
ZARZĄDZENIE NR 47/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Piekarach Śląskich
z dnia 30.06.2021r.

w sprawie: zmiany w części Zarządzenia nr 88/2019 z dnia 29.07.2019r. z późniejszymi
zmianami w sprawie zasad przyznawania odzieży ochronnej, obuwia, parasola, torby na

dokumenty, odzieży roboczej, środków higieny osobistej, wypłacania ekwiwalentu za używanie
własnej odzieży ochronnej, obuwia, parasola, torby na dokumenty, wypłacanie ekwiwalentu za

pranie odzieży ochronnej i roboczej.

Na podstawie § 8 ust. 1 i § 10 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka
Pomocy  Rodzinie  w  Piekarach  Śląskich  wprowadzonego  Zarządzeniem  nr  ORo.0050.152.2020
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lutego 2020 roku z późniejszymi zmianami oraz na mocy
art. 2377-9,  Kodeksu pracy  i § 35 pkt  2 oraz pkt  5 Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Piekarach Śląskich,

zarządzam:

§1 

Wprowadzam zmianę w części Zarządzenia nr 88/2019 z dnia 29.07.2019r. z późniejszymi zmianami
w sprawie  zasad przyznawania odzieży ochronnej,  obuwia, parasola, torby na dokumenty, odzieży
roboczej, środków higieny osobistej, wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży ochronnej,
obuwia, parasola, torby na dokumenty, wypłacanie ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej
dotyczącej pkt. 3, pkt. 5 w następujący sposób:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia wypłacany będzie pracownikom ekwiwalent za
każdy  dzień  roboczy.  Wypłata  w/w  ekwiwalentu  nastąpi  po  upływie  roku  kalendarzowego,
w którym użytkowana była odzież, w kwotach cząstkowych proporcjonalnie do okresu użytkowania
zgodnie  z  tabelą  stanowiącą  załącznik  nr  3.  Ekwiwalent  za  używanie  własnej  odzieży  ochronnej
i obuwia wypłacany będzie do piętnastego stycznia każdego roku za rok poprzedni.”

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Dla  pracowników  Zespołu  Ośrodków  Wsparcia  Dziennego,  Klubu  Integracyjnego  dla  Dzieci
i  Młodzieży  oraz  pracowników  zatrudnionych  w  MOPR na  stanowisku  konserwator,  sprzątaczka,
archiwista, odzież roboczą pracownik zakupi we własnym zakresie.”

§2

Wprowadza się do Zarządzenia  nr 88/2019 z dnia 29.07.2019r. z  późniejszymi zmianami w sprawie
zasad przyznawania  odzieży ochronnej,  obuwia,  parasola,  torby na dokumenty,  odzieży roboczej,
środków higieny osobistej, wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży ochronnej, obuwia,
parasola, torby na dokumenty, wypłacanie ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej pkt 21
o następującej treści:

„21.  Ekwiwalent  za  pranie  odzieży  będzie  wypłacany  do  piętnastego  dnia  miesiąca  następnego
kwartału.”



§3

Zmianie  ulega  tabela  norm  przydziału  odzieży  roboczej  dla  pracowników  MOPR  oraz  Zespołu
Ośrodków Wsparcia Dziennego stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§4

Pozostała  część  Zarządzenia  nr  88/2019  z  dnia  29.07.2019r.  z  późn.  zm.  w  sprawie  zasad
przyznawania odzieży ochronnej, obuwia, parasola, torby na dokumenty, odzieży roboczej, środków
higieny osobistej, wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży ochronnej, obuwia, parasola,
torby na dokumenty, wypłacanie ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej pozostaje bez
zmian.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2021r.

  Maciej Gazda

Dyrektor MOPR

Uzgodniono z upoważnionymi przedstawicielami 
         związków zawodowych MOPR:

        29.06.2021r. Izabela Deptała        
…………………………………………………………..

(data, pieczęć i podpis)



Załącznik nr 4
do zarządzenia Dyrektora MOPR
 nr 47/2021 z dnia   30.06.2021r.

Tabela norm 
przydziału odzieży roboczej dla pracowników MOPR 

oraz Zespołu Ośrodków Wsparcia Dziennego.

Stanowisko Rodzaj odzieży Ilość Cena do kwoty (zł) Okres

użytkowania

Pokojowa Mundurek,
Obuwie zdrowotne,

2 szt.
1 para

150,00 
100,00 

12 miesięcy
24 miesiące

Kucharka,
pomoc

kuchenna

Mundurek (bluza,spodnie),
Zapaska,
Fartuch wodoodporny, 
Obuwie zdrowotne, 
Czepek,
Rękawice żaroodporne,

2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 para
2 szt.
1 kpl.

150,00 
20,00 
30,00 

100,00 
10,00 
30,00 

12 miesiące
do zużycia
do zużycia

24 miesiące
do zużycia
do zużycia

Konserwator –
palacz

Ubranie robocze,
Koszula flanelowa,
Trzewiki, 
Rękawice żaroodporne,
Okulary ochronne, 
Maska,
Kurtka przeciwdeszczowa, 
Kurtka ocieplana, 
Rękawice robocze,

1 kpl.
1 szt.
1 para
1 para
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt

1 para

120,00 
30,00 
70,00
70,00
10,00
10,00
70,00

100,00
50,00

12 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące
do zużycia
do zużycia
do zużycia

36 miesięcy
36 miesięcy
do zużycia

Intendent,
magazynier

Mundurek,
Buty zdrowotne,

2 szt.
1 para

150,00 
100,00 

12 miesięcy
24 miesiące

Sprzątaczka ubranie robocze,       
obuwie zdrowotne,

2 szt.
1 para 

60,00
45,00

12 miesięcy
24 miesięcy

 Kierownik
DDPS 

mundurek,
obuwie zdrowotne,

1 szt.
1 para

150,00
100,00

12 miesięcy
24 miesięcy

Archiwista Fartuch,
Rękawice ochronne, 
Maseczka ochronna,

1 szt.
na bieżąco
na bieżąco

40,00
15,00
10,00

24 miesięcy
do zużycia
do zużycia

Instruktor
terapii

zajęciowej,
opiekun

(zatrudnieni
w Dziennym

Domu Pomocy
Społecznej)

Mundurek (bluza),
Buty zdrowotne,
Fartuch ochronny(gumowy)

2 szt.
1 para
1 szt.

150,00
100,00
30,00

12 miesięcy
24 miesiące
12 miesięcy



Instruktor
terapii

zajęciowej
(zatrudniony

w Klubie
Seniora).

Ubranie robocze.
Fartuch ochronny

2 szt
2 szt

40,00
30,00

12 miesięcy
12 miesięcy

Pracownicy
Klubu

Integracyjnego
dla dzieci 
i Młodzieży

Ubranie robocze. 2 szt 40,00 12 miesięcy

Konserwator Ubranie robocze,
Koszula flanelowa,
Trzewiki, 
Rękawice robocze,
Okulary ochronne, 
Maska,
Kurtka przeciwdeszczowa, 
Kurtka ocieplana,

1 kpl.
1 szt.
1 para
1 para
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

120,00
30,00
70,00
50,00
10,00
10,00
70,00

100,00

12 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące
do zużycia
do zużycia
do zużycia

36 miesięcy
36 miesięcy
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