
ANEKS Nr l

do Regu|aminu Pracy Pracowników Samodzie|nego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dzialdowie z dnia 26 czer$łca 2014r.

- l  -

W dziale V $ 28 pkt.2 Regulaminu Pracy otrzymuje brzmienie :

',Liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczaÓ w roku kalendarzowym 350 godzin.
Dobowy wymiar czasu pracy w godzinach nadliczbowych nie może naruszaÓ zasady
I l -godzinnego odpoczynku dobowego."

-2 -
W dzia|e V $ 3ó otrzymuje brzmienie:

1. Kierownik komórki organizacyjnej ' w której pracownicy są Zatrudnieni w systemie
zmianowym jest odpowiedzialny za prawidłowe opracowanie harmonogramu czasu
pracy d|a poszczególnych pracowników na okes roz|iczeniowy '

2. Ustalając harmonogramy pracy nie wolno planować pracy w godzinach
nadliczbowych.

]. W rozkładach czasu pracy wymiar czasu pracy:
. pracownic w ciązy '
- opiekujących się dzieckiem do lat 4 , bez ich zgody nie może przekroczyć 8 godzin na
dobę .

4. Pracodawca może dokonywać zmian w ustalonym harmonogramie czasu pracy .
5. Zmiana harmonogramu może nastąrió w sluacjach ,w których nie można było

przewidzieć w chwili ustalania harmonoglamu placy a w szczególności :
- udzielenia pracownikowi dnia wolnego w zamian Za pracę w niedzielę lub święto
zgodnie z art.l5l " kp.;

- udzielenia pracownikowi , w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem , dnia
wolnego w zamian za pr?cę w dniu wolnym wynikającym z 5 dniowego tygodnia
pracy zgodnie z art. 151'kp;

- nieobecności usprawiedliwionych takich jak ; urlop na żądanie , choroba pracownika lub
członka rodziny ' opieka nad dzieckiem ' zwolnienia okolicznościowe , wezwanie do
stawienia się przed organem administracji i inne okoliczności usprawiedliwiaj ące
nieobecność w pracy .;

- nieobecności nieusprawiedliwione oraz inne przypadki obiekt}.wnie uzasadniające
koniecznośó zapewnienia zastępstwa ( tj. zwolnienie dyscypliname' rozwiązanie umowy
w trybie art.55 $ I kp ) .

6. o dokonanych zmianach pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników
najpóźniej do końca ostatniej dniówki roboczej poprzedzającej dzień , w którym następuje
zmiana , a w s1tuacjach awaryjnych _ niezwłocznie po wystąpieniu awarii.

7. Kierownicy komórek organizacyjnych opracowują hatmonogram czasu pracy wg wzoru
Stanowiącego załącznik Nr 5 do Regulaminu Pracy.

-3 -

Pozostałe zapisy Regulaminu Pracy Zachowują dotychczasowe brzmienie.



-4 -

Aneks niniejszy wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia podalria go do
wiadomości pracowników ' tj. od dnia 23 maja2015t.

-5  -
Aneks niniejszy uzgodniono z organizacjami zwią7ków zawodowych.

Działdowo . dnia 08.05.20l5r.
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Załącznik Nr 5 do Regu|aminu Pracy

HARMoNoGRAM PRACY oDDz|AŁU
Okres roz l iczeniowy od dnia . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  do dnia . . . . . .  . . . . . .  t j  "  godz in

R  o d  g o d z  . . . . . . . . .  d o  g o d r .  . . . . . . . .

P  o d  g o d z .  . . . . . . . . .  d o  g o d z  . . . . . . . . .

Jeże|i wystąpią inno godziny niż w oznaczeniach to nanosimy na oraffk taktycżne godziny placy
- kolorem zielonym nanosimy rmiany na grailku

Ws - wo|ne fa pracę w święto

w5 -wo|ne za pracę f Mułt] 5.dniowego tygodn]a
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Samodzielny
I Publiczny Zaklad

Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN
Zrsrdy gospodarowania, przydzirlu

odzicży i obuwirr roboczęo oraz środków
ochrony indywidualnej w Samodzielnym
Publicznym Zekladzie Opieki Zdrowotncj

Ilzieldowo

BIIP . R. Zołącznik do Regulaminu
Pracy nr 2lAw SPZAZ llzialdowo
-:002-lĄ -11!a-lł!r-!gy

