Burmistrz Miasta Kola
62-600 Kolo, ul. Stary Rynek I

tel.:632720810; 6321223 11; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail : burmistrz@kolo.pl

Zarz4dzenie Nr OA.0050. I 85.20 I 9
Burmistrza Miasta Kola
z dnia 05listopada2019 r.

w sprawie vurykazu stanowisk pracy na ktorych pracownicy otrzyrnuj4 posilki
profi laktyc zne or az zasad ich wydawani a.
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U.22019 r.,
poz.1040zezm.)oraz$3ust. lpkt3i$5rozporzqdzeniaRadyMinistr6wz2Smala1996r.
w sprawie positk6w profilaktycznych i napoj6w (Dz.U. z 1996 r. Nr 60 , poZ. 279 ze zm.)
w uzgodnieniu z organizacjami zwiqzkowymi dz.iatajqcymi przy Urzqd'zie Miejskim w Kole,
zarz4dzam, co nastgpuj

e

:

$ 1.1. Wprowadzam tabelg stanowisk pracy w Urzgdzie Mieiskim w Kole, na kt6rych
zatrudnieni pracownicy w okresie zimowym tj. od I listopada do 31 marca otrzymujq
po silki pro fi I akty czne, stanow rqc q zalqcznik do zar zqdzenia.
2. Positrki profilaktyczne przysluguj4 takle pracownikom zatrudnionyn przy usuwaniu
klgsk zywiolowych i innych zdarzeh losowych.
$

2.

Posilki profilaktyczne powinny odpowiadai wymogom okreSlonym w $ 1 i 2
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z 28 rnaja 1996 r. w sprawie posilkow
profi laktyc zny ch i napoj6w (Dz.U . z 1996 r. Nr 60, poz. 27 9 ze zm.).
2. Ze wzglEd6w organizacyjnych, w zwiqzku z brakien'r mozliwoSci wydawania
positk6w profilaktycznych w siedzibie pracodawcy, kierownicy kom6rek

I

jnych s4 zobowi4zani do :
1) zapewnienia korzystania z posilk6w w punktach gastronomicznych,
2) zapewnienia mozliwoSci przyrzEdzenia posilk6w przez pracownika we wlasnytn
zakresie z otrzymanvch produkt6w,
3) zapewnienia mozliwoSci odgrzania posilku dostarczonego przez punkt
gastronomiczny (catering).
3. Posilki profilaktyczne powinny byi spozywane w czasie regulaminowej przerwy
w pracy.
4. Posilki profilaktyczne przysluguj4 pracownikorn tylko w dniach wykonywania prac
uzasadniaj 4cych j ego wydanie.
5. Pracownikorn nie przystruguje ekwiwalent pieniE2ny za posilki profilaktyczne.
or ganrzacy

$ 3. Na okres zimowy ustala sig kwotq 6.00 zl zaieden positek profilaktyczny.
$ 4. Biez4c4 kontrolg

$

5. Nadz6r

w zakresie okreSlonym w $ 2 sprawuje specjalista ds bhp.

nad rcalizacjq zarz4dzenia powi erzatrr Naczelnikowi Wydzialu Organizacyjno-

Administracyjnego.
$ 6. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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zarzqdzenia w sprawie wykazu stanowisk pracy
otrzyrnuj 4 po silki profi lakty c zte ot az zasad i ch wydawania.
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stanowisk pracy w rJrzEdzie Miejskim w Kole, na ktorych zatrudnieni pracownicy
w okresie zimowym d. od 1 listopada do 31 marca otrzymuj4 posilki profilaktyczne.
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