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ZARZĄDZENIE  NR 1143 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 2 lipca 2020 roku 

 

➢ w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 

pracownikom zatrudnionym w Politechnice Białostockiej 

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2020 r. poz. 85, z późn. zm.), przepisów Rozdziału IX, Działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 pkt 18 Statutu Politechniki 

Białostockiej, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

DEFINICJE 

1. Zarządzenie określa zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidulanej pracownikom zatrudnionym w Politechnice Białostockiej. 

2. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o: 

1) środkach ochrony indywidualnej  – należy przez to rozumieć wszelkie środki noszone 

lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń 

związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, 

w tym również wszelkie akcesoria  i dodatki przeznaczone do tego celu, spełniające wymagania 

dotyczące oceny zgodności; 

2) odzieży i obuwiu roboczym – należy przez to rozumieć środki noszone przez pracownika, 

zapewnione przez zakład pracy, spełniające wymagania określone w Polskich Normach,                     

w sytuacji: 

a) gdy własna odzież pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, 

b) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) przedwczesnemu zniszczeniu środka ochrony indywidualnej – należy przez to rozumieć  

zniszczenie, które nastąpiło przed upływem terminu jego przydatności, określonym przez 

producenta; 

4) przedwczesnym zniszczeniu odzieży i obuwia roboczego – należy przez to rozumieć 

zniszczenie, które nastąpiło przed upływem terminu określonego w tabeli przydziału odzieży                 

i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, która stanowi załącznik nr 1 

do zarządzenia; 

5) Uczelni – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką; 

6) ZSS ds. BHP – należy przez to rozumieć Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. BHP. 

§ 2 

ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE 

1. Odzież i obuwie robocze przysługują pracownikowi Uczelni zatrudnionemu w ramach stosunku 

pracy.  

2. Osoby wymienione odpowiednio w § 4 ust. 5 mają obowiązek: 

1) zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze oraz poinformować go o zasadach posługiwania 

się nimi, 

2) egzekwować stosowanie odzieży i obuwia roboczego, 
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3) prowadzić odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia 

roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 

do zarządzenia, a także wypełnić informację o przyznanym lub cofniętym ekwiwalencie za pranie 

odzieży roboczej, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do zarządzenia. 

3. Nie można dopuścić pracownika do pracy bez odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych 

do stosowania na danym stanowisku pracy. 

4. Przełożony, który dopuścił do pracy podległego sobie pracownika bez wymaganej odzieży 

lub obuwia roboczego podlega karze upomnienia, nagany lub karze pieniężnej. 

5. Odzież i obuwie robocze przydzielone pracownikowi nieodpłatnie stanowi własność pracodawcy. 

6. Przydzielana pracownikowi odzież i obuwie robocze powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

w Polskich Normach. 

7. Obowiązkiem pracownika jest stosowanie odzieży i obuwia roboczego. Za nieprzestrzeganie przez 

pracownika powyższego obowiązku, pracodawca na wniosek kierownika, może ukarać pracownika  

karą upomnienia, nagany lub karą pieniężną. 

8. Pracownicy zobowiązani są stosować przydzieloną odzież i obuwie robocze zgodnie 

z ich przeznaczeniem, wykazywać dbałość o nie i utrzymywać je w należytym stanie i czystości. 

9. Osoby wymienione odpowiednio w § 4 ust. 5 mają prawo wydać pracownikowi pozwolenie na zakup 

odzieży i obuwia roboczego osobiście (w celu doboru odpowiedniego rozmiaru). Zakup musi być 

zrealizowany u dostawcy w ramach zawartej przez Uczelnię umowy, na dostawę środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Odzież i obuwie robocze musi spełniać wymagania 

przedmiotowych norm. 

10. Pracownik, który samodzielnie dokonał zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną 

na Uczelnię i niezwłocznie przekazać ją przełożonemu w celu rozliczenia. 

11. Opis faktury powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko pracownika; 

2) potwierdzenie, że potrzeba zakupu wynika z zapisów niniejszego zarządzenia, potwierdzona 

adnotacją przełożonego; 

3) podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów pod względem merytorycznym. 

12. Opisaną fakturę należy przekazać do Działu Rozliczeń Finansowych w terminach obowiązujących w 

Uczelni. 

