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Zarządzenie Nr  88/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 lipca 2009 r. 
 

w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego 
dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 

  
  
 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz art. 2378 ustawy z dnia          
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 21, poz. 94,  
z późniejszymi zmianami), w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
z dnia 27 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami) oraz 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) zarządza się, co 
następuje: 
 
       § 1. Zarządzenie określa zasady przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy 
i obuwia roboczego, okoliczności ich stosowania i gospodarkę nimi, w odniesieniu do 
pracowników oraz studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
      § 2. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej oraz wymagania 
jakie powinny spełniać, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
      § 3. Wykaz stanowisk pracy lub rodzajów wykonywanej pracy i norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego dla pracowników, określa Załącznik 
Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zwany dalej „Tabelą norm dla pracowników”. 

 
      § 4. Wykaz jednostek organizacyjnych i norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieŜy i obuwia roboczego dla studentów i doktorantów, określa Załącznik Nr 3 do 
niniejszego zarządzenia, zwany dalej „Tabelą norm dla studentów i doktorantów”. 

 
       § 5.1. Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony PrzeciwpoŜarowej 
przygotowuje i przekazuje do akceptacji Kanclerzowi zapotrzebowanie Uczelni na środki 
ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze dla pracowników, studentów oraz 
doktorantów na kolejny rok kalendarzowy. 

  2. Po zaakceptowaniu zapotrzebowania przez Kanclerza, Inspektorat Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy oraz Ochrony PrzeciwpoŜarowej nadaje sprawie właściwy tryb, zgodny  
z procedurą udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim,  
a w szczególności przygotowuje wniosek o udzielenie zamówienia publicznego. 

  3. Umowę o dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia 
roboczego realizuje Dział Logistyki - Sekcja Zaopatrzenia, utrzymując zapas magazynowy na 
poziomie kwartalnego zapotrzebowania Uczelni.  
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§ 6.1. Gospodarkę środkami ochrony indywidualnej oraz odzieŜą i obuwiem roboczym 
prowadzi centralnie Sekcja Zaopatrzenia, zwana dalej „Sekcją”, działająca w ramach Działu 
Logistyki.  

      2. Do zakresu działania Sekcji naleŜą takŜe sprawy  ewidencjonowania i likwidacji 
środków ochrony indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego oraz naliczania ekwiwalentu za 
przysługującą odzieŜ i obuwie robocze. 

      3. Zasady przydzielania, wydawania, rozliczania środków ochrony indywidualnej, 
odzieŜy i obuwia roboczego określa Instrukcja, stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 7.1. Przydzielenie środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego 

dla nowoutworzonego stanowiska pracy lub nowego rodzaju wykonywanej pracy, nieujętego 
w zapisach niniejszego zarządzenia oraz zmiana parametrów w nim określonych, 
dokonywane są wyłącznie w drodze odrębnego zarządzenia Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego.  

      2. Wniosek w sprawach określonych w ust. 1 składa kierownik jednostki 
organizacyjnej lub komórki administracyjnej - będący bezpośrednim przełoŜonym 
pracownika wykonującego pracę na danym stanowisku, które wymaga przydzielenia środków 
ochrony indywidualnej, odzieŜy roboczej lub obuwia roboczego - w Inspektoracie 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony PrzeciwpoŜarowej.  

      3. Kierownik Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej, opiniuje w terminie 14 dni zasadność  wnioskowanych zmian i przekazuje 
wniosek do Kanclerza celem jego zaakceptowania.  

     4. Zaakceptowany przez Kanclerza wniosek przekazywany jest do Działu 
Organizacyjnego, który przygotowuje projekt zarządzenia Rektora. 

     5. Przygotowany projekt zarządzenia przed podpisaniem przez Rektora, wymaga 
zaopiniowania przez oddziałowego społecznego inspektora pracy oraz związki zawodowe 
działające w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

§ 8. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę środkami 
ochrony indywidualnej, odzieŜą i obuwiem roboczym (w tym rozliczanie oraz naliczanie 
ekwiwalentu pienięŜnego), zgodnie z zasadami i normami określonymi w Instrukcji – jest 
Kierownik Działu Logistyki. 
 

§ 9.1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i komórek 
administracyjnych do:  
                          1/ dopuszczania do pracy wyłącznie pracowników,  którzy zostali wyposaŜeni 
 we  właściwe dla zajmowanego stanowiska  i  rodzaju  wykonywanej pracy 
 środki ochrony indywidualnej, odzieŜ i obuwie robocze, 
                          2/ niezwłocznego zawiadamiania Sekcji o czasowym lub stałym przeniesieniu     

pracownika na inne stanowisko pracy lub zmianie zakresu obowiązków, 
jeśli wi ąŜe się z tym zmiana  wyposaŜenia pracownika w środki ochrony 
indywidualnej lub odzieŜ i obuwie robocze. 

                    2. Zobowiązuje się  prowadzących  zajęcia praktyczne dla  studentów  do 
dopuszczania do  tych  zajęć wyłącznie   studentów,  którzy zostali 
wyposaŜeni we właściwe dla danego rodzaju zajęć środki ochrony 
indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze.  

                    3. Zobowiązuje się doktorantów do stosowania do danego rodzaju zajęć 
właściwych środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego. 
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§ 10. Zobowiązuje się Kierownika Działu Kadr do egzekwowania od pracowników 
obowiązku składania – przy rozwiązywaniu stosunku pracy – kart obiegowych z adnotacją 
Sekcji o rozliczeniu się pracownika z pobranych środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieŜy i obuwia roboczego. 
  

§ 11. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza  się  Prorektorowi do   
spraw Ogólnych.  

 
§ 12. Tracą moc:                                                                                                                 
1/ zarządzenie Nr 27/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 

1997 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony 
indywidualnej oraz dostarczania odzieŜy roboczej, 

2/ zarządzenie Nr 39/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca  
1997 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji określającej zasady 
przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony indywidualnej, 
odzieŜy i obuwia roboczego stanowiącej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/97 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 1997 r., 

3/ zarządzenie Nr 63/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 listopada 
1997 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji określającej zasady 
przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony indywidualnej, 
odzieŜy i obuwia roboczego stanowiącej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/97 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 1997 r., 

4/ zarządzenie Nr 67/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia  
1997 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji określającej zasady 
przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony indywidualnej, 
odzieŜy i obuwia roboczego stanowiącej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/97 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 1997 r., 

5/ zarządzenie Nr 9/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lutego 1998 r.  
w sprawie wprowadzenia 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 odzieŜy roboczej, 

6/ zarządzenie Nr 48/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 
1998 r. w sprawie wprowadzenia 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 
odzieŜy roboczej, 

7/ zarządzenie Nr 57/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 listopada 
1998 r. w sprawie wprowadzenia 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 
odzieŜy roboczej, 

8/ zarządzenie Nr 59/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 listopada 
1998 r. w sprawie wprowadzenia 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 
odzieŜy roboczej, 

9/ zarządzenie Nr 7/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia  
1999 r.  w sprawie wprowadzenia 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 
odzieŜy roboczej, 
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             10/  zarządzenie Nr 45/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja  

1999 r. w sprawie wprowadzenia 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 
odzieŜy roboczej, 

 11/ zarządzenie Nr 75/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia                
24 listopada 2000 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 
odzieŜy roboczej, 

 12/  zarządzenie Nr 7/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 
2001 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 odzieŜy 
roboczej, 

 13/  zarządzenie Nr 11/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 
2001 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 odzieŜy 
roboczej, 

  14/  zarządzenie Nr 20/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 
2001 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 odzieŜy 
roboczej, 

  15/ zarządzenie Nr 44/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia               
28 sierpnia 2001 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 27/97 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad 
przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania 
odzieŜy roboczej, 

  16/   zarządzenie Nr 1/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 
2002 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 odzieŜy 
roboczej, 

   17/ zarządzenie Nr 75/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia                 
6 października 2003 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 
odzieŜy roboczej, 

   18/ 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 odzieŜy 
roboczej, 

   19/ zarządzenie Nr 34/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 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 odzieŜy 
roboczej, 
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 20/ zarządzenie Nr 103/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia           
9 listopada 2005 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 27/97 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad 
przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania 
odzieŜy roboczej,  

               21/ zarządzenie Nr 27/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 marca 
2006 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 27/97 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad przydzielania 
pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieŜy 
roboczej. 

