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ZARZĄDZENIE Nr  97/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                    z  dnia   19 października 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 odzieży roboczej 
 
 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyż-
szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365), uchwały Nr 44 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990 r. w 
sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania 
odzieży roboczej (M.P. Nr 14, poz. 109; zmiana z 1991 r. M.P. Nr 28, poz. 201), 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 budżetowych podległych i 
nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej (Dz.Urz. MEN Nr 2, poz.9) oraz  
rozporządzenia Ministra  Zdrowia  z  dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czyn-
ników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia  
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716) 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  
budżetowych podległych i nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej”,  
stanowiącej  Załącznik  Nr 2 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, wprowadza się  
pkt 44 w brzmieniu: 
 
„44. Pracownikom Instytutu Zoologicznego zatrudnionym na stanowiskach inżynieryjno - 
technicznych, pracującym przy preparacji zwierząt przydziela się dodatkowo, oprócz sortów 
wymienionych w poz. 91 Tabeli norm:  
 
 -  buty gumowe                            -  na 12 miesięcy, 
 -  półmaskę                  -  do zniszczenia, 
 -  jednorazowe ubranie ochronne.” 
  
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 
 
 
 
           


