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ZARZĄDZENIE  Nr 72/2011 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

          z dnia  16  czerwca  2011 r. 

 

w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w napoje 

 

 

 

 Na  podstawie  art. 66  ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr  164,  poz. 1365,  z  późniejszymi  zmianami), w związku z art. 232 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998 r.: Dz. U. Nr 21, 

poz. 94, z późniejszymi zmianami) oraz  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 

1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279)  zarządza 

się, co następuje : 

 

 § 1. 1. Napoje wydawane są pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego  

w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie. 

   2. Rodzaj, temperatura i ilość napojów powinny być dostosowane do 

warunków wykonywanej pracy. 

 

 § 2. 1. Napoje (odpowiednio zimne lub gorące) przysługują pracownikom 

zatrudnionym w:  

                   1/ Warsztacie  Mechanicznym  Instytutu Fizyki Doświadczalnej  na  Wydziale    

           Fizyki i Astronomii,   

   2/ Ogrodzie   Botanicznym  (za  wyjątkiem  pracowników  zatrudnionych  na 

    stanowiskach administracyjno-biurowych),    

                  3/ Sekcji Technicznej na Wydziale Chemii, 

      4/ Dziale Infrastruktury Technicznej - na stanowiskach robotniczych, 

      5/ Sekcji Konserwacji Działu Młodzieżowego - na stanowiskach robotniczych. 

 

     2. Napoje dla pracowników wymienionych w ust. 1 przysługują z uwagi na 

prace wykonywane: 

    1/ w warunkach mikroklimatu zmiennego (zimnego i gorącego), 

    2/ na otwartej  przestrzeni przy temperaturze  otoczenia  poniżej  100C  lub  

     powyżej 250C, 

    3/ związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej  

     efektywny   wydatek   energetyczny   organizmu    powyżej   1500   kcal    

                       u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet. 

         

 § 3.1. Pozostałym pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego przysługują napoje 

zimne w przypadku, gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi 

przekracza na stanowisku pracy 28 ºC. 

   2. Kanclerz, na wniosek Kierownika Inspektoratu Bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej lub z własnej inicjatywy, w dniach od  

1 czerwca do 31 sierpnia, może przyznać napoje zimne pracownikom Administracji 

Centralnej w ilości minimalnej 0,5 litra dziennie bez względu na temperaturę powietrza. 

   3. Kierownicy jednostek rozliczeniowych, na wniosek Kierownika 

Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej lub  

z własnej inicjatywy, w dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia, mogą przyznać napoje zimne 

pracownikom swojej jednostki w ilości minimalnej 0,5 litra dziennie bez względu na 

temperaturę powietrza. 

 

 § 4. 1. Napoje (odpowiednio zimne lub gorące) dla pracowników wymienionych  

w § 2 ust. 1 oraz napoje zimne dla pracowników wymienionych w § 3 ust. 1 przysługują  

w ilości minimalnej 0,5 l w ciągu jednej zmiany roboczej. 

   2. Rodzaj napojów określonych w ust. 1 oraz sposób ich dystrybuowania 

określa kierownik jednostki rozliczeniowej. 
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   3. Kierownik jednostki rozliczeniowej może zwiększyć ilość przysługujących 

napojów w ciągu jednej zmiany, jeżeli posiada na ten cel środki finansowe. 

    

 § 5. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje. 

 

 § 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

 

 § 7. Tracą moc: 

 

 1/ zarządzenie Nr 44/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

8 czerwca 2004 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego w napoje, 

 2/ zarządzenie Nr 62/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

6 lipca 2004 r. wprowadzające  zmianę do zarządzenia Nr 44/2004    

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie 

zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w napoje, 

 3/ zarządzenie Nr 48/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  z  dnia  

31 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia  

Nr 44/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 czerwca  

2004 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego w napoje, 

4/ zarządzenie Nr 34/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia  

Nr 44/2004  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 czerwca  

2004 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego w napoje, z późniejszymi zmianami, 

5/ zarządzenie  Nr  71/2009  Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego  z  dnia  

29  czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia  

Nr 44/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 czerwca  

2004 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego w napoje, z późniejszymi zmianami, 

6/ zarządzenie Nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia  

Nr 44/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 czerwca  

2004 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego w napoje, z późniejszymi zmianami. 

  

 § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

          prof. dr hab. Marek Bojarski 

               

               R E K T O R  

  


