
  

 

 

REKTOR 
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA  

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014  
z dnia 20 października 2014 r. 

w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej 
oraz odzieżą i obuwiem roboczym 

 
 

Na podstawie Ustawy - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, 
poz. 141; jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),  za-
rządzam co następuje:  
 
§ 1. 1.  Pracodawca przydziela pracownikom środki ochrony indywidualnej, które speł-
niają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w obowiązujących przepisach.   
2.  Pracodawca dostarcza pracownikom odzież i obuwie robocze spełniające wymagania 
określone w Polskich Normach.  
3.  Pracownikom przysługują środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robo-
cze zgodnie z tabelą norm przydziału, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 
§ 2. 1.  Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są własnością praco-
dawcy i mogą być użytkowane wyłącznie w miejscu pracy zgodnie z przeznaczeniem.  
2.  Pracodawca informuje pracowników o sposobach posługiwania się tymi przedmio-
tami, a pracownicy zobowiązani są do stosowania ich zgodnie z udzielonymi wskaza-
niami.  
 
§ 3. 1.  Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze pracownik jest obo-
wiązany utrzymywać w należytym stanie poprzez pranie, naprawę i konserwację.  
2.  Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów poniesionych 
na pranie odzieży roboczej; częstotliwość prania odzieży roboczej określono w tabeli 
norm przydziału.  
3.  Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za przedłużony okres używania 
odzieży i obuwia roboczego (E1).  
 
§ 4. 1.  Stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników (za ich zgo-
dą) własnej odzieży i obuwia roboczego określono w tabeli norm; pracownikowi używa-
jącemu własnej odzieży i obuwia roboczego przysługuje ekwiwalent pieniężny (E2).  
2.  Pracownikowi używającemu własnej odzieży przysługuje ekwiwalent pieniężny za jej 
pranie odpowiednio jak za odzież roboczą przewidzianą w tabeli norm przydziału dla 
danego stanowiska.  
3.  Za okres nieobecności w pracy przekraczającej 30 dni pracownikowi nie przysługuje 
ekwiwalent pieniężny z tytułu używania własnej odzieży i obuwia lub z tytułu prania 
wydanej odzieży roboczej albo własnej.  
 



  

 

§ 5. 1.  Wysokość ekwiwalentu pieniężnego E1 lub E2 obliczana jest na podstawie cenni-
ka firmy, która w roku rozliczeniowym uzyskała zamówienie publiczne na dostawy 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.  
2.  Wysokość ekwiwalentu należnego pracownikom za pranie określonego rodzaju 
odzieży roboczej, stanowi 50% ceny usługi wykonywanej przez firmę, która w roku roz-
liczeniowym uzyskała zamówienie publiczne na usługi pralnicze.  
3. Ekwiwalenty, o których mowa w ust. 1 i 2 naliczane są przez Dział Administracyjno-
Gospodarczy i wypłacane nie rzadziej niż raz do roku, po zakończeniu roku kalendarzo-
wego.  
 
§ 6. 1. Właściwy asortyment środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ro-
boczego zapewniają pracownikom kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy pono-
szą także odpowiedzialność za dopuszczenie pracowników do pracy we własnej odzieży 
i obuwiu roboczym - spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.  
2.  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pracy wymienionym w tabeli norm, 
a dodatkowo stale wykonującemu czynności przewidziane dla innego stanowiska z tej 
tabeli - przysługuje uzupełnienie podstawowego wyposażenia o różnice asortymentowe 
specyficzne dla tego dodatkowego stanowiska pracy.  
 
§ 7. 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy w UMFC zaopatruje pracowników w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, prowadzi wymaganą dokumenta-
cję gospodarki materiałowej, a także nalicza należne ekwiwalenty pieniężne.  
2. W Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC w Białymstoku obowiązki te reali-
zuje pracownik wyznaczony przez Kierownika Administracji Wydziału.  
 
§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 1/2003 Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami 
ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.  
 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 20 paź-
dziernika 2014  r.  
 
