
ZARZĄDZENIE Nr 87/2022 

Wójta Gminy Krasnosielc 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

 

 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przydzielania pracownikom 

Urzędu Gminy Krasnosielc środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 

 

 

Na podstawie art. 2376 - 2378 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy                                  

( Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej                             

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy                          

( Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ) zarządzam, co następuje: 

  

 

§ 1. 

 

 W Zarządzeniu Nr 10/2018 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie 

zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Krasnosielc środków ochrony indywidualnej, 

odzieży i obuwia roboczego, załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku                                        

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku                                                 

ds. organizacyjnych i kadr. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

 

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy 

                                                                                                     /-/ Paweł Ruszczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 87/2022 

Wójta Gminy Krasnosielc  

z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

 

 

I. EKWIWALENT ZA UŻYWANIE WŁASNEJ ODZIEŻY I OBUWIA 

ROBOCZEGO: 

 

1. Pracownikowi używającemu własną odzież i obuwie robocze przysługuje 

ekwiwalent pieniężny za okres używania określony w załączniku                                      

nr 2 kolumna 4.  

 

2. Kwoty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego wynoszą: 

a) ubranie drelichowe (spodnie 85,00 zł + bluza 85,00 zł ) – 170 zł. 

b) koszula flanelowa – 50 zł. 

c) czapka lub beret – 15 zł. 

d) kamizelka lub kurtka ciepło – ochronna – 150 zł. 

e) obuwie zimowe – 100 zł. 

f) kalosze – 50 zł. 

g) kurtka przeciwdeszczowa – 80 zł. 

h) fartuch – 40 zł. 

i) buty robocze – 100 zł. 

 

II. EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ: 

 

 

Lp. Nazwa towaru Wartość rzeczywista Wartość w 

przeliczeniu na jedno 

pranie 

1. Proszek do prania 1 kg. 20,00 zł  100 g – 2 zł 

2. Woda (1m3)  2,48 zł 50 l – 0,13 zł 

3. Ścieki (1m3) 20,00 zł 50 l – 1 zł 

4. Prąd (1 kWh) 0,67 zł 90 min – 1 zł 

5. Koszty pozostałe 20% 0,83 zł 

 OGÓŁEM  4,96 zł 

 

Wartość miesięcznego ekwiwalentu: 4 x 4,96 zł = 19,84 zł (przy zatrudnieniu na pełny etat). 

Wartość rocznego ekwiwalentu: 12 x 19,84 = 238,08 zł (przy zatrudnieniu na pełny etat). 

 

III. SPOSÓB ROZLICZANIA: 

 

1. Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie 

odzieży roboczej wypłacany jest do końca stycznia z dołu uwzględniając ilość 

przepracowanych miesięcy w roku ubiegłym.  

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy  

                                                                                            /-/ Paweł Ruszczyński 


