Zarządzenie Nr 27/11
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  16 marca 2011 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda.

	Na podstawie art. 104 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94
 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

	§1. W  Zarządzeniu Nr 14/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie  wprowadzenia 
            Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Ostródzie wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 15. otrzymuje brzmienie:

„§ 15 . W urzędzie dni wolne od pracy wprowadza Wójt zarządzeniem”.

2/ § 44 	otrzymuje brzmienie:
„§ 44.1. Pracownikom zatrudnionym na niektórych stanowiskach przydzielane są nieodpłatnie odzież i  obuwie 
             robocze oraz środki ochrony indywidualnej  jak również środki  higieny osobistej z dniem zawarcia
            umowy o pracę  według zasad ustalonych w załączniku nr 5 i 6 do niniejszego regulaminu.
         2. Pozostali pracownicy korzystają ze środków higieny osobistej dostarczanych do toalet do   wspólnego
             użytkowania.         
         3. Przy zbiegu uprawnień do otrzymywania odzieży, obuwia roboczego i środków higieny osobistej z tytułu łączenia 
             stanowisk, pracownikowi przysługuje jedna norma wyższa.	        
         4.Okresy używalności odzieży i obuwia roboczego ustala się w miesiącach kalendarzowych. Okres liczy 
            się od dnia faktycznego wydania . 
         5. Przydział odzieży i obuwia roboczego przysługuje także pracownikom zatrudnionym w niepełnym 
             wymiarze czasu pracy, z tym, ze okres używalności przedłuża się odpowiednio.
	  Na stanowiskach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszego regulaminu, z wyłączeniem pkt 1A tabeli, 

     dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i  obuwia roboczego, 
     spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 
         7. Pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ust. 6 wypłaca  się 
             ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualną cenę.                     
         8. Ekwiwalent o którym jest mowa w ust. 7 jest wypłacany z dołu , za pełen  kwartał w następnym miesiącu
             po kwartale.
         9. Wyliczenia przysługującego  ekwiwalentu na danym stanowisku dokonuje pracownik ds. kadr.
       10. W razie rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu używalności przydziału, pracownik zwraca
             pobraną  odzież roboczą, obuwie i środki ochrony indywidualnej  pracownikowi ds. kadr.     
       11.Za zgoda pracownika, prania i czyszczenia odzieży oraz konserwacji obuwia może on dokonywać we własnym 
            zakresie. 
              1) Za czynności te przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny, wypłacany w okresach kwartalnych 
                  z dołu do 28 dnia każdego następnego miesiąca po upływie kwartału. 
              2)  a wysokość kosztów poniesionych przez pracownika za pranie, czyszczenie i naprawę odzieży 
                   roboczej  oraz konserwację obuwia roboczego  przyjmuje się % minimalnego  wynagrodzenia tj:
                  a/ robotnik gospodarczy 2%
                      - pracownik prace społecznie użyteczne ¼ w/w kwoty
                  b/ dozorca-konserwator  1,7%
                  c/ sprzątaczka dzienna, kierowca, palacz c.o. 1%
                  d/ sprzątaczka 0,6%
                  e/ inspektor ref. IGK 0,5 %
      12. W przypadku urlopu  lub innej długotrwałej nieobecności (co najmniej 1 miesiąc) następuje wydłużenie 
            okresu używalności przydzielonej odzieży, obuwia roboczego i środków higieny
            osobistej o okres równy nieobecności w pracy lub proporcjonalnie zmniejszenie  w/w  ekwiwalentów.                   
      13. Obliczenie ekwiwalentu dokonuje pracownik ds. kadr.
       14. Gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym jest 
             ewidencjonowane oddzielnie dla każdego pracownika (karta ewidencyjna wyposażenia). „

  3/ Załącznik nr 5 i 6 do Regulaminu pracy otrzymuje brzmienie:
 




„                                                                                                                                                 Załącznik Nr 5
do Regulaminu pracy

