
 

ZARZĄDZENIE  NR 18/2017 
Wójta Gminy Łączna 

z dnia 29 marca 2017 roku 

 

w sprawie zmian norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego (służbowego, dyżurnego) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy           
w Łącznej  
 
 
 Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 2376, 2377, 2378, 2379, 23710, 3044, 233 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.) zarządzam, 
co następuje: 

 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 10/2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie norm 
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (służbowego, dyżurnego) 
dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łącznej wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.  § 10 otrzymuje brzmienie :  

„Za czynności określone w § 9 pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów 
poniesionych przez pracownika. Koszty te ustala się w wysokości 10 zł miesięcznie, płatne w 
okresach kwartalnych, w ciągu 10 dni po zakończeniu kwartału.” 
 
2.  § 12 otrzymuje brzmienie :  

„Sekretarz Gminy Łączna zapewnia dla wszystkich pracowników niezbędne środki higieny osobistej. 
Normy ich przydziału określa załącznik nr 3 do zarządzenia.” 
 
3. Pkt 3 załącznika Nr 1 do nin. zarządzenia otrzymuje brzmienie: 
 
„Pracodawca ustala górną granicę refundacji zakupu okularów dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, którzy nabyli prawo do ich 
zakupu na kwotę 400 zł. (czterysta złotych). Refundacja ta przysługuje pracownikowi raz na 2 lata.” 
 
 

§ 2. 

Nowe brzmienie Załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 kwietnia 
2008 roku stanowi załącznik do nin. Zarządzenia. 
  

§ 3. 

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

 
                                                                   Załącznik nr 3 

                                                                                       do Zarządzenia Nr 10/2008 
        Wójta Gminy Łączna 

                                                                                                            z dnia 1 kwietnia 2008r. 
  

 
 

T A B E L A 

 
Norm przydziału środków higieny osobistej. 

 
 
 
 

Lp. Rodzaj środka higieny osobistej Okres używalności           
w miesiącach 

1. 1. mydło toaletowe /100g/ kostka 
2. ręcznik /1 szt./ 

1 
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