ZARZĄDZENIE NR 0050.2.21.2019
Wójta Gminy Lubicz
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie: wprowadzenia „Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego.”
Na podstawie art. 2376, 2377, 233 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego”, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom
bezpłatnie i stanowią własność pracodawcy.
§3
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze winny być przez pracownika
używane w miejscu pracy i zgodnie z ich przeznaczeniem. Pracownik może otrzymać
używaną odzież roboczą (oprócz bielizny osobistej i obuwia), jeżeli przedmioty te zachowały
właściwości użytkowe i odpowiadają wymogom higieniczno-sanitarnym.
§4
1. Środki ochrony indywidualnej mają być użytkowane do czasu utraty ich cech ochronnych,
nie dłużej jednak niż przez okres gwarancji a odzież i obuwie robocze – do czasu utraty
cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.
2. W przypadku wcześniejszego niż przewidziany w załączniku nr 1 zużycia lub zniszczenia
przydzielonych środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia pracownik otrzymuje
nowe na podstawie Protokołu zużycia środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia
roboczego, który stanowi załącznik nr 2 zatwierdzonego przez Kierownika Referatu.
§5
Pracownik jest zobowiązany utrzymywać w należytym stanie odzież, obuwie robocze i środki
ochrony indywidualnej.
§6
1. W „Tabeli norm przydziału ....” określa się przewidywany okres użytkowania dla odzieży
i obuwia roboczego.
2. Dla odzieży ocieplanej okres zimowy liczy się od 1 listopada do 31 marca.

§7
Karty ewidencyjne wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież
i obuwie robocze prowadzą osoby kierujące pracownikami.
§8
1. Pracodawca dopuszcza używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży
i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca wypłaca
ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej na podstawie tabeli norm przydziału
uwzględniającej ich aktualne ceny.
§9
1. Pracownik, z którym został rozwiązany stosunek pracy, obowiązany jest zwrócić pobrane
środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
2. Pracownik, który nie zdał środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego zostanie obciążony równowartością w określonym procencie wynikającym z
czasookresu używania wykazanego w tabeli.
§ 10
1. Nadzór nad przestrzeganiem i realizacja niniejszego zarządzenia sprawuję osobiście.
2. Nadzór nad zarządzeniem i jego aktualizacją sprawuje Specjalista ds. bhp.
3. Zarządzenie ma zastosowanie we wszystkich referatach.
§ 11
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Lubicz Nr.ORG.0152-22/2009 z dnia 27.08.2009 r.
Wójta Gminy Lubicz w sprawie wprowadzenia tabeli norm przydziału środków ochrony
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego”.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Marek Nicewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Lubicz
Nr 0050.21.2019 z 12.04.2019 r.
TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY
I OBUWIA ROBOCZEGO
Lp. Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia
R-robocze O-ochronne

Przewidyw.
okres
używalności

Środki ochrony
indywidualnej

1.

R- ubranie robocze

12 m-cy

1.Okulary lub

R- koszula flanelowa

12 m-cy

przyłbica

R- obuwie robocze

12 m-cy

2.Ochronniki

O- kamizelka ocieplana

24 m-ce

O- czapka ocieplana

do zużycia

O- kurtka p/deszczowa

do zużycia

O- buty gumowe lub gumof

do zużycia

O- rękawice robocze

do zużycia

R- fartuch

12 m-cy

1. Rękawice

R- buty robocze

12 m-cy

gumowe

O- rękawice robocze

do zużycia

Kierowca samochodu

R- fartuch bawełniany

18 m-cy

osobowego

R- buty gumowe lub gumof

18 m-cy

O-rękawice robocze

do zużycia

R- fartuch bawełniany

18 m-cy

1. Rękawice gum.

O- rękawice robocze

do zużycia

2. Maska p/pyłowa

1.Inspektor ds. ochrony

O- kurtka p/deszczowa

do zużycia

środowiska

O- buty gumowe lub gumof

do zużycia

2.Inspektor ds.

R – obuwie

12 m-cy

Magazynier, przyjęcia

O- kurtka p/deszczowa

do zużycia

odpadów na

O- kurtka ocieplana

2 okr/zimow.

składowisku odpadów

O- czapka ocieplana

do zużycia

O – czapka letnia

do zużycia

1/8 etatu przydział

O- rękawice robocze

do zużycia

odzieży i obuwia

R- ubranie robocze

12 m-cy

użytkowany do czasu

R – koszula flanelowa

12 m-cy

zużycia

R- Buty robocze

9 m-cy

2.

3.

4.
5.

Pracownik gospodarczy

Sprzątaczka

Pracownik archiwum

rolnictwa
3.Pracownik ds.
gospodarki odpadami
uczestniczący w
kontroli w terenie

6.

słuchu

1. Okulary
p/słoneczne.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Lubicz
Nr 0050.21.2019 z 12.04.2019 r.

PROTOKÓŁ ZUŻYCIA
ŚROD. OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY,
OBUWIA ROBOCZEGO

JO:

Data pobrania: .............................
Data zużycia: ............................... Nr .........................
Nazwa przedmiotu:

z dnia ...........................

Rodzaj zużycia przedmiotu:

Imię i nazwisko pracownika:

Stanowisko:

Wystawiający:

Wnioskujący (brygadzista):

Kierownik JO:

Data:

Data:

Data:

