
Zarządzenie Nr 63/2019 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie: wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

Na podstawie art. 2071 § 1 pkt 3 lit. a i § 2 oraz art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 

2019r. poz. 1040) w związku z § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz § 71 pkt 2 lit a Uchwały Zarządu 

Powiatu w Poznaniu Nr 2834/2018 z 31 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się spośród zatrudnionych pracowników w Starostwie Powiatowym w Poznaniu osoby do udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej w razie zaistnienia nagłych wypadków na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu: 

1) wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, usytuowanie apteczki i defibrylatora 

na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu określa załącznik nr 1 do Zarządzenia, 

2) wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w filiach Wydziału Komunikacji i 

Transportu określa załącznik nr 2 do Zarządzenia. 
2. Do zadań pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy należy: 

1) udzielania w nagłych wypadkach pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej, 

2) utrzymanie apteczek w należytym stanie poprzez wnioskowanie do Samodzielnego Stanowiska ds. BHP o uzupełnienie 

wyposażenia apteczek. 

§ 2. 1. W celu zapewnienia pierwszej pomocy przedmedycznej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wyznacza się punkty 

pierwszej pomocy: 
1) budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18: 

a) piwnica - Wydział Organizacyjny, pokój 22, 

b) piwnica - Wydział Administracyjny, pokój 2, 

c) parter - Wydział Komunikacji i Transportu, 

d) I piętro - Biuro Zamówień Publicznych, pokój 103 A, 

e) II piętro segment B - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 203 A, 
f) II piętro segment D - Wydział Kadr i Płac, pokój 236, 

g) III piętro segment C - Biuro Rady, pokój 317. 

2) budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8: 

a) parter - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pokój 022, 

b) I piętro - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój 118, 

c) IV piętro - Wydział Nieruchomości, pokój 432, 
d) IV piętro - Wydział Gospodarowania Mieniem, pokój 421. 

3) filie Wydziału Komunikacji i Transportu. 

2. Samodzielne stanowisko ds. BHP odpowiada za: 

1) uzupełnianie wyposażenia apteczek w Punktach Pierwszej Pomocy, 

2) zapewnienie Instrukcji udzielania pierwszej pomocy określa załącznik nr 3 do Zarządzenia, 

3) wykaz i aktualizację osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. 
3. Wyposażenie apteczki określa załącznik nr 4 do Zarządzenia. 

4. Instrukcje obsługi apteczki określa załącznik nr 5 do Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku ds. BHP.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

 

Uzasadnienie  

do Zarządzenia 63/2019 

Starosty Poznańskiego  

z dnia 26 sierpnia 2019 roku  

w sprawie: wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu do udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

Na podstawie art. 2071 § 1 pkt 3 lit. a i § 2 oraz art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy 

(Dz.U. z 2019r. poz. 1040) w związku z § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz § 71 pkt 2 

lit a Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2834/2018 z 31 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu zachodzi konieczność zapewnienia pierwszej pomocy 

przedmedycznej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu poprzez wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej w razie zaistnienia nagłych wypadków oraz punktów pierwszej pomocy na terenie siedziby 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu i w filiach Wydziału Komunikacji i Transportu. 

 

 

                                              

 


