
 

 

Zarządzenie nr 0050/214/2019 

      Wójta Gminy Krupski Młyn   

  z dnia 17 października  2019 r. 

 

 

w sprawie:  wprowadzenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, środków  

higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia ochronnego wraz 

z maksymalną kwotą zakupu tych środków, a także w sprawie wprowadzenia instrukcji 

zasad przydzielania, wydawania i użytkowania  środków ochrony indywidualnej, 

środków higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia 

ochronnego dla pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn. 

 

 

Na podstawie art. 233, 2376, 2377 , 2378 , 2379, 237 10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 

r., poz. 2369),  zarządzam co następuje 

 

§1 

 

Z dniem 01 listopada 2019 r. wprowadza się „Tabelę norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia 

ochronnego wraz z maksymalną kwotą zakupu tych środków”, która stanowi załącznik nr 1 do nin. 

zarządzenia. 

 

§2 

 

Zasady przydzielania, wydawania i użytkowania  środków ochrony indywidualnej, środków higieny 

osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia ochronnego reguluje instrukcja 

stanowiąca załącznik nr2 do nin. zarządzenia. 

 

§3 

 

Zobowiązuje się kierowników referatów urzędu gminy do zapoznania podległych pracowników                                                    

z treścią zarządzenia i bezwzględnego jej stosowania i przestrzegania. 

 

§4 

 

Zobowiązuje się kierowników referatów urzędu gminy  do należytego ewidencjonowania wydanej 

odzieży i obuwia roboczego, odzieży i obuwia ochronnego, środków higieny osobistej 

 w kartach ewidencyjnych przydziału ( zał. nr 3 do nin. zarządzenia), środków ochrony 

indywidualnej w kartach ewidencyjnych  przydziału ( zał. nr 4 do nin. zarządzenia),wypłacania 

ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i konserwację odzieży i obuwia  ( zał. nr 5 do nin. 

zarządzenia) wg cennika (załącznik nr 6 do nin. zarządzenia). 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 5 

 

Zobowiązuję pracownika zajmującego się obsługą zadań z zakresu bhp i p.poż. do weryfikowania 

raz w roku wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i konserwację odzieży i obuwia. 

 

§ 6 

 

Zobowiązuję pracownika zajmującego się obsługą zadań z zakresu bhp i p.poż. do bieżącej 

aktualizacji Instrukcji zasad przydzielania, wydawania i użytkowania środków ochrony 

indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia 

ochronnego. 

 

§ 7 

 

Traci moc zarządzenie zarządzenia nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia  

3 kwietnia 2000 r. ze zmianami. 

 

             

            § 8  

 

Zarządzenie obowiązuje od 01 listopada 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 0050/214/2019  

z dnia 17 października 2019 r. 

 

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, 

ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ 

ODZIEŻY I OBUWIA OCHRONNEGO WRAZ Z MAKSYMALNĄ KWOTĄ ZAKUPU 

TYCH ŚRODKÓW 

 

L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia 

R – odzież i obuwie robocze 

O – odzież i obuwie 

ochronne 

O/I – środki ochrony 

indywidualnej 

H –  higiena osobista 

Przewidywany 

okres 

używalności w 

miesiącach 

Wysokość 

maksymalnej 

kwoty brutto 

zakupu  

 

