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R-B-SOP.021.4.4.2022 
PISMO OKÓLNE NR 4/2022 

Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu 

z dnia 1 września 2022 r. 
 
w sprawie ustalenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej  

oraz maksymalnych cen zakupu odzieży i obuwia roboczego  
dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 
 

Na podstawie § 91 ust. 5 Regulaminu pracy w związku z Zarządzeniem Rektora nr 130/2021 oraz                   
art. 237 6 – 237 10 Kodeksu pracy (Dz. U. 2022, poz. 1510) ustala się, co następuje. 

 

§ 1 

1. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia prania przydzielonej odzieży roboczej i ochronnej ze 
strony Uczelni, pracownikom wypłaca się ekwiwalent pieniężny za pranie. 

2. Pracownikom zatrudnionym w laboratoriach, których odzież ochronna i robocza ma kontakt  
z odczynnikami chemicznymi, ekwiwalent za pranie odzieży nie przysługuje, a odzież powinna 
być prana w pralniach chemicznych na koszt Uczelni. 

3. Ekwiwalent wypłacany jest jednorazowo w miesiącu lutym za przepracowany okres 
poprzedniego roku. 

 
§ 2 

Ze względu na intensywność użytkowania oraz podatność na zabrudzenia odzieży roboczej                                    
i ochronnej wynikającej z warunków pracy, ustala się następujące stawki ekwiwalentu pieniężnego: 

a) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych oraz pozostali, którzy otrzymali odzież 
roboczą – w kwocie 12 zł na miesiąc, 

b) pracownicy wykonujący prace silnie brudzące (hydraulicy oraz pracownicy placowi) – w kwocie 
24 zł na miesiąc. 

 
§ 3 

1. Maksymalne stawki zakupu odzieży roboczej i niektórych środków ochrony indywidualnej dla 
pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustalono na podstawie średnich cen 
rynkowych uzyskanych z hurtowni i sklepów z odzieżą roboczą i ochronną. 

2. Odzież robocza i ochronna na potrzeby pracowników dydaktycznych Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu kupowana jest według odrębnych stawek uzgadnianych między 
kierownikiem SWFiS a bezpośrednim przełożonym Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia, 
po konsultacji z kierownikiem Działu BHP i PPOŻ. 

3. Kwoty zakupu obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej podlegają 
aktualizacji raz do roku. 
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§ 4 

Wprowadza się tabelę maksymalnych kwot zakupu odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 
Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma 
okólnego. 

 
 

§ 5 

Traci moc Komunikat nr 10/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 
31  października 2019 r. 
 

§ 6 

Pismo Okólne wchodzi z dniem podpisania. 
 

 
 

Kanclerz 
 
 

 


