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ZARZĄDZENIE NR 32 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia  18 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady 

przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym               

(t. j. Dz. U. 2017 poz. 2183, z późniejszymi zmianami) oraz art. 2378 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz.917) w związku z 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j.  Dz. U. 2003 r. Nr 

169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173, z późniejszymi 

zmianami) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się Instrukcję określającą zasady przydzielania, wydawania oraz 

rozliczania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 

okoliczności ich stosowania i   gospodarkę  nimi,  w  odniesieniu  do  pracowników  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, stanowiącą załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i komórek 

administracyjnych do: 

1) dopuszczania do pracy wyłącznie pracowników, którzy zostali wyposażeni we 

właściwe dla zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy środki 

ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, 

2) niezwłocznego zawiadamiania Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 

Ochrony Przeciwpożarowej o czasowym lub stałym przeniesieniu pracownika 

na inne stanowisko pracy lub zmianie zakresu obowiązków, jeśli wiąże się z 

tym zmiana wyposażenia pracownika w środki ochrony indywidualnej lub 

odzież i obuwie robocze. 

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Rektora nr 2 z dnia 2 stycznia 1992 roku. 
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§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

 

 

 

REKTOR 

/-/prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 

 


