
Pytanie:

Co jaki okres czasu powinni mie  wymienian  odzie  robocz : spawacze?

W odpowiedzi na zadane pytanie informuj :

Zgodnie z art. 2377 Kodeksu pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z
1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.), pracodawca jest zobowi zany dostarczy
pracownikowi nieodp atnie odzie  i obuwie robocze, spe niaj ce wymagania
okre lone w Polskich Normach w przypadku, gdy odzie  w asna pracownika mo e
ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, albo ze wzgl du na wymagania
technologiczne, sanitarne lub bezpiecze stwa i higieny pracy.

Odzie  i obuwie robocze s  w asno ci  pracodawcy. Pracodawca jest
zobowi zany zapewni , aby odzie  i obuwie robocze posiada y w ciwo ci ochronne
i u ytkowe. Obowi zkiem pracodawcy jest tak e pranie, konserwacja, naprawa,
odpylanie, odka anie odzie y i obuwia (art. 2379 § 2 k.p.).

Odzie  powinna by  dostarczona pracownikowi przed podj ciem pracy na
danym stanowisku, a jej przydzia  powinien zosta  odnotowany w imiennej karcie
ewidencyjnej prowadzonej odr bnie dla ka dego pracownika (§ 8 pkt. 3
rozporz dzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi zanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Dz.U. Nr
62, poz. 286, ze zm.).

Obowi zkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie rodzaju odzie y i obuwia
roboczego stosowanego przez pracowników, ale równie  przewidywalnych okresów
ich u ytkowania (art. 2378 § 1 k.p.). Ponadto przydzielanie odzie y i obuwia
roboczego powinno odbywa  si  po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami lub
ich przedstawicielami (np. zwi zkami zawodowymi) – art. 23711a § 1 pkt. 4 k.p.
Zasady wyposa ania pracowników w ubranie robocze powinny zosta  zawarte w
tre ci regulaminu pracy (art. 1041 § 1 pkt. 1 k.p.) lub innych przepisów
wewn trzzak adowych, np. zak adowy uk ad zbiorowy pracy.

Aktualnie obowi zuj ce przepisy prawa pracy nie przewiduj  norm
okre laj cych, jakie rodzaje odzie y i obuwia roboczego, w jakiej ilo ci powinny by
pracownikom na okre lonych stanowiskach przydzielone.

Obecnie ustalenia co do rodzaju i ilo ci odzie y oraz przewidywalnego okresu
jej u ytkowania powinny zosta  okre lone w przepisach wewn trzzak adowych.
Okres u ywalno ci powinien uwzgl dnia  rodzaj i jako  materia u, z jakiego odzie  i
obuwie jest wykonana, a tak e sposób wykonywania pracy na danym stanowisku.
Okres u ywalno ci odzie y roboczej zale y wi c w du ej mierze od konkretnych
warunków pracy panuj cych w danym zak adzie pracy, a wi c stosowanej
technologii, stanu maszyn, stopnia brudzenia i niszczenia odzie y itp.

Przyk ad:
Czapka drelichowa lub beret – przewidywany okres u ywalno ci 24 miesi ce,
Ubranie drelichowe – przewidywany okres u ywalno ci 18 miesi ce,
Trzewiki przemys owe – przewidywany okres u ywalno ci 24 miesi ce,

Nale y jednak pami ta , e podczas pracy mog  zaistnie  przypadki gdzie
mo e doj  do zniszczenia odzie y roboczej wskutek panuj cych warunków pracy
lub innych gdzie pracownik nie ma na to wp ywu. Odzie  robocza traci swoje funkcje
(w ciwo ci u ytkowe) i wtedy okresy podane powy ej w „przyk adzie” nie maj



zastosowania. Powinno si  wtedy dokona  protoko u zu ycia odzie y roboczej i
przydzieli  pracownikowi inn , spe niaj ca PN odzie  robocz .

Poni ej zamieszczam wzór takiego protoko u.

z powa aniem:
mgr Andrzej Dziedzic

w przypadku w tpliwo ci podaje kontakt:

Biuro Doradczo-Us ugowe BHP Andrzej Dziedzic
ul. Zazamcze 24; 33-200 D browa Tarnowska
tel. / fax.: 014 – 642-26-37, tel. kom.: 0-603-93-93-15

e-mail: bhp.andrzej@wp.pl; www.bhpdziedzic.pl
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...............................................
        (miejscowo  data)

WNIOSEK O WYDANIE
NOWYCH RODKÓW OCHRONNYCH LUB NOWEJ ODZIE Y ROBOCZEJ

W PRZYPADKU PRZEDWCZESNEGO* ZU YCIA

Pan(i) .................................................................................. zatrudniony(a) na stanowisku pracy

...................................................................................  zwraca si  o wydanie nowej odzie y, tj.

................................................................. z powodu jej przedwczesnego zu ycia/zniszczenia.*

Przedwczesne zu ycie/ zniszczenie nast pi o z powodu .............................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................
(podpis wnioskuj cego)

 Nie/potwierdzam* okoliczno ci  zu ycia/zniszczenia.*

................................................................................
(podpis bezpo redniego prze onego pracownika)

Opinia s y BHP o konieczno ci wydania nowej odzie y roboczej
lub rodka ochrony indywidualnej
Wydanie  nie/konieczne*

Warto  zu ytych rodków. ochrony
lub odzie y roboczej:
...............................................

......................................
(podpis inspektora BHP)

Decyzja PRACODAWCY

Wyda   nie/odp atnie*

......................................
(podpis PRACODAWCY)


