
Zarządzenie Nr 14/2007 

Starosty Szydłowieckiego 

z dnia 2 kwietnia 2007 r. 

 

w sprawie: określenia zasad rozliczania kosztów podróŜy pracowników 

 

 Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U.  

z 1988 r. Nr 21 z 94, z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 

naleŜności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budŜetowej z tytułu podroŜy słuŜbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 

z 1990 r., z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 z 2006 r. Nr 227, poz. 

1661) z a r z ą d z a m, co następuje: 

 

§ 1 
 W celu ujednolicenia zasad rozliczania kosztów podróŜy pracowników Starostwa oraz 

jednostek organizacyjnych, których obsługę finansowo – księgową prowadzi Starostwo 

wprowadzam obowiązek rozliczania w/w podróŜy według następujących zasad: 

1) Na wniosek pracownika Starosta, Wicestarosta (Kierownik jednostki) przyznaje 

zaliczkę  na podstawie przedłoŜonego formularza zaliczki odciętego z druku polecenia 

słuŜbowego i podpisanego przez Starostę lub Wicestarostę (Kierownika jednostki) 

i Skarbnika Powiatu. 

2) Rozliczenie kosztów podróŜy przez pracownika jest dokonywane w terminie 14 dni 

od dnia zakończenia podróŜy. 

3) Do rozliczenia koszów podróŜy pracownik załącza dokumenty (rachunki, bilety 

przejazdu) potwierdzające poszczególne wydatki – nie dotyczy to diet oraz wydatków 

objętych ryczałtami. JeŜeli uzyskanie dokumentu (rachunku, biletu za przejazd) 

nie było moŜliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku 

i przyczynach braku jego udokumentowania. 

 

§ 2 

 Nie stosowanie zasad określonych w § 1 pkt 3 skutkować będzie niewypłaceniem 

kosztów za przejazd. 

 



§ 3 

 Zobowiązuję Naczelników Wydziałów Starostwa oraz Kierowników jednostek 

organizacyjnych, których obsługę finansowo – księgową prowadzi Starostwo 

do wprowadzenia powyŜszego Zarządzenia. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Naczelnicy Wydziałów Starostwa, 
2. Kierownicy jednostek 

− Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu, 
− Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, 
− Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu, 
− Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Szydłowcu, 
− Rodzinnego domu Dziecka w Wysokiej. 
 


