
ZARZĄDZENIE NR OR.120. 57.2013
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 18 grudnia 2013r.

 w sprawie  ustalenia wartości ekwiwalentu pieniężnego z tytułu własnej
odzieży , obuwia roboczego , środków ochrony indywidualnej oraz wartości

ekwiwalentu na pranie odzieży roboczej.

                    Na podstawie art.237 7 § 4 i art.2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.KodeksuPracy /
tekst  jednolity /Dz.  U. z 1998r.  Nr 21 ,  poz.  94 ze zm./  oraz § 64 Regulaminu Pracy ustalonego
Zarządzeniem  NR OR.0152-22/09 Burmistrza Białej z dnia 15.10.2009r. zmienionym  zarządzeniami:
NR  OR.120.10.  2011  z  dnia  18  lutego  2011r.,   Nr  OR.120.13.2011  z  dnia    11  marca  2011r.,
Nr OR.120.21.2011 z dnia 9 czerwca 2011r., Nr OR.120. 33. 2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.,               Nr
OR.120.28.2013  z  dnia  21  czerwca  2013r.  oraz  Nr  OR.120.49.2013   z  dnia  25  listopada  2013r.
zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustala się dla pracowników Urzędu Miejskiego , którzy używają własnej odzieży, obuwia 
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zakładową tabelę wartości ekwiwalentu 
pieniężnego stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia .

2. Zakupy odzieży roboczej , obuwia oraz środków ochrony indywidualnej będą dokonywane do  
wartości ustalonego  ekwiwalentu pieniężnego , o którym w § 1zarzadzenia.

3. W przypadku , gdy nie można nabyć ich według cen określonych w zakładowej tabeli wartości 
ekwiwalentu pieniężnego zakupywane będą według średnich cen rynkowych.

4. Wypłacony ekwiwalent pieniężny za odzież , obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej   
będzie odnotowywany na kartotece pracownika wraz z wykazem wypłaty.

5. W razie rozwiązania stosunku pracy , pracownik jest obowiązany do zwrotu ekwiwalentu 
pieniężnego za odzież i obuwie w wysokości 50%, jeżeli zwolnienie następuje w połowie 
okresu otrzymanego ekwiwalentu.



§ 2

 Pracownikom Urzędu Miejskiego przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu prania odzieży
        w  następującej wysokości:

 1)  pracownik gospodarczy                                                                                60 zł  rocznie
 2)  sprzątaczka                                                                                                   120 zł rocznie     
 3)  pracownik ds. archiwum                                                                                25 zł rocznie
 4)  kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicz.              50 zł rocznie
 5)  inspektor ds. ochrony środowiska , melioracji i rolnictwa                            50 zł rocznie     

              6)  podinspektor ds. gospodarowania lokalami komunalnymi                           50 zł rocznie
 7)   inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i drogownictwa                            50 zł rocznie
 8)   inspektor ds. gospodarki komunalnej                                                           20 zł rocznie
 9)   inspektor ds. gospodarki   nieruchomościami                                               20 zł rocznie     
10) inspektor ds. gospodarki odpadami                                                               20 zł rocznie
11) inspektor ds. zarządzania kryzysowego i sportu                                           20 zł rocznie    

             12) konserwator palacz c.o.                                                                                 60 zł rocznie

§ 3

Ekwiwalent wypłacany będzie do końca grudnia każdego roku.”

                       §4

            Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 §5

          Traci moc zarządzenie  Nr OR.0152-9/07 Burmistrza Białej z dnia 30 maja 2007r.

§6

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                                                                                   Załącznik Nr 1
                                                                                                                                   Do Zarządzenia
                                                                                                                                   Nr OR.120.57.2013
                                                                                                                                   Burmistrza Białej
                                                                                                                                   z dnia 18 grudnia 2013r.        

                                     

ZAKŁADOWA TABELA WARTOŚCI EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UŻYWANIE
WŁASNEJ ODZIEŻY ,OBUWIA ROBOCZEGO 

ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDUYWIDUALNEJ

Lp. Nazwa odzieży i obuwia roboczego Wartość ekwiwalentu pieniężnego

  1 Ubranie robocze 80,00 zł

  2 Obuwie robocze sk/gum 80,00  zł

  3 Rękawice robocze 20,00  zł

  4                         Ocieplacz      200,00 zł
  5                         Fartuch         70,00   zł
  6                      Obuwie prof. sk. pełne           80,00 zł
  7                       Fartuch gumowy  50,00 zł
  8                       Rękawice ochronne                       40,00 zł
  9                       Pas bezpieczeństwa do mycia okien Zakup przez zakład pracy
10                       Chustka na głowę 10,00 zł
11                        Obuwie robocze sk/gum   80,00 zł
12                        Obuwie gumowe -filcowe   60,00 zł
13                         Kurtka przeciwdeszczowa        100,00 zł
14                         Kamizelka  odblaskowa                                     10,00 zl   


