
ZARZ1\DZENIE NR ORG.120.25.2019 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 24 maja 2019 roku 

w sprawie okreslenia zasad przydzialu pracownikom Urz~du Gminy w Baboszewie srodk6w 
ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego, ekwiwalentu pieni~znego za stosowanie 
wlasnej odziezy i obuwia roboczego oraz za pranie odziezy roboczej. 

Na podstawie art. 2376-2377 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2018, poz. 1502 
z pain. zm.), Rozporz'!dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie 
ogalnych przepisaw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z pai n. zm.) 

oraz § 15 Regulaminu Organizacyjnego Urz~du Gminy Baboszewo wprowadzonego Zarz'!dzeniem 
Nr ORG.120.23.2019 Wajta Gminy Baboszewo z dnia 24 maj a 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Urz~du Gminy w Baboszewie, zarzqdzam co nast~puje: 

§1. 

1. Us tala si~ zasady przydzialu pracownikom Urz~du Gminy w Baboszewie srodkaw ochrony 
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz stanowiska pracy, na ktarych mozliwe jest 
uzywanie wlasnej odziezy - zalqcznik nr 1. 

2. Ustala si~ wysokosc ekwiwalentu pieni~znego za stosowanie wlasnej odziezy i obuwia roboczego, 
oraz wysokosc ekwiwalentu jednorazowego prania odziezy roboczej (ochronnej) we wlasnym 
zakresie - zalqcznik nr 2. 

§2. 

Wprowadza si~ wzory dokumentaw stosowanych w procedurze przyznawania i wydawania 
pracownikom srodkaw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wy placania 
ekwiwalentaw pien i~znych przyslugujqcych pracownikom z tytulu uzywania wlasnej odziezy i obuwia 
roboczego oraz z tytulu prania odziezy roboczej (ochronnej): 

1) Kana ewidencyjna przydzialu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkaw ochrony indywidualnej 
- zalqcznik nr 3. 

2) Ewidencja przyznanych ekwiwalentaw - zalqcznik nr 4. 
3) Protokal przedwczesnego zuzycia odziezy - zalqcznik nr 5. 

4) Oswiadczenie pracownika zatrudnionego na stanowisku, na ktarym niezb~dne jest uzywanie 

odziezy i obuwia roboczego, 0 wyrazeniu zgody na uzywanie wlasnej odziezy i obuwia 
roboczego - zalqcznik nr 6. 

§3. 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza si~ Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikom Referataw. 

§4. 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 czerwca 2019r. 

mgr inz. Eo ' Janusz Piefruszewski 



Zalljcznik Nr I 
do Zarzljdzenia Nr ORG.120.25.2019 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 24 maja 20 19r. 

Zasady przydzialu pracownikom Urz~dzie Gminy Baboszewo 
srodk6w ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego. 

§l. 
Ustala siC; nastc;pujljce zasady przydzialu srodk6w ochrony indywidualnej, obuwia roboczego i odziezy 

roboczej: 
I) srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze slj przydzielone pracownikom 

bezplatnie i stanowilj wlasnosc zakladu pracy, 
2) wydane pracownikom srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze podlegajlj 

ewidencji w imiennych KARTACH EWIDENCYJNYCH WVPOSAZENIA, i przyjc;cie ich 

pracownik potwierdza podpisem, 
3) srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze slj uzytkowane do uplywu okresu 

uzytkowania okreslonego w tabeli norm lub do czasu utraty cech uzytkowanych w stopniu 
uniemozliwiajljcym dokonanie naprawy, 

4) przydzial odziezy i obuwia roboczego przysluguje pracownikowi po uplywie okresu 

uzytkowania okreslonego w tabeli norm, 
5) w razie utraty nadzwyczajnej lub zniszczenia srodk6w ochrony indywidualnej oraz odziezy 

i obuwia roboczego przed uplywem okresu uZytkowania okreslonym w tabeli norm, 
pracownikowi nalezy przydzielic nowe srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie 
robocze po wczesniejszych oglc;dzinach zuzycia dokonanych przez pracownika sluzby BHP 
i udokumentowanie protokolem zuzycia, 

6) w przypadku rozwiljzania stosunku pracy pracownik zobowiljzany jest zwr6cic pobranlj odziez 

roboczlj i ochronnlj, jezeli nie uplync;la polowa okresu uzywalnosci przewidzianej tabellj norm 
przydzialu lub 2 lata w przypadku odziezy, kt6rej termin przydatnosci okreslono jako "do 
zuzycia", 

7) w przypadku rozwiljZania stosunku pracy pracownik zobowiljzany jest zwr6cic pobranlj odziez 
roboczlj i ochronnlj, jesli tego nie zrobi musi oddac wartosc pienic;znlj tych rzeczy, 

8) pracownik jest zobowiljZany utrzymac w naleZytym stanie przydzielone mu srodku ochrony 
indywidualnej, 

9) pracownik zobowiljzany jest uzytkowac przydzielonlj odziez i obllwie robocze wylljcznie 
podczas swiadczenia pracy, 

10)przy okreslaniu okres6w uzytkowania przydzielonej odziezy i obuwia roboczego nie 
uwzglc;dnia siC; pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych, 

II) pracownikowi zatrudnionemu w niepelnym wymiarze czasu pracy okres uzywalnosci, 
przedluza siC; odwrotnie proporcjonalnie do wymiaru etatu, 

12)odziez i obuwie robocze po uplywie okresll ich uzywalnosci przechodzlj na wlasnosc 
pracownika, z wyjljtkiem odziezy oznakowanej nazwlj firmy. 