13. Pranie, naprawa lub konserwacja odzieży i obuwia roboczego dokonywane jest przez pracodawcę, 

w przypadku, gdy zostały one skażone środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi 

albo materiałami biologicznie zakaźnymi. 

Pranie odzieży roboczej dokonywane jest przez pracownika, pod warunkiem wypłaty należnego 

mu za te czynności ekwiwalentu i jeśli środki te, nie zostały zanieczyszczone w sposób wskazany 

powyżej. 

14. Odzież i obuwie robocze używane są przez pracownika przez okres określony w tabeli przydziału  

odzieży i obuwia roboczego oraz  środków   ochrony   indywidualnej lub do utraty cech użytkowych.  

15. W przypadku gdy odzież i obuwie robocze nie straciły cech użytkowych, kierownik ma prawo 

wydłużyć okres ich stosowania ponad okres przewidziany w tabeli przydziału. Fakt ten odnotowuje 

w karcie ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 

Za wydłużenie okresu użytkowania odzieży i obuwia roboczego pracownikowi nie przysługuje 

rekompensata pieniężna, z wyjątkiem ekwiwalentu za pranie. 

16. Przedwcześnie zniszczona lub całkowicie zużyta odzież i obuwie robocze, nie podlega zwrotowi. 
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17. W sytuacji: 

1) przedwczesnego zniszczenia odzieży lub obuwia roboczego, które nastąpiło z winy pracownika 

– ponosi on koszty zakupu nowego przedmiotu, na zasadach określonych w Kodeksie pracy, 

2) przedwczesnego zniszczenia odzieży lub obuwia roboczego, które nastąpiło bez winy 

pracownika, koszty pokrywa pracodawca.  

18. Przedwczesne zużycie odzieży lub obuwia roboczego dokumentuje się poprzez sporządzenie 

protokołu zniszczenia odzieży, obuwia roboczego lub środka ochrony indywidualnej, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia oraz odnotowuje się w  karcie ewidencji przydziału odzieży 

i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.   

19. W przypadku, kiedy kierownik jednostki organizacyjnej oddaje odzież roboczą do pralni, z którą 

Uczelnia podpisała umowę, pracownikowi ekwiwalent za pranie nie przysługuje. Informację                        

o zaprzestaniu wypłaty ekwiwalentu, należy przekazać do Działu Spraw Personalnych 

za pośrednictwem ZSS ds. BHP. 

§ 3 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

1. Środki ochrony indywidualnej przysługują pracownikowi Uczelni zatrudnionemu w ramach stosunku 

pracy.  

2. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, gdy nie można uniknąć 

zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej 

lub odpowiedniej organizacji pracy. 

3. Przełożony ma obowiązek: 

1) zapewnić pracownikowi środki ochrony indywidualnej oraz poinformować go o zasadach 

posługiwania się nimi; 

2) egzekwować stosowanie środków ochrony indywidualnej; 

3) prowadzić odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia 

roboczego oraz środków ochrony indywidualnej; 

4) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej, a także stosowanie ich zgodnie                                     

z przeznaczeniem. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej, który dopuścił do pracy podległego sobie pracownika bez 

wymaganych środków ochrony indywidualnej podlega karze upomnienia, nagany lub karze 

pieniężnej. 

5. Przełożony nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej, 

przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. 

6. Środki ochrony indywidualnej przydzielane są pracownikowi nieodpłatnie lecz stanowią własność 

pracodawcy. Pracownik z chwilą rozwiązania stosunku pracy ma obowiązek przekazać 

przełożonemu powyższe środki. 

7. Środek ochrony indywidualnej, przydzielany pracownikowi, powinien spełniać wymagania dotyczące 

oceny zgodności. Potwierdzeniem spełnienia wymagań jest oznakowanie środków ochrony 

indywidualnej znakiem CE. 

8. Obowiązkiem pracownika jest stosować środki ochrony indywidualnej, zgodnie 

z ich przeznaczeniem. Za nieprzestrzeganie przez pracownika powyższego obowiązku, pracodawca 

na wniosek kierownika,  może ukarać pracownika  karą upomnienia, nagany lub karą pieniężną. 

9. Środki ochrony indywidualnej używane są przez pracownika do czasu utraty cech ochronnych lub do 

końca terminu przydatności, określonego przez producenta. 
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10. Niedopuszczalne jest używanie niesprawnego środka ochrony. Pracownik zobowiązany jest zgłosić 

swojemu przełożonemu, utratę funkcji ochronnych środka ochrony lub podejrzenie utraty sprawności 

i zwrócić ten środek przełożonemu. 

