
Zarzqdzenie Nr 3/f01'8

Wojta Gminy.Fatków

z dnia 3 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany treści załqczn!ka do Regu!aminu Pracy

Na podstawie art.104 s 2 Kodeksu Pracy zarzqdzam:

5r

Dotychczasowq treść zatqcznika,,Tabe|a

roboczego oraz środków ochrony
zarzqdzeniem Nr 20/201'3 Wojta Gminy z

zmiany treści Regu|aminu Pracy skreś|a

Załqcznik Nr ]- do niniejszegoZarzqdzenia.

norm przydziatu odzieży i obuwia

indywidualnej" wprowadzonego
dnia 20 maja 2013 roku w sprawie

się i zastępuje treściq stanowiqcq

$z

Zarzqdzenie podlega pub|ikacji na tab|icy ogtoszeń na okres 2-ch tygodni.

5g

Zarzqdzenie wchodzi w życie Z mocq obowiqzujqcq od 01 stycznia 2018 roku.

5ł
Nadzór nad reaIizacjq powierzam Skarbnikowi Gminy.
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Fałkow dnia 02'01.2018 r.
(miejscowość idata)

PRoToKoŁ

Spisany na okolicznoŚć ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej

oraz odzieŻy i obuwia roboczego przysługującego na określonym stanowisku placy oraz zasad

wydawania napoj ów i po siłkow profi laktyc zny ch.

Komisja w składzie:

t. Irena Łowicka - inspektor

Waldęmar Kaczmarek _ słuzba bhp

Wojciech Domański -

ustaliła rodzĄ i czasookres uzywania odzieŻy i obuwia roboczego oraz środków ochrony

indywidualnej jak w zat,, nr 1 do protokołu.
Ekwiwalęnt pieniężny zapranie odzieŻy roboczej wykonywanej ptzez pracowników

wypłacany będzie w wysokości 160 zt. tocznie i płacony będzie proporcjonalnie co kwartał.

Dii stanowiska podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej oraz dla inspektora ds. ochrony

środowiska ustala się ekwiwalent w wysokości 80 zł. Rocznie płacony j 'w.
W przypadku konieczności wyptaty ekwiwalentu za uzywanie własnej odzteŻy i obuwia

roboczego, pracownikowi będzie wypłacony ekwiwalent pienięzny w wysokości realnej

war1ości sorlów ustalonej 
-na 

dany rok.
Podstawa prawna art.23l/ $ 1 do 4 oraz art. . art. f37' Kodeksu Pracy.

Ustala się przydztał 100 g herbaty na m-c dla kazdego pracownika urzędu.

Przewiduje się wydawanie pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych
po 1 mydle 100 g na miesi4c oraz po7 ręczniku na rok.
Positki profilaktyczne wydawane będ4 pracownikom wykonującym pracę w wymiarze
powyŻej 4 godzlnna dobę w okresię od 01.1 1 do 31.03 na otwańej ptzestrzent oraz woda

mineralna dla wszystkich pracuj4cych na wolnej przestrzeni przy temperaturze otoczenia
powyiej fso C wg potrzeb.

Podpisy członków komisj i:
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Załacznik nr.JJ...do regulaminu pracy

Tabela norm przvdziału odzieży i obuwia roboczego oraz
środków ochronv indywidualnei

Lp. Stanowisko Rodzaj sortów Przewidywany czas
użvtkowania

I

konserwator wodociągu
i oczyszczalni , kierowca
ciagnika oraz elektryk

ubranie rob. drelich 1 rok

obuwie robocze
gumowce

1 rok
f sezony letnie

czapka I rok

rękawice robocze do zuiycta

okularv ochronne do zuŻycia

ocieplacz 2 sęzony zimowe

2. sprzątaczka fańuch roboczy 1 rok

obuwie robocze I rok

rękawice gumowe do nlżrycia

3. kierowca autobusu
i busa

fartuch roboczy do zużycta

buty gumowe do zuiycta

obuwie robocze 1 rok

rękawice robocze do zuŻycia

ocieplacz 2 sezony zimowe

okulary
przeciwsłoneczne

do zuiycta



Tabela norm przYdziału odzieżv i obuwia roboczego oraz
środków ochronv indvwidualnei

Lp. Stanowisko Rodzaj sortów Przewidyw.czas
użytkowania

AT. podinspektor ds. ochrony
środowiska

buty gumowe do zuĘcia

płaszcz
przeciwdeszczowy

J.w.

kurtka ocieplana j.w.

obuwie robocze j.w.

5. podinspektor ds. gosPodarki
wodno. Ściekowej

fartuch roboczy do zużvcia

plaszcz
przeciwdeszczowy

j.w.

obuwie robocze J.w.

buĘ gumowe J.w.

kurtka ocieplana J.w.

konserwator wodociągów
i oczvszczalni ścieków

buĘ gumowe wodery do zużycia -
dyżurne

fartuch gumowy do zużycia -
dyżurne

rękawice gumowe do zużycia.
dyżurne

Sporządził: Zatwierclzilz
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