
ZARZĄDZENIE   Nr  40 /2008 
BURMISTRZA  KSIĄŻA WLKP.

z dnia  19 marca 2008 roku

w sprawie  zmiany Regulaminu Pracy  Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 104 2  § 2 w związku  z art. 104 § 1 oraz art. 104 1 ,art.129 
i art. 237 8 § 1 i innymi przepisami Kodeksu  pracy oraz art. 24 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o 
pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami)  art.16, art.17, 
art.40, art.41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości  i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. z 2007 roku Nr 74 , poz.473 ze zmianami ) oraz
art.5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada  1995 roku  o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych  (Dz. U. z 1996 roku Nr 10 poz. 55 ze zmianami) i § 8 ust.2 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U. Nr 
148, poz.973)  zarządzam co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu nr 519/2006  Burmistrza  Książa Wlkp. z dnia 7 lutego 2006 roku wprowadza 
się następujące zmiany:
1) w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. stanowiącym załącznik nr 1 
wprowadza się;
a) w Rozdziale IX  Obowiązki dotyczące Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej  dodaje się § 48 a w brzmieniu
§ 48 a.1. Pracownikowi  zatrudnionemu na stanowiskach  wyposażonych w monitory elektroniczne 
przysługują okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniami lekarza, jeżeli wynik badań 
okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej Pracowników, 
wykażą potrzebę  ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
2.Pracownik dostarcza  kserokopie zaświadczenia lekarskiego  otrzymanego  w ramach 
profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzające konieczność używania  okularów korygujących 
wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego oraz kserokopie  recepty specjalisty na 
szkła korekcyjne.
3.Pracownikowi, który zakupił okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, 
Pracodawca refunduje poniesione wydatki z tego tytułu w wysokości do 200 złotych..
4.W celu zwrotu poniesionych wydatków Pracownik  dostarcza rachunek za zakupione okulary 
korygujące wzrok 
2)Załączniki nr  1,2  i 3 do Regulaminu Pracy  otrzymują brzmienie zgodnie z treścią załączników 
nr 1,2,3 do  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie  po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości 
pracownikom poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.



Załącznik nr 1
do Regulaminu pracy
z dnia 19 marca 2008 roku. 

WYKAZ STANOWISK

  na których  przysługuje pracownikowi  odzież ochronna i obuwie robocze.

Na podstawie art. 2377  § 2-4 Kodeksu pracy roku ustala się wykaz stanowisk, na których
przysługuje  pracownikowi   odzież ochronna  i obuwie robocze.

Lp. Nazwa stanowiska 
1. Pracownik gospodarczy
2. Sprzątaczka
3. Archiwista
4. Inspektor ds. ochrony  środowiska i środków pomocowych
5. Inspektor ds. mienia komunalnego i inwestycji 
6. Kierownik Referatu Gospodarczego

Pracownikom zatrudnionym  na stanowisku wymienionym w pozycji  1 
tabeli przysługuje ekwiwalent miesięczny za pranie odzieży roboczej  zgodnie  art. 237 9§ 3.

Wypłata ekwiwalentu następować będzie  dwa razy w roku, w miesiącach ; czerwcu i 
grudniu.



Załącznik nr 2
do Regulaminu pracy 
z dnia 19 marca 2008 roku

WYKAZ STANOWISK 

na których, może być używana własna odzież i obuwie robocze. 

Na podstawie  art. 237 7 § 2-4  Kodeksu pracy  ustala się wykaz stanowisk, na których może być 

używana własna odzież i obuwie robocze.

Lp. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia Przewidywany okres 
używalności w miesiącach

1.

2.

Kierownik  Urzędu Stanu 
Cywilnego

Reprezentacyjny ubiór służbowy 
– ekwiwalent w wysokości 100% 
najniższego wynagrodzenia

36 miesięcy 

    