 
§ 13. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
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Załącznik  Nr 1 
        do zarządzenia Nr 88/2009 
        z dnia 14 lipca 2009 r.  
          
 
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
ORAZ WYMAGANIA JAKIE POWINNY SPEŁNIA Ć 

 
 

 
§ 1. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie moŜna 
uniknąć zagroŜeń lub nie moŜna ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony 
zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. 
 
§ 2. Dostarczane do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny: 
      1)   być  odpowiednie  do   istniejącego  zagroŜenia   i    nie   powodować  same   z   siebie 
 zwiększonego zagroŜenia;  
      2)   uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy; 
      3)   uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia uŜytkownika; 
    4)   być odpowiednio dopasowane do uŜytkownika - po wykonaniu niezbędnych regulacji. 
 

§ 3. W przypadku występowania więcej niŜ jednego zagroŜenia i konieczności jednoczesnego 
stosowania kilku środków ochrony indywidualnej - środki te powinny dać się dopasować 
względem siebie bez zmniejszenia ich właściwości ochronnych. 
 
§ 4. W zaleŜności od stopnia zagroŜenia, częstości naraŜenia na zagroŜenie, cech stanowiska 
pracy lub rodzaju wykonywanej pracy i skuteczności działania środków ochrony 
indywidualnej – kierownik właściwej jednostki organizacyjnej, w porozumieniu  
z Kierownikiem Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej,  
a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być uŜywane. 
 
§ 5. 1.   Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego uŜytku. 
       2. JeŜeli zostały zastosowane działania wykluczające niepoŜądany wpływ takiego 
uŜytkowania na zdrowie lub higienę uŜytkowników, w wyjątkowych przypadkach środek 
ochrony indywidualnej moŜe być uŜywany przez więcej niŜ jedną osobę. 
 
§ 6. 1. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem,  zgodnie z Instrukcją przekazaną przez pracodawcę.  
       2. W razie potrzeby - w celu zapewnienia właściwego uŜywania środków ochrony 
indywidualnej - pracodawca powinien zorganizować instruktaŜ uŜytkowania tych środków. 
       3. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, powinna być zrozumiała oraz powinna określać 
sposoby uŜytkowania środków ochrony indywidualnej, ich kontroli i konserwacji. 
 
§ 7. 1. Przed sporządzeniem zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej Inspektorat 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony PrzeciwpoŜarowej dokonuje oceny, czy 
środki, które zamierza zastosować, spełniają wymagania określone w § 2 i 3. Ocena taka 
powinna obejmować: 
           1)   analizę i ocenę zagroŜeń, których nie moŜna uniknąć innymi metodami; 
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2)   określenie cech, jakie muszą posiadać środki ochrony indywidualnej, aby 
skutecznie chroniły przed zagroŜeniami, o których mowa w pkt 1, uwzględniając 
wszelkie ryzyko, jakie mogą stwarzać te środki same z siebie; 

          3)   porównanie cech dostępnych na rynku środków ochrony indywidualnej z cechami,  
 o których mowa w pkt 2. 
  2. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna być ponawiana w sytuacji wystąpienia zmian 
któregokolwiek z jej elementów. 
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                                               Załącznik Nr 2 
                    do zarządzenia Nr  88/2009 
                 z  dnia 14 lipca 2009 r. 
 

 
 

Tabela 
norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego dla 

pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

 
 
 
Lp. 

 
Stanowisko pracy / 
rodzaj lub miejsce 
wykonywanej pracy 

 
Zakres wyposaŜenia: 

R - odzieŜ i obuwie robocze 
                 O - środki ochrony indywidualnej 

Przewidywany 
okres uŜytkowania: 
w miesiącach – m.,  
okresach zimowych 
– o.z., 
do zuŜycia - d.z. 

1. Archiwista, 
pracownik 
Archiwum, 
dokumentalista 

R – nakrycie głowy (chustka lub beret) wg potrzeb 
R – fartuch z tkanin syntetycznych lub  
      fartuch kretonowy 
O – kamizelka ciepłochronna 
O – rękawice chroniące przed czynnikami 

biologicznymi 
O – maseczki przeciwpyłowe wg potrzeb 

d.z. (min.36 m.) 
d.z. (min.36 m.) 
d.z. (min.18 m.) 
d.z. (min. 4 o.z.) 
 
d.z. 
d.z. 

2. Bibliotekarz, 
pracownik biblioteki 

R – fartuch z tkanin syntetycznych lub 
       fartuch kretonowy 
R – obuwie profilaktyczne 
O – kamizelka ciepłochronna 
O – rękawice ochronne wg potrzeb 
O – maseczki przeciwpyłowe wg potrzeb 

d.z. (min.36 m.) 
d.z. (min.18 m.) 
18 m. 
d.z. (min. 4 o.z.) 
d.z. 
d.z. 

a) Pracownicy 
zatrudnieni  
w Pracowni 
Konserwacji 
Zbiorów Specjalnych 

R – fartuch roboczy 
R – obuwie profilaktyczne 
O – fartuch ochronny 
O – kamizelka ciepłochronna 
O – rękawice chroniące przed czynnikami    

biologicznymi 
O – maseczka przeciwpyłowa wg potrzeb 
O – fartuch foliowy wg potrzeb 
O – nakrycie głowy (czepek) wg potrzeb 
O – okulary ochronne 

12 m. 
18 m. 
d.z. 
d.z. (min. 4 o.z.) 
 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
 

b) Pracownicy 
zatrudnieni  
w Oddziale 
Magazynów  
i Konserwacji 
Zbiorów 

R – ubranie robocze lub fartuch roboczy 
R – obuwie profilaktyczne lub 
       obuwie sportowe 
O – kamizelka ciepłochronna 
O – okulary ochronne wg potrzeb 
O – rękawice chroniące przed czynnikami 

biologicznymi 
O – maseczka przeciwpyłowa wg potrzeb 
O – fartuch kwasoodporny lub z folii wg potrzeb 

12 m. 
12 m. 
24 m. 
d.z. (min. 4 o.z.) 
d.z. 
 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

3. Elektromonter, 
elektromechanik 
(remonty, 
konserwacje) 

R – beret lub czapka drelichowa 
R – ubranie drelichowe lub kombinezon 
      drelichowy 
R – trzewiki sk/gum. 
R – półbuty skórzane na gumowych spodach lub  

24 m. 
 
18 m. 
36 m. 
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obuwie sportowe (typu adidas) 
R – koszula flanelowa 
O – kamizelka ciepłochronna lub kurtka 

drelichowa ocieplana 
O – rękawice dielektryczne 
O – rękawice drelichowe 
O – kalosze dielektryczne 
O – szelki bezpieczeństwa 
O – hełm przeciwuderzeniowy  

24 m. 
18 m. 
 
3 o.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
wg instrukcji 
d.z. 

4. Elektronik 
konserwator 

R – fartuch kretonowy d.z. (min.18 m.) 

5. Fototechnik 
(fotolaborant) 

R – fartuch drelichowy 
R – obuwie profilaktyczne 
O – fartuch kwasoochronny lub z folii wg potrzeb 
O – kamizelka ciepłochronna 
O – rękawice ochronne 
O – okulary ochronne 
O – maseczki przeciwpyłowe wg potrzeb 

12 m. 
24 m. 
d.z. 
d.z. (min. 4 o.z.) 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

6. Goniec zewnętrzny R – półbuty robocze sk/gum. 
O – kurtka ciepłochronna 
O – płaszcz podgumowany przeciwdeszczowy 
O – rękawice ocieplone ochronne 

24 
4 o.z. 
48 
3 o.z. 

7. Goniec w Gmachu 
Głównym 

R – fartuch roboczy 
R – trzewiki profilaktyczne 

24 m. 
24 m. 

