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Zarządzenie Nr 64/2002 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

       z dnia   9  grudnia  2002 r. 
 

w  sprawie  wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 78/99  Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie zaopatrywania  pracowników 

Uniwersytetu Wrocławskiego w środki higieny osobistej  
 

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) oraz § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-

nej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-

cy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Wprowadza się normy zaopatrywania w środki higieny osobistej w brzmieniu 

Załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

 § 2. Traci moc Załącznik do zarządzenia Nr 78/99 Rektora Uniwersytetu Wrocław-

skiego z dnia 17 grudnia 1999 r.  w sprawie  zaopatrywania  pracowników  Uniwersytetu  

Wrocławskiego  w środki higieny osobistej. 

 

 § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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          Załącznik 

          do zarządzenia Nr 64/2002 

          z dnia  9 grudnia 2002 r. 

 

 

NORMY  ZAOPATRYWANIA  W  ŚRODKI  HIGIENY  OSOBISTEJ 
 

 

 

Lp. Grupa osób uprawnionych Rodzaj środka 
higieny osobistej 

Ilość w gra-
mach/litrach 
na miesiąc 

Ilość ręczników 
w szt. na rok 

mydło toaletowe 200 

 

pasta bhp 

lub 

mydło 

bakteriobójcze 

w płynie 

 

 

 

250 

 

 

 

0,25 

1. 

 

Pracownicy wykonujący prace silnie bru-

dzące : hydraulicy, mechanicy samocho-

dowi, palacze c.o., spawacze, ślusarze, 

malarze, konserwatorzy instalacji telefo-

nicznych oraz elektrycy, kierowcy, ogrod-

nicy, stolarze, szlifierze kamieni, robotni-

cy pracy ciężkiej, pracownicy brygad 

transportowych. 

 

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej 

zatrudnieni przy konserwacji zbiorów oraz 

pracownicy Drukarni Uniwersytetu Wro-

cławskiego : maszyniści maszyn offseto-

wych, monterzy-konserwatorzy maszyn 

poligraficznych, operatorzy maszyn offse-

towych, pomocnicy ogólnozakładowi. 

 

Pracownicy narażeni na kontakt z materia- 

łem   zakaźnym  (w  Instytucie  Biochemii 

i Biologii Molekularnej, Instytucie Mikro-

biologii, Instytucie Zoologicznym) oraz 

pracownicy wykonujący prace w laborato-

riach chemicznych.  

 

krem ochronny 

do rąk 

 

50 

         1 

2. 

 

Pracownicy Biblioteki Głównej oraz biblio-

tek wydziałowych zatrudnieni w magazy-

nach, archiwiści, magazynierzy, placowi, 

recepcjoniści oraz pracownicy Drukarni 

Uniwersytetu Wrocławskiego: introligato-

rzy przemysłowi, kopiści offsetowi, mon-

tażyści offsetowi, operatorzy maszyn intro-

ligatorskich, składacze pracujący na apara-

tach pisząco-kodujących oraz brygadziści 

zatrudnieni w Dziale Infrastruktury Tech-

nicznej. 

 

mydło toaletowe 100 1 

 

 


