Zarządzenie Nr 021.15.2019
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy
z dnia 10 grudnia 2019 roku
w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie
przez pracowników własnej odzieży, obuwia i ekwiwalentu za pranie w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy.
Na podstawie art. 23 764 5 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku 0 Kodeks Pracy (tj. Dz.U. 2019 poz.
1040 ze zm.) oraz 5? 12 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mroczy : dnia 16 maja 2017 roku (Zarządzenie Nr 0215.20.17 Dyrektora MGOPS w
Mroczy) zarządzam co następuje:
5 1.1

Dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego
wymogi bhp.
2. Pranie i naprawa odzieży dokonywana jest przez pracowników we własnym zakresie.
Ustala się stanowiska pracy, na których dopuszczalne jest używanie przez pracowników, za ich
zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego:
5 2.

]) Starszy Pracownik socjalny/Pracownik socjalny,
2) Asystent rodziny,
3) Opiekun w ośrodku pomocy/Młodszy opiekun w ośrodku pomocy,
4) Pracownik gospodarczy.

3. Pracodawca wypłaca pracownikowi używającemu własną odzież i obuwie robocze ekwiwalent
miesięczny w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

@

5 4.

Wypłata ekwiwalentu podlega wypłacie w przypadku:
Realizacji pracy socjalnej przez pracownika socjalnego w terenie,
Realizacji pracy przez asystenta rodziny w terenie,
Świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu zamieszkania przez opiekuna
w ośrodku pomocy/młodszego opiekuna w ośrodku pomocy,
4) Świadczenia pracy w zakresie czynności przez pracownika gospodarczego.
1)

2)
3)

5. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia prania i czyszczenia odzieży ochronnej pracodawca
wypłaca pracownikowi ekwiwalent miesięczny w wysokości 15 zł (słownie:pietnaściezłotych)
wszystkim pracownikom, którym przysługuje ekwiwalent zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego
@

zarządzenia.
@

6. Środki czystości i higieny osobistej zapewnia zakład pracy w miejscu pracy.

przypadku nieobecności pracownika w pracy z powodów innych niż urlop wypoczynkowy,
w/w ekwiwalent zostanie proporcjonalnie zmniejszony.
5 7. W

@

8. Wykonanie zarządzenia powierza się specjaliście ds. kadr i płac.
9. Zarządzenia Nr

021242016

dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stanowisk pracy i
zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży, obuwia
i ekwiwalentu
za pranie w Miejsko—Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy traci moc.
@

2

@

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem

1

stycznia 2020 roku.

