
ZESPÓL SZKÓL 
im.. .Jana Pawła II 
w Zchiessowicacb 

Zarządzenie Dyrektora 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach 

nr Z$.0030.33.2022 z dnia 09 grudnia 2022 r. 

w sprawie: zmiany Zarządzen i a Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła li w Zdzieszowicach 

nr 09-2017/18 z d ni a 19 marca 2018 r. w sprawie norm wyposażen ia pracowników 
pedagogicznych i nie będących nauczycielami w odz ież roboczą, obuwie robocze o raz 

środ ki ochrony osobistej oraz wydawania napojów profilaktycznych. 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 stycznia 1982- Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 1762 ze 
zm.); art.2376 § l , art. 2377 i art. 2378 ustawy z dn ia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2022 

poz. 1510 ze zm.); za ł. nr 2 do rozporządze n ia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrześn ia 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 

1650, ze zm.), za rządzam, co następ uje: 

§l. 

W Zarządze n iu Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła l i w Zdzieszowicach nr 09-2017/18 
z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie norm wyposaże nia pracowników pedagogicznych i nie będących 

nauczycielami w odzież roboczą, obuwie robocze oraz ś rod ki ochrony osobistej o raz wydawania 
napojów profilaktycznych wprowadza się następujące zmiany: 

l ) załączn ik nr 2 pn. " Wykaz stanowisk" otrzymuje brzmienie jak za łącznik nr l do niniej szego 

Za rządzeni a; 

2) za łączn ik nr 3 pn. " Tabela norm odzieży i środków ochrony indywidualnej" otrzymuje brzmienie 

jak za łączn i k nr 2 do niniejszego Za rządzen i a, 

3) za łączn i k nr 4 pn. 11Zasady przyznawania oraz wysokość ekwiwalentu za użytkowanie własnej 
odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej" otrzymuje brzmienie j ak załączn ik 

nr 3 do niniejszego Zarządzen ia. 

§ 2. 

Wykonanie Zarządze nia powierza się Sekretarzowi Szko ły 

§ 3. 

Za rządzen ie wchodzi w życie z dniem podpisania 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZS nr ZS.0030.33.2022 

"Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora ZS nr 09-2017/18" 

WYKAZ STANOWISK 

Ustala się stanowiska pracy w Zespole Szkół w Zdzieszowicach, na których przysługuje odzież i obuwie 

ochronne oraz środki ochrony indywidualnej. Są to: 

a) nauczyciel wychowania fizycznego. 

b) nauczyciel chemii l fizyki 

c) sprzątaczka 

d) starszy woźny, konserwator 

e) pracownik prowadzący zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w branży chemicznej. 

f) nauczyciel prowadzący zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w branży chemicznej. 

g) nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży chemicznej. 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora ZS nr ZS.0030.33.2022 

"Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora ZS nr 09-2017/18" 

TABELA NORM ODZIEŻY l ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Stanowisko Przydzielone sorty Szt. Czasookres zużycia 

Dres 
l 36 m-cy 

Nauczyciel wychowania Podkoszulka l 12 m-cy 

fizycznego Spodenki gimnastyczne l 12 m-cy 

Obuwie sportowe l 24 m-ce 

Kurtka ochronna/polar l 36 m-cy 

Fartuch roboczy l 12 m-cy 

Nauczyciel chemii/fizyki Okulary l Do zużycia 

Rękawice ochronne l Do zużycia 

Fartuch ochronny l 12 m-cy 

Sprzątaczka 
Obuwie profilaktyczne l 24 m-ce 

Rękawice ochronne gumowe l Do zużycia 
Okulary ochronne l Do zużycia 

Fartuch roboczy/spodnie l 36 m-cy 
Koszula flanelowa 2 24 m-ce 
Obuwie robocze l 24 m-ce 

Starszy woźny - Kurtka ocieplana/kamizelka l 41ata 
konserwator Rękawice ochronne l Do zużycia 

Okulary ochronne l Do zużycia 

Ochronniki słuchu: nauszniki 
l 

Do zużycia 
lub wkładki do uszu 

Pracownik prowadzący Fartuch roboczy l 12 m-cy 
zajęcia na 

Okulary l Do zużycia kwalifikacyjnym kursie 
zawodowym w branży 

Rękawice ochronne l Do zużycia 
chemicznej. 

