
ZARZĄDZENIE Nr 161 /2008
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

z dnia 23 grudnia 2008 roku

w  sprawie  zwrotu kosztów przejazdu pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.   z 
tytułu podróży służbowej

            Na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy     i Polityki 
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. 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.) 
zarządza się, co następuje:

§1. 1. Podstawowym środkiem do odbycia  podróży służbowej są pojazdy komunikacji publicznej: 
PKS i PKP.

      2.    Zwrot kosztów  podróży następuje na podstawie biletów, bądź w przypadku ich 
uzasadnionego braku – na podstawie oświadczenia pracownika zawierającego godziny wyjazdu i 
powrotu z podróży wraz ze wskazaniem przyczyny nie załączenia biletów.

§ 2. 1. Na ustny wniosek pracownika  osoba reprezentująca pracodawcę może wyrazić zgodę na 
odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym.

2. Zgoda na przejazd samochodem prywatnym może zostać udzielona w  przypadku 
występowania jednej  z poniższych okoliczności:

1) brak możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej w wyznaczonym czasie,
2) konieczność załatwienia sprawy w trybie bardzo pilnym,
3) załatwianie spraw wymagających pobytu w kilku różnych miejscach,
4) wspólny wyjazd co najmniej 2 osób,
5) konieczność przewiezienia znacznej ilości materiałów.

3. Zgoda może zostać udzielona także na ustny wniosek pracownika nieuzasadniony żadną z 
okoliczności podanych w ust. 2, wynikający z chęci skorzystania z wygodnej 
formy odbycia podróży i skróceniu czasu podróży.

4. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu odbywanego w przypadkach podanych 
w ust. 2 ,  w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za 
jeden km przebiegu, określoną na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy 

      z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 Nr 125, poz. 874 ze 
zm.) 
5. Zwrot kosztów przejazdu odbywanego w sytuacji opisanej w ust. 3 następuje 
      z zastosowaniem stawki za jeden km stanowiącej 60 % stawki określonej w ust. 4.
6. Zastosowane zwrotu kosztów przejazdu za km w wysokości określonej w ust. 4 lub 
    w ust. 5 potwierdza delegujący na druku delegacji.
7. Delegację należy rozliczyć w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia.
8. Zwrot kosztów delegacji następuje na konto najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jej 
    rozliczenia.
9. Pracownik jest zobowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Zastępcy Burmistrza i Skarbnikowi Gminy Książ Wlkp.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.


