
ZARZĄDZENIE NR 995 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 28 sierpnia 2019 roku 

 

➢ w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz. 1668, z późn. zm.), art. 232  Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. poz. 279, z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje: 

§1 

1. Posiłek profilaktyczny przysługuje pracownikom zatrudnionym w Politechnice Białostockiej na stanowisku: 

1) robotnika gospodarczego - placowego; 

2) kierowcy ciągnika - w dniach pracy przy odśnieżaniu, 

wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 

wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, 

wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia  

1 listopada do dnia 31 marca. 

2. Posiłki profilaktyczne przysługują w ilości jednego na osobę w dniu wykonywania prac uzasadniających ich 

wydawanie i w czasie regulaminowych przerw w pracy, po 3 - 4 godzinach pracy. 

3. Pracownik może korzystać z takich posiłków w punkcie gastronomicznym na terenie Politechniki 

Białostockiej, z uwzględnieniem zasady, że posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów,  

30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. 
4. Wysokość stawki za jeden posiłek profilaktyczny ustala kanclerz Politechniki Białostockiej. 

 

§2 

1. Bezpłatne napoje przysługują pracownikom: 

1) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC; 

2) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 

wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ)  

u kobiet; 

3) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 

28oC. 

2. Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio 

zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy. 

3. Napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie i powinny 

być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej. 

 

§3 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki lub napoje. 

 

§4 

1. Osobami odpowiedzialnymi za wskazanie punktu gastronomicznego, o którym mowa w § 1 ust. 3, lub za 

podejmowanie decyzji odnośnie wydawania pracownikom bezpłatnych napoi oraz określenie ich ilości,  

w stosunku do podległych im pracowników, są bezpośredni przełożeni pracowników. 

2. Odpowiedzialnymi za realizację zarządzenia czynię: 



– Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. BHP; 

– Kierownicy jednostek organizacyjnych. 

3. Nadzór nad zarządzeniem sprawuje kanclerz Politechniki Białostockiej. 

 

§5 

Traci moc Pismo okólne Nr 74 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 września 2017 roku w sprawie 

profilaktycznych posiłków i napojów. 

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