Nauczyciel prowadzący Fartuch roboczy l 12 m-cy 

zajęcia na 
Okulary l Do zużycia 

kwalifikacyjnym kursie 
zawodowym w branży 

Rękawice ochronne l Do zużycia 
chemicznej. 

Fartuch roboczy l 12 m-cy 
Nauczyciel przedmiotów 

Okulary l Do zużycia zawodowych w branży 
chemicznej 

Rękawice ochronne l Do zużycia 

1. Środki ochrony indywidualnej, tj. rękawice ochronne, okulary ochronne, nauszniki zakupuje 

pracodawca i udostępnia pracownikom do prac przy których są wymagane. 

2. Pracodawca zapewnia pranie odzieży poprzez udostępnienie pralki oraz proszku do prania. 

3. Sprzątaczki oraz konserwator otrzymują krem ochronny w ilości 6 szt. na 12 miesięcy 

4. Mydło dostępne jest dla pracowników w dozownikach przy umywalkach. 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora ZS nr Z$.0030.33.2022 

"Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora ZS nr 09-2017 /18" 

Zasady przyznawania oraz wysokość ekwiwalentu za użytkowanie własnej odzieży i obuwia 

roboczego, środków ochrony indywidualnej. 

1. Ekwiwalent będzie wypłacany proporcjonalnie do etatu, za pełne przepracowane miesiące, z dołu 

w miesiącu grudniu danego roku kalendarzowego. W przypadku rozwiązania stosunku pracy 

w ciągu roku ekwiwalent będzie wypłacony ostatniego dnia pracy. 

2. Pracownikom nowo zatrudnionym i osobom podejmującym pracę w ramach umowy na 

zastępstwo zapewnia się ekwiwalent w terminie, który umożliwia zakup wymaganych środków, 

przed podjęciem czynności, podczas których wymaga się ich stosowania. 

3. Wysokość ekwiwalentu będzie okresowo urealniana, adekwatnie do faktycznych kosztów 

związanych z zakupami ww. asortymentu poniesionych przez pracownika. 

4. Pracownik otrzymując ekwiwalent na zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, 

jednocześnie zobowiązuje się, że zakupi ww. asortyment zgodnie z zakresem przydziału podanym 

w tabeli stanowiącym zał. nr 3 do zarządzenia. 

5. Ekwiwalent nie przysługuje w miesiącu w którym pracownik nie wykonywał pracy z przyczyn 

nieobecności usprawiedliwionych cały miesiąc. 

6. W przypadku nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy w ciągu miesiąca ekwiwalent 

przysługuje proporcjonalnie do czasu przepracowanego. 

7. Kwoty ekwiwalentu wynoszą: 

Nazwa asortymentu Kwota brutto 

Fartuch 45 zł 

Koszula flanelowa 27 zł 

Obuwie robocze 85 zł 

Kurtka ocieplana 120 zł 

Dres treningowy 132 zł 

Podkoszulka 45 zł 

Spodenki gimnastyczne 36 zł 

Obuwie sportowe 109 zł 

Kurtka ochronna/polar 86 zł 
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Stanowisko 

Starszy woźny, konserwator 

45,00zł l 3 =15,00 zł fartuch roboczy 

54,00,zł {27*2szt.) l 2 = 27,00 zł koszula flanelowa 

85,00zł l 2 = 42,50zł obuwie robocze 

120,00zł l 4 = 30,00 zł kurtka ocieplana 

Sprzątaczka 

45,00zł l l = 45,00 zł fartuch roboczy 

85,00zł l 2 = 42,50zł obuwie robocze 

Nauczyciel chemii/fizyki 

Pracownik prowadzący zajęcia na 
kwalifikacyjnym kursie zawodowym w branży 
chemicznej. 
Nauczyciel prowadzący zajęcia na 
kwalifikacyjnym kursie zawodowym w branży 
chemicznej. 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży 
chemicznej 

45,00zł l l = 45,00 zł fartuch roboczy 

Nauczyciel wychowania fizycznego 

132,00zł l 3 =44,00 zł dres treningowy 

45,00,zł l l = 45,00 zł podkoszulka 

36,00zł l l= 36,00 zł spodenki gimnastyczne 

109,00zł l 2 = 54,50 zł obuwie sportowe 

86,00 zł l 3 = 29,00 zł polar 

Łączna kwota ekwiwalentu na rok kalendarzowy 

114,50 zł 

87,50 zł 

45,00 zł 

208,50 zł 


