
ZARZĄDZENIE NR 54/2021 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ustanowienia 
„Regulaminu gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz sprzętem ochrony indywidualnej” 

Na podstawie art.2376-2379 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze 
zm.),  w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady i tryb przydziału pracownikom Urzędu Gminy Pysznica środków 
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży 
roboczej. 

§ 2. Ustalam zasady przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 
roboczego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Ustalam wykaz stanowisk i normy przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży  
i obuwia roboczego, zawarte w „Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży  
i obuwia roboczego” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Ustalam wzór Karty ewidencji przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 
roboczegostanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Ustalam zasady przyznawania i kwotę ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację we własnym 
zakresie przysługujących pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, 
stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Ustalam wzór protokołu przedwczesnego zużycia odzieży, który stanowi załącznik nr 5 niniejszego 
zarządzenia. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.05.2021 r. 

 

   

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E7970DBF-E2CC-47C6-8106-4113F5A10140. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2021 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

Zasady przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego  

 
Przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 

1. Z dniem przystąpienia do pracy, pracownik nabywa prawo do przydziału środków ochrony 
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, określonych w Tabeli norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla danego stanowiska pracy. 

2. Uprawnieni pracownicy otrzymują nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed 
działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników występujących 
w środowisku pracy, w tym chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wilgocią, 
chemikaliami, zimnem lub ciepłem. 

3. Pracownik używa przydzielony mu środek ochrony indywidualnej do czasu utraty przez ten środek 
właściwości ochronnych. Środek, którego termin przydatności do użycia, określony przez producenta minął, 
uważa się za nieprzydatny do użycia, czyli za taki, który utracił już właściwości ochronne. 

4. Rodzaj środków ochrony indywidualnej oraz przydziału odzieży i obuwia ochronnego dla danego 
stanowiska, ustala właściciel w porozumieniu z pracownikiem służby Bhp na podstawie wyników oceny ryzyka 
zawodowego. 

5. Dopuszcza się stosowanie odzieży własnej do celów roboczych na wyznaczonych etatach. 

6. Uprawnieni pracownicy otrzymują nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania 
określone w Polskich Normach, jeżeli wykonując zadania na stanowisku pracy, odzież własna pracownika 
może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na wymagania technologiczne, 
sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Środki ochrony osobistej oraz odzież i obuwie robocze przydziela się uwzględniając okresy użytkowania 
określone w Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 

8. Okres użytkowania środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego liczy się od dnia 
wydania ich pracownikowi. 

9. Okresy użytkowania przydzielonych środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego 
przedłuża się o całkowitą liczbę dni nieobecności (zaokrągloną w dół do pełnego tygodnia) 
w przypadku, gdy przerwa w wykonywaniu pracy przez pracownika trwała nieprzerwanie, dłużej niż 30 dni. 

10. Przy określaniu okresów użytkowania przydzielonej odzieży i obuwia roboczego nie uwzględnia się 
pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych. 

11. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy okres używalności, przedłuża się 
odwrotnie proporcjonalnie do wymiaru etatu. 

12. Przydzielone pracownikowi środki ochrony osobistej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność 
pracodawcy. 

13. Odzież i obuwie robocze po upływie okresu ich użytkowania przechodzi na własność pracownika. 

14. W przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy lub likwidacji istniejącego pracodawca tworzy 
w formie aneksu do niniejszego zarządzania przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży 
i obuwia roboczego lub go likwiduje. 

Użytkowanie środków ochrony osobiste, odzieży i obuwia roboczego 

1. Pracownik zobowiązany jest użytkować przydzielone mu środki ochrony osobistej oraz odzież 
i obuwie robocze wyłącznie podczas świadczenia pracy. 

2. Pracownik zobowiązany jest przydzielone mu środki ochrony osobistej oraz odzież i obuwie robocze 
przechowywać w miejscu pracy, z wyłączeniem czasu ich prania i konserwacji. 
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3. Pracownik zobowiązany jest użytkować przydzielone mu środki ochrony osobistej oraz odzież 
i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem i dbać o ich należyty stan użytkowy oraz higieniczno-sanitarny. 

4. Pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika, który nie używa wydanych mu środków ochrony 
osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie zostało ustalone jako niezbędne. 

5. Pracownik zobowiązany jest zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu niesprawność (utratę 
funkcji ochronnych) lub podejrzenie utraty sprawności środka ochrony osobistej oraz odzieży lub obuwia 
roboczego. 

6. Niedopuszczalne jest użytkowanie niesprawnych środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, które mogłyby przyczynić się do wystąpienia zagrożenia podczas wykonywania czynności 
służbowych. 

7. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wykonywaniem przez pracownika dodatkowych zadań 
lub zadań w szczególnych warunkach, czego skutkiem będzie znaczne zużycie lub utrata cech użytkowych, 
odzieży lub obuwia roboczego, przed upływem okresu użytkowania określonego w Tabeli, może przydzielić 
pracownikowi następny, nowy element wyposażenia. 

8. W przypadku zawinionej przez pracownika utraty elementu wyposażenia, a także utraty cech ochronnych 
i użytkowych (np. w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji),  na podstawie art.124, w trybie i w 
wysokości określonych w rozdziale I działu V kodeksu pracy, pracodawca może zażądać od pracownika zwrotu 
kosztów utraconych elementu wyposażenia. 

9. Oceny przydatności, stopnia zużycia odzieży lub obuwia roboczego, a także wartości utraconych rzeczy 
w sytuacjach pisanych w pkt.7 i 8, na podstawie sprawdzenia wszystkich okoliczności i przyjęciu pisemnych 
wyjaśnień pracownika dokonują: 

a. bezpośredni przełożony pracownika 

b. pracownik służby Bhp 

10. Sporządzony z postępowania wyjaśniającego protokół staje się podstawą do wydania pracownikowi 
nowych rzeczy i/lub obciążenia go należnością z tytułu zawinionej utraty bądź zniszczenia. 

11. Pracownik zwraca poniesione przez pracodawcę koszty zakupu rzeczy utraconych lub zniszczonych, 
nie spełniających walorów użytkowych, liczone wg wzoru: 

cena zakupu rzeczy* : czas użytkowania** x liczba pełnych m-cy do końca okresu używalności 

*) widniejąca na fakturze zakupu 

**) określony w Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 

12. Pracodawca niezależnie od postępowania wyjaśniającego przyczynę utraty lub zniszczenia elementu 
wyposażenia, wydaje pracownikowi następną, jeżeli dopuszcza go do pracy wymagającej stosowania środków 
ochrony osobistej lub odzieży i obuwia roboczego. 

Ewidencja środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego 

1. Pracodawca prowadzi dla każdego pracownika uprawnionego do przydziału środków ochrony osobistej, 
odzieży i obuwia roboczego, Kartę ewidencji przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 
roboczego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.  

2. Czynności związane z zakupem, przydziałem oraz rozliczeniem kosztów zakupu środków ochrony 
osobistej, odzieży i obuwia roboczego prowadzi wyznaczony pracownik.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2021 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownikom 
Urzędu Gminy Pysznica 

L.p.  Stanowisko pracy Rodzaj środków ochrony 
indywidualnej/odzieży 
i obuwia roboczego 

Przewidywany okres 
używalności 

1. Robotnik gospodarczy ubranie robocze (bluza + spodnie) 
obuwie robocze 
czapka drelichowa 
obuwie robocze ocieplane 
buty gumowe 
kurtka przeciwdeszczowa GL 
kurtka ocieplana 

12 miesięcy 
12 miesięcy 
12 miesięcy  
2 okresy zimowe 
do zużycia 
do zużycia 
2 okresy zimowe 

2.  Konserwator ubranie robocze (bluza + spodnie) 
obuwie robocze 
czapka drelichowa 
obuwie robocze ocieplane 
buty gumowe 
kurtka przeciwdeszczowa GL 
kurtka ocieplana 

