
.  
POLITECHNIKA W ARSZA WSKA 

Zarządzenie nr 26 
Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 23 sierpnia 2004 r. 

zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora PW z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie przeprowadzania w Politechnice 
Warszawskiej badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy 
wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby  

Na podstawie § 52 ust. 1 lit. q oraz § 123 ust.2 lit. g Statutu PW, art. 229 Kodeksu Pracy, art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 6 
ust. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. nr 126, poz. 1384 z póź. 
zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i 
laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje 
możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac (Dz. U. nr 61, poz. 
551 ) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy których istnieje 
możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. nr 67, poz. 633), zarządza się co następuje:  

§ 1 
.W załączniku do zarządzenia nr 13 Rektora PW z dnia 14 maja 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:  
1. w pkt 1 dodaje się literę h) w brzmieniu:  
   "h) pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi, zatrudnieni na stanowiskach związanych z    
         obsługą procesu dydaktycznego."  
2. pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
"Badaniom lekarskim w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi 
pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shignella podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy 
wykonywaniu których istnieje szczególne ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby, w szczególności 
pracownicy Zakładów Żywienia Zbiorowego PW oraz pracownicy obiektów socjalnych PW i studenckiej "Koliby", 
zatrudnieni na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się z nieopakowanymi artykułami 
żywnościowymi przy wyrobie, przerobie, pakowaniu, przechowywaniu, obrocie i przewozie środków spożywczych 
oraz przy ich przygotowywaniu do spożycia, jak również przy myciu oraz przygotowywaniu naczyń i pojemników 
przeznaczonych na żywność."  

§2 
Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.  
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