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ZARZĄDZENIE  Nr 44/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

            z dnia 8 czerwca 2004 r. 
 

w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w napoje 
 
 
 Na  podstawie  art. 49  ust. 2 ustawy z dnia 12  września 1990 r. o szkolnictwie wyż-
szym (Dz. U. Nr  65,  poz. 385  z  późniejszymi  zmianami) oraz  rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, 
poz. 279)  zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. 1. Napoje  wydawane są pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 
wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie. 
 
   2. Rodzaj i temperatura napojów powinny być dostosowane do warunków wy-
konywania pracy. 
 
 § 2. 1. Napoje (odpowiednio zimne lub gorące) przysługują niżej wymienionym 
pracownikom zatrudnionym w : 
    1/ Warsztacie Mechanicznym Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale 

Fizyki i Astronomii, 
    2/ Dziale Ogrodnictwa, Sekcji Konserwacji i Szklarni  Ogrodu Botanicznego 

na Wydziale Nauk Przyrodniczych, 
    3/ Sekcji Konserwacji i Warsztacie Mechanicznym na Wydziale Chemii, 
    4/ Dziale Infrastruktury Technicznej na stanowiskach robotniczych, 
    5/ Sekcji Konserwacji Działu Młodzieżowego na stanowiskach robotniczych. 
    

2. Napoje dla  pracowników wymienionych  w  ust. 1 przysługują  z  uwagi na  
prace wykonywane: 

1/ w warunkach mikroklimatu zmiennego (zimnego i gorącego), 
2/ na otwartej  przestrzeni  przy  temperaturze  otoczenia  poniżej 10ºC lub  
  powyżej 25ºC, 
3/ związane  z  wysiłkiem fizycznym, powodującym w  ciągu zmiany robo- 
  czej  efektywny  wydatek  energetyczny  organizmu  powyżej 1500  kcal  
  u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet. 

 
   3. Pozostałym pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego przysługują napoje 
zimne w przypadku, gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 
na stanowisku pracy 28 ºC. 
 
 § 3. Napoje dla pracowników wymienionych w § 2 ust. 1 oraz napoje zimne, dla pra-
cowników wymienionych w § 2 ust. 3 przysługują w ilości minimalnej 0,5 l w ciągu jednej 
zmiany roboczej. 
       
 § 4. Ilość i rodzaj napojów dla pracowników wymienionych w § 2 ust. 1 i 3 oraz spo-
sób ich dystrybuowania określa kierownik uczelnianej jednostki rozliczeniowej.  
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 § 5. Zakup i dystrybucję napojów dla Administracji Centralnej prowadzi Dział Ad-
ministracyjno-Gospodarczy i Spraw Socjalnych. 
 
 § 6. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje. 
 
 § 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ad-
ministracyjnemu. 
 
 § 8. Traci moc zarządzenie Nr 16/89 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 
października 1989 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, na których przysługują 
płyny do picia. 
 
 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
            