8. Hydraulik 
(konserwator sieci 
wod.-kan.) 

R – ubranie drelichowe robocze lub fartuch 
R – czapka drelichowa lub beret 
R – obuwie robocze sk/gum. lub półbuty skórzane 

(typu sportowego) 
R – koszula flanelowa 
O – kurtka drelichowa ocieplana lub 
       ubranie drelichowe ocieplane 
O – buty filcowo-gumowe 
O – rękawice ochronne 
O – fartuch przedni wodoodporny wg potrzeb 

18 m. 
24 m. 
 
18 m. 
12 m. 
3 o.z. 
5 o.z. 
24 m. 
d.z. 
d.z. 

a) Hydraulik  
w Ogrodzie 
Botanicznym 

zakres wyposaŜenia z poz. 8 
+ dodatkowo: 

R – zamiast obuwia roboczego sk/gum. – buty 
ocieplane terenowe na protektorach 

R – półbuty skórzane na gumowych spodach 
O – ubranie drelichowe ocieplone 

 
 
 
48 m. 
24 m. 
3 o.z. 

  9. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego  
i budowlanego 

R – ubranie drelichowe lub fartuch 
R – trzewiki sk/gum. lub buty gumowe 
O – kurtka ciepłochronna 
O – kurtka przeciwdeszczowa podgumowana 

36 m. 
24 m. 
4 o.z. 
36 m. 

10. Kierowca 
samochodu 
cięŜarowego, 
dostawczego  

R – beret lub czapka drelichowa 
R – ubranie drelichowe lub kombinezon 
R – trzewiki sk/gum. 
O – kurtka ciepłochronna 
O – rękawice ochronne drelichowe  
O – buty gumowe 
O – fartuch przedni wodochronny 

24 m. 
18 m. 
24 m. 
3 o.z. 
d.z. 
d.z. (min.36 m.) 
dyŜurny 

11. Kierowca 
samochodu 
osobowego 

R – fartuch drelichowy 
O – rękawice ochronne drelichowe 
O – buty gumowe 
O – fartuch przedni wodochronny 
 

24 m. 
d.z. 
d.z. (min.36 m.) 
dyŜurny 
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12. Kierownik 
administracyjno- 
gospodarczy obiektu 

R – fartuch roboczy 
O – kamizelka ciepłochronna 

24 m. 
4 o.z. 

a) Kierownik 
administracyjno- 
gospodarczy  
w Ogrodzie 
Botanicznym 

zakres wyposaŜenia z poz. 12 
+ dodatkowo: 

R – trzewiki skórzane 

 
 
24 m. 

13. Konserwator 
urządzeń 
telefonicznych 

R – fartuch roboczy lub 
       ubranie robocze drelichowe 
R – beret lub czapka drelichowa 
R – półbuty skórzane (typu adidas) 
R – koszula flanelowa 
O – kurtka drelichowa ocieplana lub kamizelka   

ciepłochronna 
O – rękawice ochronne 
O – okulary ochronne wg potrzeb 
  

 
18 m. 
12 m. 
24 m. 
18 m. 
 
3 o.z. 
d.z. 
d.z. 

14. Magazynier 
materiałów 
budowlanych, pomoc 
magazyniera 

R – ubranie drelichowe lub fartuch 
R – beret 
O – kurtka ciepłochronna 
O – czapka ocieplona 
O – trzewiki sk/gum. 
O – rękawice ochronne wzmocnione 

12 m. 
24 m. 
3 o.z. 
3 o.z. 
24 m. 
d.z. 

15. Magazynier 
materiałów róŜnych 

R – nakrycie głowy 
R – ubranie robocze drelichowe lub fartuch 
R – obuwie ochronne 
O – kurtka ciepłochronna 
O – rękawice ochronne 

12 m. 
12 m. 
24 m. 
3 o.z. 
d.z. 

16. Magazynier i pomoc 
w magazynie 
odczynników 
chemicznych, 
materiałów palnych  
i gazów 
technicznych 

R – ubranie robocze lub fartuch 
R – beret 
R – obuwie robocze 
R – koszula flanelowa 
O – kamizelka ciepłochronna 
O – ubranie lub fartuch kwaso- i ługoochronny 
O – rękawice ochronne 
O – maska przemysłowa 
O – okulary ochronne 

12 m. 
24 m. 
24 m. 
12 m. 
3 o.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

17. Malarz budowlany R – ubranie drelichowe 
R – beret lub czapka drelichowa 
R – koszula flanelowa 
R – trzewiki sk/gum. 
O – kamizelka ciepłochronna lub kurtka 
       ciepłochronna   
O – rękawice drelichowe lub brezentowe 
O – fartuch przedni brezentowy 
O – półmaska 
O – okulary ochronne 

12 m. 
12 m. 
12 m. 
24 m. 
 
3 o.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

18. Murarz, betoniarz, 
tynkarz i pomoc 

R – ubranie drelichowe 
R – beret lub czapka drelichowa 
R – koszula flanelowa 
R – trzewiki sk/gum. lub buty gumowe 
O – czapka ocieplona 
O – buty filcowe oblewane gumą 
O – ubranie drelichowe ocieplone 
O – rękawice brezentowe wzmocnione 

9 m. 
24 m. 
12 m. 
18 m. 
3 o.z. 
24 m. 
3 o.z. 
d.z. 
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O – hełm ochronny 
O – okulary ochronne 
O – szelki bezpieczeństwa 

d.z. 
d.z. 
wg instrukcji 

19. Palacz kotłowy co. R – ubranie drelichowe 
R – beret 
R – koszula flanelowa 
O – trzewiki przemysłowe sk/gum. lub sk. 
O – kamizelka lub bluza ciepłochronna 
O – fartuch brezentowy 
O – rękawice brezentowe 
O – okulary ochronne 

12 
24 
12 
18 
3 o.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
 

20. Pokojowa w domu 
studenta, sprzątająca, 
pracownik 
gospodarczy  
w budynku 

R – fartuch roboczy 
R – chustka na głowę 
R – obuwie profilaktyczne 
O – kamizelka ciepłochronna 
O – rękawice gumowe 
O – buty gumowe wg potrzeb 

12 m. 
24 m. 
12 m. 
4 o.z. 
d.z. 
36 m. 

21. Portier, informator R – fartuch roboczy 
R – obuwie całoroczne ocieplane lub obuwie 

sportowe 
O – kamizelka ciepłochronna 
 
 

24 m. 
 
36 m. 
3 o.z. 

a) Portier, informator  
w Gmachu Głównym 

odzieŜ słuŜbowa: 
- marynarka lub Ŝakiet 
- spodnie lub spódnica 
- kamizelka 
- kurtka 
- półbuty skórzane (dla kobiet na płaskim 

obcasie) 
- koszula bawełniana z długim rękawem 
- koszula bawełniana z krótkim rękawem 
- krawat 

 
24 m. 
24 m. 
24 m. 
36 m. 
 
24 m. 
12 m. 
12 m. 
d.z. 

22. Pracownik kontroli 
wewnętrznej 

R – fartuch roboczy dyŜurny 

23. Pracownik 
wykonujący 
bezpośrednio prace 
badawcze  
i pomocnicze  
w laboratorium 
biologicznym  
i mikrobiologicznym 

R – fartuch roboczy biały 
R – obuwie profilaktyczne 
O – fartuch kwaso- i ługoodporny 
O – rękawice chroniące przed czynnikami 

biologicznymi 
O – okulary ochronne 

12 m. 
12 m. 
d.z. 
 
d.z. 
d.z. 

a) Pracownik Instytutu 
Zoologicznego 
pracujący przy 
preparacji zwierząt 

zakres wyposaŜenia z poz. 23 
+ dodatkowo: 

O – jednorazowe ubranie ochronne 
O – półmaska  

 
 
d.z. 
d.z. 

24. Pracownik Instytutu 
Zoologicznego  
i Instytutu Biologii 
Roślin wykonujący 
prace badawcze  
w terenie 

R – ubranie robocze lub fartuch 
R – buty gumowe 
R – buty na protektorze, terenowe z membraną 

oddychającą* 
R – beret  
O – kamizelka lub kurtka ocieplona 
O – fartuch ochronny 
O – rękawice ochronne drelichowe 

12 m. 
24 m. 
 
d.z. (min.36 m.) 
36 m. 
4 o.z. 
d.z. (min.36 m.) 
d.z. 
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O – spodnie i kurtka ocieplane i wiatrochronne  
z tkaniny typu Gore-Tex* 

O – czapka ocieplona 
 

 
d.z. (min. 48 m.) 
36 m. 

a) Pracownik 
zatrudniony  
w Zakładzie 
Paleozoologii 

zakres wyposaŜenia z poz. 24 
+ dodatkowo: 

O – dres (spodnie i bluza typu Polar)* 
O – rękawice ocieplone 

 
 
d.z. (min.36 m.) 
d.z. (min.12 m.) 

