
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 172/21 

 
UMOWA nr …/… 

dotycząca używania do celów służbowych  
samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy  

 
 

zawarta w dniu …………………… r. w Katowicach pomiędzy: 
Panią/Panem …………………………………………………………………………… 
zamieszkałą/ym ……………………………………………………………………………………………………………………,  
zwaną/ym dalej „Pracownikiem”, 
a 
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………… – Kanclerza, 
przy kontrasygnacie finansowej ………………………………. – Kwestora, 
zwanym dalej „Pracodawcą”. 

 
§ 1  

1. Pracownik oświadcza, że jest właścicielem/współwłaścicielem1 (posiada prawo do 
używania) samochodu osobowego marki ………………. o pojemności ………………. l  
nr rejestracyjny ………………., zwanego dalej „samochodem”. 

2. Pracownik oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do kierowania samochodem,  
o którym mowa w ust. 1. 

3. Pracownik oświadcza, że samochód określony w ust. 1 jest objęty:  
1) umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC); 
2) umową ubezpieczenia autocasco (AC)1; 
3) umową ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW)1. 

4. Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia objęte powyższymi formami 
ubezpieczenia, tj. OC, AC i NW, bez względu na to czy Pracownik posiada te 
ubezpieczenia, czy też ich nie posiada, z zastrzeżeniem, iż ubezpieczenie OC jest 
obowiązkowe. 

5. Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania samochodu 
prywatnego dla celów służbowych. 

6. Pracownik odpowiada za stan techniczny samochodu, jego sprawność i zużycie oraz 
oświadcza, że nie będzie miał żadnych roszczeń do Pracodawcy z tytułu szkód osobowych 
lub w mieniu, spowodowanych używaniem samochodu do celów służbowych. 
Wyłączenie odpowiedzialności Pracodawcy dotyczy wszelkich szkód na osobie i w mieniu 
Pracownika, jak również osób trzecich. 

 
§ 2  

Strony ustalają, że w celu wykonywania obowiązków służbowych wymagających użycia 
środka transportu Pracownik będzie używał samochodu określonego w § 1 ust. 1,  
a Pracodawca wyraża na to zgodę. 
 

§ 3  
1. Z tytułu użytkowania samochodu do celów służbowych Pracodawca ustala miesięczny 

limit kilometrów przebiegu na jazdy lokalne w wysokości ……… km  (słownie:………… km). 
2. Pracodawca ustala stawkę za 1 kilometr przebiegu w wysokości …………….. zł określoną  
                                                      
1 Niepotrzebne skreślić 



w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli  
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1462).  

 
§ 4  

1. Zwrot kosztów używania samochodu do celów służbowych następuje w formie 
miesięcznego ryczałtu obliczanego jako iloczyn miesięcznego limitu kilometrów na jazdy 
lokalne, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz stawki za 1 kilometr przebiegu, o której mowa 
w § 3 ust. 2. 

2. Pracodawca zobowiązuje się wypłacać miesięczny ryczałt pieniężny. Warunkiem 
wypłacenia ryczałtu jest złożenie przez Pracownika oświadczenia o używaniu do celów 
służbowych samochodu niebędącego własnością Pracodawcy według ustalonego wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2. 

3. W terminie do 15. dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu realizacji jazd 
określonych potrzebami Pracodawcy, dokonuje się wypłaty ryczałtu na rachunek 
bankowy Pracownika, pod warunkiem przekazania przez Pracownika rozliczenia 
wyjazdów w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. 

4. Szczegółowe zasady obliczania i wypłacania ryczałtu określają: 
1) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.). 

2) zarządzenie Nr …/21 z dnia … grudnia 2021 roku Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia Zasad używania do celów 
służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy. 

5. Zwrot kosztów używania samochodów do celów służbowych podlega opodatkowaniu. 
Przychody z tytułu ryczałtów za używanie do celów służbowych samochodów 
niebędących własnością pracodawcy nie są zaliczane do podstawy wymiaru składek  
z tytułu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.  

6. Przychody z tytułu ryczałtów za używanie do celów służbowych samochodów lub innych 
środków lokomocji niebędących własnością pracodawcy są uwzględniane w „Informacji  
o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek 
dochodowy” – PIT 11, sporządzanej przez Dział Płac. 

 
§ 5  

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony, tj. od dnia ………………. r. do dnia ………………. r. 
2. Niniejsza umowa rozwiązuje się z dniem: 

1) utraty przez Pracownika prawa do dysponowania samochodem, o którym mowa  
w § 1 ust. 1, co jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Pracodawcy na piśmie; 

2) utraty przez Pracownika uprawnienia do kierowania samochodami, co jest 
zobowiązany niezwłocznie zgłosić Pracodawcy; 

3) rozwiązania stosunku pracy; 
4) upływu okresu pełnienia funkcji stanowiącej podstawę przyznania ryczałtu. 

3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem 
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 

4. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 



§ 6  
Pracodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości (zwiększenia lub zmniejszenia) 
limitu określonego w § 3 ust. 2 na mocy jednostronnego, pisemnego oświadczenia 
Pracodawcy, z mocą obowiązującą od kolejnego okresu rozliczeniowego. 
 

§ 7  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) zarządzenie Nr …/21 z dnia … grudnia 2021 roku Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia Zasad używania do celów 
służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy; 

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740,  
z późn. zm.); 

3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.). 

 
§ 8  

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego treścią umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Katowicach. 
 

§ 9  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
 
                           Pracownik                                                                         Pracodawca 
 
 
                …………………………………                                                     …………………………………    


