
( Dział Organizacyjny – 2003 ) 

Zarządzenie Nr 113/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  28 listopada 2003 r. 
 

w sprawie połączenia w Uniwersytecie Wrocławskim  
Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z Zespołem do spraw  

Ochrony Przeciwpożarowej 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
( Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 
września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704), 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2002  
r. Nr 147, poz. 1229, z późniejszymi zmianami ), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji 
zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w 
jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych osób 
wykonujących czynności z zakresu ochrony ( Dz. U. Nr 159, poz. 1050 ) oraz uchwały Nr 
122/2003 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2003 r. zarządza się co 
następuje: 
 
 § 1.1. Z dniem 1 grudnia 2003 r.  wprowadza  się  następujące zmiany organizacyjne 
w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
 1/ Inspektorat   Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy  łączy  się  z  Zespołem do spraw 
     Ochrony Przeciwpożarowej, 
 2/ tworzy się Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciw- 

    pożarowej. 
 
        2. Inspektorat  Bezpieczeństwa  i  Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej 

jest komórką Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego podległą Rektorowi. 
 
         3. Inspektorat otrzymuje symbol organizacyjny RBOP. 
 
         4. Inspektorat  składa  się z  wyspecjalizowanych  stanowisk  pracy określonych 
w wyżej wymienionych rozporządzeniach.  
 
 § 2. Zobowiązuje się Kierownika Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 
Ochrony Przeciwpożarowej, w terminie do dnia 30 grudnia 2003 r., do: 
 1/ opracowania  szczegółowej  struktury organizacyjnej oraz zakresu działania Inspek- 
     toratu i przekazanie ich do Działu Organizacyjnego, 
 2/ opracowania szczegółowych zakresów czynności dla poszczególnych pracowników  
     Inspektoratu, którym zmieniono dotychczasowe zakresy czynności i przekazania ich 
     do Działu Kadr. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 
         


