
ZARZĄDZENIE Nr 12 /2018

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie 
z dnia 12 lipca 2018 roku

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów krajowych podroży służbowych w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Dęblinie

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podroży służbowej (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 167 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), zarządzam co 
następuje:

§!•
1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca, kierując się zasadą 

racjonalizacji kosztów podróży z uwzględnieniem jej charakteru, czasookresu i utrudnień 
związanych z dojazdem.

2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu 
(w przypadku transportu kolejowego - w drugiej klasie pociągu osobowego) 
z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu.

3. W przypadku odbycia podróży środkami komunikacji publicznej podstawą do rozliczenia 
są bilety.

§2.
1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży 

samochodem niebędącym własnością pracodawcy - wzór wniosku stanowi załącznik 
nr 1 do zarządzenia.

2. Pracownik może złożyć wniosek ze wskazaniem pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dęblinie odbywających podróż służbową razem z nim. Złożenie wniosku 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez kierującego na przewóz wskazanych 
pracowników.

3. Refundacja kosztów wykorzystania samochodu niebędącego własnością pracodawcy przez 
pracownika w podróży służbowej, następuje w wysokości stanowiącej iloczyn 
przejechanych kilometrów przez podane niżej stawki za jeden kilometr przebiegu dla 
samochodu osobowego:

o
a. o pojemności skokowej silnika do 900 cm -  0,40 zł,
b. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3- 0,50 zł



4. Jeżeli kilku pracowników odbywa podróż jednym samochodem, koszty przejazdu rozlicza 
tylko pracownik, który złożył wniosek o użycie do celów podróży służbowej samochodu 
niebędącego własnością pracodawcy.

5. Podróż służbowa samochodem niebędącym własnością pracodawcy powinna odbyć się 
najkrótszą trasą, której bez uzasadnionych powodów nie należy wydłużać.

§3.
1. Pracownik, który użył do celów podróży służbowej samochód na zasadach określonych 

w § 2, zobowiązany jest do złożenia wraz z rozliczeniem kosztów podróży służbowej 
oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia kosztów podróży w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia podróży.

3. Pracodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu uszkodzenia, 
zużycia lub innych zdarzeń losowych samochodu osobowego niebędącego własnością 
pracodawcy w związku z jego użyciem do celów służbowych.

§4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167 
z późn. zm.)

§5.

Traci moc zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie Nr 10/2015 
z dnia 04 września 2015

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia nr 12/2018 

z dnia 12.07.2018r

Wniosek pracownika o zezwolenie
na użycie do celów podróży służbowej samochodu niebędącego własnością pracodawcy

Proszę o zezwolenie na użycie do celów podróży służbowej w dniu

........................................do ................................................................  samochodu prywatnego

marki ............................  o nr rejestracyjnym .................................... , ze względu na

Jako pasażerowie podróż odbędą ze mną pracownicy:

1................................................................... .........................................
imię i nazwisko pracownika pasażera podpis pracownika pasażera

2................................................................................  ................... ............. ...............
imię i nazwisko pracownika pasażera podpis pracownika pasażera

3.
imię i nazwisko pracownika pasażera podpis pracownika pasażera

podpis pracownika

Wyrażam zgodę na skorzystanie z samochodu prywatnego Pani/a

........................................................................... jako środka transportu do celów podróży

służbowej w dniu...................................................d o ................................................
(miejscowość)

Wyjazd w dniu.......................................; powrót w dniu...............................

podpis kierownika



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia nr 12/2018 

z dnia 12.07\2018r.

Oświadczenie pracownika
o użyciu do celów podróży służbowej samochodu niebędącego własnością pracodawcy

Oświadczam, że do celów podróży służbowej wskazanej w delegacji

nr ........................... z dnia ................................................... użyłem jako środka transportu

samochodu prywatnego marki ................................................. o nr rejestracyjnym

.......................................................... poj. silnika.................................

1. Liczba przejechanych kilometrów: .............................x ...............1 zł = ............... zł

podpis pracownika

Zaliczono do kosztów podróży służbowej kwotę 
Słownie...............................................................

podpis Głównego Księgowego

1 Wpisać odpowiednio: 0,40 zł -  dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm’
0,50 zł -  dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3