11. Po dokonaniu oceny technicznej zwróconego środka, przełożony podejmuje decyzję o dalszym jego 

stosowaniu. 

12. W przypadku konieczności czasowego wyłączenia przydzielonego środka ochrony z używania       w 

związku z jego praniem, konserwacją, odpylaniem lub odkażeniem, pracownikowi przysługuje 

zamienny środek ochrony na tych samych zasadach i w tym samym trybie, co środek podstawowy. 

Okresy używalności takich środków ochrony ulegają odpowiedniemu przedłużeniu ze względu na ich 

przemienne używanie. 

13. W sytuacji: 

1) zniszczenia środka ochrony indywidualnej, które nastąpiło z winy pracownika, ponosi on koszty 

zakupu nowego przedmiotu, na zasadach określonych w Kodeksie pracy; 

2) zniszczenia środka ochrony indywidualnej, które nastąpiło bez winy pracownika, koszty pokrywa 

pracodawca.  

14. Przedwczesne zniszczenie środka ochrony indywidualnej dokumentuje się poprzez sporządzenie 

protokołu zniszczenia odzieży, obuwia roboczego lub środka ochrony indywidualnej oraz odnotowuje 

się na karcie ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.   

§ 4 

WYPŁATA EKWIWALENTU  

1. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej określa załącznik nr 4 

do zarządzenia. Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej wypłacany jest wraz                           z 

wynagrodzeniem, począwszy od miesiąca października 2020 roku. 

2. Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej pomniejsza się proporcjonalnie za czas 

nieobecności w pracy, za który zamiast wynagrodzenia przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, 

zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek ojcowski, zasiłek macierzyński, urlop rodzicielski lub 

świadczenie rehabilitacyjne. Zasady obliczania wysokości ekwiwalentu za pranie w przypadku 

przebywania na zwolnieniu lekarskim są takie same jak zasady dotyczące naliczania wynagrodzeń 

za miesiąc, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim bądź jest uprawniony do wypłaty 

zasiłków z ZUS.   

3. W trakcie roku kalendarzowego osoby wymienione odpowiednio w ust. 5 są zobowiązane 

do niezwłocznego przekazania informacji o każdej zmianie mającej wpływ na wypłacany ekwiwalent 

bądź zamianę jego wartości lub zaprzestanie jego wypłacania, do ZSS ds. BHP, 

która po zatwierdzeniu pod względem formalnym przekazuje go do Działu Spraw Personalnych. 

Realizacja tego obowiązku odbywa się przez przekazanie Informacji dotyczącej przyznania/cofnięcia* 

ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, której wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia w terminie 

3 dni roboczych od zaistniałej zmiany. 

Powyższe ma na celu wypłatę należnego ekwiwalentu w poprawnej wysokości. Wyrównania 

dokonuje się w bieżącym miesiącu, ewentualnie w miesiącu następnym – po otrzymaniu informacji o 

absencji pracownika lub zmianie wysokości ekwiwalentu.  

4. Osoby wymienione odpowiednio w ust. 5, zobowiązane są do sporządzania raz w roku, wykazu 

pracowników uprawnionych do wypłaty ekwiwalentu za pranie i jego wysokości, którego wzór stanowi 

załącznik nr 6 do zarządzenia i przekazania go do ZSS ds. BHP, który po zatwierdzeniu pod 
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względem formalnym przekazuje go do Działu Spraw Personalnych, w terminie do 15 stycznia 

każdego roku.  

5. Odpowiedzialnymi za poprawne przekazanie informacji o wysokości przyznanego/cofniętego 

ekwiwalentu pieniężnego za pranie do Działu Spraw Personalnych, są odpowiednio: 

1) w stosunku do nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników dydaktycznych 

oraz pracowników technicznych a także pracowników administracyjnych zatrudnionych 

na wydziałach – dziekani wydziałów; 

2) w stosunku do nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych 

lub badawczo–dydaktycznych – dyrektorzy instytutów; 

3) w stosunku do pozostałych pracowników – kierownik jednostki organizacyjnej, w której 

zatrudniony jest pracownik. 

