ZARZĄDZENIE NR 35/2020/2021
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
z dnia 7 maja 2021 r.
w sprawie zasad korzystania ze środków transportu do celów służbowych
Na podstawie 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)
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. Poz. 271 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
§1
1. Pracownik Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, zwany dalej pracownikiem
odbywa podróż służbową na podstawie wydanego pisemnego polecenia wyjazdu
służbowego, zwanego dalej delegacją.
2. Delegacje wystawiane są przez pracownika sekretariatu szkoły i podpisywane przez
dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, zwanego dalej dyrektorem.
3. Pracownik sekretariatu szkoły prowadzi ewidencję delegacji.
§2
1. Dopuszcza się odbycie przez pracownika więcej niż jednej podróżny służbowej na
podstawie tej samej delegacji, w przypadku odbywania podróży służbowej do tej samej
miejscowości przez kolejne dni.
§3
1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa dyrektor.
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§4
Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa dyrektor.
Podstawowym środkiem transportu do odbycia podróży służbowej jest przejazd
komunikacją samochodową, przejazd pociągiem II klasy.
Określając środek transportu należy kierować się zasadą racjonalizacji kosztów podróży,
charakterem podróży, trudnością przejazdu.
Jeśli wskazanym (na wniosek pracownika) środkiem transportu jest samochód
prywatny, pracownik jest zobowiązany do wpisania na druku delegacji danych
samochodu obejmujących: pojemność skokową silnika i numer rejestracyjny pojazdu.
Wniosek, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Pracownicy, którzy chcą odbyć podróż służbową jednym samochodem prywatnym,
składają wspólne oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5
1. Fakt odbycia podróży służbowej wymaga potwierdzenia dokonanego na druku delegacji
w miejscu pobytu, będącym celem podróży służbowej.
2. W przypadku niemożności potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik
podpisuje na delegacji oświadczenie o odbyciu podróży służbowej.
3. Brak potwierdzenia pobytu służbowego w sposób wskazany w ust. 1 lub 2 stanowi
podstawę do odmowy przyjęcia delegacji do rozliczenia.

§6
1. Z tytułu podróży służbowej pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów
oraz inne należności w wysokości i na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawa, z uwzględnieniem uregulowań zawartych w niniejszym zarządzeniu.
2. Pracownikowi, odbywającemu podróż służbową prywatnym środkiem transportu,
przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów
przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, która wynosi 50% stawki określonej w
rozporządzeniu 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, zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku, co na dzień wejścia w życie
niniejszego zarządzenia wynosi odpowiednio:
1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,26 zł;
2) samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 0,42 zł;
3) dla motocykla – 0,12 zł;
4) dla motoroweru – 0,07 zł;
3. Liczbę kilometrów przejechanych samochodem prywatnym podaje się na druku
polecenia wyjazdu służbowego przy rozliczaniu zwrotu kosztów, o których mowa w ust.
1, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obiegu dokumentów finansowo –
księgowych, obowiązującymi w szkole.
4. Podróż służbową samochodem prywatnym należy odbywać najkrótszym połączeniem
drogowym.
5. Zmiana trasy, w przypadkach uzasadnionych, może być uwzględniona przy rozliczaniu
delegacji za zgodą pracodawcy.
6. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, w czasie używania przez pracownika
samochodu prywatnego do celów służbowych, pracodawca nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
7. Pracownikowi, odbywającemu podróż służbową środkiem transportu innym niż
samochód prywatny, przysługuje zwrot kosztów przejazdu na podstawie dołączonych
do rozliczenia delegacji dowodów poniesionych wydatków (biletów).
8. Niemożność przedłożenia dowodów poniesienia wydatków, o których mowa w ust. 6
umotywowana przez pracownika ich utratą (zgubieniem), może stanowić podstawę do
odmowy zwrotu tego typu kosztów, jako nieponiesione.
§7
1. Pracownik przedkłada delegację do rozliczenia w terminie 7 dni od zakończenia podróży
służbowej, a w przypadku delegacji obejmującej kilka wyjazdów służbowych – w
terminie 7 dni od zakończenia ostatniego wyjazdu objętego tą delegacją, załączając
wszystkie posiadane dowody poniesionych wydatków (m. in. bilety, faktury lub rachunki
za nocleg, opłaty parkingowe).
2. Przy delegacjach na szkolenia, kursy wymagane jest również zgłoszenie na szkolenie,
zawierające m. in. datę, miejsce, harmonogram szkolenia.
3. Brak potwierdzenia wydatków związanych z podróżą, wskazanych w ust. 1 lub 2 stanowi
podstawę do odmowy przyjęcia delegacji do rozliczenia.
§8
1. Terminy przedłożenia delegacji do rozliczenia, określone w § 7 są dla pracownika
wiążące a ich niedotrzymanie może być podstawą do odmowy przyjęcia delegacji do
rozliczenia.

