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Zarz~dzenie

nr 7/2013

Wojta Gminy Slawno
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad wydawania posilkow profilaktycznych i napojow
pracownikom Urz-rdu Gminy w Slawnie
Na podstawie:
- art. 11 a, art.33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorz~dzie gminnym
G.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z p6in. zm.);
- art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy G.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z p6Zn. zm.);
- rozporz'!-dzenia Rady Ministr6w z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posilkow i napojow (Dz. U. z 1996r. Nr 60, poz. 279);
- § 32 Regulaminu pracy Urzydu Gminy Slawno wprowadzonym Zarz'!-dzeniem W6jta Gminy
Slawno nr 37 z dnia 15.06.2009 r.;
zarz'!dza sit(, co nastt(puje:

§1
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy w warunkach szczeg61nie uci,!-zliwych
przysluguj,!- nieodplatnie:
a) posilki profilaktyczne,
b) napoje.
2. Do stanowisk pracy, na ktorych mog,!- wystypowac okresowo szczeg61nie uci(j.Zliwe
warunki w Urzydzie Gminy Slawno zaliczam w szczeg61nosci:
a) robotnik6w gospodarczych,
b) kierowcow.
§2

1. Posilki profilaktyczne przysluguj,!- pracownikom wykonuj,!-cym prace na otwartej
przestrzeni powyzej 4 godzin w temperaturze ponizej 10° C, w okresie zimowym
od 1 listopada do 31 marca, zwi(j.Zane z wysilkiem fizycznyrn powoduj,!-cyrn w ci,!-gu
zmiany roboczej efektywny wysilek energetyczny organizmu w zakresie okreslonym w § 3
ust.3 rozporz(j.dzenia Rady Ministr6w w sprawie posilk6w profilaktycznych i napoj6w
(Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279).
2. Napoje przysluguj,!- wszystkim pracownikom bez wzglydu na charakter zatrudnienia,
zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
10°C lub powyzej 25°C.
§3

1. Udostypnia siy wszystkim pracownikom Urzydu Gminy mozliwosc korzystania
z dystrybutora wody zr6dlanej zlokalizowanego na korytarzu Urzydu Gminy.
2. W szczeg61nych przypadkach, gdy zaistnieje taka potrzeba, decyzjy 0 zakupie
i wydawaniu innych napoj6w pracownikom Urzydu Gminy podejmuje Sekretarz Gminy.
3. Za zakup i organizacjy dystrybucji wody irodlanej i innych napoj6w odpowiada osoba
wyznaczona przez Sekretarza Gminy.
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§4

1. Pracownicy, 0 ktorych mowa w § 1 ust. 2 otrzyrnajq. posilki i napoje w dniach
wykonywania pracy w warunkach szczeg61nie uci'!i:li wych. Posilki powinny bye
spoZywane w czasie regulowanych przerw w pracy, a napoje winny bye dostypne w ciq.gu
calej zmiany roboczej.
2. Z uwagi na charakter pracy wykonywanej przez pracownik6w w r6m ych miejscowosciach
na tereni Gminy oraz ze wzglydow organizacyjnych, pracownicy otrzymywac bydq.
produkty do przyrz¥izenia posilkow we wlasnym zakresie. Miejsce spoZycia posilku
wskazywane bydzie przez bezposredniego przelozonego pracownika lub uzgodnione przez
pracownika z bezposrednim przelozonym.
3. Kwota wydatkowana na zakup jednej porcji posilku na jeden dzien p acy nie powinna
przekroczy6 6,00 zlotych brutto (slownie: szesciu zlotych - brutto).
§5

1. Listy os6b uprawnionych do otrzymywania posilk6w profilaktycznych ustala i na biezq.co
aktualizuj e pracownik zatrudniony na stanowisku ds. organizacji i kadr na podstawie
informacji Kierownik6w poszczeg61nych referat6w udzielonej w formie pisemnej, zgodnie
z zall!lcznikiem nr I stanowiq.cym integralnq. cz~ sc niniejszego Zarz¥izenia.
2. Pra ownik ds. organizacji i kadr, po otrzymaniu informacji, 0 kt6rej mowa w ust. 2
dokonuj zakupu produkt6w do przygotowania posilk6w r rozlicza siy z powierzonego
mienia zgodnie z zalq.cznikiem nr 2.
§6

Wykonanie zarzq.dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.
§7
Zarzq.dzeni wchodzi w zycie z dniem podjycia

Za1llcznik nr 1
do ZarZ<}dzenia nr 7
W6jta Gminy Slawno
z dnia 16 stycznia 2013 r.

Lista osob/ pracownikow wykonuj~cych prace Da otwartej przestrzeni powyzej 4 godzin,
w temperaturze pODiZej 10° C uprawnionych do otrzymania posilkow energetyczDych.
Referat .......................................................................................................
Lp.

Imi~

i nazwisko

Data swiadczeDia pracy

Liczba godziD pracy Temperatura
otoczenia

Slawno, dnia ............................. .
Podpis Kierownika Referatu:

Za1llcznik nr 2
do ZarZlldzenia nr 7
W6jta Gminy Slawno
z dnia 16 stycznia 201 3 r.

Lp.

Rozliczenie zakupionych produktOw i ich rozdysponowanie.
Data wydania i potwierdzenie
Imitr i nazwisko osoby/
Data zakupu
pracownika otrzymuj~cego odbioru produktow spoZywczych
produktow
przez osob'r/pracownika
produkty
spoZywczych

Srodki otrzymane na zakup produkt6w spozywczych dla . .... os6b: .... . ... . ................. ..... .
Koszt zakupu produkt6w spozywczych: .. .. ... . . .. . . .... ... . .. .. ............ ............ . . ... ... .. .... . .
Rozliczenie:

Slawno, dnia .. ..... .... .. .. .. ... .
Podpis pracownika ds. organ izacj i i kadr:

