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ZARZĄDZENIE NR 159/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 8 marca 2019 r. 

w sprawie  zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, 
odzieży służbowej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika.

Działając na podstawie: 
	art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
	art. 237⁶-237¹⁰   ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 108 
ze zm.), po konsultacji z Komisją bhp


zarządzam, co następuje


Wprowadzam „Instrukcję przydziału i użytkowania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz wyposażenia dodatkowego w Urzędzie Miasta Rybnika”, stanowiącą załącznik nr 1 
do zarządzenia. 

	

Ustalam „Normy przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego, oraz wyposażenia dodatkowego w Urzędzie Miasta Rybnika” stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia. 
	

Ustalam  „Normy przydziału odzieży służbowej w  Urzędzie Miasta Rybnika”, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia. 

	

Ustalam „Normy ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w Urzędzie Miasta Rybnika” stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia. 

	

Ustalam „Normy przydziału środków higieny osobistej w Urzędzie Miasta Rybnika” stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia. 

	

Wydanie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, 
obuwia roboczego, oraz wyposażenia dodatkowego w Urzędzie Miasta Rybnika następuje 
na wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. 

	

W przypadku przedwczesnego zużycia, utraty, zniszczenia wyposażenia bhp pracownik informuje osobę kierującą jednostką organizacji wewnętrznej urzędu o powyższym fakcie, oraz sporządza wniosek o wydanie wyposażenia bhp z powodu przedwczesnego zużycia, utraty lub zniszczenia wyposażenia bhp, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia. 
	
	Kierownik  Referatu Gospodarczego Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta 
lub osoba przez niego wyznaczona odpowiedzialna jest za:

	planowanie i zaopatrywanie pracowników Urzędu Miasta w środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą, odzież służbową, obuwie robocze, wyposażenie dodatkowe oraz środki higieny osobistej,
	prowadzenie ewidencji wyposażenia  pracowników  w środki ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wyposażenia dodatkowego.
	brakowanie i utylizację ww. wyposażenia bhp,

	Wyznaczony pracownik Wydziału Administracyjnego odpowiada za naliczanie ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Rybnika.
	Naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Prac odpowiada za przekazywanie do Wydziału Administracyjnego danych w zakresie czasu pracy pracowników na potrzeby sporządzenia należności z tytułu wypłaty ekwiwalentów pieniężnych.


	

Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej, Rzecznik Prasowy, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału, Zastępca Naczelnika Wydziału Kierownik Biura lub Referatu odpowiedzialni są za:
	nadzorowanie i egzekwowanie od bezpośrednio podległych pracowników  przestrzegania obowiązujących przepisów oraz zasad bhp w zakresie stosowania przydzielonych                     im środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, obuwia roboczego oraz wyposażenia dodatkowego.
	wnioskowanie do Referatu Gospodarczego Wydziału Administracyjnego zapotrzebowania na wybrane wyposażenie bhp dla bezpośrednio podległych                                 im pracowników.


	

Służba  bhp i ochrony ppoż. odpowiada za kontrolę prawidłowości wyposażenia 
oraz prawidłowości użytkowania przez pracowników przekazanego wyposażenia bhp.

	

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta Rybnika do zapoznania się z treścią zarządzenia i jego stosowania.
	
	

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

	

Z dniem  wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia tracą moc:  
Zarządzenie nr 39/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 stycznia 2012 roku,                         w sprawie  zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia, zmienione: 
	Zarządzeniem nr 570/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 października 2013 roku.

Zarządzeniem nr  30/2014  Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2014 roku.
Zarządzeniem nr 773/2014  Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 grudnia 2016 roku.

	

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.