1. Zastępca 

Kierownika USC 

R – garsonka lub sukienka 36 200 zł 

R – półbuty biurowe 36 130 zł 

2. Kierownik Referatu 

Inwestycji, 

Budownictwa, 

Geodezji, 

Rolnictwa, 

Leśnictwa, 

Gospodarki 

Gruntami i 

Ochrony 

Środowiska 

R – buty gumowe do zużycia 40 zł 

R – półbuty 48 100 zł 

O – płaszcz lub kurtka 

przeciwdeszczowa 

do zużycia 100 zł 

O – kamizelka ostrzegawcza do zużycia 10 zł 

O – kask ochronny  do zużycia 60 zł 

3. Zastępca 

Kierownika 

Referatu 

Inwestycji, 

Budownictwa, 

Geodezji, 

Rolnictwa, 

Leśnictwa, 

Gospodarki 

Gruntami i 

Ochrony 

Środowiska 

R – buty gumowe do zużycia 40 zł 

R – półbuty 48 100 zł 

O – płaszcz lub kurtka 

przeciwdeszczowa 

do zużycia 100 zł 

O – kamizelka ostrzegawcza do zużycia 10 zł 

O/I – kask ochronny do zużycia 60 zł 

4.  Stanowisko ds. 

planowania 

przestrzennego i 

geodezji 

R – buty gumowe do zużycia 40 zł 

R – półbuty 48 100 zł 

O – płaszcz lub kurtka 

przeciwdeszczowa 

do zużycia 100 zł 

5. Stanowisko ds. 

gospodarki 

nieruchomościami  

R – buty gumowe do zużycia 40 zł 

R – półbuty 48 100 zł 

O – płaszcz lub kurtka 

przeciwdeszczowa 

do zużycia 100 zł 

6. Kierownik Referatu 

Gospodarki 

R – buty gumowe do zużycia 40 zł 

R – półbuty 48 100 zł 

O – kamizelka ostrzegawcza do zużycia 10 zł 



Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

O/I – kask ochronny do zużycia  60  zł 

O – płaszcz lub kurtka 

przeciwdeszczowa 

do zużycia 100 zł 

7.  Stanowisko ds. 

lokalowych 

(codzienna praca w 

terenie) 

R – buty gumowe do zużycia 40 zł 

R – półbuty 24 100 zł 

R – ubranie drelichowe 24 80 zł 

O – kamizelka ostrzegawcza do zużycia 10 zł 

O – płaszcz lub kurtka 

przeciwdeszczowa 

do zużycia 100 zł 

O/I – kask ochronny do zużycia 60 zł 

8.  Zastępca 

Kierownika 

Referatu 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

R – buty gumowe do zużycia 40 zł 

R – półbuty 24 100 zł 

R – ubranie drelichowe 24 80 zł 

O – kamizelka ostrzegawcza do zużycia 10 zł 

O/I – kask ochronny do zużycia 60 zł 

O – płaszcz lub kurtka 

przeciwdeszczowa 

do zużycia 100 zł 

9.  Stanowisko ds. 

obronnych, obrony 

cywilnej, 

zarządzania 

kryzysowego 

R – buty gumowe do zużycia 40 zł 

R – półbuty 48 100 zł 

O – kamizelka ostrzegawcza do zużycia 10 zł 

O – płaszcz lub kurtka 

przeciwdeszczowa 

do zużycia 100 zł 

10. Sprzątaczka H – ręcznik 12 20 zł 

H – mydło 300 g 2 2,50 zł/200 g 

R – fartuch  24 80 zł 

R – obuwie profilaktyczne 

tekstylne 

24 80 zł 

O/I – rękawice gumowe do zużycia 20 zł/100 szt. 

11. Sprzątaczka  

klatek schodowych 

H – ręcznik 12 20 zł 

H – mydło 300 g 2 2,50 zł/200 g 

R – bezrękawnik ocieplany  do zużycia 80 zł 

R – obuwie profilaktyczne 

tekstylne 

24 100 zł 

O/I – rękawice gumowe do zużycia 20 zł/100 szt. 

12. Robotnik 

gospodarczy 

H – ręcznik 12 20 zł 

H – mydło 300 g 2 2,50 zł/200 g 

H – pasta bhp 500 g 2 3 zł/500 g 

R – ubranie drelichowe 12 80 zł 

R – koszula flanelowa 12 35 zł 

R – trzewiki przemysłowe 

sk./gum. 

