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ZARZĄDZENIE NR 3/2022

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 107 W POZNANIU

z dnia II.03.2022 r.

" w sprawie:

- PRZYDZIAŁ|J I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
:-,,, "....: : .

.OF.AZODZIEZĄ I OBUWIEM ROBOCZYYI.

Na podstawie ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy art.2377 - 23710 (t. j. Dz. U,
2020 l., poz, 7320, ze zm.) zarządzam co następuje:

§1
1. Pracodawca obowiryany jest dostarczyć pracownikowi nieodpłatne środki ochrony

indywidualnej zńezpieczĄące przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla

zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, atakże odzież i obuwie robocze.

2. Pracodawca odpowiada za używanie przez pracownika niezbędnych do pracy środków

ochrony indywidualne1 oraz odzieży i obuwia roboczego, zwanych dalej środkami bhp,

oraz wykonuj e nadzor nad ich właściwym stosowaniem i rozliczaniem się z nich.

3. Pracownik obowipany jest wykorzystywać środki bhp zgodnię z ich przeznaczeniem

wyłącznie do celów słrŻbowych chyba, że stanowiąjego własnośó.

4. Środki ochrony indywidualnej są przydzielone pracownikom bezpłatnie i stanowią

własność pracodawcy. Można przydzielić pracownikom używane środki ochrony

indywidualnej, jeżeli środki te zachowŃy właściwości użytkowe.

5. Środki wydaje się za pokwitowaniem, zgodnie z zawartą umową o pracę i z "TABELĄ
NORM PRZYDZIAŁIJ", stanowiącą zŃącznik nr I do Zauądzenia, wskazany przez

Dyrektora SPS nr 107 pracownik ds. administracyjnych.

6. Pracownik może używać własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania

bhp, na niektórych stanowiskach w zamian za ekwiwalent pieniężny. Wykaz tych

stanowisk określa załącztiknr 1 do niniejszego Zarządzenia.

7. Pracownik jest obowiązany utrzymywać w należ.ytyn stanie przydzielone mu środki

ochrony indywidualnej, pranie poptzez dostępnośó pralki automatyczne1 oraz środków

pi orących zap ewnia b ez o grani c zęń P r aco dawc a.
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Ekwiwalent, o którym mowa w ust 6 wypłaca się miesięcznie wg stawek ustalanych w

styczniu każdego roku na podstawie tabeli norm przydziaŁu, która stanowi załącznik nr 1

do niniejszego Zarządzenta i aktualnych cen przez pracownika ds. administracji w

uzgodnieniu z pracownikiem ds. kadrowych i zaiwierdzonych przez Głównego

księgowego, proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych w danym miesiącu, przy czym

jako dni zaktórę nie przysługuje ekwiwalentnalęży przyjąó wszelkiego rodzaju absencje,

tj. urlopy, zyl,\njr.rlalekarskie, opieki itp. powyżej 5 dni roboczych.

Pracownik ds. administracji do 20 stycznia każdego roku przekazuje do Głównego
,, ł-|

1) wyliczone i zatwierdzone zgodnie z ust. 8 stawki ekwiwalentu na dany rok,
J

2) pisemną zgodę pracowników na uzl.wanie własnej odzieży i obuwia roboczego atakże

zgodę na wypłacanie ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 6 comiesięcznie wTaz z

vłynagr odzeniem za pracę na cały bieżący rok.

§2

Pracownik nabywa prawo do otrzymania środków ochrony indywidualnej, ekwiwalentu, o

którym mowaw § 1 ust.6 zdntemzawarcia umowy o placę, atracizdnięmrozwiązania

stosunku pracy.

Osobą odpowiedzialną za realizację

administracyjnych oraz GłQg,x,ny księgowy

§3

postanowień Zarządzenia jest, pracownik ds

§4

1. Zarządzenie wchodzi w życie po upły.wie 14 dni od dnia podpisania, po uprzednim

podaniu pracownikom treści Zarządzenia do wiadomości poptzęzwlrvieszenie na tablicy

ogłoszeń oraz udostepnienie do wglądu u pracownika do spraw kadrowych.

Poznń, dnia 1 1 .03.20ż2 rok.
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Za|ączniknr 1

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO.

Stanowisko prać}

)

Zakres wyposażenia:

Wysokość
ekwiwalentu na

l, rok
kalendarzowy

przy
zatrudnieniu na

cah etat.
1 Rzemieślnik o strój rcboczy

. obuwie ochronne 360 zł

2 Sprzątaczka o obuwie profilaktyczne
o fartuch tkaninowy 240 zł

a
J pomoc kuchenna o fartuch biały

o obuwieprzeciwpoślizgowe 240 zł

4 Woźnv o fartuch roboczy
o obuwie profilaktyczne 240 zł

5 NąLczyciel w-f o dres
o koszulka
. oDuwle Sportowe

360 zł

Lp.


