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w sprawie Zasadprzydzie|ania pracownikom środków ochrony ' odz\eŻy i obuwia roboczego'

środkówhigieniczno-sanitarnychorazekwiwalentuzaprarieikonserwację

w oświatowych j ednostk acln organizacyjnych Powiatu Prudnickiego

UCHwAŁA N. .. ł.?1'. ł n?{.Ą i
Z^RZĄDU PoWIATU w PRUDNIKU

z dnia 30 sierPnia 2013 roku

Na podstawie art' 2376-t0 ustawy z dtia26 czerwca 1974r' kodeks pracy

Nr 21, poz.94zpÓŻn'zm') w zvłiązktlzart' 5 ust' 7 pkt' 1 Ustawy zdnia

o systemie oświaty (Dz' U' zŻOO4r'Nr 256' poz' 257Ż zpóżn' zm) Zarząd

co następuje:

(Dz. U. z I998t',

7 wrzęŚnia 1991r'

Powiatu uchwala,

s1.okreŚlaSięzasadyprzydzieianiapracownikomśrodkowochrony,odzieŻy
iobuwiaroboczego,Środkówhigieniczno-sanitarnychotazekwiwalentuzapranie

ikonserwacjęwoŚwiatowychjednostkachorganizacyjnychPowiatuPrudnickiego.

$2.Jednostkidostarczająpracownikomśrodkiochronyindywidualnejposiadające

ceftyfikatnaznakbezpieczeltstwaizostŃyoznakowanetymznakiemorazodzieŻiobuwie

robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach'

$ 3.1' Rodzaje środków ochrony indywidualnej:

a) odzięŻochronna'

b) środki ochrony kończyn górnych'

c) Środki ochrony kończyn dolnych'

d) sprzęt ochrony twarzy i oczu'

e) sprzęt ochrony głowy'

0 sprzęt ochrony słuchu'

g) sprzęt ochrony układu oddechowego'

h) sprzęt chroniący przedupadkiem z wysokości'

') środki izolujące cały organizm'



2. Wykaz odzieŻy i obuwia roboczego oraz środków ochrony jak i okresy ich użytkowania

określa tabela norm stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały'

3. Decyzje dotyczącą zakupu innych środków ochrony, odzieŻy czy obuwia roboczego

niewymienionego w załączntku nr 1 do uchwały podejmuje kierownik jednostki na wniosek

pracownika, zaopiniowany plzęz służbę bhp.

$ 4.1. Srodki ochrony indywidualnej oraz odzteż i obuwie robocze

jednostek.

2. Wydawane Są pracownikom nieodpłatnie' a pracownicy zobowiązant

ich zgodnie z przeznaazenięm.

3. osoba vqiznaczona przez kierownika jednostki sprawuje nadzór

Środkami ochrony otaz odzieżą i obuwiem roboczym, czyli dokonuje

okresy używalności i wydaje w/w asofiyment pracownikom.

4. osoba, o której mowa w ust. 3 powinna odnotować kuŻdą czynnośc w karcie' która stanowi

załącznik nt 2 do uchwały.

$ 5.1.Pracownik nie moze byó dopuszczony do pracy bez środków ochrony orazodzieŻy

i obuwia roboczego przewidzianych dla danego stanowiska pracy oraz bez odpowiedniego

szkolęnia dot. zasad posfugiwania się tymi środkami.

2. Przydział środków ochrony indywidualnej oraz odzieŻy i obuwia roboczego uzaleŻniony
jest od charakteru, specyfiki oraz warunków, w jakich wykonywana ma być praca.

3. okręślony w tabeli norm (załącznlk nr l do uchwały) okres użytkowania środków ochrony

oraz odzieŻy i obuwia roboczego rozpoczyna się z dniem wydania ich pracownikowi.

4. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze, asortyment otrzymują na okres

proporcjonalnie przedłuzony _w zaleŻności od wymiaru czasu pracy'

$ 6.1. Przydział następnych środków ochrony oTaz odzieŻy i obuwia roboczego

przysługuje pracownikowi po upływie okresu uży'tkowania określonego W tabęli norm

(załączniknr 1 do uchwały) lub po utracie cech ochronnych.

2. Pobranę Środki ochrony oraz odzieŻ robocza przez pracowników, z którymi rozwięano

umowę o pracę zawartą na okres próbny, ptzechodzą na emeryturę lub rentę albo zakonczylt

odbywanie staŻu podlega zwrotowi.

3. Zwrotowi nie podlega obuwie roboczę oraz środki ochrony indywidualnej typu: połmaska

przeciwpyłowa, zatyczki do uszu itp..

stanowią własność

są do użytkowania

nad zarządzarięm

zakupu, kontroluje
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4. osoba odpowiedzia|na za rczliczenię osób, o których mowa

mowaw$4ust.3.

5. Zwrócone środki ochrony oraz odzieŻ robocza pozostają w

byó wykorzystywane po uprzednim wypraniu i wyczyszczenill'

w ust. 2 iest osoba, o ktorej

dyspozycji jednostki i winnY

$ 7.1.W sytuacji utraty llub znrszczenia środków ochrony lub odzl'eŻy czy obuwia

roboczego ptzedupływem okresu użytkowania określonym w tabeli norm (załącznik nr 1 do

uchwały), pracowniko wi nalezy niezwło cznte pr zy dztelió nowe.

2.Faktutraty Ilsb zniszczenia pracownik powinien zgłosió osobie wymienionej w $ 4 ust. 3 na

piśmie (załączniknr 3 do uchwały, częśc A), która powołuje Komisję.

3. Komisję tworząnastępuj ące osoby:

a) kierownik jednostki - przewodniczący,

b) osobawymienionaw $ 4 ust. 3 - członek,

c) bezpośredni przełoŻony pracownika, którego Środki ochrony czy odzieŻ lub

obuwię robocze uległy zniszczęniu- członek,

d) przedstawicie| SłuŻby BHP - członek (dodatkowo, jeżeli sytuacja wymaga opinii

Służby BHP i przedstawiciel ten nie jest osobą wymienioną w $ 4 ust. 3).

4. Komisja sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 3 część B do uchwały.

Zatvłierdzony protokół przez wszystkie wyŻe1 wymienione osoby stanowi podstawę do

wydania pracownikowi nowego asońymentu'

5. W sytuacji, kiedy utrata lub zniszczenie Środków ochrony czy odzieŻy lub obuwia

roboczego nastąpiła z winy pracownika (naleŻy niezwłocznie przydzie\ić nowy asortyment),

wtedy jest on zobowiązany do zapłaty odszkodowania odpowiadającemu niezamortyzowanej

części utraconych \ub zntszczonych przedmiotów (wg ceny podanej na dowodzie zakupu)'

Kwota odszkodowania moŻę zostac obnizona, jeśli uzasadniają to okoliczności utraty lub

zniszczenia, co wyjaŚnić muSZą osoby sporuądzające protokół' W okresie J dnl

kalęndarzowych od zapoznania się z protokołem pracownik moŻe się odwołaó na piśmie.

W takiej sytuacji Komisja nięzwłocznie podtrzymuje protokół lub sporządza nowy, od

którego pracownik nie moze się odwołaÓ. Kserokopia protokołu zostaje przekazana do

Kierownika Referatu obsługi Finansowo-Księgowej Szkoł i Placówek oŚwiatowych,

a nĄb|iŻszawypł ata pracownik a zo stĄ e pomniej szo na o tą nal eżno Śó.

$ 8'1. Konserwację, naprawę orazpranie Środków ochrony indywidualnej orazodzleŻy

i obuwia roboczego powierza się pracownikowi'
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2. Nie moŻna powierzaó pracownikowi prania, konserwacji, odpylanta i odkaŻania środków

ochrony indywidualnej oraz odzieŻy i obuwia roboczego, które w wyniku stosowania uległy

skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami bio1ogicznie

zakaŻnymi.

