Regulamin przydzielania pracownikom
Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
środków utrzymania higieny osobistej

Na podstawie art. 2376 ,2377 ,2378 ,2379 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr
21, poz. 94 z 1998 r. z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:
§1
1. W celu zabezpieczenia pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, a także ze względu na
bezpieczeństwo i higienę pracy - przydziela się nieodpłatnie pracownikom szkoły środki
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
2. Ustala się tabelę norm przydziałów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego dla pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie stanowiącą Załącznik Nr 1 oraz
tabelę norm przydziału środków czystości i herbaty dla pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w
Działdowie stanowiącą Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
§ 2.
1. Środki ochrony indywidualnej mogą być użytkowane do czasu utraty ich cech ochronnych.
2. Przy ustalaniu rzeczywistego okresu używania nie uwzględnia się nieobecności w pracy
trwającej ponad 30 dni kalendarzowych/ np. choroba, urlop bezpłatny, macierzyński ,
świadczenie rehabilitacyjne itp./ z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego.
3. Przez środki ochrony indywidualnej należy rozumieć urządzenia lub wyposażenie
przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym
zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub
bezpieczeństwo pracy.
§ 3.
1. Środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna i obuwie robocze są przydzielane
pracownikom bezpłatnie i stanowią własność zakładu pracy.
§ 4.
1. Środki ochrony indywidualnej winny być przez pracowników użytkowane w miejscu
pracy i zgodnie z przeznaczeniem.
2. Pracownik, któremu przydzielono środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i
obuwie robocze ponosi odpowiedzialność za ich właściwe użytkowanie.

§ 5.
Na podstawie indywidualnego wniosku pracownika Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie
może wyrazić zgodę na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.
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§ 6.
Prawo do otrzymania środków ochrony indywidualnej nauczyciel lub pracownik nabywa z
dniem zawarcia umowy o pracę, a traci z dniem rozwiązania stosunku pracy.
Ze względu na możliwość mycia rąk w łazienkach dla personelu oraz korzystania z mydła
w płynie, środki czystości tj. mydło nie są wydawane indywidualnie nauczycielom i
pracownikom administracji.
Ze względu na charakter pracy, pracownikom obsługi wydawane są indywidualnie ręczniki
oraz 100g mydła raz na 12 miesięcy zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
Do gabinetów chemii, fizyki i biologii wydawane są ręczniki raz na 24 miesiące zgodnie z
Załącznikiem Nr 4.
W przypadku temperatury powyżej 25oC pracownikom wydawana jest woda mineralna w
ilości zaspokajającej potrzeby pracownika.
Środki ochrony indywidualnej oraz środki utrzymania higieny osobistej przydzielane są
proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
§ 7.

Do ustalenia terminu wydania odzieży zimowej i obliczania uzasadnienia zużycia przyjmuje się
okres sześciu miesięcy licząc od 1 października do 31 marca.
§ 8.
W razie utraty, zniszczenia lub przedwczesnego zużycia ochrony osobistych, oraz odzieży i
obuwia roboczego należy wydać przewidziane w Tabeli norm nowe ochrony osobiste, odzież i
obuwie robocze. Jeśli zniszczenie to nastąpiło z winy pracownika, podlega on obciążeniu kwotą
równą nie zamortyzowanej części wartości przedmiotów.
§ 9.
W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik jest zobowiązany zwrócić Zakładowi
pracy pobrane ochrony osobistej , odzież i obuwie.
§ 10.
Odzież i obuwie robocze nie podlegają zwrotowi w razie:
- przejścia pracownika na emeryturę lub rentę
- śmierci pracownika
- przekroczenia 75% okresu użyteczności, określonego w tabeli norm
§ 11.
1. Za zgodą pracownika, pranie i czyszczenie może on dokonać we własnym zakresie.

2.

Za czynność tę przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów
poniesionych przez pracownika. Koszty te ustala się w wysokości 10,00 zł. miesięcznie, płatne
w drugim półroczu.
3. Wykaz uprawnionych do wypłaty ekwiwalentu za pranie stanowi Załącznik Nr 3 .
Ekwiwalent jest wypłacany wszystkim uprawnionym pracownikom w wysokości zatrudnienia
pracownika w danym okresie użytkowania odzieży.

§ 12.
Gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym jest
ewidencjonowane oddzielnie dla każdego pracownika ( karta ewidencyjna wyposażenia ).
§ 13.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2013r.

Zatwierdził :
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie
Adam Stolarski

Załącznik Nr 1 do
Regulaminu przydzielania pracownikom
środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia ochronnego, środków utrzymania
higieny osobistej w Zespole Szkół Nr 1
w Działdowie
z dnia 05.06.2013r.

TABELA NORM WYPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW I
UPRAWNIONYCH
STANOWISK PRACY USTALONA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
NR 1 W DZIAŁDOWIE
L.p

1

2

3

4

Stanowisko

Bibliotekarz –
pracownik biblioteki

Konserwator
Pracownik
sprzątający teren
wokół obiektu *1

Zakres wyposażenia:
R – odzież i obuwie
robocze
O – ochrony
indywidualne
R – fartuch z tkanin
syntetycznych
R – trzewiki profilaktyczne
tekstylne
R – czapka drelichowa
R – ubranie drelichowe lub
fartuch drelichowy
R – trzewiki sk./gum
O – kurtka ciepłochłonna
O – kurtka
przeciwdeszczowe
O – buty filcowo – gumowe
O – czapka ocieplana
O – rękawice ochronne
drelichowe

R – czapka drelichowa
R – ubranie drelichowe lub
kombinezon drelichowy
R - trzewiki sk./gum
O – rękawice drelichowe
O – szelki lub pas
bezpieczeństwa
Hydraulik
R – ubranie drelichowe
(konserwator sieci
robocze lub fartuch
wodnokanalizacyjnej) R – czapka drelichowa
*1
R - trzewiki sk./gum
R – koszula flanelowa
Elektromonter
( remonty,
konserwacja)
*1

Przewidywany okres
używalności w
miesiącach w okresach
zimowych (o.z) i do
zużycia (d.z)
d.z.
24 m-cy
24 m-cy
18 m-cy
24 m-cy
4 ok.zimowe
d.z
3 ok. zimowe
d.z.
d.z.

24 m-cy
18 m-cy
24 m-cy
d.z.
wg. instrukcji
18 m-cy
24 m-cy
18 m-cy
12 m-cy

Ilość 1
szt./par

5

6
7

8
9

10
11

Kierownik
administracyjnogospodarczy obiektu,
ośrodka wczasowego
Nauczyciel biologii
Nauczyciel chemii

Nauczyciel fizyki
Nauczyciel
wychowania
fizycznego
Nauczyciel PO
Pracownicy obsługi
(Woźna,Sprzątaczki )

O – buty gumowe wg
potrzeb
O – rękawice brezentowe
R –trzewiki**

d.z

R- fartuch roboczy
R – fartuch roboczy
O – fartuch ochronny
gumowy
O – okulary ochronne
R – fartuch roboczy
R –dres
R – podkoszulka
R – obuwie sportowe
R – fartuch roboczy
R - fartuch
roboczy/stylonowy
O – obuwie profilaktyczne
tekstylne
O – rękawice gumowe wg
potrzeb

d.z
d.z.
dyżurny

d.z.
24 m-cy

d.z.
d.z.
d.z. (min.36 m-cy)
12 m-cy
d.z. (min.24 m-cy)
d.z.
24 m-cy
24 m-cy
d.z.

Ok. zimowy – okres zimowy należy uważać okres od 1 października do 31 marca.
*1- jeżeli istnieje takie stanowisko
* * - przyznano obuwie ze względu na nadzór i kontrolę nad obiektem kotłowni i
ośrodka wczasowego odległego od miejsca pracy.
Pracodawca w porozumieniu zakładową organizacją związkową ustalił tabelę norm
przydziału niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego dla uprawnionych stanowisk pracy.
Sporządziła –
Akceptują związki zawodowe ZNP –

Zatwierdził :
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie
Adam Stolarski

Załącznik Nr 2 do
Regulaminu przydzielania pracownikom
środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia ochronnego, środków utrzymania
higieny osobistej i herbaty w Zespole Szkół Nr 1
w Działdowie
z dnia 05.06.2013r.

TABELA NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I
HERBATY W ZESPOLE SZKÓL NR 1 W DZIAŁDOWIE
Lp. Nazwa stanowiska

1.

2.

3.
4.

Pracownicy
administracyjnobiurowi
Konserwator,
Pracownik
sprzątający teren
wokół obiektu
Obsługa(sprzątaczki,
woźna)
Nauczyciele

Ręcznik 1 szt.
na 12 m-cy

100 g
mydła na
12 m-cy

x

x

x

x

Mydło w płynie w dozownikach i ręczniki papierowe na bieżąco uzupełniane – do wspólnego
użytkowania w ubikacjach.
Pracodawca w porozumieniu zakładową organizacją związkową ustalił tabelę norm
przydziału środków czystości dla uprawnionych stanowisk pracy.
Sporządziła –
Akceptują związki zawodowe ZNP –

Zatwierdził :
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie
Adam Stolarski

Załącznik Nr 3 do
Regulaminu przydzielania pracownikom
środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia ochronnego, środków utrzymania
higieny osobistej i herbaty w Zespole Szkół Nr 1
w Działdowie
z dnia 05.06.2013r.

NORMY EKWIWALENTU ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA
PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE
Lp.

1.

2.

Stanowisko

Stawka
Konserwator,
Pracownik sprzątający
teren wokół obiektu
Pracownicy obsługi
(woźna, sprzątaczki )

Za pranie
fartucha
stylonowego
i ręcznika
12 m-cy
10,00 zł
-

120,00

Za pranie
ubrania
roboczego,
koszuli i
ręcznika 12 mcy
10,00 zł
120,00

-

Pracodawca w porozumieniu zakładową organizacją związkową ustalił tabelę normy
ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla uprawnionych stanowisk pracy.
Sporządziła –
Akceptują związki zawodowe ZNP –

Zatwierdził :
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie
Adam Stolarski

Załącznik Nr 4 do
Regulaminu przydzielania pracownikom
środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia ochronnego, środków utrzymania
higieny osobistej i herbaty w Zespole Szkół Nr 1
w Działdowie
z dnia 05.06.2013r.

TABELA NORMY PRZYDZIAŁU RĘCZNIKÓW DO
GABINETÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE
Lp.

Nazwa gabinetów

Ręcznik 1 szt. raz na
24 m-ce
x

1.

Gabinet chemii s.222

3.

Gabinet fizyczno-chemiczny
s. 223

x

4.

Gabinet biologii s. 132

x

Pracodawca w porozumieniu zakładową organizacją związkową ustalił tabelę normy
przydziału ręczników do gabinetów.
Sporządziła –
Akceptują związki zawodowe ZNP –

Zatwierdził :
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie
Adam Stolarski

