Zarządzenie Nr 45/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 4 lipca 2019 r.
w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Pszczółkach odzieży, obuwia roboczego i
środków ochrony indywidualnej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Na podstawie art. 15 i art. 237⁶ – 23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1040) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650
z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:
§1
W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
ustala się:
1) Zasady przydzielania odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz wypłaty
ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
2) Normy przydziału odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia,
3) Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§2
1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze winny być zgodne z Polskimi Normami,
posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności – wydaną przez
producenta, importera, dystrybutora lub innego dostawcę tych środków zgodnie z normami
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi
przepisami.
2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przydzielane są pracownikowi
bezpłatnie i stanowią własność Urzędu.
3. Pracownik zobowiązany jest do utrzymywania w należytym stanie przydzielonych mu odzieży,
obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej.
4. W razie utraty lub przedwczesnego zniszczenia środków ochrony osobistej, odzieży lub obuwia
roboczego – na wniosek pracownika lub jego przełożonego, wydawane są nowe środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze . Do wniosku należy dołączyć notatkę wyjaśniającą
powód zniszczenia lub utraty.
5. Okres używalności odzieży i obuwia roboczego ustala się w miesiącach kalendarzowych. Określenie
„do zużycia” należy rozumieć jak „do czasu utraty cech ochronnych” lub „do czasu utraty cech
użytkowych”.

6. Okres używalności odzieży i obuwia roboczego należy liczyć od dnia wydania ich pracownikowi.
7. W związku z praniem odzieży roboczej, pracownikom należny jest ekwiwalent pieniężny, który
będzie wypłacany raz na kwartał, z dołu na koniec kwartału.
8. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej nie jest wypłacany w wysokości miesięcznej należności
za każde 21 dni roboczych lub 168 godzin roboczych nieobecności w kwartale.
§3
Zgodnie z art 233 Kodeksu Pracy niezbędne środki higieny osobistej wykładane są w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. kadrowych.
§5
Traci moc zarządzenie nr 47/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 6 września 2016 r. w sprawie
zapewnienia i konserwacji odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom
zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Pszczółkach zmienione zarządzeniem nr 10/19 Wójta Gminy
Pszczółki z dnia 11 lutego 2019 r.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 45/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 4 lipca 2019 r.

Normy przydziału odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej

Lp.

1

2

3

4

Stanowisko

woźny – sprzątaczka

dozorca oczyszczalni
ścieków i kanalizacji
sanitarnej

pracownicy Referatu
Inwestycji i Rozwoju
Gminy wykonujący
pracę w terenie

robotnik
gospodarczy

Rodzaj odzieży i obuwia
roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej.

Ilość
Okres
przydzielonych użytkowania w
sztuk, par.
miesiącach

Fartuch tekstylny

1

36

Obuwie profilaktyczne
Rękawice gumowe
Kombinezon roboczy lub
ubranie robocze (bluza i
spodnie)

1
1

24
do zużycia

2

18

Kurtka ocieplana

1

3 okresy
zimowe

Obuwie gumowe
Kurtka przeciwdeszczowa

1
1

24
36

Przyłbica (maska ochronna)

1

do zużycia

Fartuch ochronny gumowy

1

36

Słuchawki ochronne

1

do zużycia

Półmaski ochronne
Okulary ochronne
Rękawice ochronne gumowe
Rękawice robocze
Obuwie robocze
Kurtka przeciwdeszczowa

1
1
1
1
1
1

do zużycia
do zużycia
do zużycia
do zużycia
24
36

Obuwie gumowe

1

36

Obuwie terenowe

1

36

Kombinezon roboczy lub
ubranie robocze (bluza i
spodnie)

2

18

Kurtka ocieplana

1

Koszula flanelowa
Obuwie gumowe
Czapka
Obuwie robocze letnie
Obuwie robocze zimowe
Rękawice robocze
Kamizelka odblaskowa
Płaszcz przeciwdeszczowy

2
1
1
1
1
1
1
1

3 okresy
zimowe
18
do zużycia
12
12
12
do zużycia
12
36

UWAGI
ekwiwalent za pranie
odzieży roboczej

ekwiwalent za pranie
odzieży roboczej;
w przypadku skażenia
materiałami
biologicznie zakaźnymi
pranie w zakresie
pracodawcy (pralnia
chemiczna)

dla pracownika
odpowiedzialnego
za koszenie
dla pracownika
odpowiedzialnego
za koszenie

na wniosek
pracownika
potwierdzony przez
przełożonego

ekwiwalent za pranie
odzieży roboczej

Przyłbica (maska ochronna)

5

6

Słuchawki ochronne
Nagolenniki
Kombinezon roboczy lub
ubranie robocze (bluza i
konserwator sprzętu
spodnie)
p.poż
Obuwie robocze
Rękawice robocze
Fartuch płócienny lub z tkanin
syntetycznej
pracownik ds.
Półmaska filtrująca
archiwum
Rękawiczki bawełniane

1

do zużycia

1
1

do zużycia
do zużycia

1

18

1
1

24
do zużycia

1

24

1
1

wg zaleceń
producenta
do zużycia

dla pracownika
odpowiedzialnego
za koszenie

ekwiwalent za pranie
odzieży roboczej
ekwiwalent za pranie
odzieży roboczej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 45/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 4 lipca 2019 r.

Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Szacunkowy koszt jednego prania:
1. proszek/kapsułki/płyn do prania – 1,50 zł
2. płyn do płukania – 0,25 zł
3. woda (55 l) – 3,18 zł x 0,055 = 0,17 zł
4. ścieki (55 l) – 4,92 zł x 0,055 = 0,27 zł
5. prąd (1 kWh) – 0,30 zł
6. pozostałe koszty 20% - 0,50 zł
łącznie – 2,99 zł ~ 3,00 zł
Liczba prań w miesiącu:
1) woźny – sprzątaczka – 2
2) dozorca oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – 4
3) robotnik gospodarczy – 4
4) konserwator sprzętu p.poż. – 3
5) pracownik ds. archiwum – 1

