
Zarządzenie nr 13/2015

Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

z dnia 22 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego  

Działając na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych 

w Prudniku zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 9/2015 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 12 

czerwca 2015 r.  w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, 

odzieży i obuwia roboczego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

2. Załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 2 do niniejszego

zarządzenia.

3. Załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 3 do niniejszego

zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

                                                                                                Dyrektor

                                                                                                mgr inż. Zdzisław Pikuła



Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

z dnia 15 października 2015 roku

Załącznik nr2

Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w
firmie ZBK  w Prudniku

L.
p.

Stanowisko pracy Odzież i obuwie robocze oraz
sprzęt ochrony
indywidualnej

Okres użytkowania
w miesiącach

1. Dekarz R-ubranie robocze

R- obuwie robocze 

R- koszula flanelowa

R- nakrycie głowy

O- rękawice

O- kurtka ocieplana

O- buty filcowo- gumowe

O- kurtka p. deszczowa

O-okulary ochronne

O- ochronniki słuchu

O- nakolanniki

O- kask ochronny

d .z. min. 18 m

d. z. min 18 m

d. z. min 18 m

d. z. min 18 m

do zużycia

d. z. min.3- o. z

d. z. min.3- o. z.

d. z. min.3O.Z m

do zużycia

do zużycia

do zużycia

do zużycia

2. Malarz, murarz,
 stolarz

R- ubranie robocze

R-obuwie robocze

R- koszula flanelowa

R- nakrycie głowy

O- rękawice

O- kurtka ocieplana

O- buty ocieplane

O- okulary ochronne

O-obuwie gumowe

O- kask ochronny- murarz

O- ochronniki słuchu- stolarz

d. z. min 18 m.

d. z. min 18 m.

d. z. min 18 m

d. z. min 18 m.

do zużycia

d. z.  min. 3-o.z.

d. z. min. 3-o.z.

do zużycia 

do zużycia

do zużycia

do zużycia

3. Instalator 
wodnokanalizacyjny

R- ubranie robocze

R- obuwie robocze

R- koszula flanelowa

R- nakrycie głowy

O- rękawice

O- kurtka ocieplana

O- buty ocieplane

O- okulary ochronne

O- ochronniki słuchu

d. z. min 18 m.

d. z. min.18 m.

d. z. min.18 m.

d. z. min.18 m.

do zużycia

d. z. min. 3- o. z.

d. z. min. 3- o. z

do zużycia

do zużycia



4. Elektryk R- ubranie robocze

R- obuwie robocze

R-koszula flanelowa

R- nakrycie głowy

O- rękawice

O – kurtka ocieplana

O- okulary ochronne

O- ochronniki słuchu

d. z. min 18 m.

d. z. min.18 m.

d. z. min.18 m.

d. z. min.18 m.

do zużycia

d. z. min- 3 o. z.

do zużycia

do zużycia

5. Pracownik gospodarczy
(sprzątający)

R- ubranie robocze

R- obuwie robocze

R-koszula flanelowa

R- nakrycie głowy

O- rękawice

O – kurtka ocieplana

O- buty ocieplane

O- buty filcowo- gumowe

O- kurtka p. deszczowa

O- kamizelka ostrzegawcza

d. z. min 18 m.

d. z. min.18 m.

d. z. min.18 m.

d. z. min.18 m.

do zużycia

d. z. min. 3- o. z.

d. z. min. 3- o. z

d. z. min. 3-o.z m.

do zużycia

do zużycia

6. Kierowca, kierowca 
wysięgnika, kierowca 
zaopatrzeniowiec

R- ubranie robocze

R- obuwie robocze

R-koszula flanelowa

R- nakrycie głowy

O- rękawice

O – kurtka ocieplana

O- buty ocieplane

O- buty filcowo- gumowe

O- kurtka p. deszczowa

O- kask ochronny – kierowca 

wysięgnika

d. z. min 18 m.

d. z. min.18 m.

d. z. min.18 m.

d. z. min.18 m.

do zużycia

d. z. min. 3- o. z.

d. z. min. 3- o. z

d. z. min. 3-o.z m.

do zużycia

do zużycia

7. Pracownik ds. magazynu i 
targowiska

R- kamizelka ochronna

R- buty

O- rękawice robocze

O- kurtka ocieplana

O- buty ocieplane

O- kurtka p. deszczowa

d. z. min 18 m.

d. z. min.18 m.

d. z.

d. z. min. 3- o. z.

d. z. min. 3- o. z

d. z.

8. Sprzątaczka R- fartuch

R- obuwie profilaktyczne

O- rękawice gumowe

O- buty ocieplane- sprząt. 

klatki schodowej

O- ocieplacz- sprząt. klatki 

schodowej

d. z. min 18 m.

d. z. min.18 m.

d. z.

d. z. min. 3- o. z.

d. z. min. 3- o. z



9. Obsługa szaletu R- fartuch roboczy

R- obuwie robocze

O- rękawice robocze

d. z. min 18 m.

d. z. min.18 m.

d. z.

