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woj. si^skie

ZARZ^DZENIE Nr 0152/91/05
Wojta Gminy Psary
z dnia 30.12.2005 r.

w sprawie zmiany zalacznika Regulaminu Pracy Urzedu Gminy Psary
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorzadzie gminnym

(tj: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i § 4 Regulaminu
Organizacyjnego

Urze_du

Gminy

Psary,

stanowiacego

zalacznik

do

Zarzadzenia

Nr 0152/27/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 29.04.2004 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urz?dowi Gminy w Psarach (zm. Zarzadzeniem Nr 0152/41/2005 z dnia
17 czerwca 2005 r.

oraz Zarzadzeniem Nr 0152/86/2005

z dnia 08 grudnia 2005 r.),

zarzajizam:

§1
1. Dokonac zmiany Regulaminu Pracy Urz?du Gminy Psary przyj?tego Zarzadzeniem Nr
0152/16/2003 Wojta Gminy Psary z dnia 15.05.2003 r. w sposob naste.pujacy:
1) Zmienia si$ Zalacznik nr 2 do w/w regulaminu, ktory otrzymuj? brzmienie:

..Zal^czmk Nr 2 do Regulaminu Pracy
Urz?du Gminy w Psarach
z dnia 15 maja 2003 r.

I. TABELA NORM

przydzialu srodkow ochrony indywidualnej oraz odzieiy i obuwia roboczego

Numer

Stanowisko pracy

Zakres wyposazenia

okres uzywalnosci

pozycji
1.

2.

Przewidziany

SPRZATACZKA

chustka

12m-cy

fartuch roboczy

12m-cy

obuwie profilaktyczne

12m-cy

kamizelka ocieplana

3 okr. zimowe

r^kawice gumowe

do zuzycia

ROBOTNIK

czapka drelichowa

36 m-cy

GOSPODARCZY

ubranie drelichowe

24 m-ce

Dozorca/Palacz

kamizelka ocieplana

3 okr. zimowe

koszula flanelowa

12 m-cy

3.

trzewiki ochronne

36 m-cy

buty gum/filcowe

3 okr. zimowe

r?kawice ochronne

12 m-cy

ROBOTNIK

czapka drelichowa

12 m-cy

KOMUNALNY

ubranie drelichowe

12 m-cy

koszula flanelowa

12 m-cy

trzewiki ochronne

12 m-cy

buty gum/filcowe

2 okr. zimowe

kamizelka ocieplana

2 okr. zimowe

kurtka przeciwdeszczowa

36 m-cy

r^kawice ochronne

do zuzycia

4.

ARCHIWISTA

fartuch drelichowy lub satynowy

24 m-ce

5.

ADMINISTRATOR

czapka drelichowa

3 sez. opalowe

BUDYNKU

ubranie ocieplane

3 sez. opalowe

PALACZ SEZONOWY

koszula flanelowa

1 sez. opatowy

trzewiki ocieplane

3 sez. opalowe

r^kawice ochronne

1 sez. opalowy

Uwaga:

Powyzsza tabela okresla jednoczesnie stanowiska prac, za wyjatkiem poz . 3, na ktorych moze
bye uzywana przez pracownikow, za ich zgodaj wtasna odziez i obuwie robocze, spelniajq.ee
wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy.
II. ZASADY
gospodarowania odziezy i obuwiem roboczym i wypfacania ekwiwalentu
pracownikom uzywajacym wlasnej odziezy i obuwia roboczego

1.

Pracownicy zatrudnieni

na stanowiskach wymienionych w tabeli norm przydzialu

srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego nabywaja^prawo do ich

2.

otrzymania z dniem zawarcia umowy o prace_.
Okresy uzytkowania odziezy i obuwia roboczego liczy si? od dnia faktycznego wydania.
Po uprywie okresu uzytkowania przechodzq. one na wtasnosc pracownika.

3.

