
(Dział Organizacyjny – 2001) 

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 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 35 w brzmieniu: 
 
„35. Pracownikom Warsztatu Mechanicznego mieszczącego się w Instytucie Fizyki Do-
świadczalnej:  
 
         1/ zatrudnionym na stanowiskach robotniczych – przydziela się dodatkowo, oprócz sor-

tów wymienionych w poz. 122 Tabeli norm: 
 
 - kurtk ę ciepłochronną     - na 36 miesięcy 
 - rękawice ochronne ocieplone    - do zniszczenia 
 
          2/ starszemu  specjaliście – przydziela się: 
 
 - kurtk ę ciepłochronną     - na 48 miesięcy 
 - trzewiki sk./gum.     - na 36 miesięcy 
 - rękawice ochronne ocieplone    - do zniszczenia 
 - okulary ochronne     - do zniszczenia.” 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
         