§2. 
Ustala SIC; zasady llzywania wlasnej odziezy i obuwia roboczego, spelniajljcych wymagama 
bezpieczenstwa i higieny: 

I) Dopuszcza siC; stosowanie przez pracownik6w wlasnej odziezy obuwia roboczego 
spelniajljcego wymagania bezpieczenstwa i higieny. 



2) Stanowiska, na kt6rych dopuszcza siy uzywanie wlasnej odziezy i obuwia roboczego, okreSla 

tabela nonn przydzialu srodk6w ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej i obuwia 

roboczego dla poszczeg61nych stanowisk pracy wykonywanej na rzecz Urzydu Gminy 

Baboszewo. 
3) Za stosowanie wlasnej odziezy i obuwia roboczego pracownikowi przysluguje ekwiwalent 

w wysokosci okreSlonej w Zalqczniku nr 3 do zarzqdzenia. 

4) Ekwiwalent za uzywanie wlasnej odziezy i obuwia oraz pranie pomniejsza siy proporcjonalnie 

w przypadku kazdej nieobecnosci pracownika przyj mujqc, ze srednio w miesiqcu jest 22 dni 

pracujqcych. 

§3. 

Wprowadza siy tabely norm przydzialu srodk6w ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej i obuwia 

roboczego dla poszczeg61nych stanowisk pracy wykonywanej na rzecz Urzydu Gminy Baboszewo. 

Tabela norm przydzialu srodkow ochrony indywidualnej, odzieZy i obuwia roboczego 

dla pracownikOw Urz~du Gminy w Baboszewie 

Okres 
uZywalnosc 

Zespol Zakres wyposazenia Liczba 
- m-ce 

- do zUZycia 
Lp. ( Stanowisko R - odziez i obuwie roboczego - szt. Uwagi 

pracy) 0 - srodki ochrony indywidualnej - par. 
(d.z.) 
-wg 

producenta 
(w.z.p) 

Robotnik R - ubranie robocze I kpl d.z. 
gospodarczy, (kurtka ochronna, spodnie/ogrodniczki) 

operator koparki, R - obuwie robocze I para 18-mcy 

konserwator, R - Koszulalt shirt 2 sz!. d.z. 

stolarz, murarz, o - rykawice ochronne 1 sz!. d.z. * zakres 

elektryk, 0- kamizelka ostrzegawcza 1 szt. w.z.p 
wyposazenia 

ustalany przez 
kierowca 0 - okulary ochronne* 1 sz!. w.z.p przelozonego dla 
ciqgnika o - helm ochronny* 1 sz!. w.z.p poszczeg61nych 

i pozostali o - zatyczki do uszu* 1 para d.z. pracownik6w 

1. pracowl1lcy na 
stanowiskach dopuszczalne 
fizycznych, jest slosowanie 
wtym wlasnej odziety 

pracowl1lcy i obuwia 

zatrudnieni roboczego 

W ramach prac 
interwencyj nych, 
rob6t 
publicznych 



Kierowca dopuszczalne 

(autobusu, R - obuwie robocze 1 para 18-mcy jest stosowanie 
2 wlasnej odziety 

samochodu i obuwia 
dostawczego) roboczego 

R- Fartuch 2 szt. d.z. dopuszczalne 

R - Obuwie robocze 1 szt. 36-mcy jest stosowanie 
3 Sprz'ltaczka o - r~kawice gumowe 1 szt. d.z. 

wlasnej odziety 
i obuwia 

roboczego 



Zalqcznik Nr2 

do Zarzqdzenia Nr ORG.120.25.20 19 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 24 maja 20 19r. 

Wysokosc ekwiwalentu za stosowanie wlasnej odziety i obuwia roboczego 
oraz ekwiwalentu za pranie odziety roboczej we wlasnym zakresie 

§ 1. 
Ustala siy maksymalne stawki ekwiwalentu za stosowanie wlasnej odziezy i obuwia roboczego praz 

pranie odziezy we wlasnym zakresie wedlug ponizszej tabel i: 

Maksymalna kwota ekwiwalentu 

Lp. Rodzaj stanowiska pracy Stosowanie wlasnej 
Pranie we wlasnym 

odziety i obuwia 
zakresie 

I'Oboczego 

Murarz 
Stolarz 

Elektryk 

Kierowca (autobusu, ciqgnika, samochodu 
dostawczego) 

1. Operator koparki 40 zl 10 zl 
Konserwator 

Robotnik gospodarczy 
Pozostali pracownicy na stanowiskach 

fizycznych, w tym pracowni<.:y zatrudnieni 
w ramach prac interwencyjnych i rob6t 

publicznych 

3. S przqtaczka 10 5 zl 

§ 2. 

