
                                                   Zarządzenie Nr V/279/W/2010 
                                 Wójta Gminy Zębowice  z dnia 01 kwietnia 2010 r.
              w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróŜami 
              słuŜbowymi pracowników Urzędu Gminy Zębowice

           Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm),rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania naleŜności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze  kraju
( Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.),  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
naleŜności przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju
 (Dz. U. Nr 236, poz.1991 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia
25 marca 2002 roku 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.)
zarządzam:

                    I.  Postanowienia ogólne 

1. PodróŜą słuŜbową jest wykonanie zadania określonego przez Wójta Gminy Zębowice
poza siedzibą pracodawcy w terminie i w miejscu określonym w poleceniu wyjazdu
słuŜbowego.
2. Pracownicy odbywają podróŜe słuŜbowe na podstawie polecenia wyjazdu słuŜbowego
podpisanego przez Wójta Gminy lub osobę przez niego upowaŜnioną. W przypadku gdy
udającym się w podróŜ jest Wójt Gminy, delegującym jest Sekretarz Urzędu.
3. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróŜy słuŜbowej jest miejscowość siedziby
pracodawcy. Wójt Gminy moŜe wyrazić zgodę równieŜ na rozpoczęcie i zakończenia
podróŜy słuŜbowej z miejscowości stałego lub czasowego pobytu pracownika.
4. Na wniosek pracownika moŜe być wypłacona zaliczka na pokrycie niezbędnych kosztów
wyjazdu. W celu otrzymania zaliczki delegowany składa wniosek ( dolna część polecenia
wyjazdu słuŜbowego).
 5. Wyjazd słuŜbowy winien być potwierdzony na druku delegacji przez jednostkę, do której
pracownik został delegowany. W przypadku braku takiego potwierdzenia ,wykonanie
zadania  potwierdza oświadczeniem,  delegowany pracownik.

   
                  II. Środek transportu i koszty przejazdu w podróŜy słuŜbowej.

1. Środek transportu właściwy do odbycia podróŜy słuŜbowej określa w poleceniu wyjazdu
Wójt Gminy.
2. Podstawowymi środkami transportu do odbycia podróŜy słuŜbowej są środki komunikacji
publicznej, lub inny moŜliwie najtańszy przewoźnik.
3.Zwrot kosztów przejazdu w czasie krajowej podróŜy słuŜbowej obejmuje cenę biletu, 
z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez
względu nas to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
4. Na wniosek pracownika, Wójt Gminy moŜe wyrazić takŜe zgodę na odbycie podróŜy
słuŜbowej samochodem własnym pracownika.
5.PodróŜ słuŜbowa samochodem własnym pracownika powinna odbyć się najkrótszą trasą.



6. Rozliczenia kosztów wykorzystania samochodu własnego pracownika w podróŜy
słuŜbowej, dokonuje się z zastosowaniem maksymalnej stawki za 1 km przebiegu określonej
w rozporządzeniu 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 z późn. zm.) .  

             
                     III. Diety i ryczałty.

1. Dieta na obszarze kraju nie przysługuje  pracownikowi, który korzystał z bezpłatnego
całodziennego wyŜywienia.
 2. W przypadku braku bezpłatnego wyŜywienia lub  zapewnienia przez pracodawcę
częściowego wyŜywienia w czasie krajowej podróŜy słuŜbowej delegowanemu
pracownikowi przysługuje dieta w wysokości określonej w rozporządzeniu. Ministra Pracy
 i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania naleŜności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju
( Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). 
3. Pracownikowi udającemu się w zagraniczną podróŜ słuŜbową przysługuje dieta na
zasadach i wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŜności
przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju 
(Dz. U. Nr 236, poz.1991 z późn. zm.).
 4. W przypadku korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejscowej zwrot
kosztów przysługuje na podstawie załączonych biletów. 
5. Zwrot kosztów za parkowanie samochodu wykorzystywanego w podróŜy słuŜbowej
następuje po przedłoŜeniu biletu parkingowego,paragonu  itp.

                   IV. Dokumentowanie i rozliczanie kosztów podróŜy słuŜbowej.

1. Rozliczenie kosztów podróŜy przez pracownika winno być dokonywane w terminie 
14 dni od dnia zakończenia podróŜy słuŜbowej.
2. Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróŜy słuŜbowej na właściwym druku
polecenia wyjazdu słuŜbowego, dołączając  bilety, rachunki, paragony – potwierdzające
poszczególne wydatki.  W przypadku delegacji krajowej trwającej co najmniej  jedną  dobę,
oraz przy delegacjach zagranicznych naleŜy  załączyć program pobytu w delegacji.
 3. W sytuacji braku moŜliwości przedłoŜenia biletu ( zagubienie itp). naleŜy na druku
delegacji zamieścić stosowne oświadczenie.

  
                    V. Postanowienie końcowe.      

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.        

             

        


