Zarządzenie Nr. cf .t 2014
Burmistrza Opoczna
z dnia.2.'1 ... 0./:2014 roku
w sprawie norm i zasad użytkowania umundurowania i przedmiotów wyposażenia
przez strażników
Straży Miejskiej w Opocznie.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) w związku z przepisami Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji,
dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1998
r. Nr 112, poz.713),§ 4ust.2 Uchwały nr.XX/207/04 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
26 października 2004 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie i
art. 237 7 § 1, art. 237 8 , art. 237 9 , Kodeksu pracy (Dz. U. nr 21, poz. 94 z 1998 r. z
późn. zm.) wprowadza się wymienione normy i zasady użytkowania umundurowania
przez strażników Straży Miejskiej w Opocznie.
w szczególności:
1. Zasady i sposób noszenia:
przedmiotów umundurowania,
składników uzupełniających do umundurowania,
elementów umundurowania,
dystynkcji i znaków identyfikacyjnych,
2. Zasady użytkowania, przyznawania i rozliczania:
przedmiotów umundurowania,
składników uzupełniających do umundurowania,
elementów umundurowania,
przedmiotów wyposażenia.
3. Normy umundurowania, odzieży i wyposażenia oraz okresy ich

§ 1..

Zarządzenie określa

używalności.

Strażnikowi przysługuje umundurowanie i wyposażenie odpowiednie do
charakteru wykonywanych czynności służbowych, zapewniające realizację zadań
o każdej porze roku.
2. Strażnik miejski nosi umundurowanie tylko podczas wykonywania obowiązków

§ 2.

służbowych.

Miejskiej w Opocznie wyposaża się w sorty
mundurowe i elementy z nimi związane stosownie do Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i
znaków identyfikacyjnych strażników gminnych ( miejskich) ( Dz. U .z 1998r. Nr 112,
poz 713) oraz w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki realizacji zadań na
danym terenie.

§ 3. 1. Funkcjonariuszy

straży

r -------- -- ------

2. Decyzje o wyposażeniu strażników w ubiór określony w § 2 pkt. 3 pp. 1,2
powyższego Rozporządzenia Rady Ministrów podejmuje komendant

§ 4.
Strażnicy wykonujący zadania związane z kontrolą ruchu drogowego,
a w szczególności strażnicy w patrolu zmotoryzowanym na zmianie popołudniowej
i nocnej obowiązkowo do ubioru służbowego i specjalnego noszą kamizelki służbowe
w kolorze żółtym odblaskowym lub naramienniki w kolorze żółtym odblaskowym.
§ 5. 1. Zasadniczymi przedmiotami wyposażenia strażnika są środki przymusu
bezpośredniego:
1) pałka obronna

wielofunkcyjna,
2) kajdanki,
3) ręczny miotacz gazu.
2. Dodatkowymi przedmiotami wyposażenia strażnika są:
1) uchwyt do pałki wielofunkcyjnej,
2) pokrowiec na kajdanki,
3) pokrowiec na ręczny miotacz gazu,
4) mandatownik.
3. W zależności od potrzeb i okoliczności Komendant wprowadza do
przedmioty wyposażenia, określając czasokres ich używalności.

użytku

inne

§ 6. 1. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje ubiór służbowy letni, a od
1 listopada do 31 marca, ubiór zimowy.
2. Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy, w którym zależnie od
warunków atmosferycznych strażnicy mogą nosić ubiór służbowy letni lub zimowy.

§ 7 . Strażnik ma

obowiązek dbać

o powierzone umundurowanie i wyposażenie oraz
utrzymywać je w nienagannym stanie.

§ 8. Strażnicy odprawieni do służby w tym samym patrolu zobowiązani
noszenia tych samych przedmiotów, składników i elementów umundurowania.

są

do

określonymi w § 11 ust. 3 rozporządzenia , o którym mowa w §
3 zabrania się strażnikom:
1) noszenia w szczególności: reklamówek, toreb i innych przedmiotów nie
związanych z przebiegiem służby),
2) użytkowania przedmiotów, składników i elementów umundurowania oraz
wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem,
3) noszenia umundurowania niezgodnie z obowiązującymi zestawami
ubiorczymi ,
4) dokonywania samowolnych przeróbek i poprawek przedmiotów i składników
umundurowania powodujących ich zniekształcenie,
5) bez
zgody
przełożonego,
przechowywania
środków
przymusu
bezpośredniego poza miejscem pracy,
6) noszenia przy umundurowaniu odznak i symboli partii politycznych.

