ZARZĄDZENIE
Burmistrza

NR 27/2012

Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 19 listopada

2012 roku

w sprawie zasad i norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny
osobistej i osobistego wyposażenia.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.159l z późn.zm.) oraz art. 233 i 2376-10 Kodeksu pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§1
l. Ustalam i wprowadzam zakładowe normy przydziału środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego z okresem ich użytkowania dla pracowników
wykonujących pracę
na stanowiskach wymienionych
w tabeli norm przydziału,
stanowiącej załącznik nr l do Zarządzenia.
2. Okres używalności środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
liczony jest od dnia wydania wyposażenia.
§2
l. Pracownik nabywa prawo do odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia z dniem podjęcia
pracy.
2. Środki ochrony indywidualnej
oraz odzież i obuwie robocze przydzielane są
pracownikom bezpłatnie i stanowią własność pracodawcy.
3. Po upływie okresu użytkowania środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze przechodzą na własność pracownika.
§3
Okres używalności środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla
osób uprawnionych do ich otrzymania, wymienionych w załączniku nr l, a zatrudnionych
w niepełnym wymiarze, wydłuża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
§4
Przy ustalaniu rzeczywistego czasu używania odzieży i obuwia uwzględnia się czas
przepracowany wraz z urlopem wypoczynkowym.
Wyłącza się okresy nieobecności
pracownika w pracy trwającej jednorazowo ponad 2 miesiące (np. choroba, urlop bezpłatny,
urlop macierzyński itp.).
§5
Przydział przechodzi na własność pracownika bez obowiązku zwrotu jego wartości w razie
rozwiązania umowy o pracę w przypadku przejścia pracownika na emeryturę lub rentę oraz
po upływie 75 % okresu używalności.

-

§6
1. Na stanowiskach pracy wymienionych w tabeli norm, dopuszcza się używanie przez
pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego,
spełniającego
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego przysługuje w zamian za
przydział odzieży i obuwia, ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich
aktualne ceny.
§7

1. Pracownicy wykonują pranie odzieży roboczej we własnym zakresie.
2. Za powyższe czynności pracownikom przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości
odpowiadającej poniesionym kosztom.
3. Ekwiwalent wypłacany jest wszystkim uprawnionym pracownikom
w jednakowej
wysokości, w okresach rocznych.

§8
1. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymają ekwiwalent
pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie i konserwację
odzieży w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.
2. Pracownikom zatrudnionym trakcie roku przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości
proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.
§9

Obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za odzież i obuwie robocze oraz ekwiwalentu za pranie
i konserwację odzieży roboczej za dany rok kalendarzowy dokonuje pracownik prowadzący
sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypłata ekwiwalentu następuje do końca marca
danego roku kalendarzowego lub w ostatnim miesiącu zatrudnienia.

§ 10
Pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie przysługują
higieny osobistej w ilości 1 mydło na miesiąc oraz herbata w ilości 100 g na miesiąc.

środki

§1l
Zgodnie z art. 23i la § 1 pkt 4 Kodeksu pracy Zarządzenie przedłożono
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie i zostało ono zaakceptowane.

do konsultacji

§ 12
Traci moc Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 13 stycznia 2012
roku w sprawie zasad i norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej
i osobistego wyposażenia.
§13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr l do Zarządzenia nr 27/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 19 listopada 2012 r.

Tabela
norm przydziału środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie

Lp.

Stanowisko pracy

1.

2.

l.

Sprzątaczka

Rodzaj odzieży
R- odzież i obuwie robocze
0- ochrony indywidualne
3.
l. R - chustka na głowę
2. R - fartuch drelichowy lub z tkanin
syntetycznych
..,
J. R - trzewiki profilaktyczne tekstylne
4. R - rękawice gumowe
S. R - kalosze gumowe
6. R - kamizelka ciepłochłonna

2.

Kierowca

1.
2.
3.
4.
S.
6.

R
R
R
R
R
R

3.

Goniec

1.
2.
3.
4.
S.

RRRRR-

4.

Robotnik gospodarczy

l.
2.
3.
4.
S.

R
R
R
R
R

S.

Robotnik gospodarczy
zatrudniony w ramach robót
publicznych i prac
interwencyjnych

l. R - bluza
2. R - spodnie lub ogrodniczki
3. R - koszulka
4. O - kamizelka ostrzegawcza (dla
pracowników pracujących
w terenie)
S. O - rękawice ochronne

- koszula
- kurtka ocieplana
- kurtka przeciwdeszczowa
- rękawice ochronne drelichowe
- trzewiki -przernysłowe sk./gum.
- fartuch drelichowy
kurtka ocieplana
kurtka przeciwdeszczowa
buty letnie
buty zimowe
bluza

12 m-cy
18 m-cy
12 rn-cy
do zużycia
12 rn-cy
12 m-cy
6 m-cy
2ok.zimowe
24 m-ce
do zużycia
12 m-cy
18 rn-cy
24 m-ce
18 m-cy
12 m-cy
12 m-cy
12 m-cy

- koszula flanelowa
- kurtka
- trzewiki ochronne sk./gum.
- ubranie robocze
- rękawice ochronne
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Przewidywany
okres
użytkowania
4.

6 rn-cy
24 rn-ce
12 rn-cy
12 m-cy
do zużycia
24 m-ce
24 m-ce
6 m-cy
do zużycia

do zużycia
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inż. Mariusz. Zaborowski

