
Aneks nr 4 

Kierownika Urzędu Gminy Dąbrowa 

do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dąbrowa 

z dnia 27 lutego 2018 roku 

 

 

Na podstawie § 103 ust. 2 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dąbrowa wprowadzonego 

zarządzeniem nr OR.120.2.2015 Kierownika Urzędu Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 

2015r, z a r z ą d z a m, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się nowe wzory załączników do regulaminu, tj.: 

• Nr 4 -  Opis stanowiska pracy, 

• Nr 11 - Tabela przydziału odzieży i obuwia. 

§ 2. Zobowiązuję kierownika referatu organizacyjnego do przekazania treści aneksu, 

zgodnie z wytycznymi § 102 ust. 1 w/w Regulaminu. 

§ 3. Pozostałe postanowienia regulaminu pracy pozostają bez zmian.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od 15 marca 2018 roku. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Marek Leja 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy  
Urzędu Gminy Dąbrowa 

FORMULARZ OPISU WOLNEGO STANOWISKA   

1.  Nazwa i adres jednostki 

 

2. Stanowisko 

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego stanowiska, ze 
wskazaniem, które są z nich  niezbędne, a które dodatkowe 

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku 

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

 

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 proc. 

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów 

 

8.  Popis zgłaszającego wolne stanowisko pracy. 

 

9. Zgoda Wójta na rozpoczęcie procedury naboru na wolne stanowisko pracy 
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Załącznik nr 11 do Regulaminu Pracy 
Urzędu Gminy Dąbrowa 

 
TABELA NORM WYPOSAŻENIA W ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE 

PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY DĄBROWA 
 

Lp. Stanowisko Zakres wyposażenia Okres używalności 

1. Robotnik 
gospodarczy/ 
Konserwator 

1.Czapka drelichowa lub beret 
2.Ubranie drelichowe lub fartuch 
3.Obuwie robocze (trzewiki przemysłowe lub buty 

gumowe) wg potrzeb  
4.Koszula flanelowa 
5.Rękawice gumowe 

5.Rękawice brezentowe 
6.Ubranie drelichowe- ocieplane 
7.Czapka drelichowa- ocieplana 

8.Buty filcowo-gumowe  
 

9.Rękawice drelichowe- ocieplane 

24 m-ce 
12 m-cy 
 

18 m-cy 
12 m-cy 
Do zużycia  

6 m-cy 
12 m-cy 
do zużycia 

trzy okresy zimowe 
lub do zużycia 

trzy okresy zimowe 
lub do zużycia 

2. Sprzątaczka 1. Chustka na głowę 
2. Fartuch 

3. Obuwie robocze 
4. Rękawice gumowe 
5. Pas bezpieczeństwa do mycia okien 

6. Kamizelka ciepłochłonna 

do zużycia 
18 m-cy 

18 m-cy 
do zużycia 
wg instrukcji 

do zużycia 

3.  Pracownicy biurowi 
pracujący w terenie, 

tj.: 
zastępca wójta; 
budownictwa; 

gospodarki 
komunalnej i 
ochrony 

środowiska; 
inwestycji i rozwoju 

gminy; zarządzania 
kryz. 

1. Obuwie robocze (trzewiki przemysłowe lub buty 
gumowe) wg potrzeb 

2. Pokrycie p. deszczowe wg potrzeb 
3. Kask /hełm ochronny/ 
 

do zużycia 
 

do zużycia 
wg instrukcji 
 

4.  Inni: obsługujący 
archiwum 

zakładowe 

1. Fartuch drelichowy 24 m-ce 

 