25. Pracownik Muzeum 
Przyrodniczego: 

  

a) biorący udział  
w badaniach 
terenowych 

R – ubranie robocze lub fartuch 
R – buty gumowe krótkie lub długie 
R – beret 
R – buty na protektorze, terenowe z membraną 

oddychającą* 
O – fartuch ochronny 
O – rękawice ochronne drelichowe 
O – czapka ocieplona 
O – spodnie i kurtka ocieplane i wiatrochronne  

z tkaniny typu Gore-Tex* 
 
 
 

12 m. 
d.z. (min.36 m.) 
36 m. 
 
d.z. (min.36 m.) 
d.z. (min.36 m.) 
d.z. 
36 m. 
 
d.z. (min. 48 m.) 
 

b) biorący udział  
w badaniach 
terenowych  
z zastosowaniem 
elektropołowów 

zakres wyposaŜenia z poz. 25a 
+ dodatkowo: 

O – butospodnie 

 
 
d.z. (min. 48 m.) 

c) pracujący okresowo 
przy montaŜu 
wystaw, gablot 

O – kombinezon ochronny fartuch ochronny 
O – rękawice ochronne drelichowe 

dyŜurny 
d.z. 

 
 
26. 

 
 
Pracownik Stacji 
Ornitologicznej  
w Rudzie Milickiej 

 
 
R – ubranie robocze lub fartuch 
R – buty gumowe 
O – kamizelka lub kurtka ocieplona 
O – fartuch ochronny 
O – rękawice ochronne drelichowe 
O – ubranie wodoodporne (przeciwdeszczowe) 
O – buty filcowo-gumowe 
 

 
 
12 m. 
24 m. 
4 o.z. 
d.z. (min.36 m.) 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

27. Pracownik 
wykonujący 
bezpośrednio prace 
badawcze  
i pomocnicze  
w laboratorium 
chemicznym 

R – fartuch roboczy biały 
R – obuwie profilaktyczne 
O – fartuch kwaso- i ługoodporny 
O – rękawice ochronne 
O – okulary ochronne 
O – maseczki przeciwpyłowe 

2 szt./18 m. 
24 m. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

28.  Pracownik Wydziału 
Chemii zatrudniony 
w Stacji Azotowej 

odzieŜ dyŜurna: 
- fartuch skórzany 
- buty (typ saperki) 
- rękawice spawalnicze skórzane 
- kurtka drelichowa ocieplana 

 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z.  

29. Pracownik Sekcji 
Technicznej 
Wydziału Chemii 

wyposaŜenie dodatkowe do sortów 
przysługujących na danym stanowisku: 
R – półbuty sportowe (typu adidas) 

 
 
12 m. 
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wykonujący prace 
naprawcze  
i konserwacyjne na 
zewnątrz budynków 

R – koszula flanelowa 
O – kurtka ocieplona 
O – buty filcowo-gumowe 

18 m. 
36 m. 
24 m. 

30. Pracownik 
wykonujący 
bezpośrednio prace 
badawcze  
i pomocnicze  
w laboratorium 
elektrotechnicznym, 
elektronicznym 

R – ubranie robocze lub fartuch 
O – rękawice dielektryczne 
O – kalosze dielektryczne 

18 m. 
d.z. 
d.z. 

31. Pracownik 
wykonujący 
bezpośrednio prace 
badawcze  
i pomocnicze  
w laboratorium 
fizycznym 
metrologicznym 

R – ubranie robocze lub fartuch 
O – fartuch ochronny 
O – rękawice ochronne 
O – okulary ochronne 
 
 
 
 
 
 

18 m. 
d.z. (min.24 m.) 
d.z. 
d.z. 

32. Pracownik 
wykonujący 
bezpośrednio prace 
badawcze  
i pomocnicze  
w laboratorium 
geodezyjnym, 
geologicznym 

R – ubranie robocze lub fartuch 
R – buty gumowe 
O – kamizelka lub kurtka ocieplona 
O – fartuch ochronny 
O – rękawice ochronne drelichowe 
 

12 m. 
24 m. 
4 o.z. 
d.z. (min.36 m.) 
d.z. 
 

 
 
a) 

 
 
Pracownik Instytutu 
Nauk Geologicznych 
prowadzący prace 
badawcze w terenie 

zakres wyposaŜenia z poz. 32 
+ dodatkowo: 

R – buty terenowe na protektorze z membraną 
oddychającą* 

R – beret 
O – spodnie i kurtka ocieplane i wiatrochronne  

z tkaniny typu Gore-Tex* 
 

 
 
 
48 m. 
d.z. (min.48 m.) 
 
d.z. (min.48 m.) 

b) Pracownik Instytutu 
Nauk Geologicznych 
prowadzący prace 
badawcze terenowe 
pod wodą 

zakres wyposaŜenia z poz. 32 
+ dodatkowo: 

- zestaw nurkowy (kombinezon wraz  
z kamizelką bezpieczeństwa)* 

 
 
 
d.z. 

c) Pracownik Instytutu 
Geografii i Rozwoju 
Regionalnego 
prowadzący prace 
badawcze w terenie 

zakres wyposaŜenia z poz. 32 
+ dodatkowo: 

R – buty terenowe na protektorze z membraną 
oddychającą* 

R – beret 
O – płaszcz przeciwdeszczowy 
O – kurtka letnia (wiatrówka) 

 
 
 
48 m. 
d.z. (min.48 m.) 
d.z. (min.48 m.) 
24 m. 

33. Pracownik Instytutu 
Archeologii 
prowadzący 
terenowe prace 
wykopaliskowe oraz 
prace laboratoryjne 

R – spodnie i wiatrówka lub dres 
R – buty gumowe 
R – buty na protektorach 
R – beret  
O – kurtka ocieplona 
O – fartuch ochronny 

24 m. 
24 m. 
24 m. 
36 m. 
36 m. 
d.z. (min.36 m.) 
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przygotowujące 
wydobyte z ziemi 
materiały 

O – rękawice ochronne drelichowe 
O – kurtka przeciwdeszczowa 
 

 

d.z. 
36 m. 

34. Pracownik 
wykonujący 
bezpośrednio prace 
badawcze  
i pomocnicze  
w laboratorium 
rentgenowskim 
izotopowym 

R – fartuch roboczy lub ubranie robocze 
R – obuwie profilaktyczne 
O – okulary ochronne 
O – kalosze dielektryczne 
O – fartuch ochronny ołowiowy 
O – fartuch wodoodporny 
O – rękawice ochronne rentgenowskie 
O – rękawice gumowe 
O – czepek  

18 
24 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

35. Pracownik 
wykonujący 
bezpośrednio prace 
badawcze  
i pomocnicze  
w laboratorium 
astronomicznym, 
meteorologicznym 

R – fartuch roboczy lub ubranie robocze 
R – buty gumowe 
O – kamizelka ciepłochronna 
O – fartuch ochronny 
O – rękawice ochronne 

18 m. 
24 m. 
4 o.z. 
d.z. 
d.z. 

a) Pracownik Zakładu 
Klimatologii  
i Meteorologii 
pracujący  
w warunkach 
wysokogórskich 

zakres wyposaŜenia z poz. 35 
+ dodatkowo: 

R – buty terenowe na protektorze z membraną 
oddychającą* 

O – zamiast kamizelki spodnie i kurtka ocieplane  
i wiatrochronne z tkaniny typu Gore-Tex* 

O – dres (spodnie i bluza typu „Polar”)* 
O – rękawice ocieplane 
O – czapka wełniana (kominiarka) 
 

 
 
 
48 m. 
 
48 m. 
48 m. 
12 m. 
36 m. 
 