6. Przełożeni, wymienieni odpowiednio w ust. 5, powinni poinformować każdego uprawnionego 

pracownika o przyznanym lub cofniętym ekwiwalencie za pranie odzieży roboczej. Powyższą 

informację powinni przechowywać wraz z Kartą ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz 

środków ochrony indywidualnej oddzielnie dla każdego pracownika przez cały okres zatrudnienia 

począwszy od 1 stycznia 2019 roku.  

§ 5 

ŚRODKI  HIGIENY  OSOBISTEJ 

1. Kierownicy poszczególnych obiektów zobowiązani są do zapewnienia w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych: 

1) mydła w płynie; 

2) papieru toaletowego; 

3) papierowych ręczników, względnie automatycznych urządzeń do suszenia rąk. 

2. Pracownikom zatrudnionym przy bezpośredniej obsłudze maszyn, urządzeń technicznych 

lub przy innych pracach powodujących intensywne brudzenie się przysługują dodatkowo 

odpowiednie środki czystości i ręczniki w ilościach ustalonych przez przełożonego. 

3. Za środki higieny osobistej pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

4. Zakupu środków higieny osobistej dokonuje się na zasadach obowiązujących w Uczelni. 

§ 6 

ZMIANA ASORTYMENTU 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kanclerza, dopuszczalna jest zmiana 

asortymentu lub czasokresu użytkowania odzieży i obuwia roboczego lub środków ochrony 

indywidualnej, oraz wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w zależności 

od wykonywanej przez pracownika pracy.  

2. Informację o wszelkich zmianach, o których mowa w ust. 1, w formie wniosku należy przesyłać 

niezwłocznie do ZSS ds. BHP. 

§ 7 

INNE POSTANOWIENIA 

1. W razie rozwiązania umowy o pracę lub przeniesienia pracownika na inne stanowisko, na którym nie 

przysługuje odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, pracownik jest zobowiązany 

zdać wydane mu przez pracodawcę środki ochrony najpóźniej w ostatnim dniu wykonywania pracy. 

2. W przypadku gdy pracownik nie zwróci do przełożonego pobranych środków ochrony, zostanie 

on obciążony wartością środka ochrony odpowiadającą pozostałemu okresowi jego używalności. 

3. Odzież i obuwie robocze po upływie okresu ich użytkowania przechodzi na własność pracownika. 
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§ 8 

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 

1. Osoby wymienione odpowiednio w § 4 ust. 5 - mają obowiązek prowadzić oddzielnie dla każdego 

pracownika zatrudnionego w Uczelni, któremu przysługują odzież i obuwie robocze oraz środki 

ochrony indywidualnej, dokumentację pracowniczą w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

obejmującą: 

1) „Kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej”; 

2) „Protokół nr….. zniszczenia odzieży, obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej”; 

3) „Informację dotyczącą przyznania/cofnięcia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej”. 

2. Powyższą dokumentację pracowniczą należy przechowywać w sposób gwarantujący zachowania jej 

ciągłości, poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących 

uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia.  

3. W momencie zmiany jednostki organizacyjnej pracownika lub zmiany przełożonego, poprzedni 

przełożony przekazuje teczkę pracownika nowemu przełożonemu pracownika, który kontynuuje 

prowadzenie dokumentacji. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, przełożony 

przekazuje dedykowaną pracownikowi dokumentację pracowniczą, wymienioną w ust. 1 do ZSS 

ds. BHP w terminie 3 dni roboczych od rozwiązania stosunku pracy. 

4. Wykaz pracowników uprawnionych do wypłaty ekwiwalentu za pranie i jego wysokości powinien 

zgadzać się z informacją  dotyczącą przyznania ekwiwalentu za pranie odzieży dla poszczególnego 

pracownika. 

§ 9 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Odpowiedzialnymi za realizację niniejszego zarządzenia czynię: 

1) dziekanów, dyrektorów instytutów, kierowników jednostek organizacyjnych; 

2) Dział Spraw Personalnych. 

§ 10 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. BHP. 

§ 11 

Traci moc Zarządzenie Nr 11 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie  

przydzielania pracownikom Politechniki Białostockiej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej wraz z późniejszą zmianą. 

§ 12 

Pierwszy wykaz pracowników uprawnionych do ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz jego 

wysokości, po wprowadzeniu zarządzenia należy przekazać w trybie określonym w § 4 ust. 4 do Działu 

Spraw Personalnych, w terminie do 15 października 2020 roku według stanu na dzień 01 października 

2020 roku. 

