
WÓJT GMINY 
KRASOCIN 

ul. Macierzy Szkolnej 1 
29-106 Krasocin Zarządzenie Nr 55/21 

Wójta Gminy Krasocin 
z dnia 15 czerwca 2021r. 

w sprawie: wprowadzenia zmian zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków 

ochrony indywidualnej, środków czystości, herbaty dla pracowników Urzędu Gminy 

Krasocin oraz ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej 
odzieży i obuwia roboczego i ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej 

Na podstawie art. 233, art. 2376 - 2379  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) 
zarządzam co następuje: 

W Zarządzeniu Nr 25/19 Wójta gminy Krasocin z dnia 30 stycznia 2019 r. dotyczącym 
wprowadzenia zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony 
indywidualnej, środków czystości, herbaty dla pracowników Urzędu Gminy Krasocin oraz 

ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia 
roboczego i ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej wprowadza się  następujące 
zmiany: 

1) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/19 Wójta gminy Krasocin z dnia 30 stycznia 

2019 r. otrzymuje brzmienie: 

Tabela norm przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. 

Lp. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia Okres 

używalności 

Uwagi 

Kierowca Ubranie robocze - R 

Buty robocze - R 

Nakrycie głowy (czapka) - 
R 

Rękawice ochronne - O 

12 m-cy 

12 m-cy 

12 m-cy 

do zużycia 

Dopuszczalne 
jest stosowanie 
własnej odziezy 
i obuwia 

roboczego 

2. Sprzątaczka Fartuch roboczy - R 

Buty profilaktyczne - R 

Nakrycie głowy (chustka) 

- R 

12 m-cy 

12 m-cy 

12 m-cy 

Dopuszczalne 
jest stosowanie 
własnej odziezy 
i obuwia 

roboczego 



Rękawice ochronne - O do zużycia 

3.  Pracownik archiwum Fartuch płócienny - O do zużycia Dopuszczalne 
jest stosowanie 
własnej odzieży 

i obuwia 
roboczego 

4.  Konserwator Ubranie robocze - R: 
- na okres letni 
- na okres zimowy 
Buty robocze z 
metalowym noskiem - R 
Nakrycie głowy (czapka) - 
R 

Rękawice ochronne - O 

12 m-cy 

do zużycia 

12 m-cy 

12 m-cy 

do zużycia 

Dopuszczalne 
jest stosowanie 
własnej odziezy 

i obuwia 
roboczego 

 

5.  Robotnik gospodarczy Ubranie robocze - R 
Buty robocze - R 
Rękawice robocze - O 

12 m-cy 

12 m-cy 

do zużycia 

Dopuszczalne 
jest stosowanie 
własnej odziezy 

i obuwia 
roboczego 

R - odzież  i obuwie robocze 
O - ochrona indywidualna 

2.  

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy, Skarbnikowi Gminy 
i Sekretarzowi Gminy. 

3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

WÓJT MINY 

ireneusi „G-1-icińsk 