36. Pracownik produkcji 
roślinnej (ogrodnik, 
prace w polu) 

R – ubranie robocze lub fartuch 
R – beret lub chustka na głowę 
R – buty gumowe lub drewniaki 
R – buty ocieplane terenowe na protektorach 
O – czapka ocieplona 
O – kurtka ocieplana ortalionowa 
O – półbuty sportowe (typ adidas) 
O – kamizelka ciepłochronna 
O – rękawice ochronne drelichowe 

12 m. 
24 m. 
18 m. 
24 m. 
3 o.z. 
4 o.z. 
12 m. 
48 m. 
d.z. 

37. Pracownik 
inwentaryzacji 

R – ubranie robocze lub fartuch 
R – półbuty sportowe (typu adidas) 
O – kamizelka ciepłochronna 
O – kurtka ocieplana 
O – czapka ocieplana lub beret 
O – rękawice ochronne 

24 m. 
24 m. 
dyŜurna 
36 m. 
24 m. 
d.z. 

38. Pracownik nadzoru 
technicznego 

R – fartuch roboczy 
R – trzewiki sk/gum. 
O – kurtka drelichowa ocieplona 
O – buty gumowe 
O – półbuty sportowe (typ adidas) 
O – rękawice ocieplone 

12 m. 
48 m. 
dyŜurna 
36 m. 
24 m. 
d.z. (min.24 m.) 

39. Pracownik słuŜby 
bhp i ochrony          
p. poŜarowej 
wykonujący 

R – fartuch roboczy 
R – buty terenowe lub obuwie typu sportowego 
O – kurtka ciepłochronna 

24 m. 
24 m. 
3 o.z. 
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działalność 
inspekcyjną 

40. Pracownik 
zatrudniony przy 
oprysku roślin 

R – ubranie drelichowe 
R – beret 
R – trzewiki sk/gum. 
R – koszula flanelowa 
O – kombinezon z tkaniny „Tyweks” 
O – buty gumowe 
O – rękawice gumowe 
O – okulary ochronne 
O – pełna maska typu „Pover” lub inna 

12 m. 
24 m. 
24 m. 
18 m. 
d.z. 
24 m. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

41. Pracownik 
zatrudniony przy 
obróbce metali na 
zimno (blacharz, 
ślusarz) 

R – ubranie robocze lub kombinezon 
R – beret  
R – koszula flanelowa 
R – trzewiki robocze sk/gum. 
O – kurtka ocieplana lub ubranie ocieplane 
       drelichowe 
O – okulary ochronne 
O – rękawice ochronne 
O – fartuch brezentowy 

12 m. 
24 m. 
18 m. 
24 m. 
 
d.z. (min. 3 o.z.) 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

a) Ślusarz zatrudniony 
w Samodzielnej 
Sekcji Konserwacji 
Działu 
MłodzieŜowego 

zakres wyposaŜenia z poz. 41 
+ dodatkowo: 

O – kamizelka ciepłochronna 
O – rękawice ochronne ocieplane 

 
 
3 o.z. 
d.z. 

42. Pracownik 
zatrudniony przy 
obróbce skrawaniem 
(tokarz, frezer) 

R – ubranie robocze lub kombinezon 
R – beret 
R – trzewiki sk/gum. 
R – koszula flanelowa 
O – kurtka ciepłochronna 
O – rękawice ochronne ocieplone 
O – fartuch brezentowy 
O – okulary ochronne 
O – rękawice ochronne 

12 m. 
24 m. 
24 m. 
18 m. 
36 m. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

43. Sprzątający wokół 
obiektu, stróŜ 
terenowy 

R – fartuch lub ubranie drelichowe 
R – obuwie całoroczne 
R – beret lub chustka 
O – kamizelka ciepłochronna lub kurtka 
O – ubranie drelichowe ocieplane 
O – buty filcowo-gumowe 
O – kurtka przeciwdeszczowa wg potrzeb 
O – rękawice ochronne 
O – czapka ocieplona 
 

12 m. 
36 m. 
24 m. 
3 o.z. 
3 o.z. 
3 o.z. 
dyŜurna 
d.z. 
3 o.z. 

44. Spawacz R – ubranie drelichowe lub kombinezon 
R – beret 
R – trzewiki sk/gum. 
R – koszula flanelowa 
O – czapka ocieplona 
O – bluza ciepłochronna 
O – fartuch spawalniczy skórzany 
O – rękawice spawalnicze 
O – getry lub nakolanniki z nastopnikami wg 

potrzeb 
O – okulary spawalnicze lub tarcza spawalnicza 
O – szelki bezpieczeństwa 

18 m. 
24 m. 
24 m. 
18 m. 
3 o.z. 
3 o.z. 
60 m. 
d.z. 
 
d.z. 
d.z. 
wg instrukcji 
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45. Stolarz, cieśla R – ubranie drelichowe lub fartuch drelichowy 
R – beret 
R – trzewiki sk/gum. 
R – koszula flanelowa 
O – kamizelka ciepłochronna lub kurtka 

drelichowa ocieplana 
O – rękawice ochronne tkaninowe 
O – okulary ochronne 
O – ochronniki słuchu, wg potrzeb 
O – maska przeciwpyłowa 

18 m. 
24 m. 
24 m. 
18 m. 
 
3 o.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

a) Stolarz  
w  Samodzielnej 
Sekcji Konserwacji 
Działu 
MłodzieŜowego 

zakres wyposaŜenia z poz. 45, z zastrzeŜeniem: 
zamiast trzewików sk/gum. – półbuty skórzane        
(typu adidas) 

24 m. 

b) Stolarz w Ogrodzie 
Botanicznym 

zakres wyposaŜenia z poz. 45, z zastrzeŜeniem: 
zamiast trzewików sk/gum. – buty ocieplane 
terenowe na protektorach 

+ dodatkowo: 
R – półbuty skórzane na gumowych spodach 
O – ubranie robocze ocieplane 

 
 
48 m. 
 
36 m. 
3 o.z. 

46. Szatniarz R – fartuch roboczy 
R – trzewiki profilaktyczne 
O – kamizelka ciepłochronna 

36 m. 
24 m. 
3 o.z. 

47. Szklarz, konserwator R – ubranie robocze 
R – beret 
R – trzewiki sk/gum. 
O – kamizelka drelichowa ocieplana 
O – fartuch brezentowy 
O – rękawice brezentowe wzmocnione 
O – okulary ochronne 

12 m. 
24 m. 
24 m. 
3 o.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

a) Szklarz, konserwator 
zatrudniony  
w Ogrodzie 
Botanicznym 

zakres wyposaŜenia z poz. 47, z zastrzeŜeniem: 
zamiast trzewików sk/gum. – buty ocieplane 
terenowe na protektorach 

+ dodatkowo: 
R – półbuty skórzane na gumowych spodach 
O – ubranie robocze ocieplane 

 
 
48 m. 
 
36 m. 
3 o.z. 
 
 

48. Zaopatrzeniowiec R – fartuch roboczy 
R – trzewiki robocze sk/gum. lub obuwie sportowe 

(typu adidas) 
R – beret lub chustka 
O – kurtka ciepłochronna 
O – rękawice ochronne drelichowe 

12 m. 
 
24 m. 
24 m. 
3 o.z. 
d.z. 

49. Zmywacz szkła 
laboratoryjnego 

R – fartuch roboczy 
R – drewniaki 
O – fartuch wodochronny 
O – buty gumowe 
O – rękawice gumowe 
O – okulary ochronne 

12 m. 
12 m. 
d.z. 
24 m. 
d.z. 
d.z. 

50. Dla stanowisk pracy 
lub rodzajów 
wykonywanej pracy 
nie wymienionych  
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w poz. 1 – 49 zakres 
wyposaŜenia  
w odzieŜ i obuwie 
robocze, środki 
ochrony 
indywidualnej oraz 
okresy uŜytkowania 
ustala się jak dla 
podobnych 
stanowisk pracy 
i rodzajów 
wykonywanej pracy  
wymienionych  
w niniejszej tabeli. 

 
*) - Zamówienie na te sorty naleŜy zgłaszać do Sekcji Zaopatrzenia z miesięcznym        

wyprzedzeniem, podając jednocześnie indywidualne rozmiary. 
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                                                 Załącznik  Nr 3 
                do zarządzenia Nr 88/2009 

                            z dnia 14 lipca 2009 r. 
 
