Załącznik nr 2
do Regulaminu Pracy XXII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí

SZCZEGÓŁOWE ZASADY GOSPODAROWANIA
ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM
Na podstawie art. 2378 § 1 kodeksu pracy wprowadza się zasady gospodarowania środkami ochrony
indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze są przyznawane pracownikom
i nauczycielom bezpłatnie i stanowią własność szkoły. Własność winna być zwrócona
w momencie rozwiązania umowy o pracę.
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze winny być przez pracowników
i nauczycieli użytkowane w miejscu pracy i zgodnie z ich przeznaczeniem.
Pracownik jest obowiązany utrzymywać w należytym stanie przydzielone mu środki
i odzież.
Pranie odbywa się w szkole, w pralce udostępnionej pracownikom, w ramach czasu pracy.
Zakupu środków piorących dokonuje pracodawca.
Środki ochrony indywidualnej mają być używane do czasu utraty ich cech ochronnych,
a odzież robocza i obuwie robocze – do czasu utraty cech użytkowych w stopniu
uniemożliwiającym dokonanie naprawy. W tych przypadkach należy sporządzić protokół
zużycia i wymienić zużyte przedmioty na nowe.
Jeżeli utrata lub zniszczenie środków ochrony osobistej lub odzieży nastąpiło z winy
pracownika, jest on obowiązany uiścić należność w wysokości ustalonej przez pracodawcę.
Należność powinna być ustalona proporcjonalnie do pozostałego okresu używalności oraz
wartości (aktualnej ceny zakupu). Należność tak wyliczoną pracodawca może obniżyć,
jeżeli uzasadniają to okoliczności zniszczenia.
Określa się tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego – tabela nr 1.
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TABELA NR 1
PRZYDZIAŁ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

Stanowisko pracy

Rodzaj środka ochrony indywidualnej (O) oraz
odzieży i obuwia roboczego (R)

Okres
używalności
w miesiącach,
okresach
zimowych (o.z) i
do zużycia(d.z.)

Bibliotekarz

R - fartuch kretonowy lub tkaniny
syntetycznej

Nauczyciel fizyki

R - fartuch roboczy

12

R - fartuch roboczy,

12

O - fartuch gumowy,

dyżurny

Nauczyciel chemii

Nauczyciel biologii
Nauczyciel
wychowania
fizycznego

Dozorca

O - rękawice ochronne gumowe,

dyżurne

R - fartuch roboczy,

12

O - rękawice ochronne gumowe,

d.z.

R - dres

36

R - obuwie sportowe

24

O - kurtka ocieplana

4 o.z.

R - ubranie drelichowe lub fartuch drelichowy

18

R - trzewiki skórzane

24

R - gumofilce
O - kurtka ocieplana
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d.z.

O - okulary ochronne

O - rękawice ochronne drelichowe,

Woźna

d.z. min. 18

3 o.z.
d.z
4 o.z.

R - bluzki bawełniane - 2 szt.

12

R - spodnie bawełniane - 1 szt.

12

R- trzewiki profilaktyczne - tekstylne

12

