
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 

Na podstawie art. 1042 § 2 i art. 1043  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącym  załącznik do 

zarządzenia Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 13 września 2017 roku w sprawie 

Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka - Tabela norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego obowiązująca w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz 

przewidziane okresy ich używalności, stanowiąca załącznik Nr 1 do Regulaminu, otrzymuje 

brzmienie: 

„Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 

obowiązująca w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz przewidziane okresy ich używalności, 

przydziela się: 

Stanowisko Odzież ochronna Przewidywany okres 
używalności 

Robotnik gospodarczy Czapka lub chustka (a) 
Ubranie drelichowe lub fartuch 
drelichowy 
Kurtka przeciwdeszczowa 
Kurtka ocieplana 
Trzewiki 
Rękawiczki ochronne 

24 m-ce 
12 m-cy 
 
24 m-ce 
24 m-ce 
24 m-ce 
do zużycia 

Kierowca samochodu 
osobowego 

Czapka lub chustka (a) 
Ubranie drelichowe lub fartuch 
drelichowy 
Kurtka przeciwdeszczowa 
Kurtka ocieplana 
Trzewiki 
Rękawiczki ochronne 
Sweter 
Koszula 

24 m-ce 
12 m-cy 
 
24 m-ce 
24 m-ce 
24 m-ce 
do zużycia 
12 m-cy 
12 m-cy 

Konserwator Czapka lub chustka (a) 
Ubranie drelichowe lub fartuch 
drelichowy 
Kurtka przeciwdeszczowa 

24 m-ce 
12 m-cy 
 
24 m-ce 
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Kurtka ocieplana 
Trzewiki 
Rękawiczki ochronne 
Sweter 
Koszula 

24 m-ce 
24 m-ce 
do zużycia 
12 m-cy 
12 m-cy 

Sprzątaczki Fartuch drelichowy lub 
stylonowy 
Rękawice gumowe 
Trzewiki profilaktyczne 

12 m-cy 
 
do zużycia 
12 m-cy 

Kierownik i Zastępca USC Toga lub garsonka 
Obuwie 

na 2 lata 
na 2 lata 

Wszyscy pracownicy Woda mineralna: 
- na stanowiskach pracy, na 
których temperatura 
spowodowana warunkami 
atmosferycznymi przekracza 28 
stopni C, 
- przy pracach na otwartej 
przestrzeni przy temperaturze 
otoczenia powyżej 25 stopni C. 
Herbata gorąca: 
- przy pracach na otwartej 
przestrzeni przy temperaturze 
otoczenia poniżej 10 stopni C, 
przygotowana za pomocą 
urządzeń będących własnością 
Urzędu (czajnik). 

(a) 

(a) w miarę potrzeby 

         ”. 

§ 2. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości 

pracowników w sposób określony w § 2. 

 

   

Burmistrz Miasta Rawa 
Mazowiecka 

 
 

Piotr Irla 
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