I.CEL OPRACOWAITIA

Celem regulaminu jest:
-określenie zasad gospodaro1pą11i6 6rlzięlą obuwiem roboczym
oraz środkami ochrony indywidualnej'
-ustalenie sposobu rozliczania pracowników z pobranej odzieĘ, obuwia
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

2.PoSTANoWIENIA oGÓLNE

2. l.Pracodawca jest zobowią'za'ny dostarczyć pracownikowi nieodfafrrie
środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem
niebezpiecznych i sz,kodliwych dla zdrowia czynników występujących w
środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi
środkami;

2.Z.Ptacodawca jest zobowią3a'ny dostarcryć pracownikowi nieodpłatnie
odzieżz, obuwie robocze w przypadku jeżeli:
- oózieżz własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znaczrremu
zabrudzeniu,

- ze względu na wymagania sanitarne oruzbezpieczeństwa i higieny pracy;
2'3.Pracownicy winni otrzymywać środki ochrony indywidualnej, które

uzyskaty wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i zostały oznaczone
tym zrrakiem oraz posiadajądeklarację zgodności z obowią7ującymi
normami;

Z.4.odzieŻ, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej są
przydzie|ane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność pracodawcy;

2.5.OdzieżL' obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
winny być przez pracowrrika używane w miejscu pracy i zgodnie z ich
przeznaczeniem.

WYDAI\'IE
IV



Samodzielny REGULAMIN
p"triczov z"ń"a Zasrdy gospodarowania , przydzialu I obowiązuie od

opieki Zdrowotnej I orŁieży i obuwia.roboc=c:""-li'dl1] I ,o 05.2015
Dzialdowo I ochrony indywidualnej w Samodzielnym

Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotncj
w Dzialdowie

wVńlNm ] rnF.-n.ńrą*ńitoóneguuńt"" I Stronr3z11
Iv I Pracy nr2lAw SP7DZDziałdowo

00.2t

2.6.Pracownik jest zobowiąpany utrzymywać w naleĄrtym stanie odzież,
obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej , aw razie
ich utraty lub zniszczenia, z winy pracownika- jest on zobowią7arry

zapłacić za niezanoĘzowaną część wartości tych przedmiotów;
23.Prańe odzleĘ roboczej skażonej cąmnikami chemicznymi albo

materiałem biologicznie czynnym ( odzież robocza |ekarza, pielęgrriarki'
położnej, ratownika, technika rtg, fizjoterapeuty, analĘka la!o11tori9m'
łarmaceuty i innego personelu medycznego, atakłże sprzątaczki Działu
Higieny) zapewnia pracodawca - pracownik brudną odzież roboczą oddaje
do pralni.

2.8.Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowią7any
wyposażać w nową odzież, obuwie robocze w prąlpadku kiedy
pracownik z własnego niedbalstwa dopuścił do zagubienia
prrydzielonej odzieĘ lub obuwia roboczego;

2.9.W przypadku romńąz-al\aumowy o pracę pracownik zobowią.zany jest
zwrócić zakładowi pracy odzież i sprzęt lub przyjąćjąna własność po
wypłaceniu zakładowi pracy niezamortyzowaną wartośó przyjętych
przedmiotów.

2.l0.od tegoż obowią7ku zwolnieni są pracownicy, klorzy przeszli na rentę,
emeryturę, pracownicy, którzy uĄrwali odzież robocząw czasieptzed
rozwią7aniem umowy o pracę przez okres 7 5%o czasu uzywalności;

2'1l.Pracownikom, którzy wyażĄązgodę na używanie własnej odzieĘ w
zamian za odzieźz roboczą obowią7ującą wg tabeli przysługuje ekwiwalent
pieniężny. Ekwiwalent ten nie podlega opodatkowaniu. Nie doĘczy to
pracowników na stanowiskach zwią7anych z obsfugąmasąm i innych
urządzeńtechnicznych lub prac powodujących intensywne brudzenie
odzieĘ oraz skażenie odzieĘ i obuwia środkami chemiczrrymi i
materiałami biologicznie czynnym.
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3.s7śZEGÓŁowEzAsADYPRZYDZIAŁUIUżYwALNoŚcI
oDz|EŻY'oBtIwIA RoBoczEGo oRAz ŚnooxÓw (rcHRoI\N
INDYWIDUALNE.' DLA PRACoW}IIKÓW.

