
Zarządzenie nr 14/2016 

Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 21.12.2016 r. 

w sprawie: zasad przydzielania i używania w Teatrze środków ochrony indywidualnej, 
odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej 

Na podstawie: 

- art. 23 76 - 23710 i art. 237 l la § 1 pkt 4 oraz art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), 

- art. 115 oraz załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. 
U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje: 

§1 
1. W Teatrze im. Wilama Horzycy, wprowadzam zasady przydzielania i używania środków 

ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej 
stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Normy przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz 
środków higieny osobistej dla pracowników Teatru określa Tabela przydziału 
wymienionych asortymentów, zwana dalej „Tabelą", stanowiąca załącznik nr 2 do 
zarządzenia. 

3. Na stanowiskach pracy przy których w Tabeli w kolumnie „Przewidywana forma zakupu" 
występuje określenie „T lub E", dopuszcza się używanie przez pracowników Teatru, za ich 
zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania użytkowe oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Odzież i obuwie robocze własne pracownika nie muszą 
spełniać wymagań Polskich Norm. 

4. Wzór zgody pracownika na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego stanowi 
załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§2 

1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Teatru do: 

1) zapewnienia pracownikom Teatru na stanowiskach pracy wymaganych środków 
ochrony indywidualnej, a także przysługującej im odzieży i obuwia roboczego oraz 
środków higieny osobistej; 

2) prowadzenia prawidłowej gospodarki sprzętem ochronnym dla pracownika, 
odzieżą, obuwiem roboczym oraz środkami higieny osobistej określonej 
w załączniku nr 1 zgodnie z okresami używalności ustalonymi w załączniku nr 2 do 
zarządzenia. 

2. Odzież i obuwie robocze, o których mowa w załączniku nr 2 do zarządzenia, a także środki 
ochrony indywidualnej stanowią własność Teatru. 



§3 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc: 

1) zarządzenie nr 7/02 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 
8.04.2002 r. w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony 
indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym. 

2) zarządzenie nr 3/12 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 
18.01.2012 r. w sprawie zasad wydawania oraz ustalenia tabeli norm przydziału 
środków higieny osobistej dla pracowników teatru. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

U Z G O D N I O N O : 

Związak Zawodowy Aktorów Polskich 
z siedzibą w Warszawie 

Komisja Zakładowa 
przy Teatrze im. W. Horzycy 
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