
Zarządzenie  nr 1/2012 
 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie 
z dnia 08 marca 2012 r. 

 
 
w sprawie ustalenia norm środków higieny osobistej oraz odzieŜy i obuwia ochronno-roboczego 
dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie . 
 
 

Na podstawie art.237.6 ,art.237.7, art. 237.8, 237.9 Kodeksu Pracy oraz §13 Statutu  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie przyjętego Uchwałą Rady Gminy Postomino 
Nr XXXII/380/05 z dnia 21 lutego 2005 roku zarządzam , co następuje: 
 

§1 
1. ustalam wykaz stanowisk pracy ,rodzaje przysługującej odzieŜy i obuwia roboczo-ochronnego  

oraz przewidywany okres uŜytkowania zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do 
Zarządzenia. 

2. Ustalam wykaz stanowisk na których dopuszcza się uŜywanie przez pracowników za ich zgodą 
własnej odzieŜy i obuwia roboczo-ochronnego  , spełniających wymagania bezpieczeństwa  
higieny pracy zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Ustalam normy przydziału  środków czystości, ręczników i herbaty oraz okres na jaki przysługują 
dla pracowników zatrudnionych w GOPS Postomino zgodnie z tabelą  stanowiącą załącznik nr 2 
do zarządzenia . 

4. Ustalam ekwiwalent pienięŜny za  uŜywanie własnej odzieŜy i obuwia roboczo-ochronnego, 
w wysokości ustalanej corocznie zarządzeniem kierownika GOPS uwzględniającej aktualne ceny 
odzieŜy i obuwia roboczo-ochronnego wypłacany pracownikom po zakończonym kwartale. 

 
§2 

Ustalam ekwiwalent za pranie odzieŜy roboczo-ochronnej na następujących stanowiskach pracy 
zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 5% najniŜszego wynagrodzenia za pracę pracowników 
obowiązującego w dniu naliczenia ekwiwalentu wypłacanego raz na kwartał. 
 

§3 
Do przeprowadzenia likwidacji zuŜytej odzieŜy i obuwia ochronno-roboczego powołuje się 
kaŜdorazowo komisję i sporządza protokół. 
 

§4 
Wykonanie  zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu. 
 

§5 
Traci moc zarządzenie Nr3 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 
01 czerwca 1990r. w sprawie ustalania norm środków higieny osobistej dla pracowników. 
 

§6 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 08 marca 2012 r. z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r. 
 
 
 
 
  

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Postominie 
Krystyna Ślebioda 



Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 1/2012r. Kierownika GOPS 
 z dnia 08.03.2012r. 

 
 
 
 
I.1..Normy przydziału i okresy zuŜycia odzieŜy ochronnej dla opiekunek w GOPS Postomino. 
 
Lp. wyszczególnienie Jedn. miary ilość czasookres 

1 Fartuch ochronno-roboczy Szt. 1 6 m-cy 
2 Rękawice gumowe para 1 1 m-c 
3 ręcznik Szt. 1 6 m-cy 

 
 
2. Normy przydziału i okresy zuŜycia odzieŜy ochronnej dla pracowników socjalnych  w GOPS 
Postomino wykonujących pracę w terenie  / stale /. 
 
 
Lp. wyszczególnienie Jedn. miary ilość czasookres 

1 Ubranie lub garsonka Szt. 1 12 m-cy 
2 Kurtka ocieplana Szt. 1 36 m-cy 
3 Płaszcz przeciwdeszczowy Szt. 1 36 m-cy 
4 Półbuty skórzane par 1 24 m-ce 
5 Kozaczki ocieplane par 1 24 m-ce 
6 Buty gumowe par 1 24 m-ce 
7 ręcznik Szt. 1 12 m-cy 

 
 
 
3. Normy przydziału i okresy zuŜycia odzieŜy ochronno-roboczego dla kierowcy zatrudnionego  
w GOPS Postomino . 
 
Lp. wyszczególnienie Jedn. miary ilość czasookres 
1 Ubranie robocze Szt. 1 24 m-cy 
2 Kurtka ocieplana Szt. 1 24 m-cy 
3 Czapka ocieplana Szt. 1 24 m-cy 
4 Trzewiki robocze par 1 24 m-ce 
5 Buty gumowe par 1 24 m-ce 
6 ręcznik Szt. 1 12m-ce 
7 Okulary przeciwsłoneczne Szt. 1 do zuŜycia 
8 Rękawice robocze par 1 do zuŜycia 
9 Rękawice ocieplone par 1 do zuŜycia 
 
 
 
 
 
 
 
  



       Załącznik nr 2 
do zarządzenia nr 1/2012r. Kierownika GOPS 
 z dnia 08.03.2012r. 

 
 
 
1.WYKAZ STANOWISK , NA KTÓRYCH DOPUSZCZA SI Ę UśYWANIE WŁASNEJ 
ODZIEZY I OBUWIA OCHRONNO-ROBOCZEGO. 
 
1.Pracownik socjalny 
2.Starszy pracownik socjalny 
3.Specjalista pracy socjalnej 
4.Opiekunka 
5 Kierowca  
 
 
 
 
 

2.Normy przydziału środków czystości  oraz herbaty dla pracowników GOPS Postomino 
 

 
Lp. Stanowiska  pracy ręcznik mydło herbata Krem 

ochronny do 
rąk 

1 Opiekunka 1szt/ 6 m-cy 100 g./m-c 100 g./m-c 1 szt/m-c 
2 Pracownik socjalny 1 szt/12 m-cy 100 g./m-c 100 g./m-c x 
3 kierowca 1 szt/12 m-cy 100 g./m-c 100 g./m-c x 
4 Pracownicy administracji  

i pozostali 
x x 100 g./m-c x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


