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Zarządzenie Nr 73D0l5
Burmistna Miasta i Gminy Koniecpol

z dnia 16 września 2015 roku

w sprawie norm przydziafu pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol niezbędnych
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi
środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za użrywańe przez pracowników własnej odzieĘ i
obuwia roboczego i ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

Na podstawie art.2376 - 237|0 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr
2I, poz. 94 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
7997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
7650 ze zm.) zatządzart, co następuje:

§1

Wprowadzam tabelę norm przydziału środków ochrony indlłvidualnej, odzieży i
obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.

§2

Tabela norm przydzińu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego jak
również kosż zakupu nowego ubrania roboczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzeńa.

§3

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży stanowi zŃącznik nr 2 do niniejszego
Zaruądzenia.

§4

Na stanowiskach pracy, na których dopuszcza się stosowanie własnej odzieży i obuwia
roboczego pracownikowi zostanie wypłacony ekwiwalent pieniężny.

§5

Wysokośó ekwiwalentu pieniężnego za stosowanie własnej odzieży okłeśla załącznik nr 3 do
niniej szego zar ządzenia.



§6

ustala się następujące zasady przydzińu pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz

odzieży i obuwia roboczego:

1) Stanowiska pracy oraz zakes wyposżenia pracowników w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze okeśla ,,Tabela norm przydziału środków
ochrony indywidualnej i obuwia roboczego" stanowiąca zŃącznik do niniejszego
Zarządzenia, nvana dalej,,T abelą ptzy działu" .

2) Pracownik używa przydzielony mu środek ochrony indywidualnej do czasu utraly przez
ten środek własności ochronnych. Środek, którego termin przydatności do użycia,
określony przez producenta, minął, uwża się za nieprzydatny do wżycia, czyli za taki,
który utraci już własności ochronne.

3) Okresy używalności odzieży i obuwia roboczego podaje Tabela przydziału. Okresy
używalności przydzielonej rzeczy przedhuża się odpowiednio w przypadku, gdy
przęrwa w wykonywaniu pracy przez pracownika była nieprzerwana i trwała, co
najmniej 1 miesiąc (30 dni). Pracy w godzinach nadliczbowych nie uwzględnia się.

Pracownikom zatrudńon}łn w niepełnym wymiarze czasu pracy okres uźlłvalności,
ptzedfuża się odwrotnie proporcjonalnie do wymiaru eIatl. odzleż, obuwie i środki
ochrony indlłrridualnej nie przysługują gdy pracownik przebywa na zwolnieniu
chorobowym powyźej 30 dni.

4) Przydzielone środki ochrony indyrłidualnej powinny spełniać wymagania dotyczące

oceny zgodności, a odzież i obuwie robocze - wymagania określone w Polskich
Normach.

5) Pracownik zobowiązany jest uźl.tkowaó przydzielone środki ochrony indywidualnej
oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem i dbać o ich dobry stan.

6) pracodawca zapewnia, aby przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i
obuwie robocze pasowały rozmiarami do pracownika oraz posiadały właściwości
ochrorrne i uzytkowe poprzez ich pranie, konserwacje, naprawę, odpylanie i odkżanie.
Nie dotyczy to odzieżry osobistej i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we

własnym zakresie.
7) Ekwiwalent pieniężny za pralie i konserwację zostaje wypłacony pracownikowi raz na

rok na podstawie wyliczenia wartości ekwiwalentu stanowiącego załącznlk do

n iniej szego Zarządzenia.
8) wysokość ekwiwalentu za użrywanię własnej odzieży i obuwia roboczego jest ustalony

i stanowi załącznik do niniejszego Zuządzenla.
9) zaklpy odzieĘ i środków ochronnych dokonywane przez pracownika w uzgodnieniu

z pracodawcą nie mogą przehoczyć ustalonych warlości cenowych określonych w
za!ączńku m 3 do niniej szego Zarządzenia.

10) Pracodawca zakładu w porozumieniu i za zgodą podległych im pracowników
zakudnionych na stanowiskach, o których mowa w pkt 7, mogą dopuśció do uż}rruania

przez pracowników własnej oózieży (w komplecie 1ub ich poszczególnych elementów

składowych) i obuńa roboczego. Po ustaleńu listy pracowników i rodzaju własnej

odzieĘ, obuwia, które oni będą uĄ,waó, pracodawca sporządza stosowne wykazy .

