
 

ZARZĄDZENIE 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr  R.0211.16.2021 
 z dnia 9 marca 2021 roku 

 
w sprawie 

wysokości ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia 
roboczego dla wybranych stanowisk pracy 

 
 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z póżn.zm.), §67 ust. 5 i 6 Regulaminu Pracy 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz §65 ust. 2 Regulaminu Wynagradzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarządza się, co następuje: 
 
 

§1 
1. Ustala się wysokość ekwiwalentu za używanie za zgodą pracownika własnej odzieży 

i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, dla 
wybranych stanowisk pracy: 

 

Lp. Stanowisko pracy Rodzaj odzieży Czasokres 
używalności 

(miesiące) 

Cena zł brutto 

1. nauczyciel wychowania fizycznego  dres sportowy 48 300 

podkoszulek 12 100 

spodnie 
gimnastyczne 

36 180 

obuwie 
sportowe 

36 280 

2. ratownik na basenie podkoszulek z 
krótkim 

rękawem z 
napisem 

„Ratownik” 

12 40 

kąpielówki 12 70 

klapki 12 80 

spodenki 
gimnastyczne 

24 60 

3. pracownik recepcji basenu 

 
klapki 36 80 

4. konserwator sprzętu i urządzeń 
sportowych 

dres sportowy 36 150 

obuwie 
sportowe 

36 120 

 
W przypadku rękawic ochronnych dla konserwatorów sprzętu i urządzeń sportowych w ilości 
4 par na rok kalendarzowy zakupu dokonuje pracodawca. 
 
 



 
§ 2 

1. Po dokonaniu zakupu pracownik przedstawia dowód zakupu (faktura lub rachunek 
imienny ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownika) oraz wypełniony i podpisany 
przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wniosek o wypłatę 
ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego do 
Zespołu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej (załącznik nr 1 do Zarządzenia). 

2. W przypadku, gdy na fakturze / rachunku widnieje kwota wyższa niż wskazana w § 1, 
Uczelnia wypłaca ekwiwalent w wysokości kwoty wskazanej w § 1. 

3. W przypadku, gdy na fakturze / rachunku widnieje kwota niższa niż wskazana w § 1, 
Uczelnia wypłaca ekwiwalent w wysokości kwoty wskazanej na fakturze / rachunku. 

 
§ 3 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Z dniem wejścia w życie Zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie nr  R-0201-2/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie 
wysokości ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia 
roboczego dla wybranych stanowisk pracy. 

 
 
 
 
        REKTOR 
 
 

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 
 
 

               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


