
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 172/21 

ZASADY 
używania do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy  

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Pracownicy Uniwersytetu mogą używać w celach służbowych samochodów osobowych 
niebędących własnością pracodawcy. 

2. Samochody, o których mowa w ust. 1, zwane dalej „samochodami” mogą być używane do: 
1) krajowych służbowych jazd lokalnych (tj. na terenie miasta lub gminy); 
2) krajowych służbowych podróży zamiejscowych (delegacje krajowe); 
3) zagranicznych podróży służbowych (delegacje zagraniczne). 

3. Zasady korzystania z samochodów w podróży służbowej (ust. 2 pkt 2 i 3) zostały określone  
w Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach. 

4. Pracownik korzystający z samochodu w celu odbywania służbowych jazd lokalnych,  
na podstawie zawartej umowy, może przewozić wyłącznie osoby będące pracownikami 
Uniwersytetu i w celu wykonania przez nie zadań służbowych. W przypadku naruszenia 
powyższego ustalenia, Uniwersytet nie będzie ponosić odpowiedzialności za zobowiązania 
wobec osób trzecich. 
 

§ 2 
1. Uniwersytet pokrywa koszty używania samochodów do celów krajowych służbowych jazd 

lokalnych na podstawie przyznanego limitu kilometrów i stawki za 1 km przebiegu, 
określonych w umowie na jazdy lokalne. 

2. Koszty używania samochodów są rozliczane w ramach środków przeznaczonych na ten cel  
w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu. 

3. Wszelkie koszty eksploatacji samochodów, w tym także naprawy w przypadku uszkodzenia 
podczas używania ich do celów służbowych, ponosi pracownik. 

 
§ 3 

1. Pracownik używający samochodu do celów służbowych musi legitymować się uprawnieniami 
do prowadzenia pojazdu oraz prawem użytkowania samochodu. 

2. Pracownik używający samochodu do celów służbowych musi posiadać aktualną umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), a ponadto powinien posiadać aktualne: 
1) ubezpieczenie autocasco (AC); 
2) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). 

3. Koszty związane z wyszczególnionymi w ust. 2 formami ubezpieczenia samochodu pokrywa 
pracownik. 

4. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia objęte tymi formami ubezpieczenia. 
5. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania samochodu 

prywatnego dla celów służbowych. 
 
 
 
 
 



II. Używanie samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych 
 

§ 4 
1. Używanie samochodu do jazd lokalnych odbywa się na podstawie umowy, której wzór 

stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Umowy nie mogą być zawierane z pracownikami, 
którzy stale dysponują samochodami służbowymi. 

2. Kwota ryczałtu wynika z iloczynu ustalonego w umowie limitu kilometrów na jazdy lokalne 
oraz stawki za 1 kilometr przebiegu. 

3. Miesięczny limit przebiegu kilometrów nie może być wyższy niż określony w rozporządzeniu 
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.). 

4. Decyzję w sprawie przyznania limitu kilometrów oraz stawki za 1 kilometr przebiegu 
(ryczałtu) podejmuje rektor na wniosek kanclerza. 

 
§ 5 

1. Zwrot kosztów z tytułu używania samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych 
pokrywany jest w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego, po złożeniu pisemnego 
oświadczenia pracownika o używaniu pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

2. Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności  
w pracy z powodu: 
1) choroby; 
2) urlopu; 
3) innej nieobecności (np. szkolenia, konferencji, kursu); 
4) podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin 

lub 
5) nieużywania samochodu z innych powodów (np. czasowej niesprawności). 

 


