
Zarządzenie Nr 214/2012 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 20 listopada 2012 roku 

 

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności 

pracodawcy użytego do obycia podróży służbowej przez pracowników samorządowych Urzędu 

Gminy Sieroszewice  

 

Na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  19 grudnia 

2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236 poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§1.Używanie przez pracownika samochodu prywatnego na przejazd w podróży służbowej odbywa się 

na podstawie wniosku pracownika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, za zgodą 

Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy. 

 

§2.1. Z tytułu używania prywatnego samochodu w podróży służbowej, pracownikowi przysługuje 
zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za 
jeden kilometr określoną w ust.2,  biorąc pod uwagę pojemność skokową silnika.  
2.Ustala się następujące wysokości stawek stosowanych do rozliczania podróży służbowych własnym 
środkiem transportu: 
 – 0,5214  zł za 1 km dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, 

 – 0,8358  zł za 1 km dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3. 

§3. Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie sporządzonej przez pracownika „ewidencji 

przebiegu pojazdu” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§4.Pracodawca nie odpowiada wobec pracownika za poniesioną przez niego szkodę  w związku                         

z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych. 

§5.1. W przypadku uzasadnionych potrzeb zwrotowi podlegają również inne wydatki związane             

z używaniem samochodu prywatnego np. opłata za przejazd płatna autostradą, opłata za korzystanie 

z parkingu. 

2. Do rozliczenia wydatków pracownik zobowiązany jest załączyć dokumenty (rachunki) 

potwierdzające poszczególne wydatki. 

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.   

§7.Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.  

 

 

 

 



UZASADNIENIE do 

Zarządzenia Nr 214/2012 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 20 listopada 2012 roku 

 

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności 

pracodawcy użytego do obycia podróży służbowej przez pracowników samorządowych Urzędu 

Gminy Sieroszewice  

Zgodnie §5 ust.3  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 

roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej na obszarze kraju na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd                

w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku 

pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych 

kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu ustaloną przez pracodawcę, która nie może być 

wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art.34 a ust.2 ustawy z dnia 6 września 

2001 roku o transporcie drogowym.  

W związku z utrudnionymi dojazdami środkami komunikacji publicznej pracowników Urzędu 

Gminy Sieroszewice   na szkolenia, narady itp. wprowadza się zarządzenie, w którym określa się 

wysokość stawki za jeden kilometr dla samochodów prywatnego używanego do odbycia podróży 

służbowej.  