§ 9. Poza zakazami

§ 10. Dopuszcza się noszenie przez umundurowanego
1) okularów przeciwsłonecznych i zdrowotnych,

strażnika:

I

2) symbolu

żałoby według

określonych

zasad
Iw praktykowanym przez
strażnika obrządku religijnym,
3) raportówki lub nesesera w kolorze czarnym,
I
4) szarfy i białych rękawiczek w pocztach sztandarqwych i flagowych.
I

I

§ 11. 1.Strażnikowi przysługuje ekwiwalent za pranie i ko~serwację umundurowania
w wysokości 40 złotych miesięcznie.
2. Ekwiwalent jest pomniejszany w przypadku przebywania funkcjonariusza na
urlopie lub zwolnieniu lekarskim stosownie do ilości dni przbbywania poza służbą.
3. Ekwiwalent wypłacany jest strażnikowi w terminie Wypłaty wynagrodzenia za
I

pracę.

§ 12. Peleryna przeciwdeszczowa w kolorze ciemnogran~towym znajduje
na wyposażeniu indywidualnym i używana jest podcza~ silnych opadów
atmosferycznych do wszystkich rodzajów ubiorów.

się

§ 13. 1. Nadzór nad przestrzeganiem przez strażników zarządzenia
mundurowego, sprawuje Komendant lub osoba zastępująria go.
2. Osoby wymienione w § 1 mogą zarządzić przegląd umundurowania
wyposażenia w ustalonym wcześniej terminie dla całego stanu osobowego.
I

1. Przedmioty, składniki i elementy umundurowania oraz przedmioty
wyposażenia wydaje się stosownie do okresów ich używalności.
2. Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty, składniki i elementy umundurowania
oraz wyposażenia powstaje z dniem zatrudnienia i wygf:isa z dniem rozwiązania
stosunku pracy.
3. Strażnik powinien otrzymać przysługujące mu przednjlioty, składniki i elementy
umundurowania oraz przedmioty wyposażenia, po ukończeniu kursu podstawowego.
4. Wydawane przedmioty, składniki i elementy umundurowania podlegają ewidencji
w indywidualnych kartach pobranego umundurowania i wyposażenia.
5. Strażnik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone przedmioty, składniki
i elementy umundurowania oraz przedmioty wyposażenia.

§ 14.

§

uzasadnionych przypadkach Komendant może przedłużyć okres
poszczególnych przedmiotów, składników i elementów umundurowania,
niż o połowę okresu użytkowania.

15. W

używalności

nie

dłużej

§ 16. 1. Na polecenie Komendanta może być wydany przedmiot, składnik lub
element umundurowania i wyposażenia przed upływem 'terminu jego używalności
w przypadkach :
1) utraty wartości użytkowej lub jego całkowitej utrąty, powstałej z przyczyn
niezależnych od użytkownika w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych,

wartości
użytkownika.

2) utraty

użytkowej

lub jego

całkowitej

µtraty

powstałej

z winy

1

2. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 nowy przedmiot, składnik
i element umundurowania i wyposażenia wydaje się bezpłatnie z przyjęciem okresu
używalności od daty jego wydania.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 nowy przedmiot, składnik
i element umundurowania oraz wyposażenia wydaje się po opłaceniu przez strażnika
jego równowartości, z przyjęciem okresu używalności od daty jego wydania.
4. Dopuszcza się dokonanie naprawy uszkodzonych przedmiotów, składników
i elementów umundurowania oraz wyposażenia, jeżeli naprawa przywróci ich
wartości użytkowe, w tym :
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 na koszt Straży,
2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 na koszt strażnika.
1. Strażnik po upływie okresu używalności nie ma obowiązku zdania
przedmiotów, składników i elementów umundurowania, za wyjątkiem emblematów
Straży Miejskiej.
2. Zwrot przedmiotów, składników i elementów umundurowania oraz przedmiotów
wyposażenia następuje z dniem rozwiązania ze strażnikiem stosunku pracy,
z zastrzeżeniem ust.1.
3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, strażnik zobowiązany jest zdać
następujące przedmioty, składniki i elementy umundurowania oraz przedmioty

§ 17.

wyposażenia:

1) kurtkę uniwersalną 3/4 z podpinką w kolorze ciemnogranatowym,
2) kurtkę uniwersalną krótką w kolorze ciemnogranatowym,
3) kamizelkę /bezrękawnik/ w kolorze ciemnogranatowym,
4) sweter służbowy w kolorze ciemnogranatowym,
5) kamizelkę służbową,
6) pas skórzany w kolorze czarnym,
7) znak identyfikacyjny z numerem służbowym,
8) emblematy Straży Miejskiej,
9) pagony I wsuwki I z dystynkcjami służbowymi,
1O) ubiór specjalny,
11)pałkę obronną wielofunkcyjną,