12 100 zł 

O/I – rękawice ochronne do zużycia 10 zł 

O – kamizelka ostrzegawcza do zużycia 10 zł 

O – płaszcz lub kurtka 

przeciwdeszczowa 

do zużycia 120 zł 

O – buty gumowe ocieplane do zużycia 100 zł 

O – kurtka ocieplana 

ostrzegawcza 

48 170 zł 

O – spodnie ocieplane  48 150 zł 

O – czapka uszatka do zużycia 20 zł 

O – rękawice ocieplane do zużycia 25 zł 



O – gumowce do zużycia 50 zł 

O – czapka z daszkiem do zużycia 20 zł 

O/I – okulary ochronne do zużycia 30 zł 

O/I – ochronnik słuchu do zużycia 100 zł 

O/I – ochronnik twarzy do zużycia 100 zł 

O/I – kask do zużycia 60 zł 

O – rękawice antywibracyjne do zużycia 50 zł 

O – skarpety 1 para 12 15 zł 

O – kalesony 1 szt. 24 35 zł 

13. Odzież dyżurna  R – fartuch drelichowy do zużycia 50 zł 

O/I – kask ochronny do zużycia 60 zł  

O/I – okulary ochronne do zużycia 30 zł 

O/I – rękawice ochronne do zużycia 10 zł 

O –  kamizelka ostrzegawcza do zużycia 10 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 0050/214/2019 

z dnia 17 października 2019 r. 

 

 

INSTRUKCJA 

zasad przydzielania, wydawania i użytkowania  

  środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego 

oraz odzieży i obuwia ochronnego. 

 

I. Przepisy ogólne 

1. Środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, odzież i obuwie robocze oraz 

odzież i obuwie ochronne przydziela się pracownikom nieodpłatnie na podstawie tabeli 

norm przydziału ww. środków, na poszczególne stanowiska pracy. 

 

2. Przydzielane środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, odzież i obuwie 

robocze oraz odzież i obuwie ochronne powinny być używane przez pracowników w 

miejscu pracy zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

3. Do wykonywania krótkotrwałych prac oraz czynności inspekcyjnych, w czasie których 

może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież, a także ze względu na 

bezpieczeństwo pracy, przydziela się dyżurną odzież roboczą, odzież ochronną i środki 

ochrony indywidualnej. 

 

4. Karty ewidencyjne przydziału zakładają i przechowują kierownicy referatów urzędu gminy. 

 

II. Środki ochrony indywidualnej 

1. Środki ochrony indywidualnej mają na celu zabezpieczenie pracownika przed działaniem 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. 

 

2. Kierownicy referatów urzędu gminy są zobowiązani poinformować pracowników o 

sposobach posługiwania się tymi środkami zapewniającymi skuteczną ochronę przed 

zagrożeniami oraz potwierdzić ten fakt w karcie ewidencyjnej przydziału (załącznik nr 4 do 

nin. zarządzenia). 

 

3. Środki ochrony indywidualnej powinny być używane, konserwowane i odkażane  według 

wskazań zawartych w instrukcji producenta załączonej do wyrobu. 

 

4. Pracownikom należy dostarczyć środki ochrony indywidualnej, które uzyskały certyfikat na 

znak bezpieczeństwa CE i zostały oznaczone tym znakiem oraz posiadają deklarację 

zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 

Posiadają, wydaną w języku polskim przez producenta instrukcję użytkowania, zawierającą 

między innymi sposób przechowywania, używania, czyszczenia, obsługi i dezynfekcji. 

 

 

III. Odzież i obuwie robocze odzież i obuwie ochronne. 

1. Odzież i obuwie robocze oraz odzież i obuwie ochronne przydziela się pracownikom, jeżeli 

odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu a także ze 

względu na wymagania technologiczne , sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

2. Pracownikom należy dostarczyć odzież i obuwie robocze oraz odzież i obuwie ochronne 

spełniające wymagania określone w Polskich Normach. 

 



3.  Pracownikom na stanowiskach: sprzątaczka, robotnik gospodarczy przysługuje 

ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży i konserwację odzieży i obuwia. 

 

4. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i konserwację odzieży i obuwia 

określa załącznik nr 6 do nin. zarządzenia. 

