
  
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 305/2018 

Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A 

z dnia 17 kwietnia 2018 roku 

 
w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Pierzchnica 

 
         Na podstawie art. 104 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 108 z późn zm.) i art. 42 

ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 z 

późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 

 
§ 1 

W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Pierzchnica wydanym zarządzeniem Nr 215/09  Wójta 

Gminy Pierzchnica z dnia 29 maja 2009r. zmienionego zarządzeniami: Nr 226/09 z dnia 29 

czerwca 2009r., Nr 348/10 z dnia 31 sierpnia 2010r., Nr 117/2016 z dnia 11 lutego 2016r., Nr 

204/2017 z dnia 22 lutego 2017r. i Nr 233/2017 z dnia 22 maja 2017r. dokonuje się zmian: 

 

1) Załącznik Nr 5 do Regulaminu pracy otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem do     

    niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Pierzchnica wchodzą w życie po upływie 2 tygodni  

od dnia podania go do wiadomości pracowników. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt 

(-)Stanisław Strąk 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  Załącznik do zarządzenia Nr 305/2018 

                                                                                                           Wójta Gminy Pierzchnica 

        z dnia 17 kwietnia 2018r. 

                                                                 

 
T A B E L A 

norm przydziału środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży 

roboczej 

 

I. Środki ochrony indywidualnej 

Na stanowiskach robotniczych przysługują środki ochrony indywidualnej, które przydziela 

się pracownikom do zużycia lub utraty cech ochronnych: 

    1) kamizelki ostrzegawcze przy pracach drogowych i porządkowych na drogach, 

    2) rękawice ochronne, 

    3) nauszniki przeciwhałasowe przy koszeniu trawy kosą spalinową, 

    4) rękawice robocze do ochrony rąk przed różnymi czynnikami mechanicznymi.         

 

II. Odzież robocza i ochronna 

 

Lp. Stanowisko pracy 

Wyposażenie w odzież roboczą i 

ochronną 

R - robocze O-ochronne 

Przewidywany 

okres 

używalności 

 

1. 

 

Kierowca samochodu 

osobowego 

 

R - fartuch drelichowy  

 

24 m-ce 

O -  rękawice robocze do zużycia lub 

utraty cech 

ochronnych 

 

2. 

 

Sprzątaczka biurowa 

 

R - fartuch z tkanin syntetycznych  

 

12 m-cy 

R - buty profilaktyczne  12 m-cy 

O - rękawice ochronne (nitrylowe) do zużycia lub 

utraty cech 

ochronnych 

 

3. 

 

Robotnik gospodarczy  

 

R - ubranie drelichowe  

 

12 m-cy 

R - koszula flanelowa  12 m-cy 

R - trzewiki  12 m-cy 

R - nakrycie głowy (czapka, beret) 12 m-cy 

O - płaszcz przeciwdeszczowy odzież dyżurna 

O - rękawice robocze do zużycia lub 

utraty cech 

ochronnych 

4. Stanowisko biurowe, do 

którego przypisane jest 

prowadzenie archiwum 

zakładowego 

R - fartuch z tkanin syntetycznych 24  m-ce 

O – rękawice bawełniane do zużycia lub 

utraty cech 

ochronnych 

 

5. 

 

Goniec 

 

R - kurtka przeciwdeszczowa  

 

24 m-ce 

 



 

 

 

 Dopuszcza się używanie własnej odzieży roboczej przez pracowników na stanowiskach 

określonych w tabeli. Za używanie własnej odzieży roboczej wypłaca się ekwiwalent pieniężny 

w wysokości aktualnych cen odzieży uwzględniając okres używalności do przepracowanego 

czasu. 

W przypadkach kiedy pracownikowi wydano odzież i nastąpi rozwiązanie stosunku pracy przed 

upływem okresu używalności odzieży nie dokonuje zwrotu odzieży tylko zwraca w formie 

pieniężnej nie z amortyzowaną część odzieży. W uzasadnionych przypadkach na wniosek 

pracownika pracodawca może zwolnić pracownika ze zwrotu nie z amortyzowanej części 

odzieży. 

 

III. Środki higieny osobistej w toaletach: 

1)Ręczniki jednorazowe. 

2)Mydło w płynie. 

3)Papier toaletowy. 

 

 

IV. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 

1)Sprzątaczka biurowa 15 zł za miesiąc. 

2)Robotnik gospodarczy 20 zł za miesiąc. 

 

V. Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i za pranie 

 Ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i za pranie odzieży roboczej dla 

pracowników zatrudnionych przez cały rok wypłacany jest na koniec roku natomiast w 

pozostałych przypadkach po ustaniu stosunku pracy. 

 

VI. Pomniejszanie ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą i za pranie odzieży  

       roboczej w przypadku absencji w pracy. 

 Ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie 

odzieży roboczej wypłaca się za przepracowane dni pracy w danym miesiącu. 

Ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą i za pranie odzieży roboczej ulega pomniejszeniu za 

wszelkie absencje w pracy (urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, zwolnienia lekarskie i 

inne nieobecności), który wylicza się w sposób następujący: 

- stawkę ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą i za pranie odzieży za dany miesiąc 

dzieli się przez liczbę dni pracy w danym miesiącu  i otrzymany wynik mnoży się przez 

liczbę  przepracowanych dni w danym miesiącu. 

 

 

Wójt 

(-)Stanisław Strąk 

 


