratoria/pracownie; 

6) warsztaty (ślusarski, stolarski itp.); 

7) magazyny; 

8) pomieszczenia administratorów obiektów; 

9) pomieszczenia socjalne; 

10) domy studenckie. 

2. Wykaz pomieszczeń i obiektów innych niż wymienione w ust. 1, w których 

powinny znajdować się apteczki pierwszej pomocy, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2.1. Apteczki pierwszej pomocy powinny być wyposażone w niezbędne środki 

farmaceutyczne i materiały medyczne, których wykaz zawiera Załącznik Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Dodatkowo w każdej apteczce powinny być umieszczone w widocznym miejscu: 

1) instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; 

2) lista osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

§ 3. Zobowiązuje się kierowników obiektów i kierowników domów studenckich do: 

1) niezwłocznego zaopatrywania pomieszczeń i obiektów Uczelni w apteczki 

pierwszej pomocy; 

2) uzupełniania wykorzystanych środków farmaceutycznych i materiałów do 

udzielania pierwszej pomocy oraz usuwania z apteczki środków, których 

termin ważności upłynął; 

3) wywieszenia w widocznych miejscach informacji o lokalizacji apteczki. 

 

 § 4. Traci moc pismo okólne Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego                  

z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wyposażenia w apteczki pierwszej pomocy 

pomieszczeń i obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 

 

 
 



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 85/2020 
z dnia 2 lipca 2020 r. 

 

 

Wykaz innych pomieszczeń i obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego,  

w których powinny znajdować się apteczki pierwszej pomocy. 

 

 

Obiekt przy ul. Kuźniczej 34 

- Dział Organizacyjny – zaplecze socjalne 

- Dział Gospodarki Nieruchomościami - zaplecze socjalne 

 

Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie 

- pomieszczenie z koronografem 

- pomieszczenie dla personelu 

 

Stacja Ornitologiczna – Ruda Milicka 12 

- hotelik studencki - kuchnia 

- pokój mieszkalny – budynek główny 

 

Obiekt przy ul. Szewskiej 50/51 

- Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego - magazyn C 

 

Obiekt przy ul. Kuźniczej 49/55 

- pokój Nr 7 (pokój trenerów) 

- pokój Nr 109, Dział BHP oraz Ochrony Ppoż.,  

 

Obiekt przy pl. Uniwersyteckim 1 (Gmach Główny) 

- Biuro Rektora pokój Nr 121 

- Sekretariat Prorektorów 

- Pion Głównego Księgowego pokój Nr 210 

- Biuro Dyrektora Generalnego 

- Dział Spraw Pracowniczych pokój Nr 215 

 

Obiekt przy ul. Przybyszewskiego 63/77 – Samodzielna Sekcja Obiekty 

Sportowe 

- hala sportowa 

- pokój Nr 171 – pokój nauczycielski 

 

Stacja Ekologiczna „Storczyk”, Karpacz, ul. Leśna 10 

- kuchnia 

 

Arboretum Wojsławice 

- kasa biletowa 

- budynek Nr 5 – dwie apteczki 

 

Muzeum Przyrodnicze, ul. Sienkiewicza 21 

- sala wystawowa 

 

Herbarium, ul. Sienkiewicza 5 

- pokój Nr 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 85/2020 
z dnia 2 lipca 2020 r. 
 

 

Wyposażenie apteczki 

 

 

1. Rękawiczki gumowe 

2. Ustnik do wykonywania sztucznego oddychania – 2 szt. 

3. Nożyczki stalowe do rozcinania odzieży 

4. Bandaże opatrunkowe 5-10 cm 

5. Kompresy gazowe jałowe 

6. Bandaż elastyczny 

7. Chusta trójkątna 

8. Plastry różnej wielkości 

9. Chusteczki nasączone do dezynfekcji 

10. Okulary ochronne 

11. Koc termiczny 

12. Opaska elastyczna - 2 szt. 

13. Opaska siatkowa Codofix  - 1 szt. 

14. Opatrunki hydrożelowe na oparzenia – 1 opakowanie 
 
 


