
Zarządzenie Nr 0050.60.2021 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 
 

w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika                             
i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościerzynie 

 
  
Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3, 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 
t.j. ze zm.), art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 463 ze zm.) 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Kierownikowi i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościerzynie pełniącym obowiązki przy 
uroczystych formach przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, jubileuszy i innych 
uroczystości przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu zakupu uroczystego ubioru z własnych środków. 
2. Nakłada się na Kierownika i Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościerzynie obowiązek 
używania uroczystego ubioru podczas przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, jubileuszy                 
i innych uroczystości, dla których jest wymagana uroczysta forma.  
 

§ 2. 
Pracownicy określeni w § 1 otrzymują ekwiwalent w wysokości 500,-  zł rocznie. 
 

§ 3. 
1. Ekwiwalent, o którym mowa w §1 przysługuje raz na rok i jest wypłacany nie później niż 30 czerwca roku, za 
który przysługuje ekwiwalent, na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika USC lub Zastępcę Kierownika 
USC w Kościerzynie i zatwierdzonego przez Burmistrza Kościerzyny. 
2. Wniosek należy złożyć co najmniej 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 4. 
1. Pracownikowi, który podjął pracę na stanowisku określonym w § 1 w ciągu roku kalendarzowego a po upływie 
terminu określonego w § 3 ust. 1, ekwiwalent pieniężny za ubiór przysługuje w wysokości 50 % i jest wypłacany       
w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku. 
2. Pracownikowi, który zaprzestał wykonywania pracy w ciągu roku kalendarzowego z tytułu przejścia na 
emeryturę w pierwszym półroczu, ekwiwalent pieniężny przysługuje w wysokości 50% kwoty określonej w § 2 i 
jest wypłacany w terminie określonym w § 3 ust. 1 po złożeniu wniosku. 
 

§ 5. 
W razie rozwiązania stosunku pracy z innych przyczyn niż przejście na emeryturę lub z winy pracownika przed 
upływem okresu używalności pracownik obowiązany jest zwrócić proporcjonalną wartość ekwiwalentu licząc od 
dnia rozwiązania stosunku pracy do końca minimalnego okresu używalności określonego w § 6 ust. 1 i 2. 
 

§ 6. 
1. Ustala się minimalny okres użytkowania ubioru – jeden rok. 
2. Okres użytkowania liczony jest od dnia złożenia wniosku o ekwiwalent. 

 
§ 7. 

Wniosek o ekwiwalent podlega weryfikacji i zaopiniowaniu przez Sekretarza i Skarbnika Miasta. 
 

§ 8. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Kościerzynie. 
 

§ 9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i ma zastosowanie począwszy od roku kalendarzowego 2021. 

 
Michał Majewski 

 
Burmistrz Miasta Kościerzyna 