11) Wypłata ekwiwalentu odbyłva się raz na rok. W przypadku rozwiązania umowy o prace

lub jej wygaśnięcid, ekwiwalent wypłaca się ruzem z wypłatą innych należności,

12) Odzież i obuwie robocze po upłyrłie okresu ich używalności przechoózi na własnoŚÓ

pracownika.
13) Pracodawca może przydzielió pracownikowi użylvane środki ochrony osobistej 1ub



odzież roboczą, jeżeli rueczy te zachowały własności ochronne i użytkowe, są czyste i
zdezynfekowale w stopniu odpowiadającym wymaganiom higieniczno-sanitamym. Nie
doĘczy to obuwia i odzieĄ osobistej - pracownik otrzynuje je od pracodawcy nowe.
Okres używalno ści odzieży używanej ustala pracodawca po dokonaniujej przeglądu.

14)Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę pracowllik jest zobowiązany zwrócić
w terminie 7 dni ptzydzielone rzeczy pracodawcy, jeżeli okres ich używalności nie
minąl. Nie dotyczy to sl.tuacji, w których następuje zawarcie następnej umowy w ciągu
7 dni.

15) Pracodawca może zńądaó od pracownika - na podstawie art. I24, w Ębie i w
wysokości określonych w rozdzialę I działu piątego kodęksu pracy - odszkodowania za
przydzielone mu rzeczy w przypadkls:

. nie dokonania zwTotu, o którym mowa w pkt. 14,

. utraty z winy pracownika tej rzeczy hlb jej cech ochronnych 1ub użytkowych.
16) Wydawane pracownikom rzeczy podlegają ewidencji w imiennych ,,Kartach

ewidencyjnych wlposźenia". Przyj ęcie rzeczy potwierdza pracownik podpisem w jego
,,Karcie".

I7)Rzeczy jednorazowego uz}tku są wydawane pracownikowi przez jego bezpośredniego
przełożonego.

§7

Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami ochrony indywidua|nej oraz odzieżą
i obuwiem roboczym ponosi Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

§8

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Zarządzenia stosuje się przepisy Kodeksu

Pracy.

§9

Zarządzeńe wchodzi w życie z dńem 1 pździemika 2015 roku,

l§Tf,ąz



Załącztik Nr l do Zalządzenia

Tabela norm od zi eżry roboczej
dla pracowników

Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Lp. stanowi§ko pracy

odzież robocz i środki ochrony osobistej

A§ortyment
Okres

używalności
Cena
(zl)

2. Sprzątaczka R - Chustka lub czapka płócienrra
R - Fartuch ochronny
R - Półbuty (na
spodach przeciwślizgowych)
R - kamizelkaóezręka\łTik ocieplany

l2 miesięcy
18 miesięcy

24 miesięcy
36 miesięcy

+

]0

50
B0

3. Pracownicy łyjeZdzaj ący w terel z
Referatu Budownictwa, Inwestycji,

Ochrony Środowiska i Środków

Unijnych

R - bury gumowe
R - kurtka przeciwdeszczowa

48 miesięcy
48 miesięcy

100

100

R - odzież i obuwie robocze



Załączrrik Nr 1 do Zarądzenia

Tabela norm odzieĘ rcboczej
dla pracowników

Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Lp. stanowi§ko pracy

Odzież robocza i środki ochrony osobistej

Asortyment
Okres

uźł.walności
Cena
(zl)

2. Sprz4taczka R - Chustka lub czapka płócienna
R - Fartuch ochrcnny
R - Półbuty (na
spodach przeciwślizgowych)
R - kamizelkaóezękawnik ocieplany

12 miesięcy
18 miesięcy

24 miesięcy
36 miesięcy

I

}0

50

]0
3. Pracownicy łyjezdzaj ący w tercn z

Referafu Budownictwa, Inwestycji,

Ocbrony Środowiska i Środków

Unljnych

R - buty gumowe
R - }<urtka przeciwdeszczowa

48 miesięcy
48 miesięcy

l00
100

R - odzież i obuwie robocze

MlsTRż



ZałącmtkNr 2 do Ztządzenla

Tabela wyliczenia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Lp. Stanowisko prary

Odzież robocza i środki ochrony osobistej

Asortyment Okres
uzfwalności

Cena

l Sprąlaczka Proszek do prania 600 gr
Mydło

1 miesiac
1 miesiac

5zł
zń

l§TRz



ZaĘczrrik Nr 3 do Ztądzenia

Tabela wysokości ekwiwalentu za uzywanie odzieĘ roboczej i jej pranie
dla pracowników

Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Lp. stanowi§ko pracy

Odzież robocza i środki ochrony osobistej

Ekwiwalent Okres
wysokość

ekwiwalentn

l Sprzątaczka za uiyvv ańe o dzieĘ r ob o czr1
za pr anie o dzieĄ r ob o czej

Miesiąc/rocmie
Miesiąc/roczrie

5,75 złl81 zł
3 zł196 zł

2. Pracownicy łyjeżdżjący w teren Z

Referatu Budo\łnictwą Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Śrorlków Unijnych

za u4w anie o dzieżry r ob oczej rocmre
'0 

zł

Mt§TFłZ