 
 
 
   
       prof. dr hab. Ryszard Zimak 



 

 

Załącznik Nr 1 

 

  ZAKŁADOWA TABELA NORM 
 

przydziału, rodzaju i  okresu używalności środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego 

oraz sprzętu ochrony osobistej dla pracowników zatrudnionych na podanych stanowiskach  

lub wykonujących czynności objęte przez te stanowiska w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 

Chopina w Warszawie 

 

  WYKAZ  STANOWISK 
 

 

1. Archiwista, bibliotekarz. 

2. Elektryk, konserwator instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz akumulatorów. 

3. Elektronik, konserwator sprzętu komputerowego, teletechnik. 

4. Kinooperator-pracownik obsługi kabiny projektowej. 

5. Konserwator instrumentów muzycznych i sprzętu audiowizualnego. 

6. Nauczyciel kultury fizycznej*). 

7. Portier, Recepcjonistka. 

8. Pracownik gospodarczy, Konserwator. 

9. Sprzątaczka, Porządkowa. 

10. Szatniarz, Szatniarka. 

11. Kierowca. 
 

 

1. STANOWISKO: ARCHIWISTA, BIBLIOTEKARZ.       
 

L.p. Rodzaj odzieży 

Symbol 

Ilość 

Przewidywany 

okres 

używalności 

Ekwiwalent 

pieniężny 

Częstotliwość 

prania 
„R” 

odzież 

robocza 

„S” 

sprzęt 

ochronny 

„O” 

środki 

ochrony 

osobistej 

1. Fartuch bawełniany. R   1 szt. 24 miesiące E¹/E² 
1 raz na  

6 miesięcy 

2. 
Kamizelka ciepłochronna 

„polar”*. 
R   1 szt. do zużycia E¹/E² 

1 raz  

po okresie 

zimowym 

3. Rękawice biologiczne (w płynie).   O 1 szt. do zużycia   

4. Rękawice ochronne lateksowe   O 1 szt.  do zużycia   

5. Maska ochronna   O  1 szt. do zużycia   

 

 

2. STANOWISKO: ELEKTRYK, KONSERWATOR INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ AKUMULATORÓW. 
 

L.p. Rodzaj odzieży 

Symbol 

Ilość 

Przewidywany 

okres 

używalności 

Ekwiwalent 

pieniężny 

Częstotliwość 

prania 
„R” 

odzież 

robocza 

„S” 

sprzęt 

ochronny 

„O” 

środki 

ochrony 

osobistej 



 

1. 
Ubranie drelichowe lub 

elanobawełniane  
R   1 szt. 12 miesięcy E¹ 

1 raz na  

2 miesiące 

2. Bluza ciepłochronna „polar”. R   1 szt. 
2 okresy 

zimowe 
E¹ 

1 raz  

po okresie 

zimowym 

3. Trzewiki robocze.  R   1 para 18 miesięcy E¹  

4. Okulary ochronne.  S  1 para do zużycia   

5. Rękawice dielektryczne.   O 1 szt. do zużycia   

6. Rękawice drelichowe.   O 1 szt. do zużycia   

7. Rękawice kwasochronne   O 1 para do zużycia   

8. Kalosze dielektryczne.   O 1 szt. do zużycia   

9. Szelki bezpieczeństwa z linką.   O 1 szt. 

zgodnie z 

instrukcją 

użytkowania 

 
 

10. Hełm przeciwuderzeniowy   O 1 szt. 

zgodnie z 

instrukcją 

użytkowania 

 
 

 

 

3. STANOWISKO: ELEKTRONIK, KONSERWATOR SPRZĘTU 

KOMPUTEROWEGO, TELETECHNIK. 
 

