
 

Zarządzenie Nr 30/2016 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 23 marca 2016 roku 

 

W sprawie dokumentowania podróży służbowej, w której pracownik lub radny wykorzystuje 

samochód prywatny 

Na podstawie art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1445 ze zm.), § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w 

sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U z 2013 r. poz, 167), § 5 ust 3 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz.U. z 2000 r. nr 66 poz. 799 ze zm) oraz § 70 pkt 2a 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu 

Powiatu Poznańskiego nr 350/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustalam obowiązek rozliczenia podróży służbowej odbytej z wykorzystaniem samochodu prywatnego 

pracownika i radnego na formularzu ewidencji przebiegu pojazdu, stanowiącego załącznik niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2. Wypełniony formularz, wymieniony w § 1 należy każdorazowo dołączać do druku polecenia wyjazdu 

służbowego, stanowiącego podstawę zwrotu poniesionych kosztów podróży. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansów. 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 2/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 05.01.2006 r. w sprawie dokumentowania 

podróży służbowej, w której pracownik lub radny wykorzystuje samochód prywatny 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 
 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 30/2016 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 23 marca 2016 roku 

 

W celu prawidłowego dokumentowania przebiegu pojazdu prywatnego pracownika, użytego w celu odbycia 

podróży służbowej ustala się wzór Rozliczenia kosztów podróży samochodem, stanowiący załącznik niniejszego 

zarządzenia. Dokument ten pokazuje numer rejestracyjny pojazdu, pojemność jego silnika, przebieg trasy podróży, 

ilość kilometrów pokonanych na poszczególnych odcinkach trasy oraz koszt przejazdu. 

 

 