 

 
Tabela 

norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego dla 
studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczących 

w zajęciach praktycznych 
 

 
 
 
Lp. 

 
Jednostka 

organizacyjna 
przeprowadzająca 
zajęcia praktyczne 

 
 

 
Zakres wyposaŜenia: 

R - odzieŜ i obuwie robocze 
                  O - środki ochrony indywidualnej 

 
Przewidywany 
okres uŜytkowania: 
 
do zuŜycia - d.z. 

1. Instytut Archeologii 
na Wydziale Nauk 
Historycznych  
i Pedagogicznych 

O – fartuch ochronny 
O – rękawice ochronne gumowe 

dyŜurny 
d.z. 

2. Pracownie 
specjalistyczne  
na Wydziale Fizyki  
i Astronomii 

O – fartuch ochronny 
O – osłona twarzy 
O – rękawice ochronne 

dyŜurny 
dyŜurna 
d.z. 

3. Laboratoria 
chemiczne  
na Wydziale Chemii 

R – obuwie profilaktyczne 
R – fartuch ochronny 
O – rękawice ochronne 
O – okulary ochronne 

d.z. 
d.z. 
d.z. 
dyŜurne 

4. Zakład Ekologii, 
Biogeochemii  
i Ochrony 
Środowiska  
na Wydziale Nauk 
Biologicznych 

O – fartuch ochronny 
O – rękawice ochronne białe 

dyŜurny 
d.z. 

5. Zakład Meteorologii 
i Klimatologii  
na Wydziale Nauk  
o Ziemi  
i Kształtowania 
Środowiska 

O – fartuch ochronny 
O – okulary ochronne 
O – rękawice ochronne białe 
O – rękawice ochronne drelichowe 

dyŜurny 
dyŜurne 
d.z. 
d.z. 

6.  Instytut Nauk 
Geologicznych  
na Wydziale Nauk  
o Ziemi  
i Kształtowania 
Środowiska 

R – nakrycie głowy 
O – płaszcz przeciwdeszczowy 

 

d.z. 
dyŜurny 

7. Laboratorium 
biologiczne  
i laboratorium 
mikrobiologiczne  
na Wydziale Nauk 
Biologicznych 

O – fartuch ochronny biały 
O – fartuch wodoochronny 
O – okulary ochronne 
O – rękawice ochronne 

dyŜurny 
dyŜurny 
dyŜurne 
d.z. 
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8. Pracownia 
Gruntoznawcza  
na Wydziale Nauk  
o Ziemi  
i Kształtowania 
Środowiska 

O – fartuch ochronny biały 
O – rękawice ochronne białe 
O – rękawice ochronne drelichowe 
O – okulary ochronne 

dyŜurny 
d.z. 
d.z. 
dyŜurne 

9. Laboratorium 
hydrochemiczne  
na Wydziale Nauk  
o Ziemi  
i Kształtowania 
Środowiska 

O – fartuch ochronny biały 
O – okulary ochronne 
O – rękawice ochronne białe 

dyŜurny 
dyŜurne 
d.z. 

10. Stacja 
Ornitologiczna  
na Wydziale Nauk 
Biologicznych 

O – ubranie wodoodporne* 
O – buty gumowe* 

d.z. 
d.z. 

11. Muzeum 
Przyrodnicze  
na Wydziale Nauk 
Biologicznych 

O – buty gumowe długie (wodery) 
O – butospodnie 
O – rękawice gumowe lekarskie 
 
w/w zakres wyposaŜenia przysługuje studentom 
odbywającym zajęcia praktyczne wyłącznie przy 
odłowie ryb 

d.z. 
d.z. 
d.z. 

 
 
*) - dla studentów piszących prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie na terenie 
       objętym działaniami Stacji Ornitologicznej. 
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         Załącznik Nr 4 
         do zarządzenia Nr 88/2009 
         z dnia 14 lipca 2009 r. 
 

INSTRUKCJA 
określająca zasady przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony 

indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego 
 

 
§ 1.  Środki ochrony indywidualnej, odzieŜ i obuwie robocze wydawane są bezpłatnie, 
według określonych norm i stanowią własność Uniwersytetu. 
 
§ 2.1. Wydanie pracownikowi po raz pierwszy rzeczy, o których mowa w § 1, następuje na 
podstawie wniosku złoŜonego w Dziale Logistyki - Sekcji Zaopatrzenia, zwanej dalej „Sekcją 
Zaopatrzenia” przez kierownika jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej, w 
której jest on zatrudniony. 

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji. 
3. Kolejne wydania środków ochrony indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego 

następują na podstawie „Karty ewidencyjnej wyposaŜenia”, której  wzór stanowi Załącznik 
Nr 2 do niniejszej Instrukcji. 

4. W przypadku zmiany przez pracownika stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej 
pracy, stosuje się zasadę określoną w ust. 1. 

 
§ 3.1. Pracownikom wykonującym krótkotrwałe prace lub czynności inspekcyjne, w czasie 
których moŜe ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzieŜ, a takŜe ze względu na 
bezpieczeństwo pracy, Sekcja Zaopatrzenia – na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej 
lub komórki administracyjnej – wydaje na okres wykonywanej pracy niezbędne środki 
ochrony indywidualnej oraz odzieŜ roboczą. 

2. W szczególnych przypadkach kierownicy jednostek organizacyjnych i komórek 
administracyjnych mogą wnioskować o przydzielenie środków ochrony indywidualnej, 
odzieŜy i obuwia roboczego pracownikom wykonującym dorywcze lub okresowe prace  
w terenie, do ich stałego indywidualnego uŜywania. W zaistniałych sytuacjach okres 
uŜytkowania danego środka ochrony indywidualnej, odzieŜy lub obuwia roboczego, 
określony w Tabeli norm, wydłuŜa się proporcjonalnie do czasu faktycznie wykonywanej 
pracy w terenie. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2, kierownicy jednostek organizacyjnych  
i komórek administracyjnych zobowiązani są określić we wniosku rodzaj wykonywanej 
pracy, planowany czas jej trwania obliczony w miesiącach kalendarzowych oraz 
proponowane środki ochrony indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego. 

4. Wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej, 
zaopiniowany przez oddziałowego społecznego inspektora pracy i Inspektorat 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony PrzeciwpoŜarowej oraz zatwierdzony przez 
Kanclerza, przekazywany jest do Sekcji Zaopatrzenia, celem jego realizacji. 

5. Wniosek zaakceptowany w trybie ust. 4, stanowi podstawę do wydania określonych  
w nim sortów. 

 
§ 4.1. Środki ochrony indywidualnej, odzieŜ i obuwie robocze przysługujące według Tabeli 
norm dla studentów i doktorantów (Załącznik Nr 3 do zarządzenia)  wydaje się na pisemny 
wniosek kierownika jednostki organizacyjnej osobie przez niego upowaŜnionej do ich 
odbioru.  
      2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji. 
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      3. Osoba upowaŜniona jest odpowiedzialna za właściwą dystrybucję środków ochrony 
indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego studentom i doktorantom w ramach jednostki 
organizacyjnej. 
      4. Osoba upowaŜniona ponosi odpowiedzialność materialną za pobrane sorty na zasadach 
określonych w odrębnych zarządzeniach Rektora. 
 
§ 5.1. DyŜurna odzieŜ robocza i dyŜurne środki ochrony indywidualnej stanowią dodatkowe 
wyposaŜenie jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej w róŜnego rodzaju 
odzieŜ i środki ochrony indywidualnej (z wyjątkiem bielizny i obuwia), które są niezbędne ze 
względu na spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 
       2. DyŜurna odzieŜ robocza i środki ochrony indywidualnej nie stanowią wyposaŜenia 
osobistego – są one przeznaczone do wielokrotnego uŜywania (aŜ do zuŜycia) przez osoby 
wykonujące określone czynności. 
       3. Kierownicy jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych na pisemnym 
wniosku o wydanie dyŜurnej odzieŜy roboczej i dyŜurnych środków ochrony indywidualnej 
powinni podać dokładną nazwę i ilość zamawianych sortów, wynikające z Tabeli norm dla 
pracowników (Załącznik Nr 2 do zarządzenia) oraz Tabeli norm dla studentów i doktorantów 
(Załącznik Nr 3 do zarządzenia). 
       4. Wniosek po jego zaakceptowaniu przez Kanclerza, kierowany jest do Sekcji 
Zaopatrzenia. 
       5. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji. 
       6. Nadzór nad właściwym uŜytkowaniem dyŜurnej odzieŜy roboczej i dyŜurnych 
środków ochrony indywidualnej sprawują kierownicy jednostek organizacyjnych i komórek 
administracyjnych, którzy złoŜyli wniosek o ich wydanie. 
       7. DyŜurną odzieŜ roboczą i środki ochrony indywidualnej wydaje się osobie 
upowaŜnionej przez kierownika jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej. 
       8. Osoba upowaŜniona ponosi odpowiedzialność materialną za pobrane sorty na zasadach 
określonych w odrębnych zarządzeniach Rektora. 

