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Zarządzenie Nr 33/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                    z  dnia   4 maja 2004 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr  27/97  Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad przydzielania 

pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej 
 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr 44 Rady Ministrów 
z dnia 27 marca 1990 r. w  sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony  in-
dywidualnej  oraz  dostarczania  odzieży  roboczej  (M.P. Nr 14, poz. 109; zmiana z 1991 r. 
M.P. Nr 28, poz. 201) oraz zarządzenia Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 
1991 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego dla pracowników szkół wyższych, jednostek i zakładów budże-
towych podległych i nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN Nr 
2, poz.9) zarządza się, co następuje: 
  
 § 1. W „Uzupełnieniu Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego dla pracowników  szkół  wyższych, jednostek i zakładów budże-
towych podległych i nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej”, stanowiącej Za-
łącznik   Nr  2 do  zarządzenia  Nr 27/97  Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z  dnia 23 
kwietnia 1997 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywi-
dualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, wprowadza się pkt 42 w brzmieniu: 
 
„42. Pracownikom Biblioteki Uniwersyteckiej zatrudnionym jako magazynierzy w oddzia-

łach Biblioteki Na Piasku, przydziela się w zamian za wymienione w poz. 4  Tabeli 
norm „fartuch z tkanin syntetycznych” z okresem używalności „do zniszczenia – mi-
nimum 36 miesięcy” lub „fartuch kretonowy” z okresem używalności „do zniszczenia 
– minimum 18 miesiecy” oraz „trzewiki profilaktyczne tekstylne” z okresem używal-
ności „na 18 miesięcy” : 

 
 - fartuch roboczy lub ubranie robocze  - na 12 miesięcy 
 - obuwie profilaktyczne    - na 12 miesięcy, 
  lub sportowe     - na 24 miesiące”. 
 
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

             
                 
            