12 miesięcy 
12 miesięcy 
12 miesięcy  
2 okresy zimowe 
do zużycia 
do zużycia 
2 okresy zimowe 

3.  Pracownik gospodarczy – 
sprzątaczka  

fartuch ochronny 2 sztuki 
obuwie profilaktyczne  
szelki bezpieczeństwa do mycia okien 

12 miesięcy 
12 miesięcy 
wg instrukcji 

4.  Kierowca OSP  odzież specjalna  wg odrębnych przepisów 

Informacje do tabeli: 

1. Odzież i obuwie ocieplane oraz kurtki przeciwdeszczowe przysługują tylko tym pracownikom (mimo 
wyszczególnienia asortymentu w tabeli), którzy w okresie zimowym wykonują prace 
na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach nieogrzewanych. 

2. Ochrona osobista (okulary ochronne, ochrona słuchu, maski, itp.) nie wyszczególnione w tabeli należy 
wydawać pracownikom zgodnie z wymaganiami bhp – w asortymencie i ilości niezbędnej dla bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Decyzje w tym zakresie podejmuje osoba nadzorująca pracę pracowników, w zależności od 
wykonywanych robót. 

3. Odzież i obuwie określone do zużycia wydawane będą na podstawie protokołów zniszczeń 
i za zwrotem asortymentów zużytych (zniszczonych). 

4. Środki czystości dostępne są na bieżąco w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych: mydło 
w płynie, ręczniki papierowe, środek do dezynfekcji rąk. 

5. Rękawice ochronne (np. gumowe, jednorazowe, ocieplane) zapewniane są dla wszystkich wymienionych 
stanowisk pracy w ilości niezbędnej do wykonania przydzielonych czynności.    
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2021 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

Karta ewidencji przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 

wzór 
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2021 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

Zasady przyznawania i kwota ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację we własnym zakresie 
przysługujących pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 

1. Pracownik zobowiązany jest użytkować przydzielone mu środki ochrony osobistej oraz odzież 
i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem i dbać o ich należyty stan użytkowy oraz higieniczno-sanitarny. 

2. Pranie i konserwację przydzielonych środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego 
wykonuje przy użyciu własnych sprzętów i na własny koszt ze względu na brak dostępu do urządzeń piorących 
w siedzibie pracodawcy. 

3. Na czynności opisane w pkt.2 pracownikom przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany 
za przepracowany okres rozliczeniowy, w wysokości 40 zł brutto. 

4. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację środków ochrony osobistej oraz odzieży 
i obuwia roboczego nastąpi w okresie rozliczeniowym. 

5. Kwota ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację środków ochrony osobistej oraz odzieży 
i obuwia roboczego wymieniona w pkt.3, zostanie proporcjonalnie obniżona, gdy przerwa 
w wykonywaniu pracy przez pracownika trwała nieprzerwanie dłużej niż 30 dni.
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 54/2021 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

Protokół przedwczesnego zużycia odzieży 

Wzór 

Pysznica , dnia................................. 

(miejscowość, data) 

PROTOKÓŁ 
utraty, zniszczenia, przedwczesnego zużycia*) 

Proszę o wydanie nowej odzieży  –  obuwia roboczego  –  środków ochrony indywidualnej*) 

............................................................................................................................................. 

(nazwa asortymentu) 

Pan(i)................................................................................................................................... 

zatrudniony(a) na stanowisku ………. .................................................................................. 

na stanowisku .................................................................................................................... 

Wymieniona odzież – obuwie – środki ochrony indywidualnej*) uległo utracie, zniszczeniu, 
przedwczesnemu zużyciu*) z powodu:  

................................................................................................................................................ 

i nastąpiło z winy – bez winy pracownika*). 

............................................     ............................................. 

(podpis inspektora bhp)        (podpis przełożonego)  

           

Zatwierdzam:  
  

……………………………………………………………….. 
podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń w jego imieniu 
     

*)niepotrzebne skreślić
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