12)kajdanki,
13)ręczny miotacz gazu,
14) uchwyt do pałki wielofunkcyjnej,
15) pokrowiec na kajdanki,
16) pokrowiec na ręczny miotacz gazu,
17) mandatownik,
18) inne wydane przedmioty wyposażenia.
4.
Składniki umundurowania wymienione w punktach 1-6 i 1O zwrotowi nie
podlegająjeżeli minęło Yz okresu ich użytkowania.
5. Zdane przedmioty, składniki i elementy umundurowania oraz przedmioty
wyposażenia zostają poddane ocenie przez Komisję Likwidacyjną powoływaną przez
Komendanta i zależnie od stopnia zużycia, zakwalifikowane są do zniszczenia lub
ponownego użytkowania - stanowiąc rezerwę magazynową.
6. W przypadku stwierdzenia przydatności, przed ponownym wydaniem przedmioty
umundurowania są prane na koszt Straży.
7. Protokół Komisji Likwidacyjnej zatwierdza Komendant.
§18. Nieprzestrzeganie przez strażnika przepisów
stanowi naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

zarządzenia

mundurowego

§ 19. 1. Normy przedmiotów umundurowania

służbowego

i wyjściowego oraz okresy

ich używalności.
Okres
j.m.

Ilość

1. czapka służbowa okrągła
2. czapka zimowa
3. czapka typu sportowego
4. koszula z krótkim rękawem w kolorze błękitnym
5. koszula z długim rękawem w kolorze błękitnym
6. koszula z długim rękawem w kolorze białym
7. spodnie letnie męskie lub damskie
8. spodnie zimowe męskie lub damskie
9. spódnica w kolorze ciemnogranatowym
10. sweter służbowy
11. kurtka uniwersalna krótka
12. kurtka uniwersalna 3/4 z podpinką
13. kamizelka /bezrękawnik/

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ocieplacz w kolorze ciemnogranatowym
Marynarka męska, damska, dwurzędowa
ciemnogranatowa

szt.
szt.

1
1

Nazwa przedmiotu umundurowania

l.p.

14
15

2.

Normy

składników

uzupełniających

do

umundurowania

oraz

używalności

w latach
5

4
3
1
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
5

okresy

ich

używalności.

Okres
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa składników uzupełniających do
umundurowania
pas skórzany
półbuty letnie
buty zimowe
krawat
Szalokominiarka (szalik)
rękawiczki skórzane
skarpety letnie
skarpety zimowe
kamizelka służbowa

3. Normy elementów umundurowania oraz okresy ich

j.m.
szt.
para
para
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Ilość

1
1
1

1
1
1

3

używalności

w latach
6
1
3
5
4
3
1
1

2
do zużycia

używalności.

Okres
l.p.

Nazwa elementów umundurowania

1.

znak identyfikacyjny z numerem

2.
3.

emblemat z napisem
paQony I wsuwki I

służbowym

j.m.

Ilość

szt.

1

szt.
kpi.

1
2

używalności

w latach
na czas
pracy w SM
do zużycia
do zużycia

4.

I spinka do krawata

szt.

do

1

zużycia

4. Normy zasadniczych i dodatkowych przedmiotów wyposażenia.
Okres
Nazwa elementów umundurowania

l.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pałka

obronna wielofunkcyjna
uchwyt do pałki wielofunkcyjnej
ręczny miotacz gazu
pokrowiec na ręczny miotacz gazu
kajdanki
pokrowiec na kajdanki
mandatownik

5. Normy zasadniczych przedmiotów umundurowania
specjalnego oraz okresy ich używalności.

j.m.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Ilość

używalności

1
1
1
1
1
1
1

w latach
do zużycia
do zużycia
do zużycia
do zużycia
do zużycia
do zużycia
do zużycia

wchodzących

w

skład

ubioru

Okres
l.p.

1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa elementów umundurowania
Spodnie krótkie
koszulka typu „T-shirt"
spodnie długie typu polowego
kurtka typu polowego
koszulka typu polo

§ 20. Wykonanie

zarządzenia

Opocznie
§ 21. Zarządzenie wchodzi w

j.m.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Ilość

używalności

1
1
1
1
2

w latach
3
1
4
4
2

powierzam Komendantowi Straży Miejskiej w
życie

z dniem podpisania.