 

5. Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży i konserwację odzieży i obuwia wypłacany będzie 

w odstępach kwartalnych, wg cennika określonego w zał.nr 6 do nin. zarządzenia. 

 

6. Pozostali pracownicy wymienieni w zał. nr 1  nin. zarządzenia będą korzystali z pralni 

mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.  

 

7. Jeżeli pracownik, niezależnie od przyczyny przepracował mniej niż pół miesiąca 

ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży i konserwację odzieży i obuwia nie przysługuje. 

 

8. Pracownikom nie przysługuje możliwość zakupu środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży ochronnej i obuwia ochronnego. Powinny być one wydawane w naturze. 

 

9. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za używanie środków ochrony 

osobistej, odzieży i obuwia roboczego, wydanego do stałego indywidualnego używania 

przez okres dłuższy niż ustalony w tabeli norm przydziału. Odzież robocza i obuwie po 

upływie okresu używalności przechodzi na własność pracownika. 

 

10. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę nabywa uprawnienia do odzieży i obuwia 

roboczego ,odzieży i obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej i środków 

higieny osobistej z dniem przystąpienia do pracy. Pracownik nie może być dopuszczony 

do pracy na danym stanowisku bez środków, o których mowa wyżej.  

 

11. W przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy lub zmiany warunków pracy, do 

czasu aktualizacji tabeli norm, pracownikowi należy przydzielić środki ochrony 

indywidualnej, środki higieny osobistej,  odzież i obuwie robocze oraz odzież i obuwie 

ochronne przysługujące na stanowisku o podobnym charakterze. 

 

12. Studenci i uczniowie odbywający w urzędzie gminy  praktykę zawodową  lub staż 

powinni otrzymać  środki wymienione w zał. nr 1, l.p. 13 tabeli norm przydziału,  na 

okres wykonywania czynności tego wymagających. 

 

13. Używane obuwie robocze, ochronne nie można przydzielać innemu pracownikowi.  

 

14. Podstawą przydziału danych sortów odzieżowych jest aktualna tabela norm przydziału, 

stanowiąca zał.nr 1 do nin. zarządzenia. 

 

IV. Zasady wydawania odzieży i obuwia roboczego, odzieży i obuwia ochronnego. 

1. Odzież i obuwie robocze, odzież i obuwie ochronne, środki ochrony indywidualnej, środki 

higieny osobistej wydawane są przez kierownika  na podstawie tabeli norm przydziału.  

 

2. Kierownicy zobowiązani są do należytego ewidencjonowania wydawanych środków  

ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz 

odzieży i obuwia ochronnego, wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i 

konserwację odzieży i obuwia, w kartach ewidencyjnych przydziału. 

 

3. Odzież dyżurna pobierana będzie w Referacie Organizacyjnym za potwierdzeniem odbioru 

i zwrotu, każdorazowo do wykonywania prac określonych w punkcie I, ppkt 3 instrukcji. 



 

4. W razie przesunięcia pracownika na stanowisko pracy, na którym przysługuje inne 

wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, odzież i obuwie 

robocze oraz odzież i obuwie ochronne, pracownik otrzymuje to wyposażenie według tabeli 

norm przydziału przysługujących na tym stanowisku. 

 

V. Konserwacja i zwrot używanych środków ochrony indywidualnej, środków higieny 

osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia ochronnego. 

1. Konserwacja, naprawa oraz pranie odzieży roboczej i ochronnej, a także naprawa obuwia 

należą do obowiązków pracownika, za wyjątkiem tych, które uległy skażeniu środkami 

chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. 

 

2. W razie utraty, zniszczenia lub przedwczesnego zużycia środków ochrony indywidualnej, 

środków higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia ochronnego 

kierownicy poszczególnych referatów urzędu gminy są zobowiązani wydać pracownikowi 

niezwłocznie inne środki  przewidziane w tabeli norm przydziału. W takim przypadku okres 

używalności danego wyposażenia przedłuża się o niewykorzystany wcześniej okres 

używalności. 