 

 

§ 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyłączeniem zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie 

odzieży roboczej, określonym w § 4 zarządzenia, które mają zastosowanie począwszy od daty wypłaty 

wynagrodzenia należnego za miesiąc październik 2020 roku. 
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REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Rektora PB Nr 1143 
TABELA   

  PRZYDZIAŁU  ODZIEŻY  I  OBUWIA  ROBOCZEGO ORAZ  ŚRODKÓW   OCHRONY   INDYWIDUALNEJ 
 

 

FUNKCJA, 
ZAKRES CZYNNOŚCI 

LUB  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY 

RODZAJ ODZIEŻY, OBUWIA ROBOCZEGO,  
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

ILOŚĆ  
 I  PRZEWIDYWANE OKRESY 

UŻYTKOWANIA ODZIEŻY  
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I OBUWIA ROBOCZEGO  

1 2 3 

1) PRACOWNIK   OBSŁUGUJACY 
SZATNIE LUB PORTIERNIE 

Bluza z długim rękawem 
 

[OR] 1  szt. na 24  m-ce 

Gumowce [OR] 1  para  do zużycia 

Rękawice gumowe  [ŚOI] 

 

1  para  do zużycia 

2) PRACOWNIK/PORTIER  
WYKONUJĄCY PRACE 
PORZĄDKOWE W BUDYNKU 
(sprzątanie wewnątrz budynku) 

Fartuch [OR] 2 szt. na 12  m-cy 

Obuwie robocze [OR] 1  para  na 24  m-ce 

Rękawice gumowe  [ŚOI] 

 

1  para  do zużycia 

Rękawice robocze  [OR]  1 para  do zużycia 

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości [ŚOI] 

 

1 kpl. do zużycia 

3) PRACOWNIK WYKONUJĄCY 
PRACE PORZĄDKOWE NA 
OTWARTEJ PRZESTRZENI 
 

- robotnik gospodarzy – placowy, 
- kierowca ciągnika, 
 
 

Ubranie robocze  letnie  [OR] 2  szt. na 2 okresy letnie 

Ubranie robocze  zimowe  [OR] 2  szt. na 2 okresy zimowe 

Koszulka  z krótkim rękawem  [OR] 3 szt. na 12  m-cy 

Koszula flanelowa  [OR] 1 szt. na 12  m-cy 

Kurtka ocieplana [OR] 1 szt. na 2 okresy zimowe 

Obuwie  letnie  [OR] 1 para na 2 okresy letnie 

Obuwie  zimowe  [OR] 1 para na 2 okresy zimowe 

Rękawice robocze  [OR] 1 para  do zużycia 

Czapka letnia [OR] 1 szt. do zużycia 
Czapka zimowa [OR] 1 szt. do zużycia 
Gumowce [OR] 1  para  do zużycia 

Okulary ochronne [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Ochronniki słuchu [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Przyłbica [ŚOI] 1 szt. do zużycia                 

Nakolanniki [ŚOI] 1  para  do zużycia 

Płaszcz przeciwdeszczowy [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

4) PRACOWNIK  WYKONUJĄCY 
PRACE NAPRAWCZE, 
TECHNICZNE, STOLARSKIE, 
KONSERWACYJNE 

Ubranie robocze   
 

[OR] 2  szt. na 24  m-ce 

Koszulka z krótkim rękawem 
 

[OR] 2 szt. na 12  m-cy 

Koszula flanelowa  [OR] 2  szt. na 12  m-cy 

Obuwie robocze [OR] 1 para na 12 m-cy 

Rękawice robocze  [OR] 1  para  do zużycia 

Okulary ochronne [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Ochronniki słuchu [ŚOI] 1 para  do zużycia 

Maseczka przeciwpyłowa [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Półmaska  chroniąca przed oparami chemicznymi [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości [ŚOI] 1 kpl. do zużycia 

Hełm ochronny [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

5) PRACOWNIK  NADZORUJĄCY ROBOTY  
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 
SANITARNE, BUDOWLANE 
(specjalista, starszy mistrz,          starszy 
specjalista,  inspektor nadzoru 
inwestorskiego) 

 

