
ZARZĄDZENIE NR 136/2019
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/2019 Wójta Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 
norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników 

Urzędu Gminy Łubniany

Na podstawie art.233 i art 2376-8 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1040, z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 131/2019 Wójta Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2019 r. dodaje się 
zapis o następującej treści:

„Decyzję o przyznaniu odzieży i obuwia roboczego na stanowiskach wyszczególnionych 
w punkcie 3 Tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników 
poszczególnych referatów podejmuje Kierownik komórki organizacyjnej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak
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                              TABELA  NORM  PRZYDZIAŁU  ODZIEŻY  I  OBUWIA  ROBOCZEGO 

Lp. Stanowisko pracy Rodzaj wyposażenia Okres użytkowania 

1. Sprzątaczka - woźna R- fartuch roboczy 
R- obuwie profilaktyczne 
O- okulary ochronne 
O- rękawice gumowe 

18 m-cy 
12 m-cy 
do zużycia 
do zużycia 

2. Konserwator- palacz R- obuwie robocze 
R- odzież robocza 
R- kurtka ocieplana 
R- obuwie gumowe 
R- czapka ochronna 
O- okulary ochronne 
O- rękawice ochronne 

24 m-ce 
12 m-cy 
3 okresy zimowe 
24 m-ce 
24 m-ce 
Do zużycia 
Do zużycia 
 

3.  Pracownicy pracujący w terenie: 
- Inspektor ds. budownictwa 
- Inspektor ds. ochrony środowiska  
  I leśnictwa 
- Inspektor ds. gospodarki odpadami 
  Komunalnymi  
- Inspektor ds. melioracji 
 
 
 

 
 
 
 
R- kurtka ocieplana 
R- obuwie 

 
 
 
 
36 m-cy 
24 m-ce 

 

Pracownikom nadzoru technicznego ustala się zwrot kosztów za używanie własnej odzieży i obuwia w 

wysokości:    buty – 100 zł ,    kurtka-200 zł. 

W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik zobowiązany jest zwrócić do zakładu kwotę równą  

niezamortyzowanej wartości odzieży. 

Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczki- woźnej, konserwatora- palacza wynosi 10 zł na miesiąc i 

wypłacany będzie na koniec roku kalendarzowego. 

Ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników pracujących w terenie wynosi 5 zł na miesiąc i 

wypłacany będzie na koniec roku kalendarzowego. 

 

                                                                                                                                    ZATWIERDZAM 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 136/2019

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 6 sierpnia 2019 r.
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