
Zarajdzenie Nr 108/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 6 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 § 1wzwiazku zart. 1041 § 1
pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze
zm.) zarzadza si?, co nastepuje:

§1.

W Regulaminie Pracy Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach, stanowiacym zalacznik do
zarzadzenia Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 czerwca 2011 r.,
dodaje si? w § 35 ust. 3a w brzmieniu:

„3a.Ustala si? zasady przydziahi srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego dla pracownikow Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach. Zasady stanowia^
zalacznik do niniejszego Regulaminu."

§2.

1. Wykonanie zarzadzenia powierza si? pracownikom Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach.
2. Nadzor nad wykonaniem zarzadzenia powierza si? Sekretarzowi Miasta i Gminy

Chorzele.

§3.

Traci moc zarzadzenie nr 47/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 lipca 2008
r. w sprawie dostarczania pracownikom Urz?du Miasta i Gminy w Chorzelach srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego oraz o ustaleniu stanowisk, na
ktorych dopuszcza si? uzywanie przez pracownikow wlasnej odziezy i obuwia roboczego.

§4.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uprywie 2 tygodni od dnia podania jego tresci do
wiadomosci pracownikow.

y BURMISTRZ^

mgr Beata Szczepankowska



Zalacznik

do Regulaminu Pracy Urzedu
Miasta i Gminy w Chorzelach

ZASADY PRZYDZIALU SRODK6W OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEZY I OBUWIA

ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKOW URZEDU MIASTA I GMINY W CHORZELACH

§1.

Urzad Miasta i Gminy w Chorzelach dostarcza swoim pracownikom nieodplatnie srodki

ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

§2.

1. Rodzaje srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, ktorych

stosowanie na okreslonych stanowiskach jest niezb?dne, oraz przewidywane okresy

uzytkowania odziezy i obuwia roboczego okresla zalacznik nr 1 do niniejszych Zasad.

2. Stanowiska, na ktorych dopuszcza si? uzywanie przez pracownika wlasnej odziezy i

obuwia roboczego w Urz?dzie Miasta i Gminy w Chorzelach okresla zalacznik nr 2.

3. Zasadyustalania wysokoSci ekwiwalentu za pranieodziezyokresla zalacznik nr3.

§3.

1. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze stanowia^ wlasnosc

Pracodawcy i sa^ przydzielane pracownikowi nieodplatnie.

2. Srodki ochrony indywidualnej sa^ uzywane do czasu utraty ich cech ochronnych, a

odziez i obuwie robocze do czasu utraty cech uzytkowych w stopniu

uniemozliwiajacym dokonanie naprawy.

3. Pracodawca moze przydzielic uzywane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez

robocza^ z wyjatidem bielizny osobistej i obuwia, jezeli przedmioty te zachowaly

wlasciwosci ochronne lub uzytkowe, sa^ czyste i zdezynfekowane w stopniu

odpowiadajacym wymogom higieniczno-sanitarnym.



4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach palacza c.o, melioracji, robotmka
gospodarczego, kierowcy konserwatora moga^ uzywac wlasnej odziezy i obuwia
roboczego. Z tego tytuhi przysmguje im ekwiwalent.

5. Pracownik jest zobowiazany utrzymywac w nalezytym stanie przydzielone mu
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

6. Wrazie utraty lub zniszczenia srodkow ochrony oraz odziezy i obuwia roboczego
Pracodawca wydaje pracownikowi niezwlocznie inne srodki ochrony indywidualnej,
odziez i obuwie robocze. Jezeli utrata lub zniszczenie tych przedmiotow nastapilo z

winy pracownika jest on zobowiazany uiscic kwot? rowna^ niezamortyzowanej cz?sci
wartosci utraconych lub zniszczonych srodkow. Kwot? t? Pracodawca moze obnizyc,
jezeli uzasadniaja. to okolicznosci zniszczenia. W powyzszej sytuacji przetozony
pracownika sporzadza protokol, wktorym okresla przyczyny wydania nowej odziezy,
obuwia, srodkow ochrony. Protokol podlega zaopiniowaniu przez Sekretarza Miasta i

Gminy oraz sruzb? bhp.

7. W razie rozwiazania stosunku pracy, pracownik jest zobowiazany zwrocic pobrana.
odziez robocze i obuwie robocze lub rownowartosc pieni?zna. z uwzgl?dnieniem
stopnia ich zuzycia. Pracodawca moze wyrazic zgod? na obnizenie ustalonej wartosci.

8. Przepis ust. 7nie ma zastosowania do odziezy i obuwia roboczego wrazie uzywania
tych przedmiotow przed rozwiazaniem stosunku pracy przez okres przekraczaja^cy
75% okresu uzywalnosci okreslonego w Zataczniku Nr 1 do Zasad, przejscia
pracownika na emerytur? lub rent?, atakze wprzypadku smierci pracownika.

9. Dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktorych przydziela si? srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, prowadzi si? imienne karty
ewidencyjne przydziahi ww. srodkow. Karty prowadzi pracownik ds. kontroli
wewn?trznej i kadr.

10. Dodatkowe srodki ochrony indywidualnych - nie wymienione w Zalaczniku Nr 1 - w

zaleznosci od warunk6w srodowiska pracy okresla przelozony pracownika w

porozumieniu z Pracodawca^ i sruzba^bhp.

§4.

1. Ustala si? pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: robotnik gospodarczy, kierowca-
konserwator, meliorant, palacz c.o, sprz^taczka kwot? 15 zl na kwartal platne z dohi



proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy jako ekwiwalent pieni?zny z tytuhi prania odziezy
roboczej we wlasnym zakresie.

2. Ekwiwalent za uzywanie przez pracownika wlasnej odziezy iobuwia roboczego wyplacany

jest z dohi nanast?pujacych zasadach:

1) palacz c.o. - po zakohczonym okresie grzewczym,

2) meliorant-raz do roku,

3) robotnik gospodarczy- raz do roku badz wzaleznosci od wymiaru czasu pracy,
4) kierowca- konserwator- raz do roku proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.



Zalacznik nr 1

do Zasad przydzialu

srodkbw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego.

RODZAJE SRODK6W OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEZY I OBUWIA ROBOCZEGO,

KT6RYCH STOSOWANIE NA OKRESLONYCH STANOWISKACH JEST NIEZBEDNE ORAZ

PRZEWIDYWANE OKRESY UZYTKOWANIA ODZIEZY I OBUWIA ROBOCZEGO.

I.p Zakres przyslugujacego

Stanowisko przydzialu odziezy i obuwia

roboczego oraz srodkow

ochrony indywidualnej

Planowany okres uzywalnoSci

1. Meliorant 1. Ubrania drelichowe 24 miesia.ee

2. Plaszcz podgumowany 36 miesiecy

3. Czapka robocza 24 miesiace

4. Buty gumowe 12 miesiecy

5. Rekawice drelichowe do zuzycia

2. Palacz c.o 1. Ubrania drelichowe 24 miesiace

2. Koszula ilanelowa 6 miesiecy

3. Ubranie ocieplane 18 miesiecy

4. Czapka robocza 24 miesiace

5. Buty robocze 18 miesiecy

6. Rekawice drelichowe do zuzycia

3. Sprzataczka 1. Fartuch bawerniany

2. Obuwie profilaktyczne

12 miesiecy

12 miesiecy

3. Chusta lub czapka bawelniana 12 miesiecy

4. Rekawice gumowe do zuzycia

5. Rekawice drelichowe do zuzycia

4. Robotnik gospodarczy 1. Buty robocze

2. Ubranie drelichowe

18 miesiecy

18 miesi?cy

3. Czapka robocza 24 miesiace

4. Rekawice drelichowe do zuzycia

5. Kierowca - konserwator 1. Ubranie drelichowe 18 miesiace

2. Czapka robocza 24 miesiecy

3. Buty robocze 18 miesiecy

4. Rekawice drelichowe do zuzycia



Zalacznik nr 2

do Zasad przydzialu

$rodk6w ochrony indywidualnej

oraz odzieZy i obuwia roboczego.

STANOWISKA, NA KTORYCH DOPUSZCZA SI£ UZYWANIE PRZEZ PRACOWNIKA WLASNEJ

ODZIEZY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZEDZIE MIASTA I GMINY W CHORZELACH.

I.p Stanowisko Wyszczeg6lnienie przyslugujacego przydzialu Planowany okres uzywalnosci

1. Meliorant 1. Ubrania drelichowe

2. Plaszcz podgumowany

3. Czapka robocza

4. Buty gumowe

24 miesiace

36 miesiecy

24 miesiace

12 miesiecy

2. Palacz c.o 1. Ubranie drelichowe

2. Koszula flanelowa

3. Ubranie ocieplane

4. Czapka robocza

5. Buty robocze

24 miesiace

6 miesiecy

18 miesiecy

24 miesiace

18 miesiecy

3. Robotnik gospodarczy 1.Buty robocze

2.Ubranie drelichowe

3.Czapka robocza

18 miesiecy

18 miesiecy

24 miesiace

4. Kierowca konserwator 1.Ubranie drelichowe

2.Czapka robocza

3.Buty robocze

18 miesiecy

24 miesiace

18 miesiecy



Zalacznik nr 3

do Zasad przydzialu

$rodk6w ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego.

ZASADY USTALANIA WYSOKOSCI EKWIWALENTU ZA PRANIE ODZIEZY

Wysokosc ekwiwalentu za pranie odziezy uwzgl^dnia:

1) koszt zuzycia proszku do prania,

2) koszt zuzycia wody,

3) koszt zuzycia sciekow,

4) koszt energii zuzytej podczas prania,

5) koszt energii zuzytej podczas prasowania.

&