3. JeŻeli w jednostce znajduje się pralka, to kierownik jednostkt zobowiązany jest do zakupu

niezbędnych środkow czystoŚci, a wszyscy pracownicy konserwację i pranie środkow

ochrony indywidualnej oraz odzieŻy i obuwia roboczego wykonują na terenie jednostki.

4. Za pranie odzieŻy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pienięzny, tylko i wyłącznie

w tych jednostkach, które nie posiadają własnej pralki. Wykaz uprawnionych osob do

wypłaty ekwiwalentu stanowi załącznlk nr 4 do uchwały.

5. Ekwiwalent pienięzny wypłacany jest za miesiąc, w którym użytkowano pobraną odzieŻ

roboczą i obuwie robocze. Wypłata ekwiwalentu zal kwartał następuje w miesiącu kwiecień,

zaIIkwartał - w lipcu' za III kwartał - w pażdzierntku, azaIY kwar1ał - w styczniu.

6. Pracownikom interwencyjnym ekwiwalent pienięzny wypłacany jest w terminach

wskazanych w ust. 5 lub w miesiącu zakonczęnia pracy na wniosek osoby wymienionej

w $ 4 ust. 3 skierowany do Kierownika Referatu obsługi Finansowo-Księgowej Szkół

i Placówek oświatowych.

7. W przypadku nieobecności pracownika trwającej dłuŻej niŻ 30 dni kalendarzowych

z powodu np. urlopu bezpłatnego, zwolnienia lekarskiego, urlopu mal1'eTzyńskiego lub

wychowawczego albo urlopu zdrowotnego ekwiwalent pieniężny za tęn okres nie jest

wypłacany.

8. w sytuacji kiedy rozwiązanie lub wygaŚnięcie umowy następuje w trakcie trwania

miesiąca, to ekwiwa\ent za ten miesiąc na|iczany jest proporcjonalnie do przepracowanych

dni.

9. Ekwiwalent nalicza osoba wymieniona w $ 4 ust. 3 i jest zobowtązana do dostarczenia

wypełnionej listy (załączntk ff 5 do uchwały) Kięrownikowi Referatu Finansowo-

Księgowego Szkoł i Placówek oświatowych do ostatniego dnia roboczego miesiąca

kończącego kwartał. Ekwiwalent dla osob zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu jest

proporcjonalny do wymiaru czasu pracy.

$ 9.1. Nauczyciele wychowutta ftzycznego zatrudnieni w jednostkach otrzymują

dofinansowanie do zakupu odzieŻy i obtrwia sportowego zgodnie z załączntkiem nr 6 do

uchwały.
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2. JęŻeli w jednostce nie ma pralki, to nauczycielom wychowania ftzycznego przysługuje

ekwiwalent zapranie odzieży i czyszczenie obuwia według zaŁącznlka nr 4 do uchwały oraz

na zasadach opisanych w $ 8.

$ 10.1 . Normy przydziału środków higieniczno-sanitarnych oraz stanowiska placy' na

których powinny być wydawane określa załącznlknr 7 do uchwały.

2. osoba, która sprawuj e nadzór nad zarządzaniem Środkami higieniczno - sanitarnymi

powinna odnotowaó kaŻdą czynnośó w karcie, która stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

$ 11. Niniejsze zasady stanowią podstawę do ustalenia przez kierowników

oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickięgo Regulaminu przydzielania

pracownikom Środków ochrony, odzieŻy obuwia roboczego, środków higieniczno

sanitarnych oraz ekwiwalentu zapranie i konserwację.

$ 12. Uchwaławchodzi w Źycie z dnięm podjęcia.

Radosław Roszkowski

Iozęf Skiba

l gzesław Dumkiewicz?

Janusz Siano

Krzysztof Glombitza
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