
     

Zarządzenie Nr 1/2016
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku

z dnia 31.05.2016 r.

w sprawie:  ustalenia regulaminu przydzielania odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej dla pracowników ŚDS

    Na podstawie art. 2376 § 1, 2377 § 1, 2378  §1 i 2379  ustawy Kodeks Pracy  (t. j. Dz. U. 
2014 poz. 1502 ze zm.)  zarządzam co następuje:

§ 1.
Ustalam  Regulamin  przydziału  odzieży  i  obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony 
indywidualnej dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku, stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik   
do Zarządzenia Nr 1/2016 

z dnia 31.05.2016 r.

R E G U L A M I N

w sprawie zasad przydziału pracownikom ŚDS w Osieku środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego.

§ 1
Odzież  ochronna  i  sprzęt  ochrony  osobistej  przydzielana  jest  pracownikom  bezpłatnie 
i stanowi własność ŚDS w Osieku.

§ 2
Stanowiska  pracy,  okres  używalności  oraz  zakres  wyposażenia  pracowników  w  środki 
ochrony  indywidualnej  oraz  odzież  i  obuwie  robocze  określa  Tabela  norm  przydziału 
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego stanowiąca załącznik nr 1 do 
Regulaminu.

§ 3
Pracownik  używa przydzielony mu środek ochrony indywidualnej  spełniający wymagania 
oceny zgodności określone w Polskich Normach do czasu utraty przez ten środek własności 
ochronnych.  Środek,  którego  termin  przydatności  do  użycia  określony  przez  producenta 
minął, uważa się za nieprzydatny do użycia, czyli taki, który utracił własności ochronne.

§ 4
Pracownik  zobowiązany  jest  użytkować  przydzielone  środki  ochrony  indywidualnej  oraz 
odzież i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem i dbać o ich dobry stan.

§ 5
Pracodawca zapewnia pracownikom ekwiwalent  pieniężny za pranie,  konserwację odzieży 
i  obuwia  roboczego w wysokości  10,00 zł.  miesięcznie  dla  kierowcy autobusu i  5,00  zł. 
miesięcznie dla pozostałych pracowników.

§ 6
Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 5 wypłacany jest pracownikom raz w roku na 
podstawie listy sporządzonej przez Kierownika ŚDS.

§ 7
Środki ochrony osobistej i odzież przydzielona pracownikom jest własnością pracodawcy.

§ 8
Odzież  i  obuwie  robocze  po  upływie  okresu  ich  używalności  przechodzi  na  własność 
pracownika.

§ 9
Po  rozwiązaniu  lub  wygaśnięciu  umowy  o  pracę  pracownik  jest  zobowiązany  zwrócić 
w terminie 7 dni przydzielone rzeczy pracodawcy, jeżeli okres ich używalności nie minął.

§ 10
Wydawane  pracownikom  rzeczy  podlegają  ewidencji  w  Kartach  osobowych  przydziału 
środków ochrony indywidualnej  oraz  odzieży i  obuwia  roboczego dla  pracowników ŚDS 
według załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 
roboczego dla pracowników ŚDS w Osieku.

Lp. Stanowisko pracy
Zakres wyposażenia

R-odzież i obuwie robocze
O-środki ochrony indywidualnej

Przewidywany okres 
używalności w 

miesiącach, w okresach 
zimowych (oz)

i do zużycia (dz)

1. Kierowca autobusu

R-kurtka ocieplana
R-ubranie robocze
R-czapka robocza
R-trzewiki robocze
O-rękawice ochronne
O-kamizelka ostrzegawcza

3 oz
12 m-cy
24 m-cy
24 m-cy

d.z
d.z

2. Opiekun
O-rękawice ochronne
O-kamizelka ostrzegawcza 
O-fartuch przedni 
O-buty profilaktyczne

d.z
d.z
d.z
d.z

3. Pedagog

O-rękawice ochronne
O-kamizelka ostrzegawcza 
O-fartuch przedni 
O-buty profilaktyczne

d.z
d.z
d.z



Załącznik nr 2 Regulaminu

KARTA OSOBOWA

przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży

i obuwia roboczego dla pracowników ŚDS w Osieku

Imię i nazwisko pracownika ……………………..................................................  

Stanowisko pracy ………………………………………………………………… 

Okres zatrudnienia ……………………………………………………………….

Lp. Zakres wyposażenia Okres używalności Pokwitowanie odbioru/ data
1. R- czapka robocza 24 m-ce
2. R- ubranie robocze 12 m-cy

3.   R- trzewiki robocze     24 m-ce
4.  R- buty gumowe    24 m-ce
5. R- kurtka ocieplana 3 okresy zimowe
6. R- buty filcowo gumowe 3 okresy zimowe
7. O- kurtka przeciwdeszczowa 24 m-cy
8. O- fartuch roboczy 12 m-cy
9. O- kamizelka ostrzegawcza do zużycia
10. O- rękawice ochronne do zużycia
11. O-obuwie profilaktyczne 12 m-cy
12. O-fartuch przedni gumowy do zużycia
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.