Kurtka ocieplana [OR] 1 szt. do zużycia 

Gumowce [OR] 1 para  do zużycia 

Rękawice robocze  [OR] 1 para  do zużycia 

Okulary ochronne [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości [ŚOI] 1 kpl. do zużycia 

Hełm ochronny [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

 

 

 

6) PRACOWNIK  WYKONUJĄCY ROBOTY 
REMONTOWO-BUDOWLANE   

Ubranie robocze letnie  [OR] 2 kpl. na 2 okresy letnie 

Ubranie robocze zimowe [OR] 2 kpl. na 2 okresy zimowe 

Obuwie robocze letnie [OR] 1 para na 2 okres letni 

Obuwie robocze zimowe [OR] 1 para na 2 okres zimowy 

Kurtka ocieplana [OR] 1 szt. na 3 okresy zimowe 

Koszulka  flanelowa [OR] 1 szt. na 12 m-cy 
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Koszulka z krótkim rękawem 
 

[OR] 3 szt. na 12  m-cy 

Rękawice robocze  [OR] 1  para  do zużycia 

Czapka letnia [OR] 1 szt. do zużycia 
Czapka zimowa [OR] 1 szt. do zużycia 
Okulary ochronne [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Hełm ochronny [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Maska przeciwpyłowa  [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Półmaska  chroniąca przed oparami chemicznymi [ŚOI] 1 szt. do zużycia             

7) PRACOWNIK   
WYKONUJĄCY  PRACE   
ELEKTRYCZNE 
 

Ubranie robocze o właściwościach trudnopalnych  [OR] 1 kpl. do 25 prań 

Ubranie robocze letnie  [OR] 1 kpl. na 2 okresy letnie 

Ubranie robocze zimowe [OR] 1 kpl. na 2 okresy zimowe 

Obuwie robocze o właściwościach dielektrycznych  [OR] 1 para na 2 okres letni 

Kurtka przeciwdeszczowa [OR] 1 szt. do zużycia 
Kurtka ocieplana o właściwościach trudnopalnych [OR] 1 szt. na 3 okresy zimowe 

Koszulka z krótkim rękawem 
 

[OR] 3 szt. na 12  m-cy 

Koszulka  flanelowa [OR] 1 szt. na 12 m-cy 

Czapka letnia [OR] 1 szt. do zużycia 
Czapka zimowa [OR] 1 szt. do zużycia 
Okulary ochronne [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Rękawice dielektryczne [ŚOI] 1 para  do zużycia 

Hełm ochronny o właściwościach dielektrycznych 
wyposażony w przyłbicę 

[ŚOI] 1 szt. do zużycia 

8) PRACOWNIK  WYKONUJĄCY  PRACE   
HYDRAULICZNE I SANITARNE 
 

Ubranie robocze letnie  [OR] 2 kpl. na  2 okresy letnie 

Ubranie robocze zimowe [OR] 2 kpl. na  2 okresy zimowe 

Obuwie  robocze  letnie [OR] 1 para na 2 okres letni 

Obuwie  robocze  zimowe [OR] 1 para na 2 okres zimowy 

Kurtka ocieplana [OR] 1 szt. na 3 okresy zimowe 

Koszulka z krótkim rękawem 
 

[OR] 3 szt. na 12  m-cy 

Koszulka  flanelowa [OR] 1 szt. na 12 m-cy 

Rękawice robocze  [OR] 1  para  do zużycia 

Czapka letnia [OR] 1 szt. do zużycia 
Czapka zimowa [OR] 1 szt. do zużycia 
Okulary ochronne [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Hełm ochronny [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

9) PRACOWNICY PEŁNIĄCY FUNKCJĘ 
KIEROWCY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 

Fartuch  
 

[OR] 1 szt. do zużycia 

Kurtka ocieplana  [OR] 1 szt. do zużycia 

Gumowce [OR] 1 para  do zużycia 

Rękawice robocze  
 

[OR] 1 para  do zużycia 

10) PRACOWNIK BIBLIOTEKI PRACUJĄCY W 
MAGAZYNIE KSIĄŻEK  
(bibliotekarz) oraz w  
MAGAZYNIE OGÓLNYM  
(magazynier w Dz. Eksploatacyjno-
Budowlanym) 

