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ZARZĄDZENIE Nr 33/2017 

WÓJTA GMINY GZY 


z dnia 19 września 2017r. 

w sprawie ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży obuwia 
roboczego oraz ekwiwalentu pieniężnego 

Na podstawie art. 2378 § l i art 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późno zm.) zarządzam, co następuje: 

§1 
Ustala się rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
dla pracowników Urzędu Gminy Gzy, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego 
zarządzenia. 

§2 
W celu prawidłowej konserwacji i utrzymania czystości odzieży roboczej ustala się wysokość 

ekwiwalentu pieniężnego w kwocie 8,00 zł miesięcznie dla pracowników wymienionych 

w załączniku nr l do ni niej szego zarządzenia. 

Ekwiwalent wymieniony w § 2, płatny jest miesięcznie, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

1/ Określona w zarządzeniu, Vv)'sokość ekwiwalentu pieniężnego oraz okres używalności 
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dotyczy pracowników 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 
2/ Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wielkości wskazane 
w pkt. 1 ustalane są proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

Odbiór środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownik potwierdza 
w karcie ewidencyjnej przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§6 
Traci moc Zarządzenie Nr 14120 17 Wójta Gminy Gzy z dnia 15 maja 20l7r. 

§7 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta. 

§8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr l 
do Zarządzenia nr 33/2017 
Wójta Gminy Gzy 
z dnia 19września2017r. 

Lp. Stanowisko • Zakres wyposażenia: 
pracy R odzież i obuwie robocze, 

O ochrona 

1. Konserwator 

Przewidywany Ewentualny Uwagi 
okres ekwiwalent 
użvwalności 

4 5 62 3 
R kurtka zimowa 
R czapka robocza 
R marynarka robocza -

R spodnie robocze 
R koszula robocza flanelowa -

R obuwie robocze 
R obuwie gumowe 
O rękawice ochronne 
O -

12 miesięcy nie dotyczy 
12 miesięcy 
12 miesięcy 
12 miesięcy 
6 miesięcy 
12 miesięcy 
12 miesięcy 
do zużycia 
do 
12 miesięcy nie-dotyczyRobotnik R fartuch 
doO 
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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 33/2017 

Wójta Gminy Gzy 

z dnia 19 września 20 17r. 

KARTA EWIDENCYJNA PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Imię i nazwisko pracownika 

Lp. Rodzaj Jednostka Data Data zakończenia 
mia obrania ałności 

----

Ilość 

Stanowisko 

...  ... _ ... 

Podpis pracownika Uwagi 
odbiór 

( 
inż. Barbara Polańska 


