
I . TABELA NORM PRZYDZIAŁU Ś RODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ,  
 ODZIEśY I OBUWIA ROBOCZEGO  

 
Lp. Stanowisko pracy Zakres wyposaŜenia 

        
O – ochrony indywidualne  
R – odzieŜ i obuwie robocze 

Przewidywany okres 
uŜywalności 

 
o.z. – okresy zimowe 

1.   Pracownicy  archiwum  
 zakładowego oraz 
stanowiska: 
- magazyniera, 
magazyniera- konserwatora 
sprzętu obrony cywilnej, 
- ds. dekoracji miasta, 
- ds. gospodarowania 
środkami trwałymi  
i wyposaŜenia Urzędu 

1. R – fartuch bawełniany lub         
z  tkanin syntetycznych 

2. R – obuwie skórzano – gumowe 
3. R – kurtka ocieplana 
4. O – maska przeciwpyłowa 
5. O – rękawice bawełniane 

do zuŜycia (2 lata) 
 
do zuŜycia (24m-ce) 
do zuŜycia (4 o.z.) 
do zuŜycia 
do zuŜycia 

2.  Pracownicy inŜynieryjno-
techniczni wykonujący  
w terenie prace inspektora 
nadzoru oraz inne 
powodujące zniszczenie 
odzieŜy lub znaczne jej 
zabrudzenie 

1. R – obuwie skórzano-gumowe 
2. R – kurtka ocieplana 
3. R – rękawice ocieplane 
4. O– kamizelka ostrzegawcza  

wg potrzeb 
5. O – kask ochronny wg potrzeb 
6. O – buty gumowe wg potrzeb 

do zuŜycia (24 m-ce) 
do zuŜycia (3 o.z.) 
do zuŜycia (3 o.z.) 
 
do zuŜycia  
do zuŜycia  
do zuŜycia  

3.  Pracownicy inŜynieryjno-
techniczni wykonujący  
w terenie prace inspektora 
nadzoru/konserwator 
zabytków/pracownicy ds. 
ochrony i konserwacji 
zabytków 

1. R – obuwie skórzano-gumowe 
2. R – kurtka ocieplana 
3. R – rękawice ocieplane 
4. R – ubranie robocze/kombinezon 
5. O– kamizelka ostrzegawcza  

wg potrzeb 
6. O– kask ochronny wg potrzeb 
7. O – buty gumowe wg potrzeb 

do zuŜycia (24 m-ce) 
do zuŜycia (3 o.z.) 
do zuŜycia (3 o.z.) 
do zuzycia (24 m-ce) 
 
do zuŜycia  
do zuŜycia  
do zuŜycia 

4.  Stanowiska ds. gospodarki 
sprzętem komputerowym  

1. R – fartuch bawełniany lub  
z tkanin syntetycznych 

2. O– rękawice bawełniane 

do zuŜycia (2 lata) 
 
do zuŜycia 

5.  Pracownicy obsługujący 
tablice ogłoszeniowe na 
zewnątrz budynku Urzędu 

1. R – kurtka ocieplana 
2. O – rękawice bawełniane 
3. O – płaszcz przeciwdeszczowy  

wg potrzeb 

do zuŜycia (4o.z) 
do zuŜycia 
do zuŜycia 

6.  Inne stanowiska, na których 
pracownik moŜe zniszczyć 
lub zabrudzić odzieŜ własną 

1. R – fartuch drelichowy lub         
z  tkanin syntetycznych 

2. O – rękawice bawełniane  
wg potrzeb 

3. O – maska przeciwpyłowa  
wg potrzeb 

do zuŜycia (2 lata) 
 
 
do zuŜycia 
 
do zuŜycia 

 
Uwaga: 
 
Czasookresy uŜywalności słuŜą do obliczania ekwiwalentu pienięŜnego za pracę we własnej odzieŜy 
roboczej i obuwiu oraz naleŜności za pranie, naprawę i konserwację odzieŜy roboczej i obuwia 
(uwzględniając koszt zakupu środków piorących lub czyszczących oraz wynagrodzenie za czynność 
prania). 


