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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 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 indywidual-
nej oraz dostarczania odzieży roboczej, wprowadza się pkt 36 i 37 w brzmieniu: 
 
„36. Pracownikom Ogrodu Botanicznego, zatrudnionym na stanowisku : 
 
 1/ hydraulika, któremu przysługują sorty wymienione w poz. 21 Tabeli norm, 
 2/ stolarza, któremu przysługują sorty wymienione w poz. 136 Tabeli norm, 
 3/ szklarza, któremu przysługują sorty wymienione w poz. 139 tabeli norm 
 
 przydziela się,  w  zamian  za  wymienione  w  powyższych  pozycjach  Tabeli norm  
 „trzewiki sk./gum.” z okresem używalności „18 miesięcy” lub „24 miesiące”: 
 
 - buty ocieplane terenowe na protektorach - na 48 miesięcy.” 
 
„37. Pracownikom Działu Infrastruktury Technicznej zatrudnionym na stanowisku : 
 
 1/ elektryka – wydłuża się okres używalności „trzewików sk./gum” wymienionych w 

poz. 11 Tabeli norm z „24 miesięcy” do „36 miesięcy” oraz przydziela dodat- kowo 
: 

 
  - półbuty skórzane (typ adidasy) na gumowych spodach - na 24 miesiące, 
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 2/ telefonisty -  wydłuża  się  okres  używalności  „trzewików sk./gum.”  wymienio- 
  nych w poz. 34 Tabeli norm z „24 miesięcy”  do „36 miesięcy”  oraz   przydziela  
  dodatkowo : 
 
  - półbuty skórzane (typ adidasy) na gumowych spodach - na 24 miesiące, 
 
 3/ telefonisty konserwującego baterie akumulatorowe – wydłuża się okres używalno-

ści „trzewików sk./gum.” wymienionych w poz. 34 Tabeli norm z „24 miesięcy”  
do „36 miesięcy”  oraz   przydziela dodatkowo : 

 
  - koszulę flanelową - na 18 miesięcy, 
  - ubranie kwasoodporne - do zużycia, 
  - rękawice gumowe - do zużycia, 
 
 4/ pracownika nadzoru technicznego - wydłuża się okres używalności „trzewików 

sk./gum.” wymienionych w poz. 110 Tabeli norm z „36 miesięcy” do „48 miesię-
cy”  oraz   przydziela dodatkowo : 

 
  - półbuty skórzane (typ adidasy) na gumowych spodach - na 24 miesiące, 
 
 5/ hydraulika, któremu przysługują sorty wymienione w poz. 21 Tabeli norm oraz 

ślusarza, któremu przysługują sorty wymienione w poz. 121 Tabeli norm – przy-
dziela się dodatkowo : 

 
   - kurtk ę drelichową ocieplaną - na trzy okresy 
         zimowe.”  
 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 
         
 