 

3. W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik jest zobowiązany zwrócić równowartość 

pieniężną pobranych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, odzieży 

i obuwia ochronnego z uwzględnieniem stopnia ich zużycia. 

 

4. Obowiązek o którym mowa w pkt. 3 nie dotyczy n/w przypadków: 

-przejście pracownika na emeryturę lub rentę, 

- śmierć pracownika, 

- odejście pracownika do wojska lub ćwiczeń, 

- zwolnienia z pracy z przyczyn pracodawcy, 

- odejście pracownika na urlop wychowawczy, 

- używanie tych przedmiotów przed rozwiązaniem stosunku pracy przez okres 

przekraczający 75% okresu używalności określonego w tabeli norm. 

 

VI. Uwagi końcowe 

1. Do obowiązków pracownika należy utrzymywanie w należytym stanie przydzielonych mu 

środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego 

oraz odzieży i obuwia ochronnego. 

 

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przedłuża się okres 

używalności poszczególnych sortów środków higieny osobistej, środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia ochronnego 

proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia ( np. pracownikom zatrudnionym na 1/2 etatu - 

dwukrotnie ). 

 

3. Okres używalności poszczególnych środków higieny osobistej, środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia ochronnego, przedłuża 

się  o okres absencji chorobowej pracownika trwającej dłużej niż 1 miesiąc. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do  

zarządzenia nr    0050/214/ 2019 

 z dnia 17 października  2019 

 
KARTA  EWIDENCYJNA  PRZYDZIAŁU 

 
(symbol i nazwa komórki) 

ODZIEŻ  I  OBUWIE  ROBOCZE  „R”    ODZIEŻ  I  OBUWIE  OCHRONNE  „O” ŚRODKÓW 

HIGIENY OSOBISTEJ „H” 

Imię i nazwisko pracownika ............................................................................................................................................... NR  KARTY ............................. 

Stanowisko pracy: ............................................................................................................................................................. ROK  ......................................... 

ODZIEŻ,  OBUWIE  ROBOCZE  i  OCHRONNE, ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ 

Lp. Nazwa Ilość szt. Okres użytkowania zgodny 

z Tabelą norm przydziału 

Wielkość 

(rozmiar) 

Pracownik 

Data pobrania Podpis 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 



 

Załącznik nr 4 do  

zarządzenia nr  0050/214/ 2019 

 z dnia 17 października  2019 r. 

 

 
KARTA  EWIDENCYJNA  PRZYDZIAŁU 

 

(symbol i nazwa komórki) ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ „O/I” 

Imię i nazwisko pracownika ...................................................................................................................................... NR KARTY ......................................... 

 

Stanowisko pracy: ..................................................................................................................................................... 

Poz. tabeli norm ................................... 

ROK ..................................................... 

ŚRODKI  OCHRONY  INDYWIDUALNEJ  

Lp. Nazwa Data pobrania 

(wydania) 

Ilość szt. Okres użytkowania 

zgodny z zaleceniami 

producenta 

Data kontroli 

okresowej 

zgodnie  

z zaleceniami 

producenta  

Data 

przeszkolenia  

o sposobie 

posługiwania się 

środkiem 

Podpis  

osoby szkolącej 

Podpis 

pracownika 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 



                 Załącznik nr 5 do  
                                zarządzenia nr  0050/214/ 2019 

 z dnia 17 października  2019 r. 

 
 
 

WYPŁACONY EKWIWALENT PIENIĘŻNY 
ZA PRANIE ODZIEŻY I KONSERWACJĘ ODZIEŻY I OBUWIA 

 
Lp. DATA Imię i nazwisko Kwota w zł Podpis 

pracownika 
UWAGI 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        Załącznik nr 6  
zarządzenia nr  0050/214/ 2019 

z dnia 17 października 2019 r. 

  

 

 
CENNIK 

na 2019 rok 
 

 
 
1. 

 
 

Za pranie i odzieży i konserwację 
 odzieży  i obuwia 

(dla ustalenia ekwiwalentu) 
 
 

 
 

 
 

24 zł./kwartał 

 


