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DyrektoraSzkołyPodstawo*r7:rr^J"Iii:}.#łl#;yskiegowPolkowicach
\l

W sprawie zasad przydziału pracownikom nieodpłatnie środków ochrony
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz zasad gospodarowania
odzieżąi obuwiem roboczym.

Na podstawie ań' 2376-10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
(teks jednolity Dz' U. Nr 21 z 1998r, poz.94 z pÓŹn. zm.)
zarządzam, co następuje

-

1 Kodeksu Pracy

:

s1
1.

'Ż.

3.

4.

5.

Pracownikom W zaleŻnościod zajmowanego stanowiska pracy przysługują
nieodpłatne środkiochrony indywidualnej oraz odzieŻ i obuwie robocze, ktÓrych
rodzai; oraz przewidywany okres używalnościwymieniony jest w załączniku nr 1
do zarządzenia.
Tabela określaczas uŻywania dla zatrudnionych na pełnych etatach.
W przypadku zatrudnienia w innym wymiarze, okres uŻywalności wzrasta
proporcjonalnie do wysokoŚci zatrud nienia.

okres uŻywalności wydawanej odzieŻy i obuwia liczy się od wydania ich
pracownikowi.

W przypadku urlopu bezpłatnego lub innej długotnruałej nieobecności ( co najmniej
1 miesiąc) następuję wydłuzenie okresu uzywalnoŚci przydzielonej odzieŻy,
obuwia roboczego o okres równy nieobecności w pracy lub proporcjonalnie
zmniejszenie ekwiwalentu jeślipracownik ekwiwalent otrzymuje.

W razie utraty lub zniszc zeniaŚrodkow ochrony indywidualnej oraz odzieŻy
i obuwia roboczego, pracodawca zobowiązany jest wydaĆ pracownikowi inne
środki ochrony indywidualnej, odzieŻ i obuwie robocze przewidziane w tabeli.
Jezeli utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nastąpiły z winy pracownika, jest
on zobowiązany uiścićkwotę równą niezamońyzowanej częściwańości
utraconych lub zniszczonych przedmiotów. Podstawę do wydania stanowi
p roto koł p r zedw czes n e g o zuŻy cia odzieŻy l obuw a ro b o cze g o/środ kow o ch ro ny
indywidualnej załącznik nr 2 do zarządzenia.
i

6.

7.

W razie rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany zwrócic:
puoraną odzieŻ lub rÓwnowańość pienięzną tych przedmiotÓw z uwzględnieniem
stopnia ich zuŻycia'
Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŻ i obuwie robocze stanowiąwłasnośÓ
pracodawcy.

8.

Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŻ i obuwie robocze przechodząna
własnośćpracownika w przypadku 75% zuŻycia lub upłynięcia "l a okresu ich
uzytkowania.

s2

'1.

Dopuszcza się uzywanie przez pracownika, zatrudnionego na stanowisku
nauczyciela wychowania fizycznego, za jego zgodą' własnej odzieŻy i obuwia
roboczego, spełniającego Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

2'W przypadku stosowania przez pracownika własnej odzieŻy i obuwia roboczego,

przysługuje mu ekwiwalent pienięzny w wysokości okreŚlonej w załączniku nr 3 do
zarządzenia.

3' Ekwiwalent, o którym mowa w pkt. 2wypłacany będzie w lV kwańale kazdego
roku w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

s3
1. Pracodawca moze nie dopuśÓ pracownika do pracy bez Środkow ochrony

indywidualnej oraz odzieŻy i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na
danym stanowisku pracy.

s4

1'

Pracodawca zapewnia pranie odzieŻy roboczej.

s5
Pracodawca _woŻna prowadzi ewidencję wydawanych środków w postaci
indywidualnych kańotek dla pracownikow szkoły, intendent dla pracowników stołówki
szkolnej i opiekunek dzieci dojeŻdŻających.

s6
W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianej W powyzszym zarządzeniu,
pracodawca indywidualnie podejmuje niezbędne decyzje.

s7
Traci moc Zarządzenie nr 312001 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach
z dnia 02.02.2001r. w sprawie obowiązku pracodawcy w zakresie środkowochrony
indywidualnej oraz odzieŻy i obuwia roboczego dla pracowników, zmienione
zarządzeniem nr 512004 z dnia 01.03.2004r. oraz $ 31 pkt.1-5 Regulaminu Pracy
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyzykowskiego w Polkowicach.

sB
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mocąobowiązującą od
01 września 2011 roku'
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Tabela przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego dla pracowników Szkoły Podstawowej nr {
im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
L.p.