TABELA N	ORM  PRZYDZIAŁU  ŚRODKÓW  OCHRONY  INDYWIDUALNEJ ORAZ  ODZIEŻY  I  OBUWIA  ROBOCZEGO


Lp.
Stanowisko pracy
Rodzaj odzieży i obuwia ochronnego
Okres użyteczności
Środki ochrony indywidualnej
Uwagi
1.
Robotnik drogowy i gospodarczy(prace interwencyjne i roboty publiczne, prace społecznie użyteczne )
Nakrycie głowy
Ubranie robocze
Kurtka ocieplana(kamizelka)
Obuwie robocze
Rękawice robocze
Kurtka przeciwdeszczowa
2 lata
1 rok
3 sezony
zimowe
3 lata
d/z
d/z
Kamizelka ostrzegawcza



1A.
Robotnik drogowy i gospodarczy(prace interwencyjne i roboty publiczne, prace społecznie użyteczne




Wykonujący prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych.
Nakrycie głowy
Ubranie robocze
Kurtka ocieplana(kamizelka)
Obuwie robocze
Rękawice robocze
Kurtka przeciwdeszczowa

Kask ochronny

Rękawice 

Kombinezon ochronny
2 lata
1 rok
3 sezony
zimowe
3 lata
d/z
d/z

d/z
(nie mniej niż 5 lat)
d/z
nie mniej niż 5 lat)
d/z
nie mniej niż 5 lat)

Kamizelka ostrzegawcza



2.
Palacz co
Rękawice brezentowe
Nakrycie głowy
Ubranie robocze
Obuwie robocze
d/z
2 lata
2 lata
2 lata
Okulary ochronne
Maska przeciw pyłowa

3.
Kierowca 
Rękawice ochronne 
Nakrycie głowy
Fartuch drelichowy
Obuwie robocze
Kurtka ocieplana(kamizelka)
d/z

2 lata
2 lata
2 lata
3sezonyzimowe




-

4.
Archiwista , obsługa kserokopiarki
Fartuch roboczy
4 lata

-

5.
Sprzątaczka
Rękawice
Fartuch
Trzewiki profilaktyczne
Buty gumowe
Nakrycie głowy
d/z
1 rok
1 rok
3 lata
3 lata
Pas bezpieczeństwa do mycia okien






6.
Sprzątaczka dzienna
Rękawice
Nakrycie głowy(letnie, zimowe)
Buty gumowe
Fartuch 
Obuwie profilaktyczne
Kurtka przeciwdeszczowa
Buty robocze
Kurtka ocieplana(kamizelka)
d/z
3 lata

3 lata
1 rok
1 rok
d/z
2 lata
3 sezony zimowe






7.



Dozorca


Rękawice
Nakrycie głowy(letnie, zimowe)
Buty gumowe
Fartuch drelichowy
Kurtka przeciwdeszczowa
Buty robocze
Kurtka ocieplana(kamizelka


d/z
3 lata
3 lata
2 lata
d/z
2 lata
3 sezony zimowe





8.

Pracownicy
(praca w terenie)
Ref. RGP





Buty gumowe-ocieplane
Rękawice ochronne
Kurtka przeciwdeszczowa





2 lata
d/z
d/z








9.
Pracownik
(praca w terenie)
Ref. IGK

Buty gumowe-ocieplane
Kurtka przeciwdeszczowa
Rękawice ochronne
Fartuch drelichowy(kierownik)
Hełm ochronny(kierownik)

2lata
d/z
d/z

3 lata
d/z 


Kamizelka ostrzegawcza
(pracownik ds. dróg)



10.
Opiekun dzieci i młodzieży dowożonych do szkół





Kamizelka ostrzegawcza

11.
Pracownik  GCR
Buty gumowe –ocieplane
Rękawice ochronne
Kurtka przeciwdeszczowa


2 lata
d/z
d/z
Kamizelka ostrzegawcza




Załącznik nr 6
do Regulaminu Pracy
Urzędu Gminy Ostróda

TABELA PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

Lp.
Stanowisko pracy
Rodzaj
Okres
1.
Robotnik drogowy, gospodarczy
(roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne)
Ręcznik

Mydło
1 rok

1 k/m
2.
Palacz c.o.
Ręcznik

Mydło
1 rok

1 k/m
3.
Kierowca-konserwator
pasta BHP
100g pasty BHP miesięcznie
4.
Opiekun dzieci dowożonych
Ręcznik

Mydło
1 rok

1 k/m

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

