
Zarządzenie Nr 4/2011 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie 

z dnia 2 listopada 2011 roku 

w sprawie używania przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury  

w Kwidzynie  prywatnych samochodów do jazd lokalnych 

oraz zwrotu kosztów z tego tytułu 

 Na podstawie § 2 – 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. Nr 27, poz. 271 z późn. zmianami).  

§ 1. 

1. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, zwani dalej „pracownikami”, 

mogą używać do jazd lokalnych odbywanych w celu załatwiania spraw służbowych 