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TEKST JEDNOLITY ZAŁĄCZNIKA NR 1 do REGULAMINU PRACY URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA 
uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 829 / 179 / 09 z dnia 28 lipca 2009 roku 

 
ZASADY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEśY, OBUWIA 

ROBOCZEGO, OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU 
MIASTA ORAZ ZAPEWNIENIA PROFILAKTYCZNYCH POSIŁKÓW, NAPOJÓW ORAZ 

UMUNDUROWANIA DLA STRAśNIKÓW STRAśY MIEJSKIEJ. 
 

Na podstawie art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2376-10 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 
279), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaŜonych w monitory ekranowe (Dz. U. 
Nr 148, poz. 973, rozporządzenia RM z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, 
dystynkcji i znaków identyfikacyjnych straŜników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112, poz. 713)  

 

 1. Przydzielam niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ roboczą osobom 
wykonującym: stałą lub krótkotrwałą pracę, albo czynności inspekcyjne, w czasie których moŜe 
ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzieŜ, a takŜe ze względu na bezpieczeństwo pracy. 

 2. Ustalam zakładowe normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia 
roboczego z okresem ich uŜytkowania dla pracowników wykonujących pracę na podanych poniŜej 
stanowiskach: 
 

TABELA PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEśY, 
OBUWIA ROBOCZEGO, OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK 

 

Lp. Stanowisko 
Wykaz odzieŜy 

i obuwia 
roboczego 

Okres 
uŜywania 

[mies] 

Wykaz środków 
ochrony indywidualnej 

Okres 
uŜywania 

[mies] 
Beret lub czapka 18 Kurtka ocieplana 4 okr. zimowe 
Fartuch drelichowy 24 Czapka ocieplana 4 okr. zimowe 

Botki ocieplane 4 okr. zimowe Trzewiki skórzane na 
spodach gumowych 

24 
Buty gumowe do zuŜycia 
Hełm ochronny do zuŜycia Kurtka 

przeciwdeszczowa 
24 

Rękawice ochronne do zuŜycia 

1. 

Pracownicy 
wykonujący 
czynności 
inspekcyjne na 
budowach 

  Kamizelka odblaskowa do zuŜycia 
Beret lub czapka 
drelichowa 

do zuŜycia 

2. 

Archiwista, 
lub pracownik 
wykonujący pracę 
w archiwum 

Fartuch z tkanin 
syntetycznych lub 
fartuch kretonowy 

12 
 

Czapka drelichowa 
lub beret  

24 Kurtka przeciw-deszczowa do zuŜycia 

Ubranie lub fartuch 
drelichowy 

12 Koszula flanelowa do zuŜycia 3. 
Robotnik 
gospodarczy 

Trzewiki skórzane 
lub gumowe 

24 Rękawice ochronne 12 

Chustka na głowę 24 
Fartuch ochronny lub 
z tkanin syntet. 

18 4. Sprzątaczka 
Trzewiki profilaktyczne 
tekstylne 

12 

Rękawice gumowe do zuŜycia 

Peleryna przeciw-
deszczowa 

24 

Buty gumowe do zuŜycia 
5. 

Pozostali 
pracownicy 
dokonujący wizji 
lokalnych w terenie Rękawice ochronne do zuŜycia 

Kamizelka odblaskowa do zuŜycia 

6. 
Pracownicy w tym: 
praktykanci i staŜyści 

Okulary korygujące 
wzrok 

do kolejnego okres. 
badania kontrolnego 

  

Posiłki profilaktyczne 
Napoje 

1.11. ÷ 31.03. 
7. 

Pracownicy StraŜy 
Miejskiej 

umundurowanie wg zał. nr 2 
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8 Goniec 

Kurtka ocieplana 
Trzewiki skórzane 
Czapka ocieplana 
Rękawice ochronne 

24 
12 
24 
12 

 

 2 okresy zimowe 
 1 okres zimowy 
 2 okresy zimowe 
 1 okres zimowy 

 

 

 3. Pracodawca dostarcza odzieŜ i obuwie robocze wykonane zgodnie z polskimi normami 
zawierającymi wymagania dla odzieŜy roboczej i obuwia roboczego. 

 4. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze przydzielane są pracownikom 
bezpłatnie i stanowią własność pracodawcy. 

 7. Pracownik jest zobowiązany utrzymywać w naleŜytym stanie przydzielone mu środki ochrony 
indywidualnej, odzieŜ i obuwie robocze. 

 8. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ 
i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i uŜytkowe oraz  zapewnić ich pranie, konserwację oraz 
naprawy. W razie braku moŜliwości zorganizowania tych usług wypłacany będzie ekwiwalent pienięŜny na 
koniec kwartału w wysokości średnich kosztów prania odzieŜy przez punkty usługowe na terenie 
Mikołowa. 

 9. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego z winy 
pracownika jest on zobowiązany uiścić kwotę równą niezamortyzowanej części wartości utraconych 
lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego. Kwota moŜe być 
obniŜona, jeŜeli uzasadniają to okoliczności zniszczenia. 

 10. Pracownikom, w tym praktykantom i staŜystom uŜytkującym w czasie pracy monitor ekranowy, 
co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy przysługują okulary korygujące 
wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza, jeŜeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w 
ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykaŜą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy 
obsłudze monitora ekranowego. 

 11. Pracownikom StraŜy Miejskiej wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciąŜliwych na 
otwartej przestrzeni zapewnia się posiłki profilaktyczne. Posiłek wydawany jest dziennie na 
podstawie bonu Ŝywnościowego, którego wartość jest corocznie uzgadniana z pracodawcą. 
Posiłki profilaktyczne wydawane są w okresie od 1 listopada do 31 marca, na podstawie umowy 
zawartej między przedstawicielem placówki gastronomicznej a Komendantem StraŜy Miejskiej 
określającej wartość stawki kalorycznej, która wynosi 1000 kcal.  

 12. W czasie pracy w dni wolne zwrot kosztów odpowiadających wysokości kwoty stawki pienięŜnej 
(bonu) za posiłek, po przedłoŜeniu rachunku wydanego przez placówkę gastronomiczną.  

 13. Na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi 
przekracza 25oC na otwartej przestrzeni i 28oC w pomieszczeniach biurowych przydziela się napoje 
chłodzące bez ograniczeń”. 

 14. Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.  

 15. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pienięŜny na posiłki i napoje. 

 16. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się okres uŜywalności 
przydzielonych ochron osobistych, odzieŜy i obuwia roboczego proporcjonalnie do czasu pracy. 

 17. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia w odniesieniu do punktów 1-16 powierzam pracownikowi 
wykonującemu zadania z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

 

WYKAZ ŚREDNICH CEN PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ODZIEśY I OBUWIA 
 

Lp. Nazwa odzieŜy Cena [zł]  Lp. Nazwa odzieŜy Cena [zł] 
1. Fartuch drelichowy 30,-  9. Ubranie męskie robocze 60,- 
2. Trzewiki skórzane / 

gumowe 
50,-  10. Koszula flanelowa 20,- 

3. Kurtka ocieplana 100,-  11. Chustka na głowę 10,- 
4. Botki ocieplane 80,-  12. Fartuch ochronny 35,- 
5. Peleryna 

przeciwdeszczowa 
50,-  13. Buty gumowe 40,- 

6. Czapka ocieplana 9,-  14. Okulary korygujące wzrok 150,- 
7. Hełm ochronny 26,-  15. Kamizelka odblaskowa 15,- 
8. Rękawice ochronne 10,-     

 


