
Zarządzenie Nr CxCvI/20 1 3

Wójta Gminy Czarna

z dnia 19 sierpnia 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia legiĘmacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy
Czarna

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z20l2r.poz.749 zpoźn. zm.), Wójt Gminy Czamazarządza, co następuje:

$1.
l. Wprowadza się legitymację słuzbową dla pracowników Urzędu Gminy Czama

2. Legitymacje służbowe pracownikom Urzędu Gminy Czarnawystawia Wójt Gminy

Czama.

3. Wzór legitymacji słuzbowej stanowi załącznikNr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Wystawione legitymacje podlegają ewidencji prowadzonej w Urzędzie Gminy Czarlta,

której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zaruądzenia.

5. Legitymacja służbowa stanowi podstawę do dokonywaniaczynności kontrolnych:

- w ramach kontroli podatkowej na podstawie art. 284 $1 ustawy z dnia29 sierpnia

1997 r. ordynacj a podatkowa (Dz. IJ . z 20l2r. poz. 7 49 z późn. zm.),

_ w ramach innej kontroli dokonywanej przezpracowników na podstawie przepisów

szczegółowych.

$2.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej pracownik

zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wójta Gminy Czarna'

s3.
1. Legitymacja słuzbowa podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany nazwiska,

2) uszkodzenia lub zniszczenia,

3) zmiany stanowiska pracy.

2. Legitymację służbowąwystawia się tylko tym pracownikom, którym jest ona niezbędna

przy wykonywaniu cz5mności słuzbowych w sy.tuacjach określonychptzez odrębne

przepisy.



3. Legitymacja słuzbowa może być wykorzystywana tylko i vrryłącznieprzy wykonywaniu

czyrrności słuzbowych, o których mowa w ust. 2.

4. Pracownik uprawniony do otrzymania legitymacji służbowej zobowiązanyjest do jej

okazaniaprzedprzystąpieniem do wykonywania czynności słuzbowych, o których mowa
w ust. 2.

$4.
Pracownik zobowiązarty jest przekazać Wójtowi Gminy Czarnalegitymację słuzbowądo

depozytu albo dokonac jej zvłrotu w przypadku :

I) otrzymania urlopu:

a)bezpłatnego w wymiarze dłuŻszymniz jeden miesiąc'

b) macierzyńskiego,

c) wychowawczego,

2) zawieszenia w czynnościach słuzbowych,

3) nieobecności w pracy z powodu choroby dłuŻszej niz jeden miesiąc,

4) ustania stosunku pracy.

$s.
1. Pracownicy zobowiąani są dbaó o naleŻyty stan legitymacji słuŻbowych, chronić je przed

utratą i zniszczeniem.

2. Pracownicy nie mogą odstępować legitymacji służbowych osobom trzecim orazprzesyłac

ich listownie pocńą

s6.
Do prowad zenia ewidencj i wydanych le gitymacj i słuzbowych zobowiązuj e

się pracownika na stanowisku ds. kadr.

s7.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czama.

$8.
Zatządzenie wchodzi w zycie z dnięm podpisania.



Załącznik Nr l
do Zatządzenia Nr CXCVV2OI3

wójta Gminy Czama

z dnia 19 sierpnia 2013 roku

LEGITYMA CJI sŁUzBowBJ PRAcowNIKA URZĘDU GMINY CZARNA

LEGITYMACJA

PRACOWNIKA

SAMoRZĄDowEGo

Miejsce na
fotografię

LEGITYMACJA sŁUZBowA
Nr ............/............

Pan/Pani

jest pracownikiem
Urzędu Gminy Czama

zatrudnionym na stanowiskupóańiś ńóśiiiiiózó fćóiiińbji

waźna na rok wystawienia

WażnoŚć legiĘmacji przedhrŻono na rok:

20......, 20......, 20....., 20......

1



ZałącnikNr 2
do Zarządzenia Nr CXCVV2O 1 3
W jta Gminy Czama
z dnia 7 sierpnia 2013 roku

EWIDENCJA LEGITYMACJI sŁUZBowYCH

LP

WYDANIA ZWROTZPOWODU
Utrata

(przyczyna
wg

oświadczenia)

PODPIS
zwRAcAJĄcEGo

LUB
z,GŁAszAJĄcEGo

URATĘ
Data wydania Nr

legiĘmacji Nazwisko i imię Podpis
otrrymującego

Zmiana
nazwiska,
zmiana

stanowiska

Uszkodzenia,
zniszczenia

Nieobecność
trwająca
dłużej niż

jeden miesiac

Ustania
stosunku

pracy

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lt

a


