
Zarządzenie nr 157 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie Zasad przydziału i stosowania środków ochrony indywidualnej,  

odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), realizując postanowienia: 

1) art. 2376-10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320, z późn. zm.), 

2) § 7 pkt 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

i kształcenia (Dz. U. poz. 2090), 

3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r.,  

Nr 169 poz. 1650, ze zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się Zasady przydziału i stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 

roboczego oraz środków higieny osobistej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Traci moc zarządzenie nr 7 Rektora ZUT z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej wraz z jego 

zmianami: 

1) zarządzenie nr 45 Rektora ZUT z dnia 15 czerwca 2018 r. 

2) zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 12 lutego 2018 r. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 

  



Załącznik  

do zarządzenia nr 157 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Zasady przydziału i stosowania środków ochrony indywidualnej,  

odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej 

§ 1. 

1. Pracownikom zatrudnionym w Uczelni – w warunkach działania niebezpiecznych i szkodliwych 

dla zdrowia czynników, w przypadku kiedy odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu 

zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne lub sanitarne – przysługują środki 

ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej. 

2. Środki ochrony indywidualnej dobiera się i stosuje: 

1) w sytuacjach gdy nie można uniknąć zagrożeń lub wystarczająco ograniczyć związanego 

z nimi ryzyka przez organizację pracy lub zastosowanie środków ochrony zbiorowej; 

2) odpowiednio do występujących na stanowisku pracy zagrożeń określonych na podstawie 

oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej warunki występujące w danym miejscu pracy, 

wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika.  

3. Pracownicy nowo zatrudnieni informowani są przez przełożonego w trakcie instruktażu 

stanowiskowego o przysługujących im rodzajach środków ochrony indywidualnej, odzieży 

i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej (pozycje norm), określonych w tabelach  

1–4, oraz zapoznawani są z instrukcją ich prawidłowego użytkowania. 

4. Środki wymienione w ust. 3 przydzielane są pracownikom nieodpłatnie i stanowią własność 

Uczelni. Należy używać je w miejscu pracy zgodnie z przeznaczeniem, w celu zabezpieczenia 

pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników 

występujących w środowisku pracy. 

5. Zakupu, dostarczenia i ewidencjonowania wydanych środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego dokonuje wydział, jednostki: międzywydziałowa, 

ogólnouczelniana, jednostka organizacyjna administracji, zwane dalej „jednostką 

organizacyjną”. Za prawidłowe nimi gospodarowanie odpowiedzialna jest osoba wyznaczona 

przez kierownika tej jednostki, zgodnie z § 5 ust. 2. 

6. Bezpośredni przełożony nie może dopuścić pracownika do pracy bez zaopatrzenia go w środki 

ochrony indywidualnej i odzież roboczą przewidziane dla danego stanowiska pracy, 

jednocześnie jest zobowiązany przeszkolić pracownika w zakresie zasad posługiwania się tymi 

środkami. 



7. Środki ochrony indywidualnej wymienia się zgodnie ze wskazaniami producenta danego środka 

lub w przypadku utraty właściwości ochronnych. Stan środków ochrony indywidualnej jest 

okresowo sprawdzany i dokumentowany w indywidualnych kartotekach przydziału sprzętu 

ochronnego, odzieży i obuwia roboczego.  

8. Środki ochrony indywidualnej są przeznaczone do użytku osobistego. W wyjątkowych 

przypadkach środek ochrony indywidualnej może być używany przez więcej niż jedną osobę, 

jeżeli zastosowano działania wykluczające niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie 

i higienę korzystających z niego pracowników.  

9. Niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze należy przydzielać 

jednorazowo również pracownikom wykonującym doraźne, krótkotrwałe prace albo czynności 

inspekcyjne, w czasie których może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież, a także 

ze względu na bezpieczeństwo pracy. 

10. W warunkach działania niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników należy stosować 

środki ochrony indywidualnej, stanowiące wyposażenie stanowiska pracy. 

11. Postanowienia ust. 9 i 10 mają zastosowanie do studentów odbywających w uczelni praktyki 

zawodowe. 

12. Instrukcje dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowiskach pracy 

wymagających używania środków ochrony indywidualnej, z którymi zapoznaje pracowników 

jednostek bezpośredni przełożony, powinny uwzględniać informację o rodzaju tych środków 

koniecznych do stosowania przy wykonywaniu danej pracy. Instrukcja w sposób zrozumiały 

dla pracowników określa sposoby używania środków ochrony indywidualnej, ich kontroli 

i konserwacji.  

13. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą stosuje się zgodnie z ich przeznaczeniem 

i instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z instrukcją producenta danego środka. 

14. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

bezpośredni przełożony jest zobowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie inne środki 

ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. W przypadku ich utraty lub zniszczenia z winy 

pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą wartości ich niezamortyzowanej części. 

Kwotę tę kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć, jeżeli uzasadniają to okoliczności 

zniszczenia. 

§ 2. 

1. Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przysługujące 

pracownikom na poszczególnych stanowiskach pracy w wyznaczonym okresie użytkowania 

przez pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy określa tabela 1. 



2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy okres użytkowania 

przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, określony 

dla pracowników pełnoetatowych w tabelach 1 i 4, ustala się, tj. przedłuża się proporcjonalnie 

do świadczonego czasu pracy.  

3. Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przeznaczonych 

do prac doraźnych określa tabela 2. 

4. Dziekan, dyrektor/kierownik jednostki międzywydziałowej, ogólnouczelnianej oraz kanclerz 

w odniesieniu do administracji centralnej, administracji Hoteli Asystenckich i Osiedla 

Studenckiego zobowiązani są do ustalenia sposobu ewidencjonowania wydawanych środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (np. rejestr/indywidualna kartoteka 

przydziału sprzętu ochronnego, odzieży i obuwia roboczego). 