 
§ 6. UŜywane środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ robocza, z wyjątkiem bielizny  
i obuwia roboczego, mogą być wydawane pracownikom oraz studentom i doktorantom, jeŜeli 
przedmioty te zachowały właściwości ochronne lub uŜytkowe, są czyste i zdezynfekowane  
w stopniu odpowiadającym wymaganiom higieniczno-sanitarnym. 
 
§ 7. Środki ochrony indywidualnej powinny być uŜywane do czasu utraty ich cech 
ochronnych, a odzieŜ i obuwie robocze – do czasu utraty cech uŜytkowych w stopniu 
uniemoŜliwiającym dokonywanie naprawy. 

 
§ 8.1. Ewidencję ilościową środków ochrony indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego 
prowadzi Sekcja Zaopatrzenia. 
       2. Środki ochrony indywidualnej, odzieŜ i obuwie robocze wydaje magazyn na podstawie 
dowodu „Rw”, wystawionego w trzech egzemplarzach przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia 
i zatwierdzonego przez Kierownika lub zastępcę Kierownika Działu Logistyki. 
       3. Osoba pobierająca w/w wyposaŜenie kwituje odbiór na dowodzie „Rw” 
własnoręcznym podpisem. 
       4. Oryginał dowodu „Rw” przekazywany jest do Kwestury, natomiast kopie pozostają  
w Sekcji Zaopatrzenia. 
 
§ 9.1. Sekcja Zaopatrzenia zobowiązana jest do naliczania ekwiwalentu za uŜywanie przez 
pracowników - za ich zgodą - własnej odzieŜy i obuwia roboczego spełniającego wymogi 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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      2. Wykaz stanowisk pracy lub rodzajów wykonywanej pracy, na których moŜna uŜywać 
własnej odzieŜy i obuwia roboczego, opracowany w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
działającymi w Uniwersytecie Wrocławskim, stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Instrukcji. 
     3. Ekwiwalent pienięŜny obliczany jest w oparciu o Tabelę norm dla pracowników oraz 
aktualne ceny hurtowe. Ekwiwalent wypłaca się kwartalnie z dołu, za okres faktycznego 
uŜytkowania. Wysokość ekwiwalentu podlega akceptacji Kanclerza. Pracownik składa  
w Sekcji Zaopatrzenia oświadczenie potwierdzające zgodę na wypłatę ekwiwalentu. 

 
§ 10.1. Środki ochrony indywidualnej oraz przydzieloną lub własną odzieŜ i obuwie robocze 
naleŜy utrzymywać w naleŜytym stanie. 
        2. Za utrzymanie w naleŜytym stanie odzieŜy roboczej Uniwersytet wypłaca 
pracownikom - za ich zgodą - miesięcznie ekwiwalent pienięŜny w wysokości kosztów tych 
czynności i środków piorących. 
        3. Wysokość miesięcznego ekwiwalentu pienięŜnego określana jest przez Inspektorat 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony PrzeciwpoŜarowej, w uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Wrocławskim i podlega akceptacji 
Kanclerza. 
        4. Naliczaniem ekwiwalentu pienięŜnego zajmuje się Sekcja Zaopatrzenia. 

 
§ 11.1. W razie utraty lub zniszczenia przez pracownika środków ochrony indywidualnej, 
odzieŜy i obuwia roboczego lub odzieŜy własnej, wydanie nowego asortymentu lub wypłata 
ekwiwalentu za sorty przewidziane w Tabeli norm dla pracowników, następuje na wniosek 
kierownika jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej, w której zatrudniony jest 
pracownik. 

2. Do wniosku musi być dołączony protokół likwidacji przedwcześnie zuŜytych 
(zniszczonych) środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego, którego 
wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Instrukcji. 

3. JeŜeli utrata lub zniszczenie nastąpiło z winy pracownika, jest on zobowiązany 
pokryć naleŜność równą niezamortyzowanej części utraconych lub zniszczonych 
asortymentów. 

 
§ 12.1. W razie: 
 1/ rozwiązania stosunku pracy, 

2/ zmiany  zakresu  czynności  pracownika,  skutkującego   brakiem   uprawnienia   do 
    przydzielenia środków ochrony indywidualnej, odzieŜy lub obuwia roboczego, 
3/ przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy, dla którego nie są przewidziane 
    środki ochrony indywidualnej, odzieŜ i obuwie robocze, 

- pracownik zobowiązany jest zwrócić do magazynu pobrane wcześniej sorty w terminie 
  czternastu dni od dnia wystąpienia jednego z w/w  zdarzeń. 
Pracownikom uŜywającym odzieŜy własnej Sekcja Zaopatrzenia ustala nową wysokość 
wypłacanego ekwiwalentu pienięŜnego lub odmawia jego wypłaty, jeŜeli nie zachodzą 
przesłanki do przydziału sortów.  

2. W razie nieprzekazania do magazynu pobranego wyposaŜenia, pracownik 
zobowiązany jest pokryć naleŜność za  nieoddane  środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ  
i obuwie robocze, w kwocie równej niezamortyzowanej części wartości tych sortów.  

  
§ 13.1. W przypadkach określonych w § 11 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 Sekcja Zaopatrzenia 
zawiadamia Kwesturę o wystąpieniu roszczenia Uniwersytetu Wrocławskiego. 
         2. Zawiadomienie powinno zawierać: imię i nazwisko zobowiązanego, rodzaj środków 
ochrony indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego, ich ilość, wartość ewidencyjną, okres 
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uŜytkowania według Tabeli norm, faktyczny czas uŜytkowania, kwotę amortyzacji oraz 
kwotę do zapłaty. 
         3. JeŜeli pracownik nie uiści naleŜności w wyznaczonym terminie, sprawa kierowana 
jest do Zespołu Radców Prawnych, celem określenia dalszego toku postępowania, w tym  
w szczególności wystąpienia na drogę postępowania sądowego. 

 
§ 14.1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze nie podlegają zwrotowi  
w razie: 

 1/ przejścia pracownika na rentę lub emeryturę, 
 2/ śmierci pracownika, 
 3/ uŜywania   w/w  sortów  –  przed    rozwiązaniem   stosunku    pracy  –  przez   okres 
     przekraczający  75%  przewidywanego  okresu  uŜytkowania  określonego  w  Tabeli 
     norm dla pracowników,   

          4/ całkowitej utraty cech uŜytkowych bez winy pracownika, potwierdzonej w protokole 
   zniszczenia, 

5/ upływu  przewidywanego  okresu   uŜytkowania   określonego   w   Tabeli   norm  dla 
   pracowników i Tabeli norm dla studentów i doktorantów.  

2. Nie podlegają zwrotowi: bielizna osobista, obuwie robocze i okrycia głowy, bez 
względu na okres uŜytkowania. 

3. Zwrot do magazynu poszczególnych sortów środków ochrony indywidualnej lub 
odzieŜy roboczej następuje na podstawie dowodu magazynowego „Zw”, wystawionego  
w trzech egzemplarzach przez osobę odpowiedzialną za ich gospodarkę i zatwierdzonego 
przez Kierownika lub zastępcę Kierownika Działu Logistyki. Oryginał dowodu „Zw” 
przekazywany jest do Kwestury, jedna kopia pozostaje w magazynie, drugą kopię otrzymuje 
zdający. Dowód „Zw” stanowi podstawę do spisania środków ochrony indywidualnej lub 
odzieŜy roboczej z ewidencji finansowo-księgowej. 

