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ZarzadzenieNr2/2011
Starosty Slawienskiego
z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia w 2011 r. stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla
celow rozliczania kosztow podrozy sluzbowej pracownika odbytej samochodem osobowym
niebe^dqcym wtasnosciqpracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczen z tego tytutu
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzajdzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z pozn. zm. ), w zwiazku z § 5 ust. 3
rozporzajdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
wysokosci

oraz

warunkow

ustalania

naleznosci

przyshigujajsych

pracownikowi

zatrudnionemu w panstwowej lub samorzajdowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy
sluzbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z pozn. zm.)
zarzajdzam co nast^puje:
§11. Na wniosek pracownika pracodawca moze wyrazic zgod$ na przejazd w podrozy
sluzbowej samochodem osobowym nieb?dajcym wlasnoscia^pracodawcy.
2. Wzor wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi zalajoznik nr 1 do niniejszego
zarzajdzenia.
§2.
1. Zgod? na przejazd w podrozy sluzbowej samochodem osobowym, nieb?dajcym
wlasnoscia^ pracodawcy, wyraza Starosta Slawienski na druku ,,Polecenie wyjazdu
shizbowego".
2. Ewidencj?

drukow

,,Polecenie

wyjazdu

shizbowego"

prowadzi

Wydzial

Organizacyjno - Prawny osobno dla pracownikow Starostwa i dla kierownikow
jednostek organizacyjnych powiatu.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych, ktorych kierownicy zobowiajzani sa^ do stosowania
niniejszego zarzajdzenia, stanowi zalajcznik nr 2 do niniejszego zarzajdzenia.
4. Polecenie wyjazdu shizbowego dla Wicestarosty, czlonkow Zarzajdu Powiatu,
kierownikow jednostek organizacyjnych powiatu slawienskiego oraz pracownikow
Starostwa Powiatowego w Slawnie podpisuje Starosta Slawienski, bajdz osoba przez
niego upowazniona.

§ 3.

Dla celow rozliczenia podrozy sluzbowej pracownika odbytej

samochodem

osobowym nie b^dajsym wlasnoscia^ pracodawcy ustala si? stawki za jeden kilometr
przebiegu samochodu osobowego w wysokosci:
1) 0,40 zl dla samochodu osobowego o pojemnosci skokowej silnika ponizej 900
cm3,
2) 0,50 zl dla samochodu osobowego o pojemnosci skokowej silnika powyzej 900
cm3.
§ 4.

Rozliczenie kosztow wyjazdu sklada si§ do Wydziahi Finansow Starostwa
Powiatowego w Slawnie lub do wlasciwych dzialow ksi^gowosci jednostki, w ci^gu
14 dni od dnia zakonczenia podrozy shizbowej.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarzajdzeniem stosuje si§ przepisy
rozporzajdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci

przyshigujacych

pracownikowi zatrudnionemu w pansrwowej lub samorzadowej jednostce sfery
budzetowej z tytuhi podrozy shizbowej na obszarze kraju. ( Dz. U. Nr 236, poz. 1990
z pozn. zm.).
§ 6.

Wykonanie zarzajdzenia powierza si^ Sekretarzowi Powiatu.

§ 7.

Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia, z moca_ obowiajzuja_ca^ od dnia
1 stycznia2011 r.

Wisniozvski

WYDZIALL
Organizae^jno-Prawnego

CO,/
Ewa TjotneUn-Czajkowska

Zalajcznik nr 1 do Zarzajdzenia Nr 2/11
Starosty Slawienskiego z dnia 10 stycznia 2011 r.

imi§ i nazwisko)

(stanowisko)

Wniosek o wyrazenie zgody na przejazd samochodem w podrozy sluzbowej
1. Proszq; o wyrazenie zgody na przejazd samochodem prywatnym w podrozy sluzbowej do

w terminie
w celu
2. Oswiadczam,

iz

podroz

sluzbowa^

odbe^

wlasnym

samochodem

nr rejestracyjny
skokowej silnika

marki

o pojemnosci

cm3.

3. Oswiadczam, ze szkody powstale w wyniku wypadku drogowego lub w zwiajzku
z uzywaniem samochodu do celow shozbowych pokryj? wylajcznie z wlasnych srodkow
lub z niojej polisy ubezpieczeniowej OC, AC i NW.
4. Przyjmuj^ do wiadomosci, ze nie przysluguje mi od pracodawcy odszkodowanie za utrat^
lub uszkodzenie samochodu uzywanego do celow sluzbowych, powstale wskutek
wypadku przy pracy w czasie jego uzytkowania do celow shozbowych.

(miejscowosc, data i podpis wnioskodawcy)

ZalajDznik nr 2 do Zarzajdzenia Nr 2/11
Starosty Slawienskiego z dnia 10 stycznia 2011 r.
Wykaz jednostek organizacyjnych, ktorych kierownicy zobowiazani
do stosowania przedmiotowego Zarz^dzenia

LP.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

1

Dom Dziecka w Darlowie

76-150Darlowo
ul. Morska 78

2

Muzeum - Zamek Ksiajzajt Pomorskich
w Darlowie

76-150Darlowo
ul. Zamkowa 4

3

Wielofunkcyjna Placowka Opiekunczo
- Wychowawcza w Slawnie
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Slawnie

76-100Slawno
ul. Cieszkowskiego 4

5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Slawnie

76-100Slawno
ul. Sempolowskiej 2

6

Powiatowy Urzajd Pracy w Slawnie

76-100Slawno
ul. Sempolowskiej 2a

7

Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Mlodziezy
Niepelnosprawnej w Slawnie

76-100Slawno
ul. Kopernika 9

8

Specjalny Osrodek
Szkolno - Wychowawczy
w Podgorkach

Podgorki 30
76-129 Ostrowiec

9

Zarzaji Drog Powiatowych w Slawnie

76-100Slawno
ul. Sempolowskiej 2a

10

Zespol Szkol Agrotechnicznych
w Slawnie

76-100Slawno
ul. Sempolowskiej 2

11

Zespol Szkol Morskich w Darlowie

76-150Darlowo
ul. Szpitalna 1

12

Zespol Szkol w Slawnie

76-100SJawno
ul. Cieszkowskiego 4

13

Zespol Szkol Zawodowych w Slawnie

76-100Slawno
ul. I Pulku Ulanow 1 1

14

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Slawnie

76-100Slawno
ul. Sempolowskiej 2a

4

76-100Slawno
ul. Gdanska 24

