
Zarządzenie Nr 49/2018 

Burmistrza Bornego Sulinowa  

z dnia 13 lipca 2018 r. 

w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego 
ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stan Cywilnego 

Na podstawie art. 2377 § 2 i § 4 oraz art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) iart. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje: 

 § 1. 1. Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego – pełniącemu obowiązki przy 
uroczystych formach przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, 
jubileuszy i innych uroczystości przysługuje ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów 
reprezentacyjnego ubioru służbowego oraz innych wydatków związanych z uroczystym 
wyglądem.  

  2. Na reprezentacyjny ubiór służbowy, o którym mowa w ust. 1 składa się: 
kostium dwuczęściowy lub zamiennie sukienka wizytowa oraz obuwie.  

  3. Przewidywany okres użytkowania ubioru wynosi 2 lata.  

 § 2. 1. Pracownik, o którym mowa w § 1 nabywa reprezentacyjny ubiór służbowy oraz 
zapewnia jego pranie i czyszczenie we własnym zakresie za rekompensatę pieniężną zwaną 
ekwiwalentem.  

       2. Ekwiwalent za reprezentacyjny ubiór służbowy i usługi jego konserwacji 
wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100).  

       3. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 przysługuje raz na 2 lata i wypłacany jest na 
podstawie pisma sporządzonego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31 lipca roku, 
za który przysługuje ekwiwalent.  

      4. W razie zaprzestania pełnienia obowiązków przez pracownika wymienionego w 
§ 1, ekwiwalent podlega zwrotowi proporcjonalnie do okresu, przez który ubiór 
reprezentacyjny przestał być użytkowany do celów służbowych w stosunku do okresu, na 
który ekwiwalent został przyznany.  

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.  

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

  



Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 2377 § 2 i § 4 oraz art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, 
za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego 
pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. 
Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być 
wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu 
pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.  

Natomiast zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia  28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 
cywilnego zawarcie związku małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo 
konsulem następuje z zachowaniem uroczystej formy.  

Wypłata środków finansowych na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego 
dla kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie niniejszego zarządzenia nastąpi z 
środków ujętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo w dziale 750 „Administracja publiczna” 
rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń”.  

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) wolna od podatku 
dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy 
do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór.  

Od 2016 roku po zmianie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 
związek małżeński może być zawierany poza urzędem stanu cywilnego. Kierownik urzędu 
stanu cywilnego udziela ślubów w rożnych miejscach i w różnych warunkach pogodowych, a 
to powoduje, że reprezentacyjny ubiór służbowy ulega szybszemu zużyciu.  

 


