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R-BP-SOP.014.1.126.2019 

 

ZARZĄDZENIE NR 126/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 14 listopada 2019 r.  

 

w sprawie wprowadzenia zasad pobierania butelkowanej wody mineralnej  

w okresie upałów 

 

Na podstawie § 94 ust 3 Regulaminu Pracy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 73/2019 Rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. nr 60 poz. 279) 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych w okresie letnim 

dodatkowo, nieodpłatnie butelkowaną wodę mineralną.  

 

§ 2 

1. Pracownikom przysługuje woda mineralna w następujących sytuacjach :  

a) pracownikom na stanowiskach robotniczych wykonującym pracę na otwartej przestrzeni  

przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C,  

b) pracownikom administracyjno-biurowym i pracownikom dydaktyczno-naukowym,  gdy temperatura 

na stanowisku pracy przekracza 28° C.  

2. Pracownikom administracyjno-biurowym i pracownikom dydaktyczno-naukowym  korzystającym  

ze stałego dystrybutora wody źródlanej, oraz pracującym w pomieszczeniu pracy stałej, wyposażonym 

w sprawną klimatyzację nie przysługuje butelkowana woda mineralna. 

 

§ 3 

1. Wodę mineralną można pobierać w Magazynie Wielobranżowym, Działu Magazynów na podstawie 

druku RW zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej w ilości niezbędnej  

do funkcjonowania organizmu.  

2. W celu pobrania butelkowanej wody mineralnej należy na druku RW umieścić MPK jednostki 

organizacyjnej, która tę wodę pobiera oraz MPK Działu BHP i Ppoż. (Nr. MPK Działu BHP i Ppoż. 

0910400000). 

3. Przyjmuje się jednorazowe wydawanie wody mineralnej butelkowanej w ilości 6 litrów w miesiącu  

na pracownika, jednak w przypadku utrzymywania się wysokich temperatur przez dłuższy okres czasu 

w miesiącu, ilość wody ulega zwiększeniu.   
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§ 4 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje. 

 

§ 5 

Inspektorzy BHP i Społecznej Inspekcji Pracy uprawnieni są do wyrywkowej kontroli temperatury  

na stanowiskach pracy. 

§ 6 

Odpowiedzialność za określenie prawa do pobierania wody mineralnej ponoszą bezpośredni przełożeni 

pracowników korzystających z tych napojów. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

      Rektor 

 

 

                                                                                                    Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


