
 
ZARZĄDZENIE NR  41/2009  

STAROSTY SZYDŁOWIECKIEGO 
z dnia   14  września 2009 r. 

 
w sprawie: ustalenia warunków oraz dokonywania zwrotu kosztów do celów 
słuŜbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy przez 
pracowników starostwa powiatowego w Szydłowcu oraz kierowników/dyrektorów 
jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego w jazdach lokalnych. 
 
 

Na podstawie art. 35 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (tj. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 1  ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z 
dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
uŜywania do celów słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271  ze zm.) z a r z ą d z a m  co następuje: 

 
§ 1 

Zarządzenie określa zasady korzystania, sposób rozliczania kosztów uŜywania samochodu 
prywatnego do celów słuŜbowych w jazdach lokalnych (miejscowość, w której znajduje się 
siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy). 

 
§ 2 

Podstawą korzystania z samochodu prywatnego do celów słuŜbowych jest zawarcie  umowy 
cywilno-prawnej pomiędzy pracownikiem starostwa lub kierownikiem/dyrektorem jednostki 
organizacyjnej powiatu ze Starostą Szydłowieckim. Wzór  umowy stanowi załącznik nr 1 
do zarządzenia. 
 

§ 3 
Podstawą zawarcia umowy, o której mowa w § 2 jest przedłoŜenie stosownego wniosku pracownika 
oraz kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, z którego zamierza korzystać. W przypadku kiedy 
samochód nie stanowi wyłącznej własności wnioskodawcy do umowy naleŜy dołączyć pisemną 
zgodę właściciela lub współwłaściciela pojazdu na korzystanie  przez pracownika z tego pojazdu do 
celów słuŜbowych w jazdach lokalnych. 
 

§ 4 
 

W przypadku zbycia pojazdu o którym mowa w § 3, pracownik jest zobowiązany powiadomić o 
tym niezwłocznie pracodawcę nie później niŜ w ciągu 7 dni od dokonania zbycia pojazdu. Dalsze 
korzystanie z samochodu do celów słuŜbowych uzaleŜnione jest od zawarcia stosownego aneksu do 
umowy.  

§ 5 
 
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu realizują słuŜbowe wyjazdy ze środków budŜetu 
będących w dyspozycji starostwa powiatowego a kierownicy/dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
ze środków budŜetu będących w dyspozycji kierowanej jednostki. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

§ 6 
 

1. Z tytułu uŜywania samochodu prywatnego do celów słuŜbowych w jazdach lokalnych 
pracownikowi przysługuje ryczałt miesięczny obliczony jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu, 
której mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów 
słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy (Dz.U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.), i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na 
jazdy lokalne zgodnie z § 3 ust.2 niniejszej umowy. 

2. Pracodawca ustala odrębnie dla kaŜdego pracownika miesięczny limit kilometrów na jazdy 
lokalne. 

3. Wysokość kosztów uŜywania pojazdu Pracownikowi będzie obliczana w kaŜdym miesiącu za 
miesiąc poprzedni, po złoŜeniu przez Pracownika oświadczenia o uŜywaniu przez niego 
samochodu prywatnego, o którym mowa w § 1, do celów słuŜbowych. Wypłata kosztów 
następuje w terminie 14 dni od daty złoŜenia oświadczenia, o którym mowa wyŜej. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

4. Kwotę ustalonego ryczałtu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy  zmniejsza się o 1/22 
za kaŜdy dzień roboczy nieobecności w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróŜy 
słuŜbowej Pracownika trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za kaŜdy 
dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów słuŜbowych. 

5. Kwota do wpłaty jest pomniejszana o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych 
według obowiązującej stawki.  

§ 7 
 

Traci moc Zarządzenie Nr 18/2007 Starosty Powiatu Szydłowieckiego z dnia  20 kwietnia 2007 r. w 
sprawie zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowej samochodem osobowym niebędącym własnością 
pracodawcy, oraz Zarządzenie Nr 18/2008 Starosty Powiatu Szydłowieckiego z dnia 19 czerwca 
2008 r. w sprawie zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowej samochodem osobowym niebędącym 
własnością pracodawcy w jednostkach organizacyjnych powiatu Szydłowieckiego. 

 
§ 8 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu. 

 
§ 9 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
01 października 2009 r.  


