
ZARZĄDZENIE NR 23.2021 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 5 października 2021 r. 

w sprawie określenia maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników 
Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372) i art. 3, art. 2376 - 2379 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1320 z późn.zm.), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 
z późn.zm.) 

z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam Tabelę określającą maksymalne kwoty zakupu odzieży i obuwia roboczego dla 
pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Pracodawca zapewnia pracownikom zakup odzieży i obuwia roboczego poprzez refundację zakupu do 
wysokości kwot pieniężnych, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Jeżeli kwota na fakturze/rachunku jest niższa od ustalonej w załączniku nr 1 pracownikowi zwraca się 
całość kwoty wymienionej w fakturze. 

§ 4. Treść zarządzenia podlega konsultacjom z przedstawicielami pracowników urzędu w trybie art. 23711a  i 
art. 23713a Kodeksu pracy. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 20.2020 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 25 września 2020 r. 
w sprawie określenia maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników  
Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia Nr 23.2021 

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 

z dnia 5 października 2021 r. 

Tabela określająca maksymalne kwoty zakupu odzieży i obuwia roboczego 
dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój 

Lp.  
Stanowisko pracy 

lub rodzaj wykonywanej pracy 
 

 
Odzież i obuwie robocze 

 
 

 
Kwota maksymalna 

zakupu 
 

1. Burmistrz Garnitur 
Koszula 

Buty 

1.000,00 zł 
200,00 zł 
200,00 zł 

2. Zastępca Burmistrza Buty robocze letnie 
Kurtka letnia 

Buty robocze zimowe 
Kurtka zimowa 

200,00 zł 
200,00 zł 
200,00 zł 
250,00 zł 

3. Kierownik Referatu: 
-  Organizacyjno-Administracyjnego 
-  Infrastruktury 
-  Oświaty 

Buty robocze letnie 
Kurtka letnia 

Buty robocze zimowe 
Kurtka zimowa 

200,00 zł 
200,00 zł 
200,00 zł 
250,00 zł 

4. Sekretarz 
Zastępca Kierownika USC 

Sukienka/Garnitur 
Buty (czółenka) 

300,00 zł 
200,00 zł 

5. Pracownik wykonujący obowiązki 
gońca 

Buty robocze letnie 
Kurtka letnia 

Buty robocze zimowe 
Kurtka zimowa 

200,00 zł 
200,00 zł 
200,00 zł 
250,00 zł 

6. Pracownicy na stanowiskach: 
- ds. ochrony środowiska i rolnictwa 
- ds. ogólnobudowlanych 
- ds. zagospodarowania przestrzennego 
i gospodarki nieruchomościami 
- ds. pozyskiwania środków 
pozabudżetowych 
- ds. drogownictwa 
- ds. gospodarki odpadami komunalnymi 
- ds. obsługi mieszkańców 
- ds. obsługi kasy 
- ds. księgowości (wykonujący obsługę 
kasy) 
- ds. patologii społecznych 
- ds. archiwum, informatyk 

Buty robocze letnie 
Buty robocze zimowe 

Kurtka letnia 
Kurtka zimowa 

200,00 zł 
200,00 zł 
200,00 zł 
250,00 zł 

7. Samodzielne stanowisko 
- ds. ochrony danych osobowych, 
informatyk 

Buty robocze letnie 
Kurtka letnia 

Buty robocze zimowe 
Kurtka zimowa 

200,00 zł 
200,00 zł 
200,00 zł 
250,00 zł 

8. Samodzielne stanowisko 
- ds. ochrony informacji niejawnych, 
zarządzania kryzysowego, obronnych, 
wojskowych, oc i ewidencji działalności 
gospodarczej 

Buty robocze letnie 
Kurtka letnia 

Buty robocze zimowe 
Kurtka zimowa 

200,00 zł 
200,00 zł 
200,00 zł 
250,00 zł 

9. Samodzielne stanowisko Buty robocze letnie 200,00 zł 
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- ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Kurtka letnia 
Buty robocze zimowe 

Kurtka zimowa 

200,00 zł 
200,00 zł 
250,00 zł 

10. Konserwator, pracownik gospodarczy, 
palacz C.O. 
(gazowa kotłownia) 

1. Ubranie robocze: 
- spodnie, 
- bluza, 
- podkoszulek. 
2. Czapka robocza. 
3. Obuwie robocze. 
4. Ubranie robocze       
ocieplane: 
- spodnie, 
- bluza, 
- koszula flanelowa. 
5. Buty gum/filc. 
6. Rękawice ocieplane. 
7. Czapka ocieplana. 
8. Kurtka p. deszczowa. 
9. Rękawice ochronne. 

200,00 zł 
 
 
 

30,00 zł 
170,00 zł 
250,00 zł 

 
 
 
 

100,00 zł 
30,00 zł 
30,00 zł 
60,00 zł 
30,00 zł 

11. Robotnik gospodarczy 
Sprzątaczka 

1. Fartuch roboczy 
2. Obuwie robocze 
3. Ocieplacz 
4. Rękawice ochronne 

100,00 zł 
150,00 zł 
150,00 zł 
5,00 zł 

12.  Palacz C.O. 
(kotłownia na paliwo stałe) 

1. Ubranie robocze: 
- spodnie, 
- bluza, 
- koszula flanelowa. 
2. Obuwie robocze. 
3. Kurtka zimowa. 
4. Czapka robocza. 
5. Fartuch brezentowy. 
6. Rękawice ochronne. 
7. Okulary ochronne. 

200,00 zł 
 
 
 

170,00 zł 
150,00 zł 
30,00 zł 
70,00 zł 
5,00 zł 
30,00 zł                    
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