
Załącznik nr 1 do zarządzenia PP2.022.13.2014 
z dnia 20.10.2014 r.  

REGULAMIN PRZYDZIAŁU  
ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ,  

ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO  
PRACOWNIKOM PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 

W GOCZAŁKOWICACH  - ZDROJU 

 
Niniejsza procedura stanowi element systemu kontroli zarządczej  

w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Goczałkowicach - Zdroju 
 

Podstawa prawna 

• art. art. 2376 – 23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21, 

poz. 94 z 1998 r.  z późniejszymi zmianami) 

 

§ 1 

1. W celu zabezpieczenia pracowników: obsługowych, administracyjnych 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 środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.  

2. Rodzaje wyposażenia, 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 1.  

3. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to podyktowane warunkami pracy, pracownik 

może otrzymać inną odzież i obuwie robocze, niż określone w tabeli. 

 

§ 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. Zgodnie z klasyfikacją wynikającą z normy PN-Z-

08053:1988 wyróżniamy: 

• sprzęt ochronny układu oddechowego (D),  

• środki ochrony głowy (G),  



• środki ochrony nóg (N),  

• środki ochrony rąk (R),  

• odzież ochronna (U),  

§3 

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

umożliwiają zachowanie higieny i wymogów sanitarnych oraz ochronę wytwarzanego lub 

przetwarzanego produktu.  

§4 

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

przedszkola bezpłatnie i stanowią własność przedszkola. 

2. Określa się limit kwotowy na poszczególne asortymenty, który określa załącznik nr 2. 

 

§5 

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze winny być przez pracowników  

użytkowane w miejscu pracy i zgodnie z przeznaczeniem. 

 

§6 

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

roboczego pracownik otrzymuje niezwłocznie nowe wyposażenie, na następujących 

warunkach: 

2) jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło bez jego winy - bezpłatnie,  

3) utrata lub zniszczenie nastąpiła z jego winy - za zwrotem kwoty równej 

zamortyzowanej części wyposażenia.  

2. Podstawą wydania nowych asortymentów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego jest „protokół przedwczesnego zużycia”.  

3. Protokół przedwczesnego zużycia załącznik nr 3 zatwierdza pracodawca lub osoba przez 

niego upoważniona. 

§7 

1. Pracownicy przystępujący do pracy bez wymaganego wyposażenia w odzież i środki 

ochrony indywidualnej nie będą dopuszczeni do wykonywania pracy i będzie to uznawane 

za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. 

 

§8 



Prawo do otrzymania środków ochrony indywidualnej, środków higienicznych, napojów oraz 

odzieży i obuwia roboczego pracownik nabywa z dniem zawarcia umowy o pracę, a traci  

z dniem rozwiązania stosunku pracy. 

§9 

1. Czynnym zawodowo pracownikom przysługują środki utrzymania higieny osobistej. 

2. Dyrektor przedszkola udostępnia na terenie zakładu pracy środki higieny osobistej  

w postaci płynnego mydła i papierowych ręczników.  Z tego tytułu nie przysługuje 

pracownikom ekwiwalent pieniężny. 

§10 

1. Pracodawca udostępnia wszystkim pracownikom przedszkola całoroczne korzystanie  

z wody mineralnej. 

2. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje. 

§11 

1. Pracownikom przedszkola przysługuje nieodpłatnie zaopatrzenie w narzędzia, 

maszyny, urządzenia, rękawiczki jednorazowe, maseczki ochrony dróg oddechowych, 

środki ochrony głowy, materiały umożliwiające wykonywanie zadań statutowych 

przedszkola oraz przydzielonych zakresów obowiązków. 

2. Za powyższe narzędzia i materiały pracownikom nie przysługuje ekwiwalent 

pieniężny. 

§12 

1. Pracodawca zapewnia środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

2. Środki pierwszej pomocy znajdują się w apteczkach: w kuchni, w gabinecie 

metodycznym. 