5. Rejestr środków ochrony indywidualnej/indywidualna kartoteka przydziału sprzętu 

ochronnego, odzieży i obuwia roboczego musi zawierać: 

1) rodzaj wydawanych środków, 

2) okres, na jaki przysługują, 

3) datę wydania, 

4) potwierdzenie osoby pobierającej. 

§ 3. 

1. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika, Rektor – 

po zasięgnięciu opinii komisji bezpieczeństwa i higieny pracy – może ustalić stanowiska, 

na których dopuszcza się używanie przez pracowników – za ich zgodą – własnej odzieży 

i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wnioski w tej sprawie należy kierować do komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą stanowisk pracy, na których są wykonywane prace związane 

z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych lub prace powodujące 

intensywne brudzenie odzieży oraz skażenie odzieży i obuwia środkami chemicznymi, 

promieniotwórczymi oraz materiałami biologicznie zakaźnymi. 

3. W przypadku użytkowania własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikowi przysługuje 

ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej na podstawie aktualnych cen. 

§ 4. 

1. Pracownik jest obowiązany utrzymywać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony 

indywidualnej, odzież i obuwie robocze. 

2. Konserwacja przedmiotów wymienionych w ust. 1, ich odkażanie, naprawa oraz pranie należą 

do obowiązków jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik. 



3. Jeżeli w jednostce organizacyjnej nie ma możliwości prania odzieży roboczej wydanej do stałego 

indywidualnego użytkowania, czynność ta może być wykonywana przez pracownika, za jego 

zgodą. 

4. Pranie odzieży skażonej bakteriologicznie lub substancjami szkodliwymi dla zdrowia nie wolno 

powierzać pracownikowi. 

5. Za pranie i naprawę odzieży roboczej przydzielanej zgodnie z tabelą 1, wykonywane przez 

pracownika we własnym zakresie i za jego zgodą, przysługuje ekwiwalent pieniężny 

w zależności od grupy zabrudzenia. 

6. Podział stanowisk pracy na I i II grupę zabrudzenia odzieży roboczej określa tabela 3. 

7. Wysokość ekwiwalentu za pranie wynosi miesięcznie:  

 I grupa zabrudzenia – 19 zł, 

 II grupa zabrudzenia – 28,50 zł. 

8. Wysokość wypłacanego ekwiwalentu obniża się proporcjonalnie o liczbę dni nieobecności 

w pracy pracownika, licząc powyżej 10 dni roboczych. 

9. Ekwiwalent pieniężny płatny jest kwartalnie z dołu, po stwierdzeniu przez przełożonego 

wykonania tych czynności przez pracownika. 

10. Pracownikom używającym własną odzież roboczą, zamiast odzieży przewidzianej w tabeli 1, 

przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej odpowiadający I grupie 

zabrudzenia. 

11. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do składania w Dziale Wynagrodzeń wykazów osób 

uprawnionych do pobierania ekwiwalentu pieniężnego w terminie do 10. dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu danego kwartału. 

§ 5. 

1. Wszelkie koszty związane z zakupem i zapewnieniem środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego ponoszone są przez jednostki organizacyjne, w ramach 

środków będących w ich dyspozycji, niezależnie od źródła finansowania. 

2. Dziekan, dyrektor/kierownik jednostki międzywydziałowej, ogólnouczelnianej oraz kanclerz 

w odniesieniu do administracji centralnej oraz Hoteli Asystenckich i Osiedla Studenckiego 

zobowiązani są do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za gospodarowanie środkami ochrony 

indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym. 



§ 6. 

1. Kierownik jednostki dydaktycznej, w której prowadzone są zajęcia stwarzające zagrożenia 

dla zdrowia lub zagrożenia wypadkowe, zobowiązany jest do zapewnienia studentom 

niezbędnych środków ochrony indywidualnej, w zależności od rodzaju zajęć (ochronniki słuchu, 

osłony spawalnicze, fartuchy kwasoodporne, maski z pochłaniaczami itp.). 

2. Studenci mają obowiązek używania własnej odzieży roboczej (fartuchów laboratoryjnych 

bawełnianych lub drelichowych) w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych w warsztatach 

i laboratoriach, przy których występuje możliwość zabrudzenia odzieży własnej. 

Studenci zobowiązani są do zapewnienia sobie odzieży roboczej we własnym zakresie. 

3. Rodzaj środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej określany jest 

przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z Inspektoratem BHP i podawany do wiadomości 

studentom na początku cyklu zajęć laboratoryjnych. 

4. Odzież robocza może być również udostępniana studentom w ramach odzieży rotacyjnej, 

będącej na wyposażeniu warsztatu lub laboratorium. 

5. Prowadzący zajęcia w laboratoriach i warsztatach nie mogą dopuścić do zajęć studentów 

nieposiadających odpowiedniej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. 

§ 7. 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zapewniania odpowiednich środków 

higieny osobistej, tj. mydła płynnego lub mydła kostkowego oraz ręczników jednorazowych – 

w ramach środków finansowych będących w ich dyspozycji. 

2. Pracownikom, którzy wykonują prace o zwiększonym stopniu zabrudzenia, wydawane są środki 

higieniczne, zgodnie z wymienionymi grupami indywidualnych przydziałów środków higieny 

osobistej, określonymi w tabeli 4. 

3. Dla wszystkich pracowników oraz studentów środki higieny osobistej wykładane są 

w pomieszczeniach sanitarnych ogólnego użytku. Administratorzy obiektów, kierownicy Hoteli 

Asystenckich i Osiedla Studenckiego odpowiedzialni są za wykładanie środków higieny osobistej 

w tych pomieszczeniach. 

4. Pracownikom, którzy zatrudnieni są na stanowiskach zaliczanych do II grupy przydziału środków 

higieny osobistej, w przypadku wykonywania okresowo prac szczególnie brudnych, 

należy umożliwić korzystanie z dodatkowych środków, takich jak: pasta bhp, kremy ochronne 

itp. Środki te należy udostępniać w pomieszczeniach, gdzie praca jest wykonywana.  



§ 8. 