2. W przypadku urlopu lub usprawiedliwionej nieobecności pracownika powodującej
niemożność dotrzymania terminu określonego w § 7, termin do złożenia delegacji do
rozliczenia ulega przedłużeniu do dnia powrotu pracownika do pracy.
3. W przypadku niedotrzymania terminu do złożenia delegacji do rozliczenia z przyczyn
innych niż urlop, o możliwości dokonania zwrotu kosztów objętych delegacją decyduje
pracodawca.
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§9
Pracownik składa delegację do rozliczenia w sekretariacie szkoły.
Pracownik sekretariatu szkoły odnotowuje datę zwrotu delegacji.
Dyrektor dokonuje sprawdzenia delegacji pod względem merytorycznym i stwierdza
wykonanie polecenia wyjazdu służbowego.
Sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym delegacji i załączonych do niej
dowodów poniesienia kosztów dokonuje referat księgowości.
Zwrot poniesionych kosztów i wypłata innych świadczeń związanych z podróżą
służbową następuje przelewem na konto bankowe pracownika.

§ 10
Powyższe postanowienia do zarządzenia będą realizowane pod warunkiem posiadania
środków finansowych na ten cel.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, a w przypadku gdy przepisy te nie znajdują zastosowania, decyzje podejmuje
pracodawca.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do delegacji wystawionych
po tym dniu.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 35/2020/2021
dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
……………………………………………….

Kudowa-Zdrój, dnia ………………

(IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY)

……………………………………………………………….
(STANOWISKO)

WNIOSEK
O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYCIE PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
PRYWATNYM SAMOCHODEM OSOBOWYM
Proszę o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej własnym środkiem transportu,
zgodnie z zasadami używania samochodu prywatnego jako środka transportu do odbycia
podróżny służbowej, określonej w zarządzeniu nr 35/2020/2021 dyrektora Zespołu Szkół
Publicznych im. Jan Pawła II w Kudowie- Zdroju z dnia 7 maja 2021 r.
1. Data, miejsce i cel wyjazdu ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Środek transportu: samochód marki ………………………………………………………………………………….
nr rejestracyjny …………………………………… poj. skokowa: ………………………………………………………..
stanowiący moją własność.
3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi.
………………………………………………………….
rodzaj dokumentu

………………………………………………………….
wydany przez – rodzaj dokumentu

………………………………………………………….
kategoria

…………………………………………………………..
data wydania

4. Oświadczam, że stan mojego zdrowia nie uniemożliwia mi prowadzenia pojazdów
samochodowych.
5. Oświadczam, że znane są mi zasady zawarte w zarządzeniu nr 35/2020/2021 dyrektora
Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
korzystania ze środków transportu do celów służbowych
………………………………………………
podpis wnioskodawcy

…………………………………………………………………………
zgoda dyrektora ZSP im. Jana Pawła II

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 35/2020/2021
dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
Kudowa-Zdrój, dnia ………………
OŚWIADCZENIE
PRACOWNIKÓW ŁĄCZĄCYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE W TYM SAMYM KIERUNKU
TYM SAMYM ŚRODKIEM TRANSPORTU

1. Wyrażam zgodę na odbycie podróży służbowej samochodem marki …………………………… ……o
nr rejestracyjnym ………………………z pracownikiem …………………………………………………………..
udającym

się

w

ramach

podróży

służbowej

do:…………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr delegacji ……………………..
………………………………………………..
podpis

2.

Wyrażam

zgodę

na

odbycie

podróży

służbowej

moim

samochodem

marki ………………………………………………… o nr rejestracyjnym ………………………………………………….
z pracownikiem ……………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

udającym się w ramach podróży służbowej do: ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr delegacji ………………………….

……………………………………………….
podpis