§13 

1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których przydziela się środki 

ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, prowadzi się imienne karty 

ewidencyjne przydziału ww. środków  

2. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami ochrony indywidualnej oraz 

odzieżą i obuwiem roboczym ponosi intendent. 

3. Intendent jest zobowiązany do prowadzenia imiennej karty wyposażenia pracownika w 

środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie - załącznik nr 4. 

 

 

 



§14 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2014 r. 

2. Regulamin może być przez Pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie 

przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania. 

3. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień niniejszego regulaminu sprawuje 

dyrektor przedszkola. 

4. Pracownik potwierdza znajomość regulaminu pracy swoim podpisem. 

 
 
Regulamin zatwierdził: 
     
  
 

.................................................................... 
(przedstawiciel związków zawodowych) 

 
 
 

 

.................................................................... 
 (dyrektora przedszkola) 

 
 
 

 

 
 
 
Przyjęto do wiadomości: 
 
 
..................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

Tabela norm przydziału środków ochrony osobistej, odzieży, obuwia roboczego  
przysługującego pracownikom przedszkola na poszczególnych stanowiskach pracy  

oraz okresy ich używalności  
 

Stanowisko pracy                  
lub wykonywania  
określ. czynności                       

Rodzaj odzieży roboczej i środków  
ochrony indywidualnej                                         

Okres używalności2 
   

Nauczyciel 
przedszkola 

R – obuwie zamienne      
R- fartuch roboczy /kolorowy                                           

24 m-ce 
24 m-ce 
 

Pomoc 
nauczyciela 
 

R – obuwie profilaktyczne 
R – fartuch roboczy/kolorowy 

12 m-cy 
12 m-cy 
 

Kucharka  
Pomoc kuchenna               

R – fartuch biały   
R – fartuch roboczy/kolorowy 
R – obuwie profilaktyczne  
R – nakrycie głowy  
O – fartuch przedni wodochronny (dyżurny) 
 

12 m-cy 
24 m- ce 
12 m-cy 
d.z  
d.z 
 

Woźny - 
konserwator 

R – spodnie  robocze 
R – obuwie robocze  lub profilaktyczne 
R – kamizelka lub kurtka ciepłochronna1  
R – koszula flanelowa  
O – rękawice ochronne 
 

24  m-ce 
 24 m-ce 
 3 okresy zimowe  
12 m-cy 
d.z.  
 

intendent R – fartuch biały   
R – fartuch roboczy/kolorowy   
R – obuwie profilaktyczne 
O – okulary profilaktyczne do pracy przy 
komputerze 
R- kurtka ocieplana 
R – buty do wyjść na zewnątrz 
O - rękawice ochronne 
 

24 m-ce 
 24 m-ce 
12 m-cy 
zgodnie z zaleceniem lekarza  
 
3 okresy zimowe 
3 okresy zimowe 
d.z. 

Dyrektor R – obuwie zamienne       
O – okulary profilaktyczne do pracy przy 
komputerze 
                        

24 m-ce 
zgodnie z zaleceniem lekarza 

Oddziałowa – pomoc 
nauczyciela 

 R – fartuch biały   
R – fartuch roboczy/kolorowy 
R – obuwie profilaktyczne  
R – nakrycie głowy                                          
 

24 m-ce 
12 m-cy 
12 m-cy 
d.z. 

 
1 wydawana, gdy pracownik wykonuje pracę w pomieszczeniach nieogrzewanych lub pracę na  
   zewnątrz budynku 

 
d.z.-  do zużycia  
R – odzież, obuwie robocze;  
O – środki ochrony indywidualnej 

 
 

 



Załącznik nr 2 
 

 
 
Limit kwotowy na poszczególne asortymenty: 
 

- obuwie zamienne profilaktyczne, na spodach przeciwpoślizgowych 

– 120 zł., 

- fartuch kolorowy – 60,00 zł., 

- fartuch biały, bawełniany – 60,00 zł., 

- fartuch roboczy – 60,00  zł., 

- spodnie robocze  –  80,00 zł., 

- kamizelka ciepłochronna –100,00 zł., 

- koszula flanelowa –  40,00 zł., 

- kurtka ciepłochronna –  300,00 zł., 

- obuwie robocze  ( na zewnątrz) – do 200,00 zł., 

- okulary do pracy przy komputerze – 300,00 zł. 