L.p. Rodzaj odzieży 

Symbol 

Ilość 

Przewidywany 

okres 

używalności 

Ekwiwalent 

pieniężny 

Częstotliwość 

prania 
„R” 

odzież 

robocza 

„S” 

sprzęt 

ochronny 

„O” 

środki 

ochrony 

osobistej 

1. Fartuch bawełniany   R   1 szt. 24 miesiące E¹ 
1 raz na  

6 miesięcy 

 

 

4. STANOWISKO: KINOOPERATOR – PRACOWNIK OBSŁUGI KABINY 

PROJEKCYJNEJ. 
 

L.p. Rodzaj odzieży 

Symbol 

Ilość 

Przewidywany 

okres 

używalności 

Ekwiwalent 

pieniężny 

Częstotliwość 

wypłaty 

ekwiwalentu 

„R” 

odzież 

robocza 

„S” 

sprzęt 

ochronny 

„O” 

środki 

ochrony 

osobistej 

1. Fartuch bawełniany R   1 szt. 24 miesiące 
E¹/E²- do 

wyboru 

pracownika. 

1 raz na  

6 miesięcy 

2. Rękawice ochronne   O 1 szt. do zużycia   

3. Maska ochronna   O 1 para do zużycia   

 

5. STANOWISKO: KONSERWATOR INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH  

I SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO. 
 

L.p. Rodzaj odzieży Symbol Ilość Przewidywany Ekwiwalent Częstotliwość 



 

„R” 

odzież 

robocza 

„S” 

sprzęt 

ochronny 

„O” 

środki 

ochrony 

osobistej 

okres 

używalności 

pieniężny wypłaty 

ekwiwalentu 

1. 
Fartuch drelichowy lub 

elanobawełniany 
R   1 szt. 24 miesiące 

E¹/E²- do 

wyboru 

pracownika. 

1 raz na  

6 miesięcy 

2. Okulary ochronne   O 1 szt. do zużycia   

 

 

6. STANOWISKO: NAUCZYCIEL KULTURY FIZYCZNEJ*). 
 

L.p. Rodzaj odzieży 

Symbol 

Ilość 

Przewidywany 

okres 

używalności 

Ekwiwalent 

pieniężny 

Częstotliwość 

wypłaty 

ekwiwalentu 

„R” 

odzież 

robocza 

„S” 

sprzęt 

ochronny 

„O” 

środki 

ochrony 

osobistej 

1. Dres R   1 szt. 36 miesięcy 
E¹/E²- do 

wyboru 

pracownika. 

1 raz na 3 

miesiące **) 

2. Podkoszulka R   1 szt. 12 miesięcy 

E¹- 
ekwiwalent 

pieniężny  

za 

przedłużony 

okres 

użytkowania. 

4 razy w 

miesiącu **) 

3. Spodenki gimnastyczne R   1 szt. 12 miesięcy 

E¹- 
ekwiwalent 

pieniężny  

za 

przedłużony 

okres 

użytkowania. 

4 razy w 

miesiącu **) 

4. Obuwie sportowe R   1 szt. 24 miesiące 
E¹/E²- do 

wyboru 

pracownika. 

 

 

7. STANOWISKO: PORTIER, RECEPCJONISTKA. 
 

L.p. Rodzaj odzieży 

Symbol 

Ilość 

Przewidywany 

okres 

używalności 

Ekwiwalent 

pieniężny 

Częstotliwość 

wypłaty 

ekwiwalentu 

„R” 

odzież 

robocza 

„S” 

sprzęt 

ochronny 

„O” 

środki 

ochrony 

osobistej 

1. Kamizelka ciepłochronna R   1 szt. 
4 okresy 

zimowe 

E¹/E²- do 

wyboru 

pracownika. 

1 raz  

po okresie 

zimowym 

 

8. STANOWISKO: PRACOWNIK GOSPODARCZY. 
 

 

L.p. Rodzaj odzieży 

Symbol 

Ilość 

Przewidywany 

okres 

używalności 

Ekwiwalent 

pieniężny 

Częstotliwość 

wypłaty 

ekwiwalentu 

„R” 

odzież 

robocza 

„S” 

sprzęt 

ochronny 

„O” 

środki 

ochrony 

osobistej 



 

1. 
Ubranie drelichowe lub 

elanobawełniane.  
R   1 szt. 12 miesięcy 

E¹- 
ekwiwalent 

pieniężny  

za 

przedłużony 

okres 

użytkowania. 

