Zarzqdzenie nr 13
Wojta Gminy Budziszewice
z dnia 10 kwietnia 2012r.
w sprawie: ustalenia rodzaju srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
oraz stanowisk na ktorych nalezy je stosowac - w Urze,dzie Gminy w Budziszewicach
Na podstawie art.2378 w zwiqzku z art.2376 i 2377 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998r. Nr 21,poz.94 z pozn.zm.) oraz §50 Regulaminu organizacyjnego Urze.du Gminy w
Budziszewicach nadanego zarza.dzeniem nr 3/11 Wojta Gminy Budziszewice z dnia 25 stycznia 2011r.,
po uprzednim skonsultowaniu projektu niniejszego zarzqdzenia z pracownikami Urz^du Gminy
w Budziszewicach, zarzqdzam, co naste.puje:

§1

Z uwagi na mozliwosc wystqpienia zagrozeri zdiagnozowanych w drodze oceny ryzyka zawodowego
na poszczegolnych stanowiskach pracy, u s t a I a m srodki ochrony indywidualnej do stosowania
na tychze stanowiskach :
Stanowisko pracy
Robotnik gospodarczy i inne pomocnicze,
uruchamiane w ramach organizowanych robot
publicznych lub prac interwencyjnych, na ktorym
pracownik wykonuje prace fizyczne
a w przypadku wykonywania:
prac pilarkq

Lp.
1.

Srodki ochrony indywidualnej
re,kawice robocze, r^kawice
silikonowe jednorazowe

ochronniki stuchu, kask,
r^kawice ochronne, okulary
ochronne, spodnie z wktadka.
antyprzeci^ciowa. i obuwie z
ostonq przed przeci^ciem

prac w obszarach drog

kamizelka ostrzegawcza

2.

sprzqtaczka

3.

pracownicy biurowi

r^kawice silikonowe
jednorazowe
okulary wg wskazan lekarza

§2
1. Z uwagi na mozliwosc zniszczenia lub znacznego ubrudzenia odziezy wtasnej przy
wykonywaniu prac na niektorych stanowiskach pracy, u s t a I a m rodzaje odziezy i obuwia
roboczego do stosowania na tychze stanowiskach oraz przewidywane okresy ich
stosowania:
Lp.
1.

Stanowisko pracy
Robotnik
gospodarczy

Rodzaj odziezy i obuwia
1. Ubranie drelichowe
2. Buty gumowe

2.

Sprzqtaczka

Fartuch z tkaniny syntetycznej

Okres uzytkowania
48 miesie.cy

48 miesie_cy

2. Dopuszcza sie. stosowanie przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach wymienionych
w ust.l, za ich zgoda., wtasnej odziezy i obuwia roboczego, ustalonych dla tych stanowisk w
ust.l, spetniajqcych wymagania bhp . W takim przypadku pracownikowi zostanie wyptacony
ekwiwalent pienie.zny w wysokosci uwzgle,dniajqcej ich aktualne ceny.
§3
Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze i okres ich uzytkowania ustaloYie zostaty

z uwzgle,dnieniem charakteru i warunkow pracy w Urze.dzie , w tym niewyste.powania czynnikow
szkodliwych dla zdrowia na zadnym stanowisku pracy jak rowniez niestwierdzenia mozl|wosci
wystapienia prac o charakterze szczegolnie niebezpiecznym.
§4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 10 kwietnia 2012r.