 

Za poszczególny asortyment  zakład pracy zwraca jedynie w/w kwoty. 
 
Ustalone normy obowiązują od 01.11.2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 4 

 
 

 
KARTA WYDANIA ODZIE ŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ 

ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
 

        (pieczęć zakładu pracy) 
 

 Nazwisko ..................... Imię ............................ 
 
 Data zatrudnienia.......................... Stanowisko................................... 

  
 
Lp.  Rodzaj wydanej 

odzieży, obuwia, 
środków ochrony 

indywidualnej 

 
Ilość 

 
Norma 
czasu 

 
Data wydania 

 
Podpis pracownika 

 
Uwagi 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

 
 

      

   
 

    

 
 

      

 
 

      

 



 
Załącznik nr 3 

Gorzów Wlkp., dnia ....................................... r. 

PROTOKÓŁ 
PRZEDWCZESNEGO ZUŻYCIA ODZIE ŻY ROBOCZEJ/ OBUWIA 

ROBOCZEGO* 

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

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

zwraca się o wydanie nowej odzieży/obuwia, tj. ........................................................... 

z powodu jej przedwczesnego zużycia/zniszczenia.*  

Przedwczesne zużycie/ zniszczenie nastąpiło z  powodu ............................................ 

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

 
 
 .................................................... 
 (podpis wnioskującego) 

 
 
 
Powyższa odzież/obuwie* nie nadaje się do dalszego użytkowania. W związku z powyższym 
proszę wydać nowe wymienione sorty odzieżowe, które zachowują właściwości ochronne lub 
użytkowe - nieodpłatnie 
 
 
 .................................................................................... 
 (podpis pracodawcy) 

 
 
 

 
 
*) Niepotrzebne skreślić. 
 
 
Niniejszy protokół przechowuje się wraz z kartoteką wydania odzieży.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Zarządzenie Nr PP2.022.13.2014 
Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach – Zdroju 

z dnia 20.10.2014 r. 
w sprawie wprowadzenia  

REGULAMINU PRZYDZIAŁU  ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ,  
ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO  

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2  W GOCZAŁKOWICACH – Z DROJU 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
Na podstawie art. 2376 – 23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz.U.       Nr 21, poz. 94 z 1998 r. - j.t. z późn. zm.)  
 

zarządza się co następuje: 
 

§1 
 
Wprowadzam Regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego dla poszczególnych stanowisk pracy. 
 

§2 

Zobowiązuję pracowników poszczególnych stanowisk pracy do stosowania  środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, określonych w załączonej do regulaminu 
tabeli norm przydziału tych środków. 

§3 

Środki ochrony indywidualnej powinny posiadać wymagane właściwości ochronne  
i użytkowe. 

§4 
Za przydział środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla 
poszczególnych stanowisk pracy, nie zakupionych przez pracodawcę, pracownik otrzymuje 
ekwiwalent pieniężny zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu. 

§5 
Wykonanie zarządzenia powierza się intendentowi przedszkola. 
 

§6 
Traci moc : 
Zarządzenie nr 1/02/2003 Dyrektora Przedszkola z dnia 24.02.2003 r. w sprawie stosowania  
w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Goczałkowicach Zdroju środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego. 

§7 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2014 r. 

Dyrektor Przedszkola 
 

………………………… 
Z powyższym zarządzeniem zapoznałam się: 
 
Intendent Danuta Matlak     ……………………………. 


