
ZARZĄDZENIE NR 88/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy i zasad przydziału pracownikom Urzędu Miasta i Gminy 
Czerniejewo środków ochrony indywidualnej w związku z ogłoszonym stanem epidemii wirusa Sars-

Cov-2 

Na podstawie art.33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz.713 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650ze zm.)  w zw. 
z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, niezależnie od podstawy 
zatrudnienia: 

᠆ tabelę norm przydziału odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej na czas pandemi Sars-Cov2 
stanowiacą załącznik nr 1 do zarządzenia, 

᠆ kartę wyposażenia pracownika w odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej na czas pandemi Sars-
Cov2 stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Burmistrz 
Miasta i Gminy Czerniejewo 

 
Tadeusz Szymanek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 12 października 2020 r. 

I.  

TABELA NORM  PRZYDZIAŁUODZIEŻY OCHRONNEJ   
ORAZ  ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ NA CZAS PANDEMI SARS-COV2 

L.
p. 

Stanowisko  
Pracy 

Zakres wyposażenia 
 

 
Ilość sztuk / 

kompletów /par 

Przewidywalny  
okres używalności  

w miesiącach, 
dniach  

 
1. 

 
Stanowsika 
kierownicze, 
urzędnicze, 

pomocnicze i 
obsługi 

 
M – maseczka ochronna   
R – rękawiczki ochronne 
P – przyłbica 

 
- 1 sztuki 
- 1 para 
- 1 sztuka  

 
- na dzień 
- na dzień 
- do zużycia 

ŚRODKI OCHRONY  INDYWIDUALNEJ ! 

Środki ochrony indywidualnej w postaci rękawic ochronnych, maski ochronnej, przyłbicy 
podlegają indywidualnemu przydziałowi. Stosowanie ich jest obowiązkowe dla każdego pracownika 
przy wykonywaniu prac biurowych, w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo.Używanie odzieży 
ochronnej JEST OBOWIĄZKOWE dla wszystkich pracowników. Uchylanie się od używania odzieży 
ochronnej lub niestosowanie środków ochronnej indywidualnej podczas pracy JEST 
NARUSZENIEM PRZEPISÓW BHP i może być powodem ukarania   pracownika, a nawet 
rozwiązania umowy o pracę.Środki ochrony indywidualneji odzież ochronna są wydawane 
pracownikom w biurze podawczym. 

II.  

SZCZEGÓŁOWE ZASADY GOSPODAROWANIAŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
ORAZ  

ODZIEŻĄ I OBUWIEM OCHRONNYM NA CZAS PANDEMI SARS-COV2 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Określa się szczegółowe zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, a także 
zasady dostarczania odzieży ochronnej w Zakładzie Pracy, realizując obowiązek wynikający z Kodeksu Pracy. 

2. Do środków ochrony indywidualnej zalicza się odzież ochronną, ochrony kończyn dolnych, ochrony 
kończyn górnych, ochrony głowy, oczu, twarzy, słuchu, układu oddechowego, sprzęt ochraniający przed 
upadkiem z wysokości i środki izolujące cały organizm. Środki te powinny być używane w miejscu pracy 
zgodnie z przeznaczeniem. 

UWAGA !  

Nie wolno dopuszczać do pracy pracowników bez wymaganych środków ochrony indywidualnej 
przewidzianych dla określonych stanowisk pracy.  

3. Do odzieży ochronnej i obuwia ochronnego zalicza się przedmioty przeznaczone do użytku podczas 
wykonywania pracy, umożliwiające zachowanie higieny i wymogów sanitarnych oraz ochronę wytwarzanego 
lub przetwarzanego produktu. 

II. ZASADY PRZYDZIELANIA PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, 
ODZIEŻY I OBUWIA OCHRONNEGO. 
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1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronnej stanowią własność pracodawcy i przydzielane są 
pracownikom bezpłatnie. 

2. Środki ochrony indywidualnej powinny być używane do czasu utraty ich cech ochronnych, 

᠆ Pracownikom można przydzielić używane środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronnej z wyjątkiem 
bielizny osobistej i obuwia, jeżeli przedmioty te zachowały właściwości ochronne lub użytkowe, są czyste 
i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymaganiom sanitarno higienicznym. 

3. W przypadku niemożliwości wydania z różnych przyczyn wymaganej odzieży i obuwia ochronnego 
pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej na podstawie tabeli norm przydziału 
i aktualnych średnich cen. 

4. Do wykonania krótkotrwałych prac lub czynności inspekcyjnych, w czasie których może ulec 
zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież, a także ze względu na bezpieczeństwo pracy - pracodawca może 
przydzielić osobom wykonującym wyżej wymienione czynności używane środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież ochronnej. 

5. W razie utraty lub zniszczenia środków  ochrony indywidualnej, oraz odzieży i obuwia ochronnego 
w związku z wykonywaną pracą, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie nowe 
asortymenty w zamian zniszczonych lub utraconych. Jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z winy pracownika, 
jest on zobowiązany uiścić kwotę pieniężną równą niezamortyzowanej części wartości utraconych bądź 
zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia ochronnej. Kwotę tę pracodawca może 
obniżyć jeżeli uzasadniają to okoliczności zniszczenia. 

6. W razie rozwiązania umowy o pracę pracownik może zatrzymać na własność odzież ochronną i obuwie 
ochronne jeżeli upłynął okres zużycia tej odzieży lub odzież i obuwie używane były przez co najmniej 3/4 
ustalonego w tabeli norm okresu używalności. Pracownik może zatrzymać na własność odzież i obuwie 
ochronne w razie przejścia na emeryturę lub rentę. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Na powyższe zasady przydziału odzieży roboczej i ochronnej wyrazili zgodę wszyscy pracownicy 
zakładu.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 12 października 2020 r. 

KARTA WYPOSAŻENIA PRACOWNIKA 

W ODZIEŻ OCHRONNĄ ORAZ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

NA CZAS PANDEMI Sars-Cov2                                                                                                       

(pieczęć zakładu pracy) 

IMIĘ I NAZWISKO:    

STANOWISKO PRACY:                                              

 
Data pobrania 

 
Zakres wyposażenia 

Jednostk
a miary 
/okres 

używal-
ności 

Podpis 
/potwierdzenie odbioru/ 

       
M – MASECZKA 

OCHRONNA 

 
1 sztuka. 

/ 
na dzień 

      

       
R – RĘKAWICZKI 

 
1 para. 

/ 
na dzień 

      

       
R – PRZYŁBICA  

 
1 sztuka 

/ 
do 

zużycia 
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