Zarządzenie Nr 54
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
W sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej

Na podstawie z art. 2376 – 2379 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j.Dz.U. z 1998 roku Nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami) oraz art. 33 ust. 3 i 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej dla wszystkich
pracowników którym przysługuje odzież robocza określona w tabeli przydziału odzieży,
obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej.
Tabela stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
§ 2.

1. Ekwiwalent pieniężny z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego
będzie wypłacany w wysokości proporcjonalnej do okresy zatrudnienia w danym
kwartale .
2. Ekwiwalent będzie wypłacany po zakończeniu każdego kwartału w terminie
do końca miesiąca następującego po tym kwartale;
3. Dla pracowników zatrudnionych na czas określony krótszy niż kwartał bądź
w przypadku rozwiązania umowy o pracę pracownikowi zostaje naliczony
ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego w wysokości
proporcjonalnej do okresu zatrudnienia . Ekwiwalent będzie w takim przypadku
wypłacany wraz z wynagrodzeniem za pracę na podstawie dodatkowej listy płac.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 139 z dnia 2.10.2012 roku

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.04.2013 roku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54 z 18.04.2013 roku

TABELA
WYSOKOŚCI EKWIWALENTÓW ZA PRANIE I NAPRAWĘ ODZIEŻY
ROBOCZEJ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻAROWIE

lp

Stanowisko pracy

Kwota ekwiwalentu
miesięcznie

1

Robotnik gospodarczy/meliorant

18,00

2

Sprzątaczka

7,50

3

konserwator

7,50

4

goniec

7,50

Pracownik administracji wychodzący w teren

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

stanowisko ds. remontów i inwestycji
stanowisko ds. dróg
Kierownik referatu Inwestycji i Dróg
stanowisko ds. przeglądów technicznych i
remontów
stanowisko ds. wspólnot
stanowisko ds. gospodarki komunalnej
stanowisko ds.remontów i dróg

4,00

