
Zał�cznik Nr 3 do regulaminu pracy 

ZASADY PRZYDZIELANIA PRACOWNIKOM ODZIE�Y SŁU�BOWEJ 

1. Pracodawca wyposa�a w odzie� słu�bow�, która pozostaje własno�ci� pracodawcy, 

pracowników Urz�du zatrudnionych w: 

1) Biurze Obsługi Interesantów oraz innych jednostkach Urz�du �wiadcz�cych prac�  

    w salach Biura Obsługi Interesantów, 

2) Urz�dzie Stanu Cywilnego (kierownik, zast�pca kierownika), 

3) Biurze Prawnym (radcy prawni). 

2. Przydzielon� odzie� słu�bow� pracownik obowi�zany jest u�ywa� wył�cznie 

w celu �wiadczenia pracy lub wykonywania okre�lonych czynno�ci wynikaj�cych  

z jego zakresu obowi�zków. 

3. Pracownik obowi�zany jest utrzyma� przydzielon� odzie� słu�bow� w nale�ytym 

stanie oraz wzorowej czysto�ci. 

4. Za pranie i czyszczenie przydzielonej odzie�y słu�bowej pracownikowi przysługuje 

ekwiwalent pieni��ny z zastrze�eniem ust. 5. 

5. Pracownik obowi�zany jest zło�y� pisemn� deklaracj� o odprowadzeniu podatku od 

osób fizycznych od kwoty dochodu odpowiadaj�cej warto�ci wypłaconego 

ekwiwalentu. 

6. Wysoko�� ekwiwalentu ustala pracodawca w styczniu ka�dego roku kalendarzowego 

na podstawie cen obowi�zuj�cych w pralniach na terenie Szczecina oraz �rodków 

pior�cych. 

7. Ekwiwalent naliczany jest przez pracodawc� według cz�stotliwo�ci: 

1) 1 raz w roku za czyszczenie chemiczne krawatu, kurtki, togi, 

2) 2 razy w roku za czyszczenie chemiczne kamizelki, 

3) codziennie za pranie koszul: damskiej i m�skiej, 

4) 1 raz w miesi�cu za pranie gawroszki. 

8. Wypłata ekwiwalentu odbywa si� w kasie Urz�du w terminach odpowiednio: 

1) dla elementów ubioru wymienionych w ust. 7 pkt 1 do dnia 31 stycznia roku 

nast�puj�cego po roku kalendarzowym, w którym pracownik otrzymał odzie�

słu�bow�, 

2) dla elementów ubioru wymienionych w ust. 7 pkt 2 do dnia 31 lipca roku 

kalendarzowego, w którym pracownik otrzymał odzie� słu�bow� za miesi�ce stycze�

– czerwiec, do dnia 31 stycznia roku nast�puj�cego po roku kalendarzowym,  

w którym pracownik otrzymał odzie� słu�bow� za miesi�ce lipiec – grudzie�, 



3) dla elementów ubioru wymienionych w ust. 7 pkt 3 i 4 do dnia 31 maja roku   

kalendarzowego, w którym pracownik otrzymał odzie� słu�bow� za miesi�ce stycze�

– kwiecie�, do 31 wrze�nia roku kalendarzowego, w którym pracownik otrzymał 

odzie� słu�bow� za miesi�ce maj - sierpie�, do dnia 31 stycznia roku nast�puj�cego  

po roku kalendarzowym, w którym pracownik otrzymał odzie� słu�bow� za miesi�ce 

wrzesie� – grudzie�. 

9. W razie utraty lub zniszczenia odzie�y słu�bowej, pracodawca zobowi�zany jest do 

wydania pracownikowi nowej odzie�y po sporz�dzeniu protokołu utraty lub 

zniszczenia.  

10. Je�li powy�sze nast�piło z winy pracownika, jest on zobowi�zany ui�ci� kwot�

równowa�n� pomniejszon� o koszt zu�ycia. 

11. Pracodawca mo�e przydzieli� pracownikowi u�ywan� odzie� słu�bow�, z wyj�tkiem 

bluzek, koszul i obuwia, je�eli odzie� ta zachowała wła�ciwo�ci u�ytkowe i jest czysta 

w stopniu odpowiadaj�cym wymaganiom higieniczno – sanitarnym. 

12. Okres u�ywalno�ci odzie�y słu�bowej okre�lony jest w Tabeli Norm Przydziału 

pracownikom odzie�y słu�bowej, stanowi�cej zał�cznik Nr 4 do regulaminu pracy  

i liczony jest od dnia wydania odzie�y słu�bowej pracownikowi, potwierdzonego przy 

odbiorze w kartotece dat� i podpisem pracownika. 

13. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wydłu�a si�

proporcjonalnie okres u�ywalno�ci odzie�y. 

14. Po upływie terminu okre�lonego w Tabeli Norm Przydziału pracownikom odzie�y 

słu�bowej, stanowi�cej zał�cznik Nr 4 do regulaminu pracy, pracownik mo�e 

zatrzyma� przydzielon� mu odzie�, w pełni pozbawion� emblematów, oznakowa�  

i napisów, wskazuj�cych na jej przynale�no�� urz�dow�. 

15. W przypadku rozwi�zania stosunku pracy lub przeniesienia pracownika na inne 

stanowisko, na którym nie obowi�zuje odzie� słu�bowa, pracownik winien dokona�

zwrotu przydzielonej odzie�y słu�bowej, z wył�czeniem koszul, bluzek, obuwia, które 

nie podlegaj� zwrotowi. 

16. Oceny przydatno�ci zwróconej odzie�y dokonuje komisja powołana przez dyrektora 

Biura Obsługi Urz�du. 

17. W przypadku zgonu pracownika odzie� słu�bowa nie podlega zwrotowi 
�


