Z a r z d z e n i e Nr 10/2010
Wójta Gminy Kaw czyn
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wprowadzenia legitymacji s#u$bowej dla pracowników
Urz du Gminy Kaw czyn
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó#n. zm.), art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorz dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pó#n. zm.) oraz art. 284 § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z pó#n.
zm.) z a r z d z a si-, co nast-puje :
§1
1. Wprowadza si- legitymacj- s0u1bow dla pracowników Urz-du Gminy Kaw-czyn.
2. Legitymacje s0u1bowe pracownikom Urz-du wystawia Wójt Gminy.
3. Wzór legitymacji s0u1bowej stanowi za0 cznik Nr 1 do niniejszego zarz dzenia.
4. Wystawione legitymacje podlegaj ewidencji prowadzonej w Urz-dzie Gminy Kaw-czyn,
której wzór stanowi za0 cznik Nr 2 do niniejszego zarz dzenia.
§2.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji s0u1bowej pracownik
zobowi zany jest niezw0ocznie zawiadomi6 o tym fakcie Wójta Gminy Kaw-czyn.
§3.
1. Legitymacja s0u1bowa podlega wymianie w przypadku:
1) zmiany nazwiska,
2) uszkodzenia lub zniszczenia,
3) zmiany stanowiska.
2. Legitymacj- s0u1bow wystawia si- tylko tym pracownikom, którym jest ona niezb-dna przy
wykonywaniu czynno8ci s0u1bowych w sytuacjach okre8lonych przez odr-bne przepisy.
3. Legitymacja s0u1bowa mo1e by6 wykorzystywana tylko i wy0 cznie przy wykonywaniu
czynno8ci s0u1bowych, o których mowa w ust. 2.
4. Pracownik uprawniony do otrzymania legitymacji s0u1bowej zobowi zany jest do jej
okazania przed przyst pieniem do wykonywania czynno8ci s0u1bowych, o których mowa
w ust. 2.
§4.
Pracownik zobowi zany jest przekaza6 Wójtowi Gminy Kaw-czyn legitymacj- s0u1bow do
depozytu albo dokona6 jej zwrotu w przypadku :
1) otrzymania urlopu bezp0atnego w wymiarze d0u1szym ni1 jeden miesi c lub urlopu
wychowawczego,
2) zawieszenia w czynno8ciach s0u1bowych,
3) nieobecno8ci w pracy z powodu choroby d0u1szej ni1 jeden miesi c,
4) ustania stosunku pracy.

§5.
1. Pracownicy zobowi zani s dba6 o nale1yty stan legitymacji s0u1bowych, chroni6 je przed
utrat i zniszczeniem.
2. Pracownicy nie mog odst-powa6 legitymacji s0u1bowych osobom trzecim oraz przesy0a6
ich listownie poczt .
§6.
Do prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji s0u1bowych zobowi zuje si- pracownika na
stanowisku ds. ogólnoorganizacyjnych.
§7.
Zarz dzenie wchodzi w 1ycie z dniem podpisania i podlega og0oszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy og0osze= Urz-du Gminy Kaw-czyn.
WÓJT
/-/ Jan Nowak

Za0 cznik nr 1
do Zarz dzenia Nr 10/2010
Wójta Gminy Kaw-czyn
z dnia 15 lutego 2010 r.

WZÓR
LEGITYMACJI S U BOWEJ PRACOWNIKA URZ DU GMINY KAW CZYN

LEGITYMACJA
PRACOWNIKA
SAMORZ DOWEGO

LEGITYMACJA Nr............/...............
Pan/Pani............................................

Miejsce na
fotografi

jest pracownikiem
Urz7du Gminy Kaw7czyn
.
zatrudnionym na stanowisku

.............................................
podpis posiadacza legitymacji

.................................................................................

wa na na rok wystawienia ............................
Wa no)* legitymacji przed3u ono na rok:

..............................................
(piecz i podpis wystawcy)

20........... 20............. 20............. 20...............
Kaw czyn, dnia .....................................................

Za0 cznik nr 2
do Zarz dzenia Nr 10/2010
Wójta Gminy Kaw-czyn
z dnia 15 lutego 2010 r.

EWIDENCJA LEGITYMACJI S U BOWYCH

WYDANIE

ZWROT Z POWODU

LP
Data
wydania

1

2

Nr legitymacji

3

Nazwisko i imi

4

Podpis
otrzymuj cego

5

Zmiana
nazwiska,
zmiana
stanowiska
pracy

6

Uszkodzenia,
zniszczenia

7

Nieobecno56
trwaj ca d#u$ej
ni$ jeden miesi c

8

Ustania
stosunku
pracy

9

UTRATA

10

PODPIS
ZWRACAJ9CEGO
LUB
ZG;ASZAJ9CEGO
UTRAT<

11

