
 
Zarządzenie Nr 24/K/2010  

Burmistrza  Głuszycy 
 

z dnia 01 lipca  2010 r. 
 

w sprawie: zmiany Zarządzenia  Nr 11/K/2010 Burmistrza  Głuszycy z dnia  31 marca  
       2010 roku w sprawie zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem  roboczym    
        oraz środkami ochrony  indywidualnej i  zasad wypłacania  ekwiwalentu          
        pieniężnego  za pranie  i konserwację odzieży roboczej dla pracowników          
        Urzędu, pracowników zatrudnionych w  ramach  robót  publicznych i prac          
        interwencyjnych. 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania 
okoliczności  i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870 z póżn. zm.)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu  Nr 11/K/2010 Burmistrza Głuszycy  z dnia  31 marca 2010 roku                                
w sprawie zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem  roboczym oraz środkami 
ochrony  indywidualnej i  zasad wypłacania  ekwiwalentu  pieniężnego  za pranie                
i konserwację odzieży roboczej dla pracowników Urzędu, pracowników zatrudnionych 
w  ramach  robót  publicznych i prac interwencyjnych wprowadza się następujące 
zmiany: 

 1)    § 1 otrzymuje brzmienie: 

  § 1. Ustala się  tabelę norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej dla pracowników Urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach robót 
publicznych i prac interwencyjnych:  

 

Lp. Stanowisko pracy Zakres  wyposażenia Przewidywany okres  
używalności 

1. - Sprzątaczka 
 

Fartuch ochronny 
Rękawice gumowe 
Obuwie profilaktyczne 

12  m-cy 
dz. 
12  m-cy 

2.  -  Konserwator, 

 

Ubranie robocze drelichowe 
Płaszcz p/deszczowy 
Obuwie robocze 
Czapka z daszkiem 
Rękawice robocze 

12  m-cy 
24  m-ce 
12  m-cy 
24  m-ce 
dz. 

3. - Pracownik 
gospodarczy 

Ubranie robocze drelichowe 
Płaszcz p/deszczowy 
Obuwie robocze 
Czapka z daszkiem 
Rękawice robocze 
Kamizelka odblaskowa 

12  m-cy 
24  m-ce 
12  m-cy 
24  m-ce 
dz. 
dz. 



4. -  Goniec Kurtka  ocieplana 
Płaszcz p/deszczowy 
Obuwie robocze ocieplana 
Obuwie robocze /letnie/ 
Czapka 
Rękawice polarowe 
 

4 oz 
24 miesiące 
3 oz 
3 ol 
3 oz 
2 oz 

5. - pracownik       
prowadzący 
archiwum 

Fartuch  ochronny 
Rękawice ochronne 
Maseczka ochronna 

12 m-cy 
dz. 
dz. 
 

 
2) § 10 otrzymuje brzmienie: 
 
§ 10.  Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia 
roboczego  w roku 2010 wynosi: 
1/ 10,00 zł za przepracowany miesiąc  na stanowisku sprzątaczki, 
2/ 10,00 zł za przepracowany miesiąc na stanowisku konserwatora, 
3/ 10,00 zł za przepracowany miesiąc na stanowisku pracownika gospodarczego. 
 
3)  §14 otrzymuje brzmienie: 
 
§ 14. Za pranie i konserwację odzieży roboczej pracodawca wypłaca ekwiwalent 
miesięczny  w wysokości: 
1/  10,00 zł za przepracowany miesiąc na stanowisku sprzątaczki, 
2/  10,00 zł za przepracowany miesiąc na stanowisku konserwatora, 
3/  10,00 zł za przepracowany miesiąc na stanowisku pracownika  gospodarczego, 
4/    8,00 zł za przepracowany miesiąc na stanowisku gońca 
corocznie powiększony o wskaźnik inflacji. 
 
 
 

   § 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

                          /-/ Anna Kabat 
………………………………………….. 
             Podpis przedstawiciela pracowników 
                                                                             
 

 

                 Burmistrz 
   
        /-/ Wojciech Durak 

 


