ZARZl\DZENIE Nr 20/2013
WOJTA GMINY SOCHOCIN
Z dnia 25 rnarca 2013 roku
w sprawje zasad rozli~zapia kQsztow ?Wi&Z8l}ych Z podroiarni srui;.boWY.rni
pracowmkow Urz~du. limmy" .kierlownikOW]edfiostek orgamzacyjnych gminy
oraz samorz'tdowych mstytucJI ku tury
Na Qodstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzadzie gminnym
{tL Uz.U.Nr 142 z 2001 roku, poz.l591 z pOm. zm.), rozpoJ?4dzenia Ministra Pracy
1 Polity14 Sp<:?lecznej 'f dnia 29 stY9znia 20P roku w sprawie.l}aleznosci T!rzyslug1!j&.cycq
pracowmkoWl zatrudnionemu w p~stwowellub samorz&.doweJ Jednostce slery pudzetoweJ
z tytulu "QodroZy sluZbowej (Dz.U. poz. 167) oraz rozporZ&.dienia Ministra Inftast:ruk:twj
z dnia 25 marca 2002 rOKU w sprawie waiunkow ustalama oraz sp<?sobu dokonywania
zwrotu kosztow tJ?y\yania do celow sluZbo\.V}'ch samochodow osoboW)'ch, motocy~li
i motorow~row nieb~d'tcych wlasnosci&. pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z pom.zm. ),
zarz&.dza Sl~, co nast~puJe:

§ 1. 1 .PodroZ&. sluZbow&. jest wykonanie zadania pracowniczego okreslonego przez
WOJta Gminy poza miejscowosci~ w ktorej znajduje si~ siedziba pracodawcy w terminie
i w miejscu okieslonym w polecemu wyjazdu sluZoowego.
2.
Pracownicy
odb~aj&. podroze sluZbowe na p<?dstawie pisemnego
polecenia wyjazdu sfuzbowego wydanego przez Wojta Gminy lub osob~ upowaZIlionl:\:..
3. W p!!)'J)adku, gdy udajl:\:.cym si~ w podroz jest Wojt Gmin,Y., deleguj&.cym jest
pracownik wykonujl:\:.cy czynnosci z zakresu prawa pracy wobec Wojta.

§ 2.1.Miejscem
pracodawcy.

rozpoc~cia

i zakonczeniapodroZy sluZbowej jest miejscowose siedziby

2. W uzasadnionych przypadkach Wojt Gminy moze wyrazie zgod~ na rozpoc~ie
podroZy sluZbOwej z mlejscowosci stalego lub czasowego pobytu pracownika.
3. Nie uznaje si~ za podr6z sluZbow&. delegowania pracownika do miejscowosci jego
stalego lub czasowego pobytu.

•

§ 3.1.Wyjazd sluZbo-..vy winien bye potwierdzony na druku polecenia wyjazdu
shiZbowego przezjednostk~, do ktorej pracoWnik. zostal delegowany.
2.
W
przypadku braku potwierdzenia, wykonanie zadania potwierdza
przelozony delegowanego pracowIrika.

§ 4.1. Srodek transportu wlaSci~ do odbycia podroZy sluzbowej okresla w poleceniu
wyjazdu sluZbowego Wojt Gminy lub osooo up<?waZIliona, kierujqc si~ zasa~
ragqnalizacji kosztow podioZy z uwzgl~dnieniem jej charakteru i utrudnien zwi~ych
z dOJazdem.
2. PodstawO\yymi srodkami transportu do odbycia podro~ sluZbowej do
polozonych poza siedzib&. pracodawcy s&. pub hczne srodki komumkacji
publlczneJ.
.

miej~cow9Sci

3. Zwrot kosztow przejazdu w czasie krajowej podroZy sluZbowej obejmuje cen~ biletu
srodka. tr:ru.:tsportu oKreslol}ego w polecemu wyjazdu sluzbowegq l~cznie z cen&. b.ile1t!
upowazD,laJ&.c~go . do mleJsca rezerwowanego z uwzgl~dmel}lef!1 przyslu~J&.ceJ
pracownl~oWl Ulgl na dany srodek transportu, bez wzgl~du na to, z Jaklego tytulu ulga ta
przysluguJe.
4. Delegowany pracownik moze na wlasn&. odpowiedzialnose dokonac zmiany srodka
transportu na inny niz zalecony. W takim przypadKu pracownik sklada wraz z rozhczeniem
kosztow podr6Zy stosowne oswiadczenie (zall:\:.cznik or 1 do niniejszea;o ~dzenia).
Nalezuy zwrotkosztow przelazdu nie moZe wowczas przewyzszac OboWlqzuj&.cej ceny
biletu na przejazd zaleconym srodkiem transportu.

5. W pr:zypadku przejazdu srodkiem transportu drozs~m niz okreslony' w poleceniu
':."Yjazdu. shiZbowego kritj9wegoi r6Znic~ mi~d?:Y c~nll biletu srodka komunik~cjl uZytego
do przejazdu, a cenll btletu srodka komurukacJl wskazanego w polecemu WYjazdu
sluZbowego pokrywa pracownik.
§ 5.1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika ( zalllCznik nr 2 do
niniejszego zarZlldzenia), Wojt Gminy lub osoba upowamiona moze wyrazic zgod~ na
odbycie podr6Zy sluZbowej samochodem nieb¢llcego wlasnoscill pracodawcy.

2. Podr6z sluZbowa samochodem nieb~dllcego wlasnoscill pracodawcy }Jowinna odbyc
najkr6tsZll tras~ kt6rej bez uzasadnionych powod6w nie naleZy wydluZac.

si~

3. Pracownik udajllCY si~ w podr6z samochodem nieb~dacego wlasnosciA pracodawcy.
rozli~~jllc koszty poar6~, sklada dokument ewidencji przebiegu pojazdu (:ZaI:llcznik nr 3
do mmejszego zarZlldzerua).
4. Ustala si~ stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uZywanego do cel6w
sluZbowych nieb¢llcego wlasnoscill pracodawcy w wysokosci:
samochodu osobowego 0 pojemnosci skokowej do 900 cm3 - 0,37 zl,
3
2) dla samochodu osobowego 0 pojemnosci skokowej powyzej 900 cm - 0,59 zl
1) dla

•

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarzqdzeniem majll zastosowanie
przepisy !ozpo~dz~tPa Ministra. Pracy i PolityKi. Spo~ecznej z .dnia 29 styc~a 2013 .roku
w spraWle naleznoscl p~slu..guillcych pracownlkowl zatrudnionemu w ~panstwoweJ lub
samofZ:tdowej jednostce stery DuOietoweJ z tytulu podr6Zy sluZbowej (Dz.O. poz. 167).
§ 7. Traci moc Zarzlldzenie Nr 1712011 W6jta Gminy Sochocin z dnia 10 marca 2011
roku w sprawie w sprawie zasad rozliczania koszt6w ZWl~ych z podr6:iami sluZbowymi
pracownik6w Urz~du G~y, kierownik6w jednostek: organizacyjnych gminy oraz
samofZ:tdowych
mstytucJl kultury.

wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§ 8. ZaI'Z<ldzenie
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