
Zał�cznik Nr 1 do regulaminu pracy 

ZASADY PRZYDZIELANIA PRACOWNIKOM  

�RODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I HIGIENY OSOBISTEJ 

 ORAZ ODZIE�Y I OBUWIA ROBOCZEGO 

1. Pracodawca wyposa�a pracowników nieodpłatnie w �rodki ochrony indywidualnej  

oraz dostarcza im odzie� robocz� i obuwie robocze, które pozostaj� własno�ci�
pracodawcy. 

2. �rodki ochrony indywidualnej u�ywane s� w miejscu pracy, w celu zabezpieczenia 

pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników 

wyst�puj�cych w �rodowisku pracy. Zalicza si� do nich: odzie� ochronn�, ochrony 

ko�czyn górnych i dolnych, ochrony głowy, oczu, twarzy, układu oddechowego, 

sprz�t chroni�cy przed upadkiem z wysoko�ci oraz �rodki izoluj�ce cały organizm. 

3. �rodki ochrony indywidualnej posiadaj� deklaracj� zgodno�ci z normami oraz 

wymagany certyfikat na znak bezpiecze�stwa wydawany przez Centralny Instytut 

Ochrony Pracy. 

4. Pracodawca nie dopuszcza do pracy pracownika bez �rodków ochrony indywidualnej 

przewidzianych dla danego stanowiska, oraz informuje pracownika o sposobach 

posługiwania si� tymi �rodkami. 

5. Odzie� robocza u�ywana jest w miejscu pracy, a przydzielana jest pracownikom 

zatrudnionym na stanowiskach: 

1)  na  których  odzie�  własna  pracownika  mo�e  ulec  zniszczeniu  lub  znacznemu 

     zabrudzeniu, 

2) ze wzgl�du na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpiecze�stwa  

     i higieny pracy. 

6. Obuwie robocze przydziela si� pracownikom zatrudnionym przy pracach, przy 

których wyst�puje intensywne brudzenie lub przyspieszone niszczenie obuwia.  

Do obuwia roboczego zalicza si�: trzewiki, półbuty, saperki, sandały, obuwie 

profilaktyczne.  

7. Odzie� i obuwie robocze musz� spełnia� wymagania okre�lone w Polskich Normach, 

nie podlegaj� obowi�zkowej procedurze certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i nie 

musz� by� oznaczone tym znakiem. 

8. Obuwie profilaktyczne  przydziela  si�  przy  pracach  wykonywanych  stale   

w  pozycji stoj�cej. 

9. �rodki ochrony indywidualnej u�ywane s� do czasu utraty ich cech ochronnych,  

a odzie�, obuwie robocze - do utraty cech u�ytkowych w stopniu uniemo�liwiaj�cym 

dokonanie naprawy. 



10. W razie utraty lub zniszczenia �rodków ochrony indywidualnej, pracodawca wydaje 

niezwłocznie pracownikowi inne �rodki ochrony po sporz�dzeniu przez dyrektora 

jednostki organizacyjnej Urz�du protokołu zniszczenia. Je�eli utrata lub zniszczenie 

nast�piło z winy pracownika, jest on obowi�zany ui�ci� kwot� równowa�n�
pomniejszon� o koszt amortyzacji. 

11. Pracodawca mo�e przydziela� pracownikom u�ywane �rodki ochrony indywidualnej 

oraz odzie� robocz�, z wyj�tkiem bielizny osobistej, r�kawic, nakry� głowy, je�eli 

przedmioty te zachowały wła�ciwo�ci ochronne lub u�ytkowe, s� czyste  

i zdezynfekowane w stopniu odpowiadaj�cym wymaganiom higieniczno-sanitarnym. 

12. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym 

kierowniczych, nie przydziela si� odzie�y i obuwia roboczego. 

13. Pracodawca, w uzgodnieniu z zakładow� organizacj� zwi�zkow�, ustala stanowiska, 

na których dopuszcza si� u�ywanie przez pracowników, za ich zgod�, własnej odzie�y 

roboczej i obuwia roboczego spełniaj�cego wymagania bhp. 