Fartuch [OR] 1 szt. do zużycia 

Obuwie robocze 
 

[OR] 1 para na 12 m-cy 

Rękawice  ochronne [ŚOI] 1  para  do zużycia 

Maska  przeciwpyłowa [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

11) PRACOWNIK  BIBLIOTEKI  
WA,WIZ, INL WBNŚ 
(bibliotekarz, kustosz) 

Fartuch [OR] 1 szt. do zużycia 

Rękawice ochronne [ŚOI] 1  para  do zużycia 

Maska  przeciwpyłowa [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

Fartuch [OR] 1 szt. do zużycia 
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12) PRACOWNIK  BIBLIOTEKI PRACUJĄCY   
W ARCHIWUM UCZELNIANYM 

 

Obuwie robocze [OR] 1 para na 24 m-cy 

Rękawice  ochronne [ŚOI] 1  para  do zużycia 

Maska  przeciwpyłowa [ŚOI] 1 szt. do zużycia 

13) NAUCZYCIEL  AKADEMICKI Rodzaj odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej ustala na piśmie przełożony 
(dziekan lub dyrektor Instytutu). 

14) PRACOWNIK INŻYNIERYJNO-
TECHNICZNY LUB NAUKOWO-
TECHNICZNY 

Rodzaj odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej ustala na piśmie przełożony 
(dziekan lub dyrektor Instytutu). 

15) INNI PRACOWNICY NIE WYMIENIENI W 
WYKAZIE 

Rodzaj odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej ustala na piśmie – na wniosek  
przełożonego: 
1) w stosunku do pracowników zatrudnionych na wydziałach – dziekan lub dyrektor instytutu; 
2) dla pozostałych pracowników – kanclerz lub właściwy prorektor. 

 
[OR] 

[ŚOI] 

– 

– 

odzież robocza, obuwie robocze  

środek ochrony indywidualnej 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik  nr 2 do Zarządzenia Rektora PB Nr 1143 

 

…………………………………………………… 
          Nazwa  jednostki  organizacyjnej 

 

……………………………………………………
… 

   ………………………………………………………

… 
          Imię i nazwisko  pracownika    Stanowisko pracownika 

 



Strona 11 z 15 

 

KARTA   
EWIDENCJI PRZYDZIAŁU 

ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 

RODZAJ ODZIEŻY, 

OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ 

ŚRODKÓW OCHRONY 

INDYWIDUALNEJ 

Ilość Cena 
Okres 

używalności 

Potwierdzenie odbioru  
(data wydania,                               

podpis pracownika) 

Przedłużono 
okres 

stosowania 
do dnia ....... 

Data zdania  
lub   

numer protokołu 
zużycia 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Załącznik  nr 3 do Zarządzenia Rektora PB Nr 1143 
 

 

………………………………………… 
   
 Nazwa  jednostki  organizacyjnej 

 

Białystok, dnia ………………..……………………. 
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PROTOKÓŁ   NR …………….. 

ZNISZCZENIA  ODZIEŻY,  OBUWIA  ROBOCZEGO  LUB ŚRODKA   OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 

 

Po dokonaniu oględzin stwierdzam przedwczesne, całkowite zużycie lub/i utratę cech* 
 

użytkowych …………..………………………………………….……………………………………………………… 
                                           Określenie odzieży / obuwia roboczego/ rodzaju środka ochrony indywidualnej 

        

którego użytkownikiem był(a)*   ……………………………………………….………………………………………… 

                                                                                                    Imię i nazwisko pracownika 

           

zatrudniony(a)* na stanowisku     ………………………………………………………………………………. 

 

        

Zniszczenie nastąpiło ………..…….….   pracownika, dlatego   …….………………………….……………………..  
                                     (z winy, bez winy**)                                                                       (pracownik,  Zakład pracy**) 

 

dokonuje zakupu  nowego środka. 

 

 

 

 

…………………………………     ……………………………………………….. 