10. Zdun R- ubranie robocze

R-obuwie robocze

R- koszula flanelowa

R- nakrycie głowy

O- rękawice

O- kurtka ocieplana

O- buty ocieplane

O- okulary ochron

O- nakolanniki- zdun

O- fartuch przedni- zdun

O- kask ochronny- murarz

O- ochronniki słuchu- stolarz

d. z. min 12 m.

d. z. min 18 m.

d. z. min 12 m

d. z. min 18 m.

do zużycia

d. z.  min. 3-o.z.

d. z. min. 3-o.z.

do zużycia 

do zużycia

do zużycia

do zużycia

do zużycia

do zużycia

11. Pracownik ds. 
utrzymania czystości i 
transportu

R- obuwie robocze

R- kurtka letnia

R- nakrycie głowy

R- koszula flanelowa

R- kurtka p. deszczowa

R- obuwie gumowe

O- kurtka ocieplana

O- buty ocieplane

O- rękawice

O- kask ochronny

d. z. min.24 m.

d. z. min.24 m.

d. z. min.24 m.

d. z. min.24 m.

d. z. min. 24m.

d. z. min. 3- o. z

d. z. min. 3- o. z

d. z. min. 3- o. z

do zużycia

do zużycia

12. Pracownik ds. 
remontowych R- koszula flanelowa

R- obuwie robocze

R- kurtka letnia

R- kurtka ocieplana

R- buty ocieplane

R- kurtka p. deszczowa

R- nakrycie głowy

O- rękawice

O- kask ochronny

d. z. min.24 m.

d. z. min.24m.

d. z. min.24 m.

d. z. min. 3- o. z

d. z. min. 3- o. z

d. z. min. 24m.

d. z. min. 24m.

do zużycia

do zużycia

13. Pracownik ds. energii 
wod - kan i gazu 

R – koszula flanelowa

R- ubranie robocze

R- obuwie robocze

R-kurtka letnia

R- kurtka przeciwdeszczowa

R- nakrycie głowy

O- rękawice

O- kurtka ocieplana

O- buty ocieplane

O- okulary ochronne

d. z. min 24 m.

d. z. min.24 m.

d. z. min.24 m.

d. z. min.24 m.

do zużycia

d. z. min. 3- o. z.

d. z. min. 3- o. z

do zużycia

do zużycia



O- ochronniki słuchu

O – kask ochronny

14. Archiwista R- fartuch roboczy drelichowy

O- rękawice robocze

d. z. min 18 m.

do zużycia

Objaśnienia:

R- oznacza odzież lub obuwie robocze

O- środki ochrony indywidualnej

d. z.- do zużycia

Uwaga !

W przypadku zatrudnienia pracownika na część etatu, okres użytkowania ulega proporcjonalnie 

wydłużeniu np. pracownikowi zatrudnionemu na ½ etatu ubranie robocze przysługuje d. z. min. 24 

miesiące.



Załącznik nr 2 do Zarządzenia 

Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

z dnia 15 października 2015 roku

Załącznik nr4

I.  EKWIWALENTY ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ

1.Niedopuszczalne jest powierzenie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania 

środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego skażonych środkami chemicznymi, 

promieniotwórczymi oraz biologicznie zakaźnymi.

2.Pracownikowi wykonującemu pranie odzieży roboczej we własnym zakresie przysługuje 

ekwiwalent pieniężny.

3. Za zgodą pracownika (potwierdzona pisemnie) pracodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów

prania odzieży roboczej. Wysokość ekwiwalentu ustala się w następujących kwotach miesięcznie:

1) Sprzątaczka, pracownicy obsługi, pracownik zaopatrzenia:  5,40 zł miesięcznie 

2) Kierowca samochodu dostawczego, elektryk, archiwista , pracownicy działu technicznego, 

pracownik gospodarczy, pracownicy zatrudnieni przy sprzątaniu i pielęgnacji miasta, dozór: 7,20 zł 
miesięcznie.

3) Kierowcy samochodów ciężarowych, stolarz, murarz, zdun, dekarz, malarz, instalator wod.-kan., 

co, gazu, pracownik ds. magazynu i targowiska:  9,00zł miesięcznie

II. SPOSÓB ROZLICZANIA

1. Kierownicy działów lub inna wyznaczona osoba sporządzają listy pracowników wraz z 

kwotami ekwiwalentów przysługujących wg pkt. I  i następnie składają je w księgowości celem ich 

wypłaty.

2. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacany jest raz na kwartał. 

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia 

Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

z dnia 15 października 2015 roku

Załącznik nr 5

LISTA PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO EWIWALENTÓW PIENIĘŻNYCH ZA
PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ

LISTA ZA OKRES(KWARTAŁ)…………………………………………………….

…..................................................................
Nazwa działu

L. p. Imię i nazwisko
pracownika 

Stanowisko
służbowe

Stawka Ilość 
dni

Kwartalna kwota 
ekwiwalentu 
za pranie odzieży 
(PLN)

Podpis 
pracownika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