14. Pracownikowi u�ywaj�cemu własn� odzie� i obuwie robocze zgodnie z ust. 13, 

pracodawca wypłaca, za przepracowane 6 miesi�cy, ekwiwalent pieni��ny  

w wysoko�ci obliczonej wg Tabeli Norm Przydziału (zał�cznik nr 2 do regulaminu 

pracy) oraz cen detalicznych ustalonych na podstawie aktualnie obowi�zuj�cych cen 

w hurtowniach bhp. Ekwiwalent wypłacany jest jako oddzielna, nieopodatkowana 

pozycja na odr�bnym wykazie. 

15. W Urz�dzie ustalono, w uzgodnieniu z zakładow� organizacj� zwi�zkow�, �e 

ekwiwalent pieni��ny wypłacany b�dzie na wszystkich stanowiskach uj�tych w Tabeli 

Norm Przydziału (zał�cznik nr 2 do regulaminu pracy), za wszystkie wyszczególnione 

pozycje, z wyj�tkiem �rodków indywidualnych takich jak: szelki bezpiecze�stwa, 

kaski ochronne, r�kawice kwasoodporne, okulary i fartuchy kwasoodporne oraz 

kamizelki ostrzegawcze. Ten rodzaj wyposa�enia zakupuje pracodawca i wydaje 

zgodnie z zał�czonymi w instrukcjach wymogami tzn. wg atestu okre�laj�cego utrat�
cech ochronnych lub po zu�yciu. 

16. W jednostkach organizacyjnych Urz�du za ustalenie stanowisk pracy, na których 

zatrudnionym pracownikom przydzielone zostan� �rodki ochrony indywidualnej, 
odzie� i obuwie robocze, odpowiada dyrektor.

17.  Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przedłu�a si�
proporcjonalnie okres u�ytkowania odzie�y i obuwia. 

18. Tabele Norm Przydziału (zał�cznik nr 2 do regulaminu pracy) zawieraj� wykaz 

stanowisk pracy, na których powinny by� stosowane okre�lone �rodki ochrony 

indywidualnej, odzie� i obuwie robocze oraz przewidywane okresy ich u�ywalno�ci. 

Okres u�ywalno�ci liczony jest od dnia wydania, co potwierdzane jest przy odbiorze 

w kartotece dat� i podpisem. 

19. Pracownik obowi�zany jest utrzymywa� w nale�ytym stanie i wzorowej czysto�ci 

przydzielone mu �rodki ochrony indywidualnej, odzie� i obuwie robocze. 



20. Pranie, naprawa i konserwacja odzie�y nale�y do obowi�zków pracodawcy. Je�eli 

pracodawca nie ma mo�liwo�ci zorganizowania prania i naprawy odzie�y roboczej, 

wypłaca ekwiwalent pieni��ny w wysoko�ci ustalonych kosztów tych czynno�ci  

i �rodków pior�cych. Ekwiwalent wypłacany jest za przepracowane 6 miesi�cy jako 

oddzielna, nieopodatkowana pozycja na odr�bnym wykazie. 

21. W przypadku utraty lub zniszczenia �rodków ochrony indywidualnej, odzie�y  

i obuwia pracodawca wydaje bezzwłocznie pracownikowi nowe przedmioty 

przewidziane w Tabeli Norm Przydziału (zał�cznik nr 2 do regulaminu pracy). Je�eli 

utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nast�piły z winy, pracownika, pracodawca 

mo�e obci��y� kosztami niezamortyzowanej cz��ci warto�ci utraconych lub 

zniszczonych przedmiotów. 

22. W przypadku rozwi�zania stosunku pracy pracownik ma obowi�zek zwróci�
równowarto�� pieni��n� wydanej odzie�y i obuwia z uwzgl�dnieniem ich zu�ycia. 

23. W przypadku przej�cia pracownika na rent�, emerytur� lub jego zgonu �rodki ochrony 

indywidualnej, odzie� robocza i obuwie nie podlegaj� zwrotowi. 


