
ZARZĄDZENIE Nr 3/16 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie 

z dnia 7 marca 2016 r. 

 

 
w sprawie zmiany zasad przydzielania pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie  

środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej,  

środków higieny osobistej i napojów   

 
 

Na podstawie § 8 pkt 8 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, 
art. 2378 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z póź. 
zm.), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j. t. z 2003 r., Dz. U. Nr 169, poz. l650 z póż. zm.) 
 

 
zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W Zarządzeniu nr 6/13 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 16 września  

2013 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie 

środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej: 

1) załącznik nr 1, Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 

roboczego otrzymuje treść, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od 7 marca 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 3/16 
Dyrektora GOK w Kwidzynie 

     z dnia 7 marca 2016 r. 

  
 

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej,  
odzieży i obuwia roboczego  

 
 

Lp. Stanowisko 
pracy 

Zakres  
wyposażenia 

Przewidywany okres  
używalności  

(w miesiącach ) 

1. Zastępca 
dyrektora 

 

R- koszulka z logo gok/ 2 szt . 
R- kurtka 
R- obuwie 
O- rękawice ochronne 

24 m-ce 
36 m-cy 
36 m-cy 
do zużycia 

2. 
 

Instruktor 
 

 

R- koszulka z logo gok/ 2 szt. 
R- kurtka 
R- obuwie 
O- rękawice ochronne 

24 m-ce 
36 m-cy 
36 m-cy 
do zużycia 

2a. Instruktor 
prowadzący 
Pracownię 

Rzeźby 

R- koszulka z logo gok/ 2 szt. 
R- kurtka 
R- obuwie 
O- rękawice ochronne 
R- bluza specjalistyczna z logo gok 
R- ogrodniczki specjalistyczne z logo gok  
R- koszula flanelowa/2 szt. 
R- hełm  
O- rękawice z ochroną rąk i nadgarstka 

24 m-ce 
36 m-cy 
36 m-cy 
do zużycia 
24 m-ce 
36 m-cy 
36 m-cy 
do zużycia 
do zużycia 

3. 
 
 

Pracownik 
gospodarczy 

 

R - fartuch  
R - buty na spodach przeciwpoślizgowych 
R - trzewiki skórzane/gumowe 
O - kamizelka lub kurtka ciepło-ochronna 
O - rękawice gumowe 
O - rękawice ochronne 

18 m-cy 
24 m-ce 
24 m-ce 
3 o. z. 
do zużycia 
do zużycia 

4. Referent ds.  
administracji 

R- koszulka z logo gok/ 1 szt. 
R- kurtka 

24 m-ce 
36 m-cy 
 

R- odzież i obuwie robocze 
O-ochrony indywidualnej 
o. z. – okres zimowy 
 


