Zarządzenie Nr 111/2011
Starosty Sławieńskiego
z dnia 07 grudnia 2011 r.
w sprawie wydawania posiłków i napojów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279) zarządzam, co następuje.
§ 1.
1. Pracownikom,

zatrudnionym

na

stanowiskach

rzemieślników

wykwalifikowanych

w Wydziale Rozwoju i Infrastruktury Powiatu Starostwa Powiatowego w Sławnie,
wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, prowadzone na otwartej przestrzeni
przysługuje nieodpłatnie:
1) posiłek w formie jednego dania gorącego, w okresie zimowym, tj. od 1 listopada
do 31 marca,
2) napoje, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy,
przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 250C – w ilości zaspokajającej
potrzeby.
2. Do prac, o których mowa w ust. 1 zalicza się roboty szczególnie uciążliwe takie jak:
odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, wycinka drzew i krzewów oraz inne prace prowadzone
w pasie drogowym w okresie zimowym oraz bieżące utrzymanie dróg w okresie letnim.
§ 2.
1. Posiłki i napoje wydawane będą pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających
ich wydawanie, w czasie regulaminowych przerw w pracy, po 3-4 godzinach pracy.
2. W związku z tym, że Pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na
rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy oraz ze względów organizacyjnych, zapewnia
w czasie pracy:
1) korzystanie z takich posiłków we wskazanych punktach gastronomicznych, lub
2) przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych
produktów.
3. Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.
4. Decyzję dotyczącą rodzaju i wydawania posiłków oraz napoi podejmuje Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Infrastruktury Powiatu.
§ 3.

Ustala się koszt posiłku do 50% aktualnego wymiaru diety.

§ 4.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki.

§ 5.

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje,
oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie
posiłków w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego zarządzenia, zostały ustalone po
uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada
2011 r.
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