
Regulamin 
 

przydzielania nauczycielom i pracownikom  

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 w Radomiu 

środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 

 

Na podstawie art. 1041 § 1 pkt 1, 2376 i 2377 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998r z późniejszymi zmianami) oraz Ponadzakładowego Układu 

Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zawartego w dniu 19.01.2005 

r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W celu zabezpieczenia pracowników 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 nauczycielom 

i pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 

2. Rodzaje 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 nr 1. 

3. Dodatkowe środki ochrony indywidualnej – nie wymienione w tabeli norm – w 

zależności od warunków środowiska pracy określa osoba kierująca pracownikiem. 

 

§ 2 

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. 

1. 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. 

 

§ 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 

Środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież robocza są przydzielane pracownikom  

i nauczycielom bezpłatnie i stanowią własność szkoły. 

 

  



§ 5 

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

nauczycieli użytkowane w miejscu pracy i zgodnie z przeznaczeniem. 

 

§ 6 

W razie rozwiązania umowy o pracę, pracownik lub nauczyciel jest zobowiązany zwrócić 

pobrane środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze lub równowartość pieniężną, 

z uwzględnieniem stopnia ich zużycia. 

 

§ 7 

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

roboczego (sportowego) pracownik lub nauczyciel otrzymuje niezwłocznie nowe 

wyposażenie, na następujących warunkach: 

1. jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło bez jego winy – bezpłatnie, 

2. utrata lub zniszczenie nastąpiło z jego winy – za zwrotem kwoty równej 

zamortyzowanej części wyposażenia. 

 

§ 8 

Pracodawca zapewnia pranie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży na własny koszt.  

 

§ 9 

Dopuszcza się używanie przez pracowników lub nauczycieli, za ich zgodą, własnej odzieży 

i obuwia roboczego, spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 10 

Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego, niezależnie od liczby 

realizowanych godzin lekcyjnych, ma obowiązek używać odzież i obuwie sportowe. 

 

§ 11 

Prawo do otrzymania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

nauczyciel lub pracownik nabywa z dniem zawarcia umowy o pracę, a traci z dniem 

rozwiązania stosunku pracy. 

 

§ 12 

1. Czynnym zawodowo pracownikom i nauczycielom przysługuje herbata i środki 

utrzymania higieny osobistej. Pracodawca zastrzega sobie jednak możliwość 

zapewnienia w/w artykułów w innym asortymencie niż w załączniku nr 2 - w zależności 

od możliwości i potrzeb profilaktyki – lub do indywidualnego lub zbiorowego 

użytkowania (np. płynne mydło lub suszarki do rąk w toaletach). Z tego tytułu nie 

przysługuje pracownikom lub nauczycielom ekwiwalent pieniężny. 



2. Pracownikom i nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze przysługuje 

herbata i środki utrzymania higieny osobistej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

 

§ 13 

1. Dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których przydziela 

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

karty ewidencyjne wyposażenia 

2. Karty ewidencyjne przydzielonych środków ochrony indywidualnej powinny zawierać 

takie dane jak: nazwa przedmiotu, okres używalności, datę pobrania, liczbę, 

potwierdzenie odbioru. 