      Podpis pracownika       Podpis przełożonego 

 

 

 

 

 

 

 
*Niepotrzebne skreślić  

** Wstawić właściwe 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 4 do Zarządzenia Rektora PB Nr  1143 
 

TABELA STAWEK  EKWIWALENTU ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ 
 

LP. STANOWISKO, 

ZAKRES CZYNNOŚCI 

LUB  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY 

 

EKWIWALENT MIESIĘCZNY ZA PRANIE 

 
 1 3 

1.  PRACOWNIK   OBSŁUGUJACY SZATNIE LUB PORTIERNIE 8,00 zł 

 

2.  PRACOWNIK/PORTIER  WYKONUJĄCY PRACE PORZĄDKOWE W BUDYNKU 10,00 zł 
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3.  PRACOWNIK WYKONUJĄCY PRACE PORZĄDKOWE NA OTWARTEJ PRZESTRZENI                      40,00 zł 

 

4.  PRACOWNIK  WYKONUJĄCY PRACE NAPRAWCZE, TECHNICZNE, STOLARSKIE, 

KONSERWACYJNE 

40,00 zł 

 

5.  PRACOWNIK  KIERUJĄCY LUB NADZORUJĄCY ROBOTY REMONTOWO-

BUDOWLANE, ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, SANITARNE 

 

4,00 zł 

 

6.  PRACOWNIK  WYKONUJĄCY ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE   45,00 zł 

 

7.  PRACOWNIK  WYKONUJĄCY  PRACE  ELEKTRYCZNE 

 

40,00 zł 

 

8.  PRACOWNIK  WYKONUJĄCY  PRACE  HYDRAULICZNE I SANITARNE 

 

45,00 zł 

 

9.  PRACOWNICY PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KIEROWCY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 12,00 zł 

 

10.  PRACOWNIK  BIBLIOTEKI PRACUJĄCY  W  MAGAZYNIE   KSIĄŻEK  i W 

MAGAZYNIE OGÓLNYM  

 

8,00 zł 

 

11.  PRACOWNIK  BIBLIOTEKI WA, WIZ lub INL WBNŚ 8,00 zł 

 

12.  PRACOWNIK  BIBLIOTEKI PRACUJĄCY   W ARCHIWUM UCZELNIANYM 

 

8,00 zł 

 

13.  NAUCZYCIEL AKADEMICKI 

 

8,00 zł.  

 

14.  PRACOWNIK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY / NAUKOWO-TECHNICZNY 16,00 zł  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik  nr 5 do Zarządzenia Rektora PB Nr 1143 

………………………………………………… 
          Nazwa  jednostki  organizacyjnej 

 

 

 

 

……………………………………………………
………………………… 

   ……………………………………………………

………………………… 
          Imię i nazwisko  pracownika    Stanowisko pracownika 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNANIA / COFNIĘCIA* EKWIWALENTU  

ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ 
 

 

Informuję  

Pana/Panią*……………………………………………………………………………………………………………………… 

o przyznaniu/cofnięciu* miesięcznego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie ………………………………… 

(słownie …………………………………………………………………………………………………..…………………zł) 

od dnia ……………………………………………… r.   

 

Wypłata ekwiwalentu jest/była* związana z wykonywanymi czynnościami na danym stanowisku pracy i następowała 

w przypadku przyznania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zgodnie z tabelą stanowiącą 

załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

 

 

 

 

…………………………………………    ……………….……………………..………. 

        Podpis pracownika               Podpis przełożonego 

 

 

 

Zatwierdzam pod względem formalnym: ………………………………………………………………………….. 
Data i podpis pracownika ZSS ds. BHP 

 

 

 

Wpłynęło do Działu Spraw Personalnych  ………………………………………………………………………………… 

Data i podpis 

*Niepotrzebne skreślić  

Załącznik  nr 6 do Zarządzenia Rektora PB Nr 1143 
 

………………………………………………… 
           Nazwa  jednostki  organizacyjnej 

        Dział Spraw Personalnych  

Politechniki Białostockiej 

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW  

UPRAWNIONYCH DO WYPŁATY EKWIWALENTU ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ  

WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ EKWIWALENTU 

według stanu na dzień 1-go stycznia  ……….. roku. 
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l.p. 

 
 

Imię i nazwisko pracownika  

 
 

Stanowisko pracy 

 
Wysokość 

miesięcznego 
ekwiwalentu 

Uwagi 
 

 1 2 3 4 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

   

…..…………………………………………………………… 

        Podpis  przełożonego  

Zatwierdzam: 

 

…..……………………………………………………………………… 

Podpis dziekana/dyrektora instytutu/kierownika jednostki organizacyjnej 

 

 

 

Zatwierdzam pod względem formalnym …………….……………………………………………… 
     Data i podpis pracownika ZSS ds. BHP 

 

 

Wpłynęło do Działu Spraw Personalnych: 

 

………………………………………… 

  Data i podpis 


