Załącznik 16B

REGULAMIN WYDAWANIA ODZIEŻY
W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI
podstawa prawna: Kodeks Pracy dział X rozdział IX art. 237, 238 § 1

§1
Regulamin określa zasady przydzielania wszystkim pracującym pracownikom środków ochrony
indywidualnej, a także dostarczenia odzieży i obuwia roboczego.

§2
Do środków ochrony indywidualnej zalicza się wymienione w tabeli przydziału odzieży ochronnej i
roboczej - Załącznik 1.

§3
Środki te są używane w miejscu pracy zgodnie z przeznaczeniem w celu zabezpieczenia
pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników
występujących w środowisku pracy.
Zakład pracy nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej
przewidzianych dla danego stanowiska oraz zobowiązuje się do przestrzegania informowania go
o zasadach posługiwania się tymi środkami.

§4
Do odzieży roboczej i obuwia roboczego zalicza się przedmioty wymienione w tabeli przydziału
odzieży ochronnej – Załącznik 1.

§5
1. Środki ochronny indywidualnej, odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikowi i
stanowią własność zakładu pracy.
2. Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież i
obuwie robocze – do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym
dokonanie naprawy.
3. Zakład pracy może udzielić pracownikowi używanych środków ochrony indywidualnej,
odzieży roboczej z wyjątkiem obuwia, jeżeli przedmioty te zachowały własności użytkowe,
są czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymaganiom higieniczno –
sanitarnym.

§6
1. Zakład pracy w uzgodnieniu z inspektorem bhp może ustalić stanowiska, na których może
być używana przez pracowników (za ich zgodą) własna odzież i obuwie robocze,
spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Przypis ust. 1 dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z obsługą
maszyn i innych urządzeń technicznych lub prace powodujące silne zabrudzenie odzieży.
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3. W przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego zgodnie z
przypisami ust. 1, zakład pracy wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonego na
podstawie tabeli norm w uzgodnieniu z inspektorem bhp
4. Zakład pracy gwarantuje mydło w płynie, pasty bhp, ręczniki jednorazowe i suszarki.

§7
1. Pracownik jest zobowiązany utrzymać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony
indywidualnej, odzież, obuwie itp.
2. Konserwacja przedmiotów wymienionych w ust. 1, ich naprawa oraz pranie należą do
obowiązków zakładu pracy.

§8
W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
zakład pracy jest zobowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie inne środki ochrony
indywidualnej.
Jeżeli utrata lub zagubienie nastąpiło z winy pracownika, jest on zobowiązany uiścić kwotę równą
zamortyzowanej części utraconych lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i
obuwia roboczego. Kwotę tę zakład pracy może obniżyć, jeżeli uzasadniają to okoliczności
zniszczenia.

§9
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wydłuża się czas używalności
odzieży roboczej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Osobom łączącym stanowiska pracy przydziela się środki zgodnie z przydziałem dla stanowiska,
na którym wymiar czasu pracy jest najdłuższy
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Załącznik 1

TABELA PRZYDZIAŁU ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ ORAZ ŚRODKÓW
HIGIENY OSOBISTEJ OBOWIĄZUJĄCEJ W
ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI
W uzgodnieniu z inspektorem bhp ustala się następujące zasady przydziału odzieży
ochronnej i roboczej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Zespołu Szkół
Plastycznych w Gdyni.

1.

bibliotekarz

R – fartuch z tkanin synt.

Przewidziany okres
w miesiącach
oz – okres zimowy
dz – do zużycia
dz – min. 36 mies.

2.
3.

dozorca
konserwator

4.

nauczyciel chemii

5.

nauczyciel w- f

6.

sprzątaczka

7.
8.

magazynier
nauczyciel grafiki

9.

stolarz

10.

pracownik ceramiki

11.
12.

pracownik labor. foto
nauczyciel
metaloplastyki
archiwista
nauczyciel pracowni
rzeźby
nauczyciel pracowni
malarskiej

O – kurtka ocieplana
R – ubranie drelichowe
R – trzewiki skaj/gum.
O – rękawice drelichowe ocieplane
O – czapka ocieplana
O – kurtka ocieplana
R – fartuch płócienny
O – fartuch gumowy
O – rękawice gumowe ochronne
O – okulary ochronne
R – dres
R – podkoszulka
R – obuwie sportowe
R – fartuch płócienny
R – trzewiki profilaktyczne tekstylne
R – rękawiczki gumowe
R – fartuch roboczy
R – fartuch roboczy
O - rękawice
R – kombinezon
R – czapka
O – trzewiki
O – kurtka ocieplana
O – fartuch ochronny specjalny
O – rękawice
R - fartuch
O - fartuch
R - fartuch

• 24 mies.
12 mies.
24 mies.
2 oz
3 oz
24 mies.
12 mies.
dyżurny
dz
dyżurne.
36 mies.
12 mies.
dz – min. 24 mies.
18 mies.
24 mies.
12 mies.
12 mies.
36 mies.
12 mies.
16 mies.
18 mies.
18 mies.
3 oz.
24 mies.
24 mies.
18 mies.
18 mies.
18 mies.

R - fartuch
R – fartuch
O - rękawice
R - fartuch

18 mies.
18 mies.
dz.
18 mies.

Lp.

13.
14.
15.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia
R – odzież i obuwie robocze
O – ochrony indywidualnej
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