
Tabela 41  

Grupy indywidualnych przydziałów środków higieny osobistej 

Nr Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy 

Grupa 

środków 

czystości* 

1 Archiwista, pracownik archiwum – 

2 Bibliotekarz, zatrudniony w wypożyczalni, czytelni – 

3 Hartownik II 

4 
Hydraulik, konserwator sieci wodno-kanaliz. wykonujący prace w różnych 

obiektach/pracownik wykonujący prace konserwatora wewnątrz i na zewnątrz budynku 
II 

5 Inspektor nadzoru inwestorskiego II 

6 Kierownik administracyjno-gospodarczy obiektu – 

7 Kierownik warsztatu i mistrz w warsztacie mechanicznym II 

8 Kierowca samochodu osobowego, mikrobusu II 

9 Konserwator centrali telefonicznej I 

10 Konserwator elektromonter, elektryk (praca na zewnątrz pomieszczeń) II 

11 Konserwator elektronik – 

12 Konserwator maszyn i urządzeń mechanicznych II 

13 Konserwator monter instalacji gazowych i chłodniczych II 

14 Konserwator sieci telefonicznych wykonujący pracę na zewnątrz obiektów II 

15 Konserwator sprzętu i urządzeń sportowych (praca na zewnątrz) II 

16 Magazynier biblioteczny – 

17 Malarz budowlany i pokojowy II 

18 Mechanik wykonujący prace konserwacyjno-naprawcze  II 

19 Nauczyciel kultury fizycznej II 

20 Nauczyciel prowadzący zajęcia w laboratorium spawalniczym I 

21 Nauczyciel prowadzący zajęcia w pracowniach technicznych – 

22 2pomocniczy pracownik obsługi w DS, pracownik obsługi sprzątającej pomieszczenia DS – 

23 Portier/woźny/strażnik mienia wewnątrz obiektu – 

24 Pracownik chlewni i kurnika II 

25 Pracownik inwentaryzacji – 

26 
Pracownik nauk.-badawczy lub inż.-techn. zatrudn. przy pracach melioracyjnych i w gosp. 

rybnych  
II 

27 Pracownik polowy do siewu nawozów sztucznych II 

28 Pracownik poletek doświadczalnych (pracowni) uprawy roślin II 

29 Pracownik porządkowo-gospodarczy (placowy) II 

30 Pracownik pracowni artyst. plastycznej – 

31 Pracownik produkcji roślinnej (ogrodnik, prace w polu) II 

32 Pracownik służby bhp i ppoż.  – 

33 Pracownik wykonujący prace w laboratorium obróbki metali na gorąco II 

34 Pracownik wykonujący prace w laboratorium metrologicznym – 

35 Pracownik wyk. bezpośrednio prace badawcze i pomoc. w lab. mikroskopii elektronowej – 

36 Pracownik wykonujący prace w laboratorium obróbki metali na zimno II 

37 Pracownik wykonujący prace w laboratoriach rentgenowskim i izotopowym I 

38 Pracownik wykonujący prace w laboratorium obróbki tworzyw sztucznych II 

39 Pracownik wykonujący prace w laboratorium budowlanym I 

40 Pracownik wykonujący prace w laboratorium chemicznym z subst. agresywnymi II 

41 Pracownik wykonujący prace w laboratorium chemicznym bez subst. agresywnych – 

42 Pracownik wykonujący prace w laboratorium elektrotechnicznym, elektronicznym – 

43 Pracownik wykonujący prace w laboratorium geodezyjnym – 

44 Pracownik wykonujący prace w laboratorium holografii i techniki laserowej  – 

45 Pracownik wykonujący prace w kontakcie z watą mineralną  II 

46 Pracownik wyk. prace badawcze i pomoc. w laboratorium biologicznym, mikrob. II 

47 Pracownicy w lab. naukowo-badawczych weterynarii i zootechniki  II 

                                                           
1 zmiana tabeli zarządzeniem nr 10 Rektora ZUT z dnia 12 lutego 2018 r. 
2 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 45 Rektora ZUT z dnia 15 czerwca 2018 r. 



48 Pracownik zatrudniony przy obróbce skrawaniem - tokarz, frezer II 

49 Pracownik zatrudniony przy ręcznej obróbce szkła laboratoryjnego II 

50 Pracownik zatrudniony w hamowni silników spalinowych II 

51 Pracownik zatrudniony przy oprysku roślin i drzew II 

52 Pszczelarz, pracownik pasieki II 

53 Robotnik do prac ciężkich II 

54 Spawacz II 

55 Sprzątaczka, porządkowa pomieszczeń dydaktycznych – 

56 Stolarz wykonujący prace wewnątrz pomieszczeń  II 

57 Stolarz konserwator wykonujący prace w różnych obiektach II 

58 Strażnik mienia/portier/woźny sprzątający teren  – 

59 Szatniarz, strażnik mienia/portier wykonujący pracę szatniarza – 

60 Szklarz – konserwator II 

61 Ślusarz – konserwator wykonujący prace wewnątrz pomieszczeń II 

62 Ślusarz – konserwator wykonujący prace w różnych obiektach II 

63 Traktorzysta II 

64 Załoga na statku rybackim: szyper, marynarz, pracownik naukowo-badawczy II 

65 Pracownik wykonujący prace w magazynie pościeli brudnej – 

66 
Porządkowa pomieszczeń technicznych, laboratoryjnych i pracowni (mechanicznych, 

chemicznych, biologicznych) 
– 

67 Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium biologicznym GMO II 

68 Pracownik wykonujący prace w laboratorium badań cech pożarowych materiałów II 
 

  

* GRUPA I – 200 g mydła/miesiąc; GRUPA II – 300 g mydła/miesiąc; 1 ręcznik/rok 

 

 

 