4. „Kartę obiegową” pracownika, z którym rozwiązany został stosunek pracy, podpisuje 
osoba odpowiedzialna za gospodarkę odzieŜą w jednostce organizacyjnej lub komórce 
administracyjnej albo Kierownik Działu Logistyki, po przekazaniu dowodu zwrotu „Zw” lub 
okazaniu dowodu wpłaty „KP” i dokonaniu odpowiedniego zapisu na karcie ewidencyjnej  
pracownika oraz wykreśleniu go z rejestru. Sekcja Zaopatrzenia zawiadamia niezwłocznie 
Dział Płac o nie naliczaniu ekwiwalentu. 
 
§ 15. 1. Sekcja Zaopatrzenia prowadzi szczegółową ewidencję: 
             a) środków    ochrony    indywidualnej,   odzieŜy    i    obuwia    roboczego   będących   
                 w    uŜytkowaniu    pracowników  –  na    kartach    ewidencyjnych     wyposaŜenia,  
                 załoŜonych dla  poszczególnych pracowników; 

   b) środków   ochrony   indywidualnej,    odzieŜy    i    obuwia    roboczego    będących 
       w uŜytkowaniu studentów  oraz  doktorantów  –  ze wskazaniem osoby materialnie 
       odpowiedzialnej; 
   c) dyŜurnej odzieŜy roboczej i dyŜurnych środków ochrony indywidualnej – na karcie  

 ewidencyjnej wyposaŜenia ze wskazaniem osoby materialnie odpowiedzialnej; 
         2. Podstawą dokonania zapisów na karcie ewidencyjnej wyposaŜenia są:     
             a) dowody pobrania z magazynu „Rw”, 
             b) dowody zwrotu do magazynu „Zw”, 
             c)  protokoły likwidacji, 
             d) dowody wpłat „KP”, 
             e) wykazy osób,  które nie  rozliczyły  się  z  pobranych  sortów  i  przeciwko  którym 
      wystąpiono na drogę postępowania sądowego,      
             f) spis środków ochrony indywidualnej,  odzieŜy  i  obuwia roboczego,  których okres 
      uŜytkowania ustalony w Tabelach norm został przekroczony.      
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3. Na koniec kaŜdego miesiąca Sekcja Zaopatrzenia  sporządza  na  potrzeby  Kwestury 
zestawienie dotyczące wycofanych z uŜytkowania środków ochrony indywidualnej, odzieŜy  
i obuwia roboczego. 
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Załącznik Nr 1 do Instrukcji 

 
         

…………………., dnia .......................... 
     (miejscowość) 

 
................................................  
(nazwa jednostki składającej wniosek) 
 
 
 
 
 
 
 

WNIOSEK O WYDANIE  
 

 

środków ochrony indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego 
 

 
 
L.p. 

 
Imię i nazwisko 

 

 
Stanowisko 
pracy 
 

 
Rodzaj 
wykonywanej pracy 
 

 
Wniosko- 
wane 
wyposaŜe- 
nie 
 (pozycja z 
Tabeli norm 
dla 
pracowni- 
ków) 

 
Uwagi 

      

      

      

 
 
 
 
       .................................................................................. 
                     (pieczęć  i podpis kierownika jednostki 
         składającej  wniosek) 
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                                                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 2 do Instrukcji 
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z 

            KARTA EWIDENCYJNA WYPOSAśENIA Nr 
............................. 

                                                             (środków ochrony indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego) 
             ..................................................................... 
                                   Zakład pracy 

..............................................................................................................................................................................................................................................

............................................... 
 nazwisko i imię   nr ewidencyjny i charakter zatrudnienia                 data rozpoczęcia pracy       miejsce pracy                               
 
Wzrost  .....................   Obwód klatki piersiowej  .......................   Obwód pasa   ...........................    Obwód bioder   ...........................   Obwód głowy   ............................   Długość stopy   ................... 
                  
 

Symbol Nazwa 
Przedmiotu 

% 
przydatności 

Okres 
uŜytkowania J.m. 

Nr 
dowodu 

wyd. 
(zlec.) 

Data 
pobrania 

Data  
zakończ. 

uŜytkowania 
Ilość a) Potwierdzenie odbioru 

b) Potwierdzenie zdania 

Nr prot. 
strat. 

(uwagi) 
Uwagi 

 
 

a) 
        

 b) 

  

 
 

a) 
        

 b) 

  

 
 

a) 
        

 b) 

  

 
 

a) 
        

 b) 
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Załącznik Nr 3 do Instrukcji 
 

 
       …………………….. , dnia .................... 
                (miejscowość) 
................................................  
(nazwa jednostki składającej wniosek) 
 
 
 
 
 

WNIOSEK O WYDANIE  
 

dyŜurnych środków ochrony indywidualnej / dyŜurnej odzieŜy roboczej  
 

 
 
L.p. 

 
Nazwa  jednostki 
organizacyjnej 

 

 
Nazwa pobranego sortu 

 
(pozycja z Tabeli norm 

dla studentów i doktorantów/ 
dla pracowników*) 

 
Ilość 

 
Uwagi 

     

     

     

 
 
 
          .................................................................................. 
                               (pieczęć  i podpis kierownika jednostki 
                   składającej  wniosek) 
  
 
     …………………………………………………………….. 
     (imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do pobrania sortów, 
      materialnie odpowiedzialnej za pobrane wyposaŜenie)  
                 
 
 
 
 
 
*/ niepotrzebne skreślić 
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         Załącznik Nr 4 do Instrukcji 
 
 
 

WYKAZ 
stanowisk pracy i pracowników wykonujących określone prace, na których jest dopuszczalne 
uŜywanie przez pracowników za ich zgodą, własnej odzieŜy i obuwia, zamiast odzieŜy i obuwia 

przewidzianego w Tabeli norm dla pracowników: 
 

1. archiwista, 

2. bibliotekarz, magazynier ksiąŜek, 

3. elektronik konserwator, 

4. goniec zewnętrzny, 

5. goniec w gmachu, 

6. kierowca samochodu osobowego,  

7. kierownik administracyjno-gospodarczy obiektu, domu studenta, 

8. pokojowa w domu studenta, 

9. portier, informator (nieumundurowani), 

10. pracownik kontroli wewnętrznej, 

11. pracownik inwentaryzacji, 

12. pracownik nadzoru technicznego – mistrz w brygadzie remontowo-budowlanej, 

13. pracownik słuŜby bhp i ochrony p. poŜarowej wykonujący stale działalność inspekcyjną, 

14. szatniarz. 

 
         

U W A G A: 
      Nie dotyczy środków ochrony indywidualnej, których obowiązek przydzielania ponosi  
      Uczelnia. 
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         Załącznik Nr 5 do Instrukcji 
 
Nazwa jednostki organizacyjnej           ……………………. , dnia…………….. 
                 (miejscowość) 
 
 

 
PROTOKÓŁ  LIKWIDACJI  
 

  przedwcześnie zuŜytych środków ochrony indywidualnej 
   oraz odzieŜy i obuwia roboczego 
 
1. Nazwisko i imię…………………………………………………………………………………………………. ………….... 
  
2. Stanowisko (zgodnie z wykonywaną pracą)    ………………………………………………………………………………... 
 
3. Miejsce wykonywania pracy…………………………………………………………………………………………………... 
  
4. Krótki opis zniszczenia (wraz z podaniem przyczyny oraz informacji z czyjej winy nastąpiło zniszczenie)  
………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 5. Skład Komisji: 
 
   1/ kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej  ……………………………………………………….. 
 
   2/ inspektor ds. bhp  ………………………………………………………………………………………………………….. 
    
   3/ przedstawiciel związków zawodowych ……………………………………………………………………………………   
 
6. UWAGI:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                              Podpisy członków Komisji: 
  

              1. …………………………. 
         
                       2………………………….... 
 
                       3…………………………… 

           
              

 
 
L.p. 

 
Rodzaj odzieŜy 

 
Ilość 

 
Nr RW 

 
  Data 

 
     Cena 

  
 

    

   
 

    

  
 

    

   
 

    

 
                                                                        RAZEM 

 

 
Słownie: ……………………………………………………………… 