I. Stawki ekwiwalentu za stosowanie wlasnej odziezy i obuwia roboczego praz pranie odziezy we 

wlasnym zakresie mogq zostac ustalane indywidualnie dla poszczeg61nych stanowisk pracy 

w zaleznosci od charakteru wykonywanych obowiqzk6w oraz okresu zatrudnienia. 

2. W celu przyznania kwoty innej niz maksymalna stawka ekwiwalentu sporzqdza siy pisemne 

uzasadnienie zastosowania indywidualnej stawki . 

3. Zakres przydzialy odziezy i obuwia roboczego oraz ekwiwalent ustala bezposredni przelozony 

w porozumieniu z W6jtem Gminy. 



PanlPani: 
Stanowisko: 

Nazwa 
Lp. przedmiotu 

Zal,!cznik Nr 3 
do Zarz,!dzenia Nr ORG.l20.25 .2019 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 24 maja 2019r. 

Karta ewidencyjna przydzialu odziezy i obuwia roboczego 
oraz srodkow ochrony indywidualnej 

Potwierdzenie 
Okres 

Jednostka Data Data 
(pod is) Numer 

uzywalnosci 
miary pobrania zdania Liczba protokolu Uwagi 

(miesi~ce) Odbioru Zdania strat 



Imi~ i 
Lp. Nazwisko 

pracownika 

Zall'!cznik N r 4 
do Zarzqdzenia Nr ORG.J 20.25 .201 9 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 24 maja 20 19r. 

Ewidencja przyznanych ckwiwalent6w 

-- - -- - - - - ~ - -~ - -
Ekwiwalent 

za 
uZywanie za pranic Data 

Stanowisko Kwota Uwagi 
wlasnej odzicZy przyznania 

odziczy roboczcj 
roboczej 



ProtokOl Nr .... 

Zal~cznik Nr 5 
do Zarz~dzenia Nr ORG.120.25.201 9 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 24 maja 20 19r. 

przedwczesnego zniszczenia bljdi utraty odzieiy roboczej, obuwia roboczego, 

srodk6w ochrony indywidualnej 

Pracodawca postanawia uznac przedwczesne (zuzycie - zniszczenie - utrate;) przedzielonego 
przedmiotu tabe l~ norm. 

(okrdlic rodzaj odzidy, obuwia roboczego, srodk6w ochrony indywidualnej ) 

Be;d~cej na stanie Pana(i) 

Zatrudnionego (zatrudnionej) na stanowisku 
..... ....... . .. ... ...... . . .... .... ......... . . . .... . . ...... .. .. ............ . ........................ . ..... . .... .. . .. . ......... 

przedmiot utracil cechy uzytkowe, ochronne w stopniu umozliwi aj~cym jego naprawe;, koszt naprawy 
przekracza wartosc tego przedmiotu Pracownik wnosi 0 wydanie nowego: 

l ednoczesnie pracownik stwierdza, ze bezposredni~ przyczyn~ zniszczenia lub zuzycia powyzszego 
przedmiotu bylo dzialanie niezawinione przez pracownika lub/i dzialanie czynnik6w zewne;trznych. 

Podpis pracownika 

Podpis pracodawcy 



Imiy i Nazwisko pracownika 

Stanowisko pracy 

Zal'lcznik Nr 6 
do Zarz'ldzenia Nr ORG.120.25.2019 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 24 maja 20 19r. 

Oswiadczenie pracownika 

zatrudnionego na stanowisku, na ktorym niezb~dne jest uzywanie odziezy i obuwia roboczego 
o wyrazeniu zgody na uzywanie wlasnej odzieZy i obuwia roboczego 

Wyrazam zgody na uzywanie do pracy przeze mnie wlasnej odziezy i obuwia roboczego spelniaj'lcych 
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, wymienionych w Zal'lczniku Nr 1 do Zarz'ldzenia 
Nr ORG.120.25.2019 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 24 maja 20 19 roku w sprawie okreslenia zasad 

przydzia!u pracownikom Urzydu Gminy w Baboszewie srodk6w ochrony indywidualnej , odziezy 
i obuwia roboczego, ekwiwalentu pieniyznego za stosowanie wlasnej odziezy i obuwia roboczego oraz 
za pranie odziezy roboczej w zamian za ekwiwalent pieniyzny ustalony w wysokosci wskazanej w tym 
zarz'ldzeniu. 

Podpis pracownika 


