
 

DECYZJA Nr 58/2022 

Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, 

 wyznaczenia miejsc, w których znajdują się apteczki pierwszej pomocy,  

wyznaczenia miejsc, w których znajdują się defibrylatory AED 

 

 

Na podstawie § 50 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  

w związku z § 3 Zarządzenia Nr 51/2009 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zapewnienia systemu pierwszej pomocy 

przedlekarskiej w obiektach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, postanawia 

się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wyznacza się pracowników do udzielania pierwszej pomocy w Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie (dalej „UKSW”): 

1) na kampusie przy ul. Wóycickiego – wykaz w Załączniku Nr 1 do niniejszej Decyzji; 

2) na kampusie przy ul. Dewajtis – wykaz w Załączniku Nr 2 do niniejszej Decyzji; 

3) w filii UKSW z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 1 - wykaz  

w Załączniku Nr 3 do niniejszej Decyzji. 

2. Wyznacza się miejsca, w których znajdują się apteczki pierwszej pomocy: 

1) na kampusie przy ul. Wóycickiego – wykaz w Załączniku Nr 4 do niniejszej Decyzji; 

2) na kampusie przy ul. Dewajtis – wykaz w Załączniku Nr 5 do niniejszej Decyzji; 

3) w filii UKSW z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 1 - wykaz  

w Załączniku Nr 6 do niniejszej Decyzji. 

3. Wyznacza się miejsca, w których znajdują się defibrylatory AED – wykaz w Załączniku Nr 7  

do niniejszej Decyzji. 

4. Oznaczenie miejsc, o których mowa w ust. 1-3 będzie dostosowane do możliwości korzystania przez 

osoby z niepełnosprawnością.  

 

§ 2. 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wyznaczają osoby odpowiedzialne za apteczki pierwszej 

pomocy (dalej „apteczki”). 

2. Wyposażenie apteczek określa Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2009 Rektora UKSW  

z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zapewnienia systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej  

w obiektach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (z późn. zm). 

3. W przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu lub przeterminowania środków w apteczkach, 

osoby o których mowa w ust. 1, składają wykaz zamawianych środków w formie zapotrzebowania 

o uzupełnienie apteczek do Działu Administracyjno-Gospodarczego (dalej „DAG”). 

4. DAG dokonuje zakupów środków do uzupełnienia wyposażenia apteczek zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w UKSW oraz prowadzi ewidencję zakupionych i wydanych środków. 



 

§ 3. 

Traci moc Decyzja Nr 24/2021 Kanclerza UKSW z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia 

pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wyznaczenia miejsc, w których znajdują się apteczki 

pierwszej pomocy, wyznaczenia miejsc, w których znajdują się defibrylatory AED. 

 

§ 4. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

KANCLERZ  
  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 w Warszawie   

      dr inż. Krzysztof Dziedzic 

 


