
 
Zarządzenie Nr  49/2008 

Rektora Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie 
 z dnia 11 sierpnia 2008 roku  

 
w sprawie zasad przydzielania  środków ochrony indywidualnej  
oraz odzieŜy i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu 

 

Na podstawie art. 2376- 10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. Z 1998 
roku,  Nr 21, poz. 94  ze zm.), w związku z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 
128, poz. 897), zarządza się co następuje:  

§ 1 

1. Uniwersytet Medyczny zapewnia nieodpłatnie swoim pracownikom środki 

ochrony indywidualnej – zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych  
i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz 
odzieŜ i obuwie robocze -  jeŜeli odzieŜ własna pracownika moŜe ulec 
zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a takŜe ze względów sanitarnych bądź 
technologicznych procesu pracy lub bezpieczeństwa i higieny pracy.   

2. Tabele norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy 
i obuwia roboczego stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

3. Rektor moŜe na wniosek Komisji ds. BHP rozszerzyć  wykaz stanowisk 
 o nowopowstałe stanowiska nieujęte w Załączniku Nr 1. 

4.  Rozszerzenie wykazu moŜe nastąpić równieŜ na wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej  w przypadku, gdy na danym stanowisku zmienił się zakres 
czynności  wykonywanych przez pracownika, powodujący konieczność 
korzystania ze środków ochrony indywidualnej, odzieŜy i  obuwia roboczego.  
Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

 
§ 2 

1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze stanowią własność 
Uniwersytetu Medycznego.  

2. Pracownik zobowiązany jest uŜywać przydzielone mu środki ochrony 
indywidualnej oraz wymaganą na danym stanowisku odzieŜ i obuwie robocze. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za zapewnienie podległym 
pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego oraz 
za stosowanie ich przez pracowników zgodnie z zasadami określonymi 
niniejszym zarządzeniem. 

4. Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny 
zgodności określone w odrębnych przepisach, natomiast odzieŜ i obuwie robocze 
– wymagania określone w Polskich Normach.  

 
§ 3 

1. Uniwersytet Medyczny zapewnia konserwację, odkaŜanie i pranie środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego. 

2. Pracownik moŜe we własnym  zakresie prać odzieŜ roboczą, za wyjątkiem 
odzieŜy skaŜonej.  Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieŜy określa Kanclerz.  

 



 
§ 4 

1. W przypadku: 
 

1) wcześniejszego zuŜycia lub zniszczenia odzieŜy i obuwia roboczego 
pracownik ma prawo do wcześniejszego ich przydzielenia na podstawie 
protokołu przedwczesnego zuŜycia zatwierdzonego przez Kanclerza;  

 
2) zawinionego zniszczenia lub utraty środków ochrony indywidualnej, 

odzieŜy i obuwia roboczego pracownik obowiązany jest uiścić kwotę 
równą ich wartości z uwzględnieniem stopnia ich zuŜycia zgodnie z 
obowiązującymi tabelami;  

 
3) rozwiązania stosunku pracy  - dopuszcza się odstąpienie od obowiązku 

zwrotu środków ochrony indywidualnej,  odzieŜy lub obuwia roboczego 
pod warunkiem uiszczenia  naleŜnej kwoty z uwzględnieniem stopnia ich 
zuŜycia zgodnie z obowiązującymi tabelami.  

 
§ 5 

Do zestawów odzieŜy i obuwia  roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 
wydanych  przed wejściem w Ŝycie niniejszego zarządzenia stosuje się dotychczasowe 
okresy uŜywalności.  

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  

  

R E K T O R 
 

Prof. dr hab. Andrzej KsiąŜek  

 

 