3.1.okres ułtkowania liczy się od dnia nabycia przez pracownika prawa do
przydziału odzieĘ i wydania go pracownikowi. Nabycie prawa następuje z
dniem przyjęcia pracownika do pracy.

3.Z.Zaopatrzsnie pracowników w odzież' obuwie robocze nasĘpuje w oparciu o
normy ustalone w szczegołowej tabeli. okres używalności odzieży ustalony
został w tabeli norm i traktować go należy jako okres minimalny w ciągu'
którego dany przedmiot powinien byó zdatny do użytku.

3.3. Przydzie|oną pracownikowi i odebranąpr?pz niego odzież oraz środki
ochrony indywidualnej wpisuje się do imiennej kartoteki pracownika.

3.4. otrzymanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieĘ i obuwia
roboczego pracownicy potwierdzają w kartotece własnoęcznym podpisem.

3.5.Tabela norm przydziału zawiera wykaz stanowisk pracy, na których
powinny być stosowane określone środki ochrony indywidualnej , odzjeżli
obuwie robocze oraz przewidywane okresy ich uźywalności.

3.ó.Tabelę ustala pracodawca zgodnie art' 237 , $ 1 do$ l0 Kodeksu Pracy w
porozumieniu z przedstawicielami zwią'zków zawodowych działających
przy SPZoZDziałdowo.
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4. TABELA- wYKAz sTAIYowIsK I NoRMY PRZYDZIAŁU
oDzIEżY, oBtIwIA ocIIRoI\NEGo I RoBoczEGo oRAz ŚRoDKÓw

OCIIRONY INDYWIDUALI\TEJ.
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Stanowisko pracy

Robotrik gospodarczy

Zakres wyposażenia w
odzież i obuwie robocze

oraz środki ochronv
indywidualnej 

'

okres uĄwalności

Do zużycia nie kńcej
niż 24 miesiąpe
Do zużycia nie krócei
niż 24 miesiqpe

12 miesięcy

W/gpotrzeb

( spodnie i bluza )

Do zużycia nie loócei
niż 24 miesiąg€

Do zużycia nie krócłi
niż 24 miesiąpe

Rękawice robocze
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L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia w
odzież i obuwie robocze

oraz środki ochrony
indryidualnej

okres używalności

4 Konserwator instalacji i
wząazet sanitamycĘ
konserwator urządzeń
technicznych

Ubranie robocze
( spodnie i bluza )

12 miesięcy

Obuwie robocze 12 miesięcy
Koszula flanelowa 12 miesięcy
Rękawice robocze Wgpotrzeb

IGmizelka ocieplana Do zużycia ńe krócej
ńż 24 miesiąpł

5 Konserwator prac rcmontowo
-budowlanycĘ

Ubranie robocze
( spodnie i bluza )

12 micsięcy

pomocnik konse ,atora przy
pracach remontowo-
budowlanych

Obuwie robocze l2 miesięcy
Koszula flanelowa 12 miesięy
Rękawice robocze Wg potrzeb

Kamizelka ocieplana Do zużycia nic kócej
niż 24 miesiąpc

6 operator kotłowni giazowo -
olejowej

Ubranie robocze
( bluza i spodnie )

12 miesięy

Obuwie robocze l2 miesiąpe

Kamizelka ocieplana Do zużycia nie krócej
niż 24 miesiąpe

Koszula flanelowa 12 miesięcy
7 Dezynfektor Mundur roboczy

(spodnie i bt'zg)
24 miesiąpe

Obuwie robocze 24 micsiąpe
Kuńka ocieplana Do zużycia nie krócej

niż 24 miesiąpe
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obowĘujeod

23.05.2015
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L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia w
odzież i obuwie roboczp

oraz środki ochrony
indywidualnej

Okres uzywalnofui

I Szatniarz Mundur roboczy
(spodnie i bluza )

24 miesiqpe

Obuwie robocze 24 miesiąpe

9 Pracownik dcpozytu Mundur roboczy
(spodnie i bluza)

24 miesiąpe

Obuwie robocze 24 miesiąge

l0 Dozorca Mundur roboczy
gpodnie i bluza)

24 miesiąpe

Koszula 12 miesięcy
Półbuty męskie 24 miesiąpe

Kurtka ocię|ana Do zttżycia nie krócej
niż 24 miesią3e

l l Archiwista Mundur roboczy
(ekwiwalent )

