
Zarządzenie 14/2017 

Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku 

z dnia 24 listopada 2017 r. 

w sprawie zapewnienia pracownikom posiłków  profilaktycznych. 
 
Na podstawie art. 232 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów /Dz.U. Nr 60 poz. 279/  zarządza się co następuje: 
 

§1 
Pracownikom wykonującym prace: 
a)  związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 

wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 
1100 kcal (4605 kJ) u kobiet 

b) związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 
wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 
1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, 
za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca. 

c) przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych 
 
zapewnia się wydawanie posiłków profilaktycznych w formie gotowych dań, do 
samodzielnego podgrzania przez pracownika. Powinny one być wydawane w czasie 
regulaminowych przerw w pracy, pracownikom wykonującym przez minimum 4 godziny 
dziennie prace w temperaturze otoczenia poniżej 100C. 
 

§2 
 

          Kwota gotowego posiłku wynosi do 10,00 zł. Dopuszcza się wydawanie pracownikom 
posiłków w  formie cateringu lub w zakładzie gastronomicznym. 
 

§3 
 
          Posiłki powinny odpowiadać wymogom określonym w §2 rozporządzenia Rady Ministrów 
    z dnia 28 maja 1996r. W sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz.279). 
 

§4 
 

1. O zasadności wydawania posiłku pracownikowi decyduje bezpośredni przełożony 
pracownika, na podstawie zleconych danemu pracownikowi prac z uwzględnieniem 
ciężkości pracy ( w/w wydatku energetycznego ) oraz wykonywania pracy na otwartej 
przestrzeni w zimie. 

2. Posiłki wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich 
wydawanie. 

3. Pracownicy otrzymają posiłek na podstawie listy sporządzonej przez osoby nadzorujące ich 
pracę, za wcześniejszym ich potwierdzeniem.   

4. Pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany posiłek. 
5. Posiłek powinien być spożyty przez pracownika w danym dniu. Zabrania się wydawania 

posiłków z wyprzedzeniem lub w dniach następnych po wykonaniu prac przez pracownika. 
 

§5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


