ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA

NR 15/2015

MIASTA I GMINY ŚLESIN

Z DNIA 14 KWIETNIA

2015 ROKU

w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2012 Burmistrza 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 2013 r., poz.594 ze 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
Zmieniam załącznik do
zasad i norm przydziału
indywidualnej, odzieży
wyposażenia, tj. tabelę
i obuwia roboczego dla
brzmienie załącznika do

zarządzenia li 27/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie środków ochrony
i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej i osobistego
norm przydziału
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, który otrzymuje
niniejszego zarządzenia.
§2

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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fQr inż Mariusz Zaborowski

Załącznik do zarządzenia nr 15/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 14 kwietnia 2015 r.

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

Lp.

Stanowisko pracy

1.
l.

2.

3.

2.
Sprzątaczka

Kierowca

Goniec

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

R
R
R
R

koszula
kurtka ocieplana
kurtka przeciwdeszczowa
rękawice ochronne
drelichowe
5. R - trzewiki -przernysłowe
sk./gum.
6. R - fartuch drelichowy
l. R-

2. R3. R4. R5. R4.

5.

Robotnik
gospodarczy

Robotnik
gospodarczy
zatrudniony w ramach
robót publicznych i
prac interwencyjnych

-

kurtka ocieplana
kurtka przeciwdeszczowa
buty letnie
buty zimowe
bluza

Przewidywa

4.
12 m-cy
18 m-cy
12 m-cy
do zużycia
12 m-cy
12 m-cy
6 m-cy
2ok.zimowe
24 m-ce
do zużycia
12 m-cy
18 m-cy
24
18
12
12
12

m-ce
m-cy
rn-cy
m-cy
m-cy

l. R - koszula flanelowa
2. R - kurtka
3. R - trzewiki ochronne
sk./gum.
4. R - ubranie robocze
5. R - rękawice ochronne

12 rn-cy
do zużycia

1. R
2. R
3. R
4. R
5. O

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

- bluza
- spodnie lub ogrodniczki
- koszulka
- czapka drelichowa
- kamizelka ostrzegawcza

6. O - rękawice ochronne
7. O - ochronniki słuchu
8. O - osłona twarzy - przyłbica

Uwagi

nyokres
użytkowania

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

do zużycia
wg atestu
wg atestu

przy pracach
w terenie
do prac przy
wykaszaniu