1 raz  

w miesiącu 

2. 
Kamizelka ciepłochronna 

„polar”. 
R   1 szt. 

3 okresy 

zimowe 

E²- 
ekwiwalent 

pieniężny za 

używanie 

własnej 

odzieży lub 

obuwia.  

1 raz  

po okresie 

zimowym 

3. Trzewiki robocze. R   1 szt. 18 miesięcy 

E¹- 
ekwiwalent 

pieniężny  

za 

przedłużony 

okres 

użytkowania. 

 

4. Rękawice ochronne.   O 1 szt. do zużycia   

 

9.STANOWISKO: SPRZĄTACZKA, PORZĄDKOWA. 
 

L.p. Rodzaj odzieży 

Symbol 

Ilość 

Przewidywany 

okres 

używalności 

Ekwiwalent 

pieniężny 

Częstotliwość 

wypłaty 

ekwiwalentu 

„R” 

odzież 

robocza 

„S” 

sprzęt 

ochronny 

„O” 

środki 

ochrony 

osobistej 

1. 
Ubranie drelichowe lub 

elanobawełniane.  
R   1 szt. 24 miesiące 

E¹- 
ekwiwalent 

pieniężny  

za 

przedłużony 

okres 

użytkowania. 

2 razy  

w miesiącu 

2. Fartuch R   1 szt. 24 miesiące 

E¹- 
ekwiwalent 

pieniężny  

za 

przedłużony 

okres 

użytkowania. 

 

3. Trzewiki robocze. R   1 szt. 18 miesięcy 
E¹/E² - do 

wyboru 

pracownika. 

 

4. Rękawice gumowe. R   1 szt. do zużycia   

 

10. STANOWISKO: SZATNIARZ, SZATNIARKA. 
 

L.p. Rodzaj odzieży 

Symbol 

Ilość 

Przewidywany 

okres 

używalności 

Ekwiwalent 

pieniężny 

Częstotliwość 

wypłaty 

ekwiwalentu 

„R” 

odzież 

robocza 

„S” 

sprzęt 

ochronny 

„O” 

środki 

ochrony 

osobistej 



 

1. 
Kamizelka ciepłochronna 

„polar”. 
R   1 szt. 

3 okresy 

zimowe 

E²- 
ekwiwalent 

pieniężny za 

używanie 

własnej 

odzieży lub 

obuwia.  

1 raz  

po okresie 

zimowym 

2. Trzewiki robocze. R   1 szt. 18 miesięcy 

E¹ - 
ekwiwalent 

pieniężny  

za 

przedłużony 

okres 

użytkowania. 

 

 

11. STANOWISKO: KIEROWCA. 
 

L.p. Rodzaj odzieży 

Symbol 

Ilość 

Przewidywany 

okres 

używalności 

Ekwiwalent 

pieniężny 

Częstotliwość 

wypłaty 

ekwiwalentu 

„R” 

odzież 

robocza 

„S” 

sprzęt 

ochronny 

„O” 

środki 

ochrony 

osobistej 

1. 
Fartuch drelichowy lub 

elanobawełniany.  
R   1 szt. 36 miesięcy 

E¹/E² - do 

wyboru 

pracownika. 

1 raz na  

6 miesięcy 

2. Bluza ciepłochronna „polar” R   1 szt. 
3 okresy 

zimowe 

E¹/E² - do 

wyboru 

pracownika. 

1 raz  

po okresie 

zimowym 

3. Rękawice drelichowe.   O 1 szt. do zużycia   

 

 

*) dotyczy wyłącznie Wydziału Zamiejscowego UMFC w Białymstoku. 

**) nie dotyczy 4 miesięcy sesji i wakacji letnich.  
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