
ZARZĄDZENIE  NR   37/2017 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży i obuwia 
roboczego, ustalenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz 
wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i obuwia roboczego przez 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zgodni z wymaganiami bezpieczeństwa          
i higieny pracy.  
 

           Na podstawie art. 237(6-10) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy             
(Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej     
z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   
(Dz. U. z 2011r. poz. 1034 ze zm.) 
 
zarządza co następuje: 
 
            §1. Ustala się „Zasady przydzielania pracownikom Urzędu środków ochrony 
indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej” stanowiącej załącznik                               
nr 1 do zarządzenia. 
               
            §2.   Ustala się tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży    
i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.  
 
            §3. Ustala się wykaz stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez 
pracowników własnej odzieży i obuwia ochronnego spełniających wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalent za korzystanie z własnej odzieży i obuwia 
ochronnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu, stanowiącą załącznik                               
nr 3 do zarządzenia.  
 

§4.   Traci moc zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia   
3 października 2016r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży             
i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego pracownikom Urzędu Gminy          
i Miasta w Jastrowiu.  

 
§5.   Wykonanie zarządzenia powietrza się inspektorowi ds. ogólnoadministracyjnych. 

 
          §6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

                                                                                     
 



 
                                                                                                                     Załącznik Nr 1 

                                                                                                       do zarządzenia Nr 37/2017 
                                                                                           Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
                                                                                                                 z dnia 29 marca 2017r.  

w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży i obuwia 
roboczego, ustalenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz 
wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i obuwia roboczego przez 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa         
i higieny pracy.  
 
 

Zasady przydzielania pracownikom Urzędu środków ochrony indywidualnej oraz 
dostarczenia odzieży roboczej” 

1. Zakład pracy zakupuje pracownikowi następującą odzież i obuwie robocze: 
1) kalosze gumowe z wkładką ocieplaną  - do wartości 100,00 zł 
2) kurtka z podpinką ocieplaną – do wartości 200,00 zł 
3) płaszcz przeciwdeszczowy – do wartości 50,00 zł 

2. Zakład pracy dopuszcza używanie własnej odzieży i obuwia roboczego: 
1) ubranie robocze 2-częściowe 
2) koszula flanelowa 
3) trzewiki przemysłowe 
4) chustka na głowę  
5) obuwie profilaktyczne 
6) fartuch ochrony drelichowy 
7) fartuch z tkanin syntetycznych  
8) czapka drelichowa 
9) kamizelka ocieplana 
10) rękawice ocieplane 
11) czapka ocieplana 
12) Kurtka ocieplana 

3. Odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność 
zakładu pracy.  

4. Pracownik jest zobowiązany utrzymać w należytym stanie przydzieloną odzież             
i obuwie robocze. 

5. Ekwiwalent pieniężny wypłaca się raz w roku. 
6. Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest proporcjonalnie do dni obecności pracownika    

w pracy potwierdzonych pisemnie przez pracownika ds. kadr.  
7. Za pranie i naprawę odzieży roboczej pracownikowi przysługuje ekwiwalent 

pieniężny w wysokości 10,00 miesięcznie.  
8. Ekwiwalent pomniejsza się za każdy dzień nieobecności w pracy z tytułu: urlopu 

wypoczynkowego, bezpłatnego, rodzicielskiego, wychowawczego, ojcowskiego, 
macierzyńskiego, zwolnienia lekarskiego.  

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                         Załącznik Nr 2 
                                                                                                    do zarządzenia Nr  37/2017 
                                                                                     Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
                                                                                                             z dnia 29 marca2017r.  

 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży i obuwia 
roboczego, ustalenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz 
wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i obuwia roboczego przez 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa         
i higieny pracy.  
 