24 miesiąge

Obuwie robocze 24 miesiąpe
t2 Rej estratorka medyczna Mundur roboczy

( ekwiwalent )
24 miesiąpe

Obuwie roboczp 24 miesiąpe
l3 Magazynier Mundur roboczy

(ekwiwalent)

24 miesiąpe

Obuwie robocze 24 miesiąpc
t4 Inspektor p/ pożatowy Mundur roboczy

(ekwiwalent)

24 miesiąpe
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L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia w
odzież i obuwie robocze

oraz środki ocbrony
indywidualnej

okrcs ufialności

15 Główny Specjalista ds. BHP Mundur roboczy
(ekwiwalent)

24 miesiące

Obuwie robocze 24 miesiąpe

l 6 Pracownik Dzidu Higeny
Szpitalnej (Sprzątaczka)

Mundur roboczy
( spodnie i bluza)

24 miesiqgc

Obuwie roboczc 24 miesiąpe

t7 Kucharz, pomoc kuchenna Ubranie robocze
(mundur lub fartuch
roboczy)

24 micsiąpe

Obuwie robocze 24 miesiąpe

l8 Pracownicy zalrudnieni w
Administracji

Mundur roboczy
(ekwiwalent )

24 miesiqpe

PERSONEL MEDYCANY

l llćkalz Mundur roboczy 124 miesirye

Obuwie robocze 24 miesiąpe

2 Diagnosta laboratoryj ny, technik
analityki medycmej, laborant,
pomoc laboratoryjna,

Mundur roboczy 24 miesiąpe

Obuwie robocze 24 miesiąpe

J Pielęgniarka i położna Mundur roboczy 24 miesiqpe

Obuwie robocze 24 miesiącł



Srnodziclny
Publiczny Zeklrd
Opieki Zdrowotncj

Dzirldowo

REGTJLAMIN
Zesrdy gospodarowania, przydzirlu
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w Dzialdowie
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fi)2/A/Resulamin Pracy
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L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposażeiria w
odzież i obuwie robocze

oraz środki ochrony
indywidualnej

okres uzywa|ności

4 Magister farmacj i, technik
farmacji

Mundur roboczv 24 miesiace

Obuwie robocze 24 miesiąpe

5 FizjoterapeuĘ technik
fizjoterapii' t€rapeuta terapii
zaj ęciowej' insh'ktor terapii
zajęciowej i magister
rehabilitacji

Mundur roboczy 24 miesiąpe

Obuwie robocze 24 miesiąpe

6 Inspektor ochrony
radiologiczncj i technik RTG

Mundw roboczy 24 micsiace
Obuwie robocze 24 micsiąpe

7 Kierowca karetki banĘońowej'
kierowca w zespole
wyjazdowym

Mundur czerwony 24 miesiąpc

Koszulka polo 24 miesiace

Polar Do zużycia nie krócej
niż 24 miesiąge

Kurtka letrio-zimowa Do zużycia ńe krócej
niż 24 miesiąpe

Obuwie robocze 24 miesiąpe

8 Pie|ęgniarka pracujęa w SoĘ
ratownik medyczny

Mundur roboczy
czerwonv

24 miesiąge

Koszulka polo 24 miesiąpe

[s [s"r*t"r"-::1

Obuwie robocze 24 miesiąpe

Mundur roboczy 24 miesiace
Obuwie robocze 24 miesiace

l0 Opiektrn medyczny Mundur roboczy 24 miesiqpe
Obuwie robocze 24 miesiąpe
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REGTJLAMIN
Zoedy gospoderowrnir ' przyd'ielu

odzirźy i obuwir noboczego or.z środków
ochrony indywidualncj w Srnodzhlnym
Publtcznym Z*ladzie Opieki firwohci
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BEP. R. Zolącznikdo Ręu|eminu
Pncy nr 2/A w sP7r,zl,zfułdowo

fi)2/A/Resulamin Pracy

Stnom ll z 1l

L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposażeiria w
odzież i obuwic robocze

oraz środki ochrony
indywidualnqi

obes używalności

l l Sanitariusz sąpitalny Mundur roboczy 24 miesiąge
Obuwie robocze 24 miesiryc

t2 operator ciśnieniourych
sterylizatońw parowych i
gazowych

Mundur robocry 24 miesiąpe

Obuwie robocze 24 miesiąpc

l3 Salowa Mundur roboczy 24 miesiąpe
Obuwie robocze 24 miesiryc
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