
ZARZĄDZENIE  NR   63/2017 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE 

z dnia  1 czerwca  2017 r. 

 
zmieniające Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia  29 marca 
2017 roku w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży i 
obuwia roboczego, ustalenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia 
oraz wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i obuwia roboczego przez 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zgodni z wymaganiami bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
 
             Na podstawie art. 237(6-10) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.             
z 2016r. poz. 1666 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej   z dnia         
26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.            
z 2011r. poz. 1034 ze zm.) 
 
             zarządza się, co następuje: 
 
             § 1. W zarządzeniu Nr 37/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 marca 
2017 roku w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży                  
i obuwia roboczego, ustalenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia 
oraz wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i obuwia roboczego przez 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa              
i higieny pracy 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. Dodaje się załącznik nr 4 „Zasady przydzielania pracownikom zatrudnionym                       
w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych         
oraz osób skierowanych przez sąd do prac społecznie użytecznych” 

  
2. Dodaje się załącznik nr 5 „Karta przydziału środków ochrony indywidualnej                   

oraz odzieży i obuwia roboczego” 
 
 

            §  2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. ogólnoadministracyjnych. 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.             

 

                                                                                



                                                                                                                        Załącznik Nr 4 
                                                                                                    do zarządzenia Nr  37/2017 
                                                                                     Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
                                                                                                             z dnia 29 marca2017r.  

w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży i obuwia 
roboczego, ustalenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz 
wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i obuwia roboczego przez 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa              
i higieny pracy.  
 

Zasady przydzielania pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych,             
prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, oraz osób skierowanych przez sąd    
do prac społecznie użytecznych 

1. Zakład pracy zakupuje pracownikowi następującą odzież i obuwie robocze: 
1) ubranie robocze 2-częściowe                                          - do wartości 100,00 zł 
2) trzewiki przemysłowe                                                     - do wartości 100,00 zł 
3) czapka drelichowa                                                           - do wartości    5,00 zł 
4) koszulka (okres letni tj. od miesiąca maja do września) - do wartości  20,00 zł 
5) koszula flanelowa (okres zimowy tj. od miesiąca października do kwietnia)                          

                                                                                         - do wartości  50,00 zł 
2. Pracownik jest zobowiązany utrzymać w należytym stanie przydzieloną odzież                   

i obuwie robocze. 
3. Wydawana pracownikom odzież i obuwie robocze stanowi własność Urzędu Gminy        

i Miasta Jastrowie 
4. Pracownicy po raz pierwszy podejmujący pracę, nabywają uprawnienia do odzieży           

i obuwia roboczego z dniem przystąpienia do pracy 
5. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownik zobowiązany jest 

zwrócić przydzieloną odzież z wyjątkiem obuwia roboczego. W przypadku zgubienia 
lub zniszczenia z winy pracownika, winien on zwrócić równowartość pieniężną 
utraconych przedmiotów wyliczoną z uwzględnieniem cen zakupu, przewidywanego 
normatywu użytkowania oraz rzeczywistego okresu użytkowania z zastrzeżeniem      
ust. 6. 

6. Przepisów ustępu 5 nie stosuje się w przypadku śmierci pracownika. 
7. Zwrócone przez pracowników przedmioty podlegają ocenie pod względem dalszej 

przydatności. Przedmioty zużyte w 100% ulegają likwidacji a posiadające cechy 
ochronne i użytkowe pozostają do dalszego wykorzystania.  
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                   Załącznik Nr 5 
                                                                                                                                                                                               do zarządzenia Nr  37/2017 
                                                                                                                                                                               Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
                                                                                                                                                                                                        z dnia 29 marca2017r.  

                                        w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży i obuwia roboczego, ustalenie ekwiwalentu                      
                                        pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i obuwia                     
                                        roboczego przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Karta przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

Nazwisko i imię ………………………………………………………. 

Stanowisko ……………………………………………………………. 

                                                                                                                   l.p. Nazwa przedmiotu  Okres 
używalności  

Jedn. 
miary 

Ilość Data 
pobrania 

Potwierdzenie odbioru  Data 
zdania 

Potwierdzenie 
zdania  

Uwagi  

  

 

        

          

  

 

        

  

 

        

  

 

        



 