 

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego dla pracowników Urzędu 

 
L.
p. 

Stanowisko pracy  Rodzaj środków ochrony 
indywidualnej. 
Specyfikacja odzieży         
i obuwia roboczego  

Przewidywane 
okresy 
użytkowania 
odzieży               
i obuwia 
roboczego do 
zużycia            
w miesiącach  

R - 
Robocze 
O – 
ochronne  

1. Robotnik gospodarczy  Ubranie robocze 12 R 
Koszula flanelowa 12 O 
Trzewiki przemysłowe 18 O 
Czapka drelichowa 24 R 

2. Sprzątaczka  Chustka na głowę 12 R 
Fartuch z tkanin 
syntetycznych 

12 R 

Trzewiki przemysłowe 12 R 
3. Konserwator  Fartuch ochronny 

drelichowy 
12 R 

Czapka drelichowa 24 R 
Trzewiki przemysłowe 18 O 
Kamizelka ocieplana  3 o.z.*  R 

4. Inspektor ds. zamówień 
publicznych, melioracji    
i zaopatrzenia 

Fartuch ochronny 12 R 

Trzewiki przemysłowe 18 O 

5. Obsługa kserokopiarki  Fartuch ochronny 
drelichowy 

36 R 

6. Archiwista Fartuch ochronny 
drelichowy 

36 O 

7. Podinspektor ds. ochrony 
środowiska 

Kalosze gumowe               
z wkładką ocieplaną 

36 O 

8. Kierownik referatu 
Gospodarki 
Przestrzennej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska 

Kalosze gumowe               
z wkładką ocieplaną 

 
36 

 
O 



9. Podinspektor ds. nadzoru 
inwestycyjnego i 
drogownictwa 

Kurtka z podpinką 48 O 

Kalosze gumowe z 
wkładką ocieplaną 

36 O 

10. Goniec  Kurtka ocieplana  o.z. O 

Rękawice ocieplane o.z. O 
Czapka ocieplana o.z. O 
Trzewiki przemysłowe 18 O 

Płaszcz przeciwdeszczowy 48 R 

Oznaczenie: 

*- o.z. okresy zimowe (za okres zimowy przyjmuje się 3 miesiące) 

- d.z. – do zużycia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Załącznik Nr 3 
                                                                                                  do zarządzenia Nr  37/2017 
                                                                                     Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
                                                                                                             z dnia 29 marca2017r.  

w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży i obuwia 
roboczego, ustalenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz 
wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i obuwia roboczego przez 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa         
i higieny pracy.  
 

Wykaz stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej 
odzieży i obuwia ochronnego spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 

w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu 
 

1. Robotnik gospodarczy 
2. Sprzątaczka 
3. Konserwator 
4. Inspektor ds. zamówień publicznych, melioracji i zaopatrzenia 
5. Obsługa kserokopiarki 
6. Archiwista 
7. Goniec  

Ekwiwalent za korzystanie z własnej odzieży i obuwia ochronnego w Urzędzie Gminy      
i Miasta w Jastrowiu 

Rodzaj Aktualne ceny handlowe 30.03.2017r. Średnia 
wartość 
zakupu  BHP „Duo Plus” 

Sp. Cywilna 
Katarzyna                 
i Michał Wenc         
ul. Wieniawskiego 
70A 35-326 
Rzeszów  

„KOLO”     Michał 
Miziołek ul. Blich 
21                          
99-100 Łowicz  

PHU ŻAK 
Magdalena 
Żejmo ul. 
Arai ńska 2        
66-600 Krosno 

Czapka 
drelichowa 

6,00 7,00 18,00 10,00 

Chustka na głowę - - 9,00 9,00 

Fartuch ochronny 
(drelichowy) 

82,60 94,50 69,00 82,00 

Kamizelka 
ocieplana 

56,15 51,00 73,00 60,00 

Koszula 
flanelowa 

61,50 44,00 27,00 44,00 



Fartuch z tkanin 
syntetycznych  

- - 44,00 44,00 

Obuwie 
profilaktyczne 

66,40 70,00 - 68,00 

Trzewiki 
przemysłowe 

71,90 58,80 62,00 64,00 

Ubranie robocze        
2- częściowe 

73,00 101,50 65,00 80,00 

Kurtka ocieplana 100,00 127,00 70,00 99,00 

Czapka ocieplana 16,00 10,50 10,50 12,33 

Rękawice 
ocieplane  

- 25,00 - 25,00 

 