Przewidywany okres
używalnościw
miesiącach w okresach
zimowych (o.z)
do zuŻvcia G'z\
24

Stanowisko
pracy

Zakres wyposazenia
,,R'' - odzieŻ robocza
uo'' - środki ochrony
indywidualnej

Nauczyciel
wychowania
fizycznego

R
R
R
R

Konsenłvator

R-

2 szt

o

ubranie robocze
- trzewiki skórzano/gumowe
- rękawice ochronne
drelichowe
spawalnicze
rękawice
- okulary spawalnicze
- fańuch spawalniczy
- przyłbica
_ wkładki przeciw hałasowe

d.z

- fańuch

12
12

R

o

O

o
o
o
Sprzątaczka

WoŹna

Kierownik
świetlicv
Szef kuchni
Kucharka

R
R

-

-

dres
podkoszulka
spodenki
obuwie sportowe

obuwie zdrowotne

12
12

24
118

18

d.2..
d.z.
d.z.
d.z.
d.z.

o - rękawice gumowe
o - krem ochronny do rąk

wg potrzeb
1szt.l1

R - fańuch
R - obuwie zdrowotne
o - rękawice gumowe
o _ krem ochronny do rąk
o _ kamizelka ciepłochronna
o _ kuńka ciepłochronna

12
12

wg potrzeb
1szt.l1
3 o.z.
dyŻurna d'z

PRAcoWNlcY sToŁoWKl szKoLNEJ
R- fańuch biały

R
R

- fańuch biały + spodnie
- zapaska przednia

tkaninowa
R - czepek biały
R - obuwie na spodach
przeciwślizgowvch

36 dyzurny

2 sztl18
2 szt.l24
d.z.
12

o - rękawice gumowe
o - krem ochronny do
Pomoc
kuchenna

Sprzątaczka

- fańuch biały + spodnie
- zapaska tkaninowa

R
R

przednia
R - czepek biały
R- obuwie na spodach
przeciwŚlizgowych
o - rękawice gumowe
o - krem ochronny do rąk
o- fańuch przedni
wodoodporny
R
R
R
R

Opiekunki
dzieci
dojezdzających
(wykonujące
prace w
stołówce
szkolnej)

d.z.
12

w d{Mwicacrr

\

biały
na spodach

przeciwślizgowych

DOWOZU

R - fańuch biały
R _ fańuch syntetyczny
kolorowy
R - czepek biały
R - obuwie na spodach
przeciwślizgowych
o - rękawice gumowe
o - krem ochronny do rąk

EREZES OGIYIDSA ZNP
1

wg potrzeb
1szt,l1
d.z

-

kolorowy
czepek biały
obuwie na spodach
przeciwślizgowych
rękawice gumowe
krem ochronny do rąk

PRACOWNICY

przy Szkole'jĘfi|lńwolłej Nr

d.z.
12

12
12

- fańuch
- obuwie

R
R

2 sztl18
2 szt.l2{

- fańuch biały
- fańuch syntetyczny

oolntendent

rąk

wg potrzeb
1 szt.l1

wg potrzeb
1 szt.l1
12
12

DZTECt
12
12
d.z.
12

wg potrzeb
1 szt.l1
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PRoToKoŁ
PRzEDWczEsNEGo zUŻYctA oDzlEŻv t oeuwn RoBoczEGo lŚnooxow
OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Pan

(i)

*

.. zatrudniony(a) na stanowisku

zwraca się o wydanie nowej odzieŻy,tj'

z powodu jej przedwczesnego zuŻycia l zniszczenia *. Pzedwczesne zuŻycie l
zniszczenie ** nastąpiło z powodu

Wydać nowe Wymienione Sońy odziezowe odpłatnie/nieodpłatnie.*

Polkowice, dnia

-)

niepotrzebne skreśliÓ.

Niniejszy protokÓł przechowuje się wraz z kańoteką wydania odzieŻy.
ł}. ,
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Tabela

Wysokościekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

stanowisko

Nauczyciel
wychowania
fizycznego

odzieŻ iobuwie

Dres
Podkoszulka
Spodenki
obuwie spońowe

JTS OGNISKA.ZNP

,y Szkołe fWw6&ą ur l

w {i*&vtcactr
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Przewidywany
okres uŻywalności
w miesiącach
24
12
12

24

Wańość
w przeliczeniu na
okres uŻywalności
50,00zł
40,00zł
40,00zł
120,00zł
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