
Regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków 

ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, środków 

czystości oraz zakupu okularów korygujących wzrok 

w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi 
 

Podstawa prawna: 

 art. 2376 i art. 2378 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity 

z 2014 r. Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.),  

  § 8 ust. 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 1 grudnia 1998 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 

w monitory ekranowe.(Dz. U. nr 148, poz. 973.).  

 

§1 

1. W celu zabezpieczenia pracowników i nauczycieli przed działaniem niebezpiecznych                 

i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, a także ze 

względu na bezpieczeństwo i higienę pracy – przydziela się nieodpłatnie 

nauczycielom i pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 

robocze. 

2. Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których 

stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy 

ich użytkowania określa tabela norm stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia. 

Dodatkowe środki ochrony indywidualnej – nie wymienione w tabeli norm – 

w zależności od warunków środowiska pracy określa pracodawca. 

 

§2 

 

1. Środki ochrony indywidualnej mogą być użytkowane do czasu utraty ich cech 

ochronnych a odzież i obuwie robocze do czasu utraty ich cech użytkowych w stopniu 

uniemożliwiającym dokonanie naprawy. 

2. Przez środki ochrony indywidualnej należy rozumieć urządzenia lub wyposażenie 

przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed 

jednym zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego 

zdrowie lub bezpieczeństwo pracy. 

 

§3 

 

1. Odzież i obuwie robocze przeznaczone są do użytku podczas wykonywania pracy, 

umożliwiają zachowanie higieny i wymogów sanitarnych oraz ochronę wytwarzanego 

lub przetwarzanego produktu. 

2. Środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież robocza są przydzielane pracownikom                      

i nauczycielom bezpłatnie i stanowią własność szkoły. 
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3. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze winny być przez 

pracowników i nauczycieli użytkowane w miejscu pracy i zgodnie z przeznaczeniem. 

 

§6 

 

1. W przypadku utraty bądź zniszczenia środka ochrony osobistej lub odzieży i obuwia 

roboczego (sportowego) pracownik lub nauczyciel otrzymuje niezwłocznie nowe 

wyposażenie, na następujących warunkach: 

1) Jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło bez jego winy – bezpłatnie 

2) Utrata lub zniszczenie nastąpiła z jego winy – za zwrotem kwoty równej 

zamortyzowanej części wyposażenia. 

2. W razie rozwiązania umowy o pracę, pracownik lub nauczyciel jest zobowiązany 

zwrócić pobrane środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze lub 

równowartość pieniężną, z uwzględnieniem stopnia ich zużycia. 

 

§7 

 

Nowoprzyjęci pracownicy lub nauczyciele mogą otrzymać używane środki ochrony 

indywidualnej a także odzież i obuwie robocze jeżeli przedmioty te zachowały 

własności ochronne i odpowiadają wymogom estetycznym, higienicznym i sanitarnym 

(są czyste i odkażone). 

 

§8 

 

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których może być używana przez 

pracowników, za ich zgodą, własna odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania 

bezpieczeństwa i higieny. 

 

§9 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego, niezależnie od liczby 

realizowanych godzin lekcyjnych, ma obowiązek używać odzież i obuwie sportowe. 

2. Nauczyciel o którym mowa u ust. 1 oraz w załączniku nr 1 tabela lp. 6 otrzymuje 

ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną do wysokości 300 zł. brutto z podziałem: 

1) dres ochronny – 150 zł. brutto, 

2) koszulka gimnastyczna – 40 zł. brutto, 

3) obuwie sportowe – 110 zł. brutto. 

 

§10 

 

1. Pracodawca zobowiązuje się do dofinansowania kosztów zakupu okularów 

korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy 

wyposażonych w monitory komputerowe. 



2. Przez stanowiska pracy wymienione w ust. 1 należy rozumieć stanowiska 

komputerowe, a praca przy komputerze powinna trwać co najmniej 4 godzinny 

dziennie. 

3. Zakup okularów o których mowa w ust. 1, przysługuje nie częściej niż raz na dwa lata. 

4. Pracodawca finansuje zakup okularów do kwoty 300 zł. brutto. 

 

§11 

 

Konserwacja i pranie należą do obowiązków pracodawcy i umożliwia je pracodawca 

na terenie szkoły. 

 

§12 

 

Prawo do otrzymania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego nauczyciel lub pracownik nabywa z dniem zawarcia umowy o pracę, a traci 

z dniem rozwiązania stosunku pracy. 

 

§13 

 

Pracodawca zapewnia pracownikom środki czystości w postaci mydła w płynie 

i jednorazowych ręczników papierowych dostępnych w sanitariatach. 

 

§14 

 

Dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których przydziela 

się środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, prowadzi się tabelę 

ewidencyjne przydziału w/w środków prowadzoną przez pracodawcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO 

I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 

   

Lp.  

Stanowisko 

pracy  

Zakres wyposażenia : 

R – odzież i obuwie  robocze  

O – ochrony indywidualne  

Przewidywany okres  

używalności w miesiącach,  

w okresach zimowych (o.z.)  

i do zużycia  

1. 

Konserwator  1. R – czapka drelichowa lub beret  

2. R – ubranie lub fartuch drelichowy  

3. R- koszula flanelowa 

4. R – trzewiki przemysłowe sk./gum. 

5. O – kamizelka lub bluza ocieplana  

6. O – buty filcowo – gumowe  

7. O – kurtka przeciwdeszczowa wg potrzeb  

8. O – rękawice ochronne  

9. O – okulary ochronne 

do zużycia 

12 

12 

24 

3 o. z. (24) 

3 o. z. (24) 

24  

do zużycia  

do zużycia  

 

2. 

Sprzątaczka/ 

woźna 

1. R – chustka na głowę lub czepek 

2. R – fartuch drelichowy lub z tkanin 

syntetycznych  

3. R – trzewiki profilaktyczne tekstylne  

4. O – rękawice gumowe  

do zużycia 

24 

12  

do zużycia 

3. 

kucharka 1. R – czepek 

2. R – trzewiki profilaktyczne tekstylne  

3. O – rękawice gumowe  

4. R - fartuch roboczy biały 

do zużycia 

12 

do zużycia 

12 

 

4. 

nauczyciel 

chemii 

1. R – fartuch roboczy  

2. O - rękawice ochronne 

3. O - okulary ochronne 

do zużycia  

do zużycia  

do zużycia  

5. nauczyciel 

fizyki 

1. R – fartuch roboczy  do zużycia 

6. 

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

1. R - dres ochronny 

2. R - koszulka gimnastyczna 

3. R - obuwie sportowe 

do zużycia niż krócej niż 24 

do zużycia niż krócej niż 24 

 do zużycia niż krócej niż 24 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. 

Księdza Jana Siuzdaka 

w Wołkowyi 

 

mgr Witold Orłowski 


