
Zarządzenie Nr 233/2013
Wójta Gminy Baćkowice

z dnia 21.11.2013r.

w sprawie zasad przyznawania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej.
odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami higieny osobistej pracownikom Urzędu Gminy

w Baćkowicach

Na podstawie art.30 ust. I ustawy z dnia 8 marca I990r.o samorządzie gminnym(Dz .U. z 2013r.
poz.594 z póź. zm.) oraz art.2376-2377 S I Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21,poz.94 z póź.
zm.)

zarządzam, co następuje:

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 _ po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami w trybie art.237
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_ przydziela się nieodpłatnie pracownikom Urzędu Gminy w Baćkowicach - środki ochrony
indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej.

Ustala się szczegółowe zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą
i obuwiem roboczym w Urzędzie Gminy w Baćkowicach - stanowiące załącznik Nr loraz
tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
dla pracowników Urzędu Gminy w Baćkowicach, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze pracownik może nabywać we
własnym zakresie w sklepach z odzieżą BHP -za rekompensatę pieniężną wypłaconą przez
Urząd Gminy w Baćkowicach - na kwotę porównywalną z kwotami zakupów dokonywanych
przez Urząd Gminy w Baćkowicach. W tym celu należy przedłożyć rachunki wystawione na
w/w urząd.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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ZASADY
gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym

w Urzędzie Gminy w Baćkowicach

S 1
I.Urząd Gminy W Baćkowicach zwany "Urzędem" zaopatruje pracowników w środki ochrony
indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej.

Z.Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność Urzędu
i są przydzielane pracownikom nieodpłatnie. Pracownik jest obowiązany utrzymywać je w
należytym stanie.

3.0kres używalności poszczególnych przedmiotów liczy się od dnia ich wydania pracownikowi.
4.Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty cech ochronnych, a odzież i obuwie
robocze do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.

S.Środki ochrony indywidualnej. odzież i obuwie robocze wydane przed wejściem w życie
niniejszego zarządzenia winny być używane do upływu okresu używalności.

!l2
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przedłuża się okres
używalności przydzielonych przedmiotów proporcjonalnie do czasu pracy.

S3
I.Ustala się pranie odzieży roboczej we własnym zakresie. Za wykonanie powyższych
czynności pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Z.Ekwiwalent obejmuje wkład pracy pracownika oraz koszt środków piorących, wody
i energi i elektrycznej.

3.Ekwiwalent pieniężny wypłaca się pracownikowi raz w roku. Nie wlicza się okresu urlopu.
4.Stawki ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży przez pracowników we własnym

zakresie, w okresach miesięcznych, wynoszą:

Stanowisko Ekwiwalent w PLN
Pracownik gospodarczy 10.00
Konserwator 10.00
Ratownik 10.00
Sorzątaczka 10.00
Odzież dyżurna 10.00

S4
W przypadku utraty lub zniszczenia środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego
Urząd jest zobowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie inne środki ochrony osobistej,



odzież i obuwie robocze przewidziane w tabelach norm. Jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły
z winy pracownika, jest on zobowiązany uiścić kwotę równą niezamortyzowanej części środków
ochrony osobistej odzieży i obuwia roboczego. Kwotę tę pracodawca może obniżyć, jeżeli
uzasadniają to okoliczności zniszczenia.

95
Przydział nowych środków ochrony osobistej, następuje po upływie okresu przewidzianego w
tabeli norm lub po uprzednim zwrocie zużytych.

96
W przypadku przesunięcia pracownika na inne stanowisko, na którym przysługuje inne
wyposażenie w środki ochrony osobistej, odzież i obuwie robocze nie przewidziane dla danego
stanowiska - pracownik zobowiązany jest zwrócić w/w lub ich równowartość.
Pracodawca może obliczyć ją uwzględniając stopień zużycia.

p
Wydawane pracownikom rzeczy podlegają ewidencji w imiennych "Kartach Ewidencyjnych
Wyposażenia". Przyjęcie -pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

98
W przypadku zapewnienia na bieżąco przez Urząd Gminy w pomieszczeniach sanitarnych
niezbędnych środków BHP (mydło, ręcznik papierowy, papier toaletowy)- pracownikowi
mogącemu korzystać z powyższych środków nie przysługuje zaopatrzenie w w/w środki.
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TABELA
NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ

ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY
W BAĆKOWICACH

R- odzież i

L.p. Stanowisko Nazwa odzieży Okres obuwie

pracy używalności robocze
O- ochrony

indywidualne

Ubranie drelichowe lub fartuch 12 miesięcy R

Czapka drelichowa lub beret 24 miesiące o

l. Robotnik Buty filcowo-gumowc 12 miesięcy R

gospodarczy Koszula flanelowa 12 miesięcy R

Trzewiki przemysiowe sk. /gum. 12 miesięcy o
Kurtka lub kamizelka ciepłochronna 3 okresy zimowe o
Rękawice robocze do zużycia o

Ubranie drelichowe lub fartuch 12 miesięcy R

Konserwator Buty gumowe 24 miesiące o

2. (Operator Trzewiki skórzano/gumowe 12 miesięcy R

urządzeń) Kurtka lub kamizelka cieplochronna 3 okrcsy zimowe o

Fartuch kwasoodporny lub
wodochronny do zużycia o
Rękawice kwasoodporne do zużycia o
Maska do zużycia o
Okulary ochronne do zużycia o
Czapka lub beret 24 miesiące o

Obuwie robocze /praca na zewnątrz! 12 miesięcy K

Fartuch z tkanin syntetycznych lub
bawełnianych 12 miesięcy

R

3.
Obuwie profilaktyczne /praca R

Sprzątaczka w pomieszczeniu! 12 miesięcy

Ocieplacz bezrękawnik 3 okresy zimowe R

Nakrycie głowy do zużycia R

Rękawice ochronne do zużycia o

Pas bezoicczcństwa do mycia okien Wg instrukcii o

Koszulka z napisem "Ratownik" R
oraz spodenki (komplet) 6 miesięcy

Sandały kąpielowe 6 miesięcy
R

4.
o

Ratownik Czepek kąpielowy do zużycia

Okulary pływackie do zużycia
o
R

Ręcznik kąpielowy 12 miesięcy o
Krem ochronny p. grzybiczy 3 miesiące

5. Odzież Według potrzeb wynikających

dyżurna z zakresu czynności.
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