1. W przypadku pracownika zatrudnionego w jednej lub kilku jednostkach organizacyjnych,  

np. na wydziale/w katedrze, na dzielonych częściach etatu i w różnych grupach pracowniczych, 

ekwiwalent pieniężny po uzgodnieniu wypłacany może być w całości przez jedną z tych 

jednostek. 

2. Wyboru pozycji normy dokonuje wspólnie z pracownikiem i za jego zgodą kierownik jednostki 

zatrudniającej lub osoba przez niego wyznaczona. Na tej podstawie ustala się wysokość 

ekwiwalentu pieniężnego według grup zabrudzenia, o których mowa w § 4 ust. 6 i 7. 

3. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, 

odzież i obuwie robocze mogą być wydawane w jednej jednostce zatrudniającej, 

włącznie z prowadzeniem jego karty przydziału.  

 



Tabela 1 Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

Nr) Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy Zakres wyposażenia 
Okres 

użytkowania 

1) Archiwista, pracownik archiwum R* – fartuch  24 miesiące 

R – obuwie 24 miesiące  

2) Bibliotekarz, zatrudniony w wypożyczalni, 

czytelni 

R – fartuch 24 miesiące  

R– obuwie 24 miesiące 

3) Hartownik R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 12 miesięcy 

R – obuwie  12 miesięcy 

O** – ubranie lekkie niepalne 12 miesięcy 

O – fartuch brezentowy do zużycia*** 

O – okulary ochronne do zużycia 

O – rękawice ochronne niepalne do zużycia 

4) Konserwator sieci wodno-kanaliz., hydraulik, 

wykonujący prace w różnych obiektach/ pracownik 

wykonujący pracę konserwatora wewnątrz i na 

zewnątrz budynku 

R – obuwie  18 miesięcy 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

R – ubranie robocze lub fartuch  18 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

O – rękawice brezentowe lub gumowe do zużycia 

R – kurtka przeciwdeszczowa (przy pracy na zewnątrz 

obiektów) 
36 miesięcy 

O – buty gumowe  do zużycia 

R – kurtka ocieplana (przy pracy na zewnątrz obiektów) 3 okresy zimowe 

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego R – ubranie robocze lub fartuch 24 miesiące 

6) Osoba zarządzająca 

obiektem/kierownik/administrator obiektu 
R – fartuch  24 miesiące 

7) Kierownik warsztatu i mistrz w warsztacie 

mechanicznym 

R – obuwie  36 miesięcy 

R – fartuch/ubranie robocze 24 miesiące 

8) Kierowca samochodu osobowego, mikrobusu R – fartuch/ubranie robocze 24 miesiące 

O – kamizelka odblaskowa do zużycia 

O – rękawice ochronne drelichowe do zużycia 

9) Konserwator centrali telefonicznej R – ubranie robocze lub fartuch 18 miesięcy 

10) Konserwator elektromonter, elektryk (praca na 

zewnątrz pomieszczeń) 

R – ubranie robocze lub kombinezon  18 miesięcy 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

R – obuwie  18 miesięcy 

R – kurtka ocieplana (przy pracy na zewnątrz obiektów) 3 okresy zimowe 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – kurtka przeciwdeszczowa 36 miesięcy 

11) Konserwator elektronik R – fartuch  24 miesiące 



Nr) Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy Zakres wyposażenia 
Okres 

użytkowania 

12) Konserwator maszyn i urządzeń mechanicznych R – ubranie robocze lub fartuch 18 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 12 miesięcy 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

R – obuwie  18 miesięcy 

O – rękawice ochronne do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 

R – kurtka ocieplana (przy pracy na zewnątrz obiektów) 3 okresy zimowe 

13) Konserwator monter instalacji gazowych i 

chłodniczych 

R – ubranie robocze 12 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – obuwie/trzewiki sk/gum. 18 miesięcy 

O – kurtka ciepłochronna, wg potrzeb 4 okresy zimowe 

O – rękawice ochronne do zużycia 

14) Konserwator sieci telefonicznych wykonujący 

prace na zewnątrz obiektów 

R – ubranie robocze lub fartuch 18 miesięcy 

R – obuwie  18 miesięcy 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

O – rękawice ochronne do zużycia 

O – kurtka ocieplana (przy pracy na zewnątrz obiektów) 3 okresy zimowe 

15) Konserwator sprzętu i urządzeń sportowych 

(praca na zewnątrz) 

R – ubranie robocze 18 miesięcy 

R – obuwie  18 miesięcy 

R – kurtka ocieplana  3 okresy zimowe 

R – kurtka przeciwdeszczowa 36 miesięcy 

R – rękawice ocieplane 2 okresy zimowe 

R – czapka ocieplana 3 okresy zimowe 

R – buty filcowo-gumowe 3 okresy zimowe 

16) Magazynier biblioteczny R – fartuch  12 miesięcy 

R – obuwie  24 miesiące 

17) Pracownik wykonujący prace malarskie w 

obiekcie 

R – ubranie drelichowe 12 miesięcy 

R – beret lub czapka drelichowa 12 miesięcy 

R – koszula flanelowa 12 miesięcy 

R – obuwie/trzewiki sk/gum. 24 miesiące 

O – kamizelka ocieplana (przy pracy na zewnątrz 

obiektów) 
3 okresy zimowe 

O – rękawice drelichowe lub brezentowe do zużycia 

O – fartuch przedni brezentowy do zużycia 



Nr) Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy Zakres wyposażenia 
Okres 

użytkowania 

18) Mechanik wykonujący prace konserwacyjno-

naprawcze 

R – ubranie drelichowe lub kombinezon 12 miesięcy 

R – beret lub czapka drelichowa 24 miesiące 

R –koszula flanelowa 12 miesięcy 

R – obuwie/trzewiki przemysłowe sk./olejoodporne  18 miesięcy 

R – kamizelka ocieplana lub bluza  3 okresy zimowe 

O – rękawice brezentowe  do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 

19) Nauczyciel kultury fizycznej R – dres 36 miesięcy 

R – podkoszulka 12 miesięcy 

R – spodenki gimnastyczne 12 miesięcy 

R – obuwie sportowe 24 miesiące 

O – kurtka ocieplana (przy pracy na zewnątrz obiektów) 4 okresy zimowe 

20) Nauczyciel prowadzący zajęcia w laboratorium 

spawalniczym 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

O – ubranie lub fartuch 12 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – obuwie  24 miesiące 

