ZARZĄDZENIE Nr 53/06/07
Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego.
Działając na podstawie art. 237 6 -10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks
Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, z późn. zm.) a także
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, zarządza się co następuje:
§1
1. Politechnika Śląska, zwana dalej „Uczelnią” zapewnia nieodpłatnie swoim pracownikom
w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, miejsca odbywanych zajęć oraz specyfiki
poszczególnych Wydziałów:
a) środki ochrony indywidualnej - zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy,
b) odzież i obuwie robocze:
- jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
- ze względów sanitarnych bądź technologicznych procesu pracy lub bezpieczeństwa
i higieny pracy,
2. Wykaz środków ochrony indywidualnej oraz rodzaje odzieży i obuwia roboczego
określone dla danych stanowisk zawiera Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Komisja ds. BHP może na wniosek Uczelnianego Społecznego Inspektora Pracy (SIP)
w porozumieniu z Inspektorem BHP:
a) rozszerzyć wykaz stanowisk o nowo powstałe stanowiska nieujęte w Załączniku,
b) dopuścić, za zgodą pracownika, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, pod
warunkiem wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, z wyłączeniem stanowisk
obsługujących maszyny i urządzenia techniczne, a także prace powodujące skażenie
odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi, biologicznie zakaźnymi lub
promieniotwórczymi.
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§2
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność Uczelni.
Uczelnia zapewnia pranie, konserwację, odpylanie i odkażanie środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
Pracownik może we własnym zakresie prać i konserwować odzież, otrzymując
ekwiwalent pieniężny, za wyjątkiem odzieży skażonej.
W przypadku wcześniejszego zużycia niż przewidywane, niezawinionej utraty lub
zniszczenia poszczególnych asortymentów środków ochrony indywidualnej, odzieży lub
obuwia roboczego – pracownik ma prawo do uzupełnienia brakującego asortymentu.
Okoliczności potwierdzające ww. uprawnienie powinny być stwierdzone protokołem
podpisanym przez kierownika jednostki/komórki.
Za zawinioną utratę przydzielonego asortymentu pracownik jest obowiązany uiścić kwotę
równą części wartości utraconych lub zniszczonych środków ochrony, odzieży i obuwia

roboczego, liczoną na podstawie porównania okresu używalności określonego
w Załączniku, z okresem faktycznego użytkowania.
7. W razie rozwiązania stosunku pracy dopuszczalne jest odstąpienie od obowiązku zwrotu
przez pracownika odzieży i obuwia roboczego, po uiszczeniu należnej kwoty
z uwzględnieniem stopnia zużycia wynikającego z tabeli norm.
§3
1. Kierownicy
jednostek
organizacyjnych
(dziekani,
kierownicy
jednostek
ogólnouczelnianych, pozawydziałowych i międzywydziałowych) oraz komórek
administracyjnych, działając w porozumieniu z pełnomocnikami BHP odpowiedzialni są
za:
a) zapewnienie podległym pracownikom środków ochrony indywidualnej a także za
prawidłowe stosowanie tych środków – zgodnie z zasadami i normami określonymi
niniejszym zarządzeniem,
b) weryfikację ustaleń w zakresie niezbędnych środków ochrony indywidualnej,
każdorazowo przy zmianie zakresu czynności na danym stanowisku pracy,
c) wyznaczenie osoby prowadzącej na bieżąco ewidencję środków ochrony
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty należnego ekwiwalentu,
d) wyznaczenie, w porozumieniu z administratorami obiektów, miejsc do
przechowywania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, które
uległy skażeniu środkami chemicznymi lub niebezpiecznymi do czasu utylizacji.
2. Zasady wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej
uregulowane są odrębnym zarządzeniem Rektora.
§4
Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 7/91/92 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia
23 października 1991 r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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