Przydzialy odziezy i obuwia roboczego przysluguja^ takze pracownikom zatrudnionym
w niepelnym wymiarze czasu pracy, z tym, ze okresy uzytkowania przedtuza si?
odpowiednio.

4.

Pracownikowi przysluguje w zamian za przydzial odziezy i obuwia roboczego ekwiwalent
pieni?zny, w razie gdy jest zatrudniony na stanowisku, ktore znajduje si? w wykazie
(tabeli) obejmuja^cym stanowiska, na ktorych moze bye uzywana przez pracownikow, za
ich zgodq. wtasna odziez i obuwie robocze, spetniajq.ee wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy.

5.

Obliczanie

ekwiwalentu

dokonuje

pracownik

prowadzacy

sprawy

bezpieczenstwa

6.

Obliczanie ekwiwalentu nastejjuje w terminie do dnia 30 wrzesnia kazdego roku
kalendarzowego.
Wyplata nast?puje do dnia 31
pazdziemika kazdego roku

i higieny pracy na podstawie norm przydzialu i aktualnie obowiazujacych cen.

kalendarzowego.

7.

W razie utraty bajdz zniszczenia cafosci lub cz?sci odziezy lub obuwia przed uptywem
okresu uzywalnosci, pracownik otrzymuje nowy przydzial, jezeli utrata lub zniszczenie
nastapilo bez jego winy .

8.

Jezeli utrata lub zniszczenie nastapilo z winy pracownika, otrzymuje on nowy przydzial za
zwrotem 25% kosztow zakupu przydziahi oraz za zwrotem kosztow utraconego badz

zniszczonego

przydziaiu.

Koszt

utraconego

bajdz

zniszczonego

przydziaiu

(cz?sci

przydziahi) oblicza siq za okres od utraty lub zniszczenia do kohca okresu uzywalnosci.
9.

W razie rozwiazania umowy o prac? przed uplywem okresu uzywalnosci przydziaiu,
jezeli rozwiazanie umowy nastajsilo za wypowiedzeniem przez pracownika lub z jego
winy bez wypowiedzenia, przydzial przechodzi na wiasnosc pracownika za zwrotem
wartosci przydziaiu, obliczonej za czas od dnia zaprzestania pracy do korica okresu
uzywalnosci.

10. Przydzial przechodzi na wiasnosc pracownika bez obowiazku zwrotu wartosci przydziaiu,
o ktorej mowa w pkt. 9, w razie rozwiazania umowy o prace_:
1)

przed uplywem okresu uzywalnosci, w innych przypadkach niz okreslone w pkt 9,
a takze w zwiazku z przejsciem pracownika na emerytur? lub rent? ,

2)
11. W

po uplywie 75% okresu uzywalnosci.
zwiazku

z

brakiem

mozliwosci

technicznych

prania

odziezy

roboczej

przez

pracodawce^ zobowiazuje pracownikow do prania i czyszczenia odziezy we wlasnym

zakresie. Za czynnosc t$ przyshiguje pracownikowi ekwiwalent pieni^zny wyplacany
w okresach rocznych.

12. Roczny ekwiwalent pieni^zny stanowi

10% minimalnego wynagrodzenia za prac§

obowiazujacego w dniu wyplaty ekwiwalentu i jest obliczany proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy pracownia.

13. Wykaz

uprawnionych

do

wyplaty

ekwiwalentu

za

pranie

sporzadza

pracownik

prowadza^cy sprawy bezpieczeiistwa i higieny pracy, w terminie do 31 pazdziernika
kazdego roku kalendarzowego i przekazuje go do 10 listopada Skarbnikowi Gminy po
zaakceptowaniu przez Sekretarza Gminy.
14. Wyplata ekwiwalentu pieniejznego, o ktorym mowa w punkcie H nast^puje do dnia 30
listopada kazdego roku kalendarzowego.

§2
Wykonanie zarzadzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy.

§3

Traci moc Zalacznik Nr 2 do Regulaminu Pracy Urz^du Gminy Psary z dnia 15 maja 2003 r.

§4
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2006 r.
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