21) Nauczyciel prowadzący zajęcia w pracowniach 

technicznych 
R – fartuch  24 miesiące 

22) Pomocniczy pracownik obsługi w DS, pracownik 

obsługi sprzątający pomieszczenia DS 

R – fartuch  18 miesięcy 

R – obuwie pełne antypoślizgowe 18 miesięcy 

23) Portier/strażnik mienia/woźny/recepcjonista 

wewnątrz budynku 

R – fartuch roboczy 24 miesiące 

O – kamizelka ocieplana 3 okresy zimowe 

24) Pracownik wykonujący pracę w chlewni i 

kurniku 

R – ubranie drelichowe 12 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – koszula flanelowa 12 miesięcy 

R – ubranie drelichowe ocieplane 3 okresy zimowe 

O – buty gumowe do zużycia 

O – rękawice ochronne gumowe do zużycia 

25) Pracownik inwentaryzacji R – fartuch  24 miesiące 

26) Prac. nauk.- badawczy lub inż.-techn. zatrudn. 

przy pracach melioracyjnych i w gosp. rybnych 

R – ubranie robocze 12 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – buty gumowe 24 miesiące 

R – kurtka drelichowa ocieplana 3 okresy zimowe 

O – rękawice ochronne wg potrzeb do zużycia 



Nr) Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy Zakres wyposażenia 
Okres 

użytkowania 

27) Pracownik polowy do siewu nawozów 

sztucznych 

R – ubranie drelichowe 18 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 12 miesięcy 

R – obuwie/trzewiki sk/gum. 24 miesiące 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

O – kombinezon przeciwpyłowy 24 miesiące 

O – fartuch brezentowy 12 miesięcy 

O – buty kwaso-ługowe 36 miesięcy 

O – rękawice ochronne powlekane PCV do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 

28) Pracownik poletek doświadczalnych (pracowni) 

uprawy roślin 

R – fartuch roboczy 12 miesięcy 

R – obuwie/trzewiki sk/gum. 18 miesięcy 

R – buty gumowe 36 miesięcy 

O – rękawice ochronne drelichowe do zużycia 

29) Pracownik porządkowo - gospodarczy 

(placowy) 

R – ubranie robocze lub fartuch 18 miesięcy 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

R – obuwie  18 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

O – buty filcowo-gumowe 3 okresy zimowe 

O – kurtka przeciwdeszczowa  24 miesiące 

O – kurtka ocieplana  3 okresy zimowe 

O – rękawice ochronne do zużycia 

30) Pracownik pracowni artyst. plastycznej R – fartuch  12 miesięcy 

31) Pracownik produkcji roślinnej (ogrodnik, prace 

w polu)  

R – ubranie robocze lub fartuch 12 miesięcy 

R – beret/czapka robocza lub chustka na głowę 24 miesiące 

R – buty gumowe 18 miesięcy 

R – obuwie/trzewiki sk/gum. 18 miesięcy 

O – czapka ocieplana  3 okresy zimowe 

O – kurtka drelichowa 3 okresy zimowe 

O – rękawice ochronne drelichowe do zużycia 

32) Pracownik służby bhp  R – fartuch 24 miesiące 

33) Pracownik wykonujący prace w laboratorium 

obróbki metali na gorąco 

R - beret/czapka robocza 24 miesiące 

R - ubranie robocze lub fartuch 12 miesięcy 

O - obuwie  24 miesiące 

O - fartuch ognioochronny do zużycia 

O - rękawice ochronne do zużycia 

O - okulary ochronne do zużycia 

34) Pracownik wykonujący prace w laboratorium 

metrologicznym 

R – ubranie robocze lub fartuch 18 miesięcy 

O – rękawice ochronne do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 



Nr) Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy Zakres wyposażenia 
Okres 

użytkowania 

35) Pracownik wyk. bezpośrednio prace badawcze i 

pomoc. w lab. mikroskopii elektronowej 
R – fartuch roboczy 18 miesięcy 

36) Pracownik wykonujący prace w laboratorium 

obróbki metali na zimno 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – ubranie robocze lub fartuch 12 miesięcy 

R – obuwie  24 miesiące 

O – okulary ochronne do zużycia 

O – rękawice ochronne  do zużycia 

37) Pracownik wykonujący prace w laboratorium 

rentgenowskimi izotopowym 

R – ubranie robocze lub fartuch 12 miesięcy 

O – fartuch ochrony rtg 12 miesięcy 

O – obuwie  24 miesiące 

O – okulary ochronne do zużycia 

O – rękawice gumowe do zużycia 

O – czepek ochronny do zużycia 

38) Pracownik wykonujący prace w laboratorium 

obróbki tworzyw sztucznych 

R – ubranie robocze lub fartuch 12 miesięcy 

O – rękawice ochronne do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 

39) Pracownik wykonujący prace w laboratorium 

budowlanym  

R – ubranie robocze lub fartuch 18 miesięcy 

O – obuwie  24 miesiące 

O – rękawice ochronne do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 

40) Pracownik wykonujący prace w laboratorium 

chemicznym z subst. agresywnymi 

R – fartuch  9 miesięcy 

O – obuwie skórzane pełne profilowane, spody gumowe 24 miesiące 

O – rękawice ochronne do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 

41) Pracownik wykonujący prace w laboratorium 

chemicznym bez subst. agresywnych 
R – fartuch  9 miesięcy 

42) Pracownik wykonujący prace w laboratorium 

elektrotechnicznym, elektronicznym 
R – ubranie robocze lub fartuch 18 miesięcy 

43) Pracownik wykonujący prace w laboratorium 

geodezyjnym 

R – ubranie robocze lub fartuch 18 miesięcy 

O – rękawice ochronne  do zużycia 

44) Pracownik wykonujący prace w laboratorium 

holografii i techniki laserowej 

R – fartuch  18 miesięcy 

O – rękawice ochronne do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 

45) Pracownik wykonujący prace w kontakcie z 

wata mineralną  

R – ubranie lub kombinezon 24 miesiące 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – obuwie  36 miesięcy 

O – maska przeciwpyłowa do zużycia 

O – okulary przeciwpyłowe do zużycia 

O – rękawice ochronne miękkie do zużycia 



Nr) Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy Zakres wyposażenia 
Okres 

użytkowania 

46) Pracownik wyk. prace badawcze i pomom. w 

laboratorium biologicznym, mikrob. 

R – fartuch roboczy biały 12 miesięcy 

R – obuwie  12 miesięcy 

O – rękawice gumowe do zużycia 

O – fartuch wodoochronny  do zużycia 

47) Pracownicy w lab. naukowo – badawczych 

weterynarii i zootechniki 

R – fartuch płócienny biały 12 miesięcy 

R – buty gumowe lub drewniaki 24 miesiące 

O – kamizelka ocieplana (przy pracach na zewnątrz 

obiektów) 
36 miesięcy 

O – fartuch wodoodporny do zużycia 

O – rękawice gumowe do zużycia 

48) Pracownik zatrudniony przy obróbce 

skrawaniem – tokarz, frezer 

R – ubranie robocze lub kombinezon 12 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – obuwie/trzewiki sk/gum. 24 miesiące 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

R – fartuch brezentowy do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 

O – rękawice ochronne do zużycia 

49) Pracownik zatrudniony przy ręcznej obróbce 

szkła laboratoryjnego 

R – ubranie robocze lub fartuch 12 miesięcy 

R – beret/czapka robocza  24 miesiące 

R – obuwie  24 miesiące 

O – rękawice ochronne do zużycia 

O – fartuch brezentowy do zużycia 

O – ochronniki słuchu do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 

50) Pracownik zatrudniony w hamowni silników 

spalinowych 

R – ubranie robocze 12 miesięcy 

R – obuwie  24 miesiące 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

O – rękawice brezentowe do zużycia 

O – ochronniki słuchu do zużycia 

51) Pracownik zatrudniony przy oprysku roślin i 

drzew 

R – ubranie drelichowe 12 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – obuwie/trzewiki sk/gum. 24 miesiące 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

O – ubranie z kapturem pokryte "improwilem" 36 miesięcy 

R – buty gumowe 24 miesiące 

O – rękawice ochronne gumowe do zużycia 



Nr) Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy Zakres wyposażenia 
Okres 

użytkowania 

52) Pracownik pasieki, pracownik wykonujący 

prace pszczelarza 

 R – fartuch roboczy 12 miesięcy 

R – obuwie/ trzewiki sk/gum. 36 miesięcy 

O – kapelusz pszczelarski do zużycia 

O – rękawice brezentowe wzmacniane, jasne  do zużycia 

O – rękawice gumowe do zużycia 

53) Robotnik do prac ciężkich R – ubranie robocze 18 miesięcy 

R – obuwie  18 miesięcy 

R – beret/czapka robocza  24 miesiące 

O – ubranie ocieplone 3 okresy zimowe 

O – rękawice brezentowe wzmocnione do zużycia 

54) Pracownik wykonujący prace spawalnicze R – ubranie robocze lub kombinezon 12 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – obuwie  18 miesięcy 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

O – fartuch spawalniczy skórzany do zużycia 

O – rękawice spawalnicze do zużycia 

O – getry lub nakolanniki  do zużycia 

O – okulary spawalnicze lub tarcza spawalnicza do zużycia 

55) Sprzątaczka, porządkowa pomieszczeń 

dydaktycznych 

R – fartuch  18 miesięcy 

R – obuwie pełne antypoślizgowe 18 miesięcy 

O – rękawice gumowe  do zużycia 

56) Pracownik wykonujący prace stolarskie 

wewnątrz pomieszczeń 

R – ubranie robocze 18 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – obuwie  24 miesiące 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

O – rękawice ochronne  do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 

O – maska przeciwpyłowa do zużycia 

57) Konserwator wykonujący prace stolarskie w 

różnych obiektach 

R – ubranie robocze 18 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – obuwie  18 miesięcy 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

O – rękawice ochronne  do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 

O – maska przeciwpyłowa do zużycia 

O – kurtka przeciwdeszczowa (przy pracy na zewnątrz 

obiektów) 
36 miesięcy 

O – kurtka ocieplana (przy pracy na zewnątrz obiektów) 3 okresy zimowe 



Nr) Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy Zakres wyposażenia 
Okres 

użytkowania 

58) Strażnik mienia/portier/woźny sprzątający 

teren 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – ubranie robocze lub fartuch  24 miesiące 

R – obuwie  24 miesiące 

O – rękawice ochronne  do zużycia 

O – kurtka ocieplana 4 okresy zimowe 

O – buty filcowo-gumowe 4 okresy zimowe 

O – kurtka przeciwdeszczowa 36 miesięcy 

59) Szatniarz, strażnik mienia/portier wykonujący 

pracę szatniarza 

R – fartuch  12 miesięcy 

R – obuwie profilaktyczne 24 miesiące 

O – kamizelka ocieplana 3 okresy zimowe 

60) Konserwator, pracownik wykonujący prace przy 

oszkleniach 

R – ubranie robocze 12 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

R – obuwie  18 miesięcy 

O – kurtka ocieplana 3 okresy zimowe 

O – rękawice brezentowe wzmocnione do zużycia 

O – okulary ochronne do zużycia 

61) Konserwator wykonujący prace ślusarskie 

wewnątrz pomieszczeń 

R – ubranie robocze lub kombinezon 12 miesięcy 

R – beret/czapka robocza  24 miesiące 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy 

R – obuwie  24 miesiące 

O – okulary ochronne do zużycia 

O – rękawice ochronne do zużycia 

62) Konserwator wykonujący prace ślusarskie w 

różnych obiektach 

R – ubranie robocze lub kombinezon 18 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 24 miesiące 

R – koszula flanelowa 18 miesięcy  

R – obuwie  18 miesięcy 

R – kurtka ocieplana (przy pracy na zewnątrz obiektów) 3 okresy zimowe 

O – rękawice ochronne do zużycia 

O – kurtka przeciwdeszczowa (przy pracy na zewnątrz 

obiektów) 
36 miesięcy 

O – okulary ochronne do zużycia 



Nr) Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy Zakres wyposażenia 
Okres 

użytkowania 

63) Pracownik obsługujący maszyny rolnicze R – ubranie robocze drelichowe 12 miesięcy 

R – beret/czapka robocza 18 miesięcy 

R – obuwie/trzewiki sk/gum. 18 miesięcy 

O – czapka ocieplana 3 okresy zimowe 

O – ubranie watowane drelichowe 3 okresy zimowe 

O – buty gumowe 18 miesięcy 

O – rękawice robocze skórzano-tkaninowe 24 miesiące 

O – pas przeciwwstrząsowy do zużycia 

O – płaszcz przeciwdeszczowy podgumowany  36 miesięcy 

64) Załoga na statku rybackim: – szyper, marynarz, 

pracownik naukowo-badawczy 

R – ubranie drelichowe lub kombinezon  24 miesiące 

R – koszula flanelowa 12 miesięcy 

R – obuwie/trzewiki filcowo-gumowe 24 miesiące 

R – beret lub czapka drelichowa 24 miesiące 

R – koszula rybacka (szyper, marynarz) 12 miesięcy 

R – kombinezon ciepłochronny nieprzemakalny 36 miesięcy 

R – kamizelka ciepłochronna 4 okresy zimowe 

R – sweter wełniany 24 miesiące 

R – czapka ocieplana 3 okresy zimowe 

R – buty gumowe 24 miesiące 

O – rękawice gumowe do zużycia 

O – rękawice skórzano- tkaninowe do zużycia 

O – rękawice z dzianiny powlekane PCV do zużycia 

O – ubranie robocze-prewencyjne dyżurne 

O – fartuch gumowy dyżurny 

O – zarękawnik gumowy dyżurny 

O- okulary ochronne przeciwsłoneczne  dyżurne 

O – hełm przeciwuderzeniowy dyżurny 

O – ubranie sztormowe dyżurne 

65) Pracownik wykonujący prace w magazynie 

pościeli brudnej 

R – fartuch 12 miesięcy 

R – obuwie 24 miesiące 

66) Porządkowa pomieszczeń technicznych, 

laboratoryjnych i pracowni (mechanicznych, 

chemicznych, biologicznych) 

R – fartuch 18 miesięcy 

R – obuwie pełne antypoślizgowe 18 miesięcy 

O – rękawice gumowe do zużycia 

67) Pracownik wykonujący prace badawcze i 

pomocnicze w laboratorium biologicznym GMO 

R – fartuch roboczy biały 12 miesięcy 

O – okulary ochronne do zużycia 

O – rękawice jednorazowe do zużycia 

O - maski ochronne do zużycia 



Nr) Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy Zakres wyposażenia 
Okres 

użytkowania 

68) Pracownik wykonujący prace w laboratorium 

badań cech pożarowych materiałów 

R – fartuch żaroodporny przedni na szelce 24 miesiące 

O – rękawice ze skóry termoodpornej z mankietem do zużycia 

O – obuwie ochronne skórzane ze stalowym noskiem 24 miesiące 

O – fartuch 12 miesięcy 

O – okulary ochronne do zużycia 

 

* R – odzież i obuwie robocze 

** O – odzież i obuwie ochronne, sprzęt ochrony osobistej 

*** do zużycia, zgodnie ze wskazaniami producenta danego środka lub utraty ich właściwości ochronnych 

  



Tabela 2 Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przeznaczonych do 

prac doraźnych 

Nr) Rodzaj pracy Zakres wyposażenia Okres użytkowania 

1) Prace na wysokości 
O – szelki lub pas bezpieczeństwa do zużycia* 

O – hełm ochronny do zużycia 

2) Prace transportowe O – pasy do transportowania materiałów do zużycia 

3) Prace spawalnicze 

O – fartuch spawalniczy skórzany do zużycia 

O – rękawice skórzane spawalnicze do zużycia 

O – tarcza spawalnicza do zużycia 

O – okulary spawalnicze do zużycia 

4) Prace w hałasie O – ochronniki słuchu do zużycia 

5) Prace przy instalacji sieci elektrycznej 
O – rękawice dielektryczne do zużycia 

O – kalosze dielektryczne do zużycia 

6) Prace w zapyleniu O – maska przeciwpyłowa do zużycia 

7) Prace w kontakcie z czynnikami chemicznymi 

O – fartuch kwaso i ługoodporny do zużycia 

O – rękawice kwaso i ługoodporne do zużycia 

O – osłona twarzy do zużycia 

O – maski z pochłaniaczami na substancje 

chemiczne 
do zużycia 

8) Prace budowlane na zewnątrz O – kask ochronny do zużycia 

9) Prace w narażeniu na urazy oka O – okulary ochronne do zużycia 

10) Prace w laboratoriach izotopowych 
O – fartuch ołowiowy do zużycia 

O – rękawice ochronne rtg do zużycia 

11) Prace w mokrym środowisku (kontakt z wodą) 
O – fartuch wodoodporny do zużycia 

O – kalosze do zużycia 

12) inne prace doraźne wg potrzeb do zużycia 

13) Prace przy cięciu szkła i innych ostrych materiałów O – fartuch brezentowy do zużycia 

14) Prace przy ograniczonej widoczności w nocy O – kamizelka odblaskowa do zużycia 

15) Prace przy produkcji roślinnej (ogrodnik, prace w polu) 
O – płaszcz przeciwdeszczowy 

podgumowany 
do zużycia 

16) Prace przy oprysku roślin i drzew 
O – okulary ochronne do zużycia 

O – półmaska do zużycia 

17) Prace na poletkach doświadczalnych, przy uprawie roślin O – kamizelka ocieplana do zużycia 

18) Prace w warsztacie samochodowym 
O – fartuch przedni wodochronny do zużycia 

O – buty gumowe do zużycia 

 
* do zużycia, zgodnie ze wskazaniami producenta danego środka lub utraty ich właściwości ochronnych 



Tabela 3 Grupy zabrudzenia odzieży roboczej dla poszczególnych stanowisk i zakresu wykonywanej 

pracy 

Nr Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy 
Grupy 

zabrudzenia 

1 Archiwista, pracownik archiwum I 

2 Bibliotekarz, zatrudniony w wypożyczalni, czytelni I 

3 Hartownik II 

4 
Konserwator sieci wodno-kanaliz., hydraulik, wykonujący prace w różnych obiektach/ pracownik 

wykonujący pracę konserwatora wewnątrz i na zewnątrz budynku 
II 

5 Inspektor nadzoru inwestorskiego I 

6 Osoba zarządzająca obiektem/kierownik/administrator obiektu I 

7 Kierownik warsztatu i mistrz w warsztacie mechanicznym II 

8 Kierowca samochodu osobowego, mikrobusu I 

9 Konserwator centrali telefonicznej I 

10 Konserwator elektromonter, elektryk (praca na zewnątrz pomieszczeń) II 

11 Konserwator elektronik I 

12 Konserwator maszyn i urządzeń mechanicznych II 

13 Konserwator monter instalacji gazowych i chłodniczych II 

14 Konserwator sieci telefonicznych wykonujący pracę na zewnątrz obiektów II 

15 Konserwator sprzętu i urządzeń sportowych (praca na zewnątrz) II 

16 Magazynier biblioteczny I 

17 Pracownik wykonujący prace malarskie w obiekcie II 

18 Mechanik wykonujący prace konserwacyjno-naprawcze  II 

19 Nauczyciel kultury fizycznej II 

20 Nauczyciel prowadzący zajęcia w laboratorium spawalniczym I 

21 Nauczyciel prowadzący zajęcia w pracowniach technicznych I 

22 pomocniczy pracownik obsługi w DS, pracownik obsługi sprzątającej pomieszczenia DS I 

23 Portier/strażnik mienia/woźny/recepcjonista wewnątrz budynku I 

24 Pracownik wykonujący pracę w chlewni i kurniku II 

25 Pracownik inwentaryzacji II 

26 Prac. nauk.-badawczy lub inż.-techn. zatrudn. przy pracach melioracyjnych i w gosp. rybnych  II 

27 Pracownik polowy do siewu nawozów sztucznych II 

28 Pracownik poletek doświadczalnych (pracowni) uprawy roślin II 

29 Pracownik porządkowo-gospodarczy (placowy) II 

30 Pracownik pracowni artyst. plastycznej I 

31 Pracownik produkcji roślinnej (ogrodnik, prace w polu) II 

32 Pracownik służby bhp i ppoż. I 

33 Pracownik wykonujący prace w laboratorium obróbki metali na gorąco II 



Nr Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy 
Grupy 

zabrudzenia 

34 Pracownik wykonujący prace w laboratorium metrologicznym I 

35 Pracownik wyk bezpośrednio prace badawcze i pomoc. w lab. mikroskopii elektronowej I 

36 Pracownik wykonujący prace w laboratorium obróbki metali na zimno II 

37 Pracownik wykonujący prace w laboratoriach rentgenowskim i izotopowym I 

38 Pracownik wykonujący prace w laboratorium obróbki tworzyw sztucznych II 

39 Pracownik wykonujący prace w laboratorium budowlanym I 

40 Pracownik wykonujący prace w laboratorium chemicznym z subst. agresywnymi II 

41 Pracownik wykonujący prace w laboratorium chemicznym bez subst. agresywnych I 

42 Pracownik wykonujący prace w laboratorium elektrotechnicznym, elektronicznym I 

43 Pracownik wykonujący prace w laboratorium geodezyjnym I 

44 Pracownik wykonujący prace w laboratorium holografii i techniki laserowej I 

45 Pracownik wykonujący prace w kontakcie z watą mineralną  II 

46 Pracownik wyk. prace badawcze i pomoc. w laboratorium biologicznym, mikrob. II 

47 Pracownicy w lab. naukowo-badawczych weterynarii i zootechniki  II 

48 Pracownik zatrudniony przy obróbce skrawaniem - tokarz, frezer II 

49 Pracownik zatrudniony przy ręcznej obróbce szkła laboratoryjnego I 

50 Pracownik zatrudniony w hamowni silników spalinowych II 

51 Pracownik zatrudniony przy oprysku roślin i drzew II 

52 Pracownik pasieki, pracownik wykonujący prace pszczelarza II 

53 Robotnik do prac ciężkich II 

54 Pracownik wykonujący prace spawalnicze II 

55 Sprzątaczka, porządkowa pomieszczeń dydaktycznych I 

56 Pracownik wykonujący prace stolarskie wewnątrz pomieszczeń II 

57 Konserwator wykonujący prace stolarskie w różnych obiektach II 

58 Strażnik mienia/portier/woźny sprzątający teren  II 

59 Szatniarz, strażnik mienia/portier wykonujący pracę szatniarza I 

60 Konserwator, pracownik wykonujący prace przy oszkleniach II 

61 Konserwator wykonujący prace ślusarskie wewnątrz pomieszczeń II 

62 Konserwator wykonujący prace ślusarskie w różnych obiektach II 

63 Pracownik obsługujący maszyny rolnicze II 

64 Załoga na statku rybackim: szyper, marynarz, pracownik naukowo-badawczy II 

65 Pracownik wykonujący prace w magazynie pościeli brudnej II 

66 
Porządkowa pomieszczeń technicznych, laboratoryjnych i pracowni (mechanicznych, chemicznych, 

biologicznych) 
II 

67 Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium biologicznym GMO – 

68 Pracownik wykonujący prace w laboratorium badań cech pożarowych materiałów II 

 



Tabela 4 Grupy indywidualnych przydziałów środków higieny osobistej 

Nr Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy 
Grupa środków 

czystości* 

1 Archiwista, pracownik archiwum – 

2 Bibliotekarz, zatrudniony w wypożyczalni, czytelni – 

3 Hartownik II 

4 
Konserwator sieci wodno-kanaliz., hydraulik, wykonujący prace w różnych obiektach/pracownik 

wykonujący pracę konserwatora wewnątrz i na zewnątrz budynku 
II 

5 Inspektor nadzoru inwestorskiego II 

6 Osoba zarządzająca obiektem/kierownik/administrator obiektu – 

7 Kierownik warsztatu i mistrz w warsztacie mechanicznym II 

8 Kierowca samochodu osobowego, mikrobusu II 

9 Konserwator centrali telefonicznej I 

10 Konserwator elektromonter, elektryk (praca na zewnątrz pomieszczeń) II 

11 Konserwator elektronik – 

12 Konserwator maszyn i urządzeń mechanicznych II 

13 Konserwator monter instalacji gazowych i chłodniczych II 

14 Konserwator sieci telefonicznych wykonujący pracę na zewnątrz obiektów II 

15 Konserwator sprzętu i urządzeń sportowych (praca na zewnątrz) II 

16 Magazynier biblioteczny – 

17 Pracownik wykonujący prace malarskie w obiekcie II 

18 Mechanik wykonujący prace konserwacyjno-naprawcze  II 

19 Nauczyciel kultury fizycznej II 

20 Nauczyciel prowadzący zajęcia w laboratorium spawalniczym I 

21 Nauczyciel prowadzący zajęcia w pracowniach technicznych – 

22 pomocniczy pracownik obsługi w DS, pracownik obsługi sprzątającej pomieszczenia DS – 

23 Portier/strażnik mienia/woźny/recepcjonista wewnątrz budynku – 

24 Pracownik wykonujący pracę w chlewni i kurniku II 

25 Pracownik inwentaryzacji – 

26 
Pracownik nauk.-badawczy lub inż.-techn. zatrudn. przy pracach melioracyjnych i w gosp. 

rybnych  
II 

27 Pracownik polowy do siewu nawozów sztucznych II 

28 Pracownik poletek doświadczalnych (pracowni) uprawy roślin II 

29 Pracownik porządkowo-gospodarczy (placowy) II 

30 Pracownik pracowni artyst. plastycznej – 

31 Pracownik produkcji roślinnej (ogrodnik, prace w polu) II 

32 Pracownik służby bhp i ppoż.  – 

33 Pracownik wykonujący prace w laboratorium obróbki metali na gorąco II 

34 Pracownik wykonujący prace w laboratorium metrologicznym – 



Nr Stanowisko pracy/zakres wykonywanej pracy 
Grupa środków 

czystości* 

35 Pracownik wyk. bezpośrednio prace badawcze i pomoc. w lab. mikroskopii elektronowej – 

36 Pracownik wykonujący prace w laboratorium obróbki metali na zimno II 

37 Pracownik wykonujący prace w laboratoriach rentgenowskim i izotopowym I 

38 Pracownik wykonujący prace w laboratorium obróbki tworzyw sztucznych II 

39 Pracownik wykonujący prace w laboratorium budowlanym I 

40 Pracownik wykonujący prace w laboratorium chemicznym z subst. agresywnymi II 

41 Pracownik wykonujący prace w laboratorium chemicznym bez subst. agresywnych – 

42 Pracownik wykonujący prace w laboratorium elektrotechnicznym, elektronicznym – 

43 Pracownik wykonujący prace w laboratorium geodezyjnym – 

44 Pracownik wykonujący prace w laboratorium holografii i techniki laserowej – 

45 Pracownik wykonujący prace w kontakcie z watą mineralną  II 

46 Pracownik wyk. prace badawcze i pomoc. w laboratorium biologicznym, mikrob. II 

47 Pracownicy w lab. naukowo-badawczych weterynarii i zootechniki  II 

48 Pracownik zatrudniony przy obróbce skrawaniem - tokarz, frezer II 

49 Pracownik zatrudniony przy ręcznej obróbce szkła laboratoryjnego II 

50 Pracownik zatrudniony w hamowni silników spalinowych II 

51 Pracownik zatrudniony przy oprysku roślin i drzew II 

52 Pracownik pasieki, pracownik wykonujący prace pszczelarza II 

53 Robotnik do prac ciężkich II 

54 Pracownik wykonujący prace spawalnicze II 

55 Sprzątaczka, porządkowa pomieszczeń dydaktycznych – 

56 Pracownik wykonujący prace stolarskie wewnątrz pomieszczeń II 

57 Konserwator wykonujący prace stolarskie w różnych obiektach II 

58 Strażnik mienia/portier/woźny sprzątający teren  – 

59 Szatniarz, strażnik mienia/portier wykonujący pracę szatniarza – 

60 Konserwator, pracownik wykonujący prace przy oszkleniach II 

61 Konserwator wykonujący prace ślusarskie wewnątrz pomieszczeń II 

62 Konserwator wykonujący prace ślusarskie w różnych obiektach II 

63 Pracownik obsługujący maszyny rolnicze II 

64 Załoga na statku rybackim: szyper, marynarz, pracownik naukowo-badawczy II 

65 Pracownik wykonujący prace w magazynie pościeli brudnej – 

66 
Porządkowa pomieszczeń technicznych, laboratoryjnych i pracowni (mechanicznych, 

chemicznych, biologicznych) 
– 

67 Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium biologicznym GMO II 

68 Pracownik wykonujący prace w laboratorium badań cech pożarowych materiałów II 
 

 

* GRUPA I – 200 g /ml mydła/miesiąc; GRUPA II – 300 g /ml mydła/miesiąc; 1 ręcznik/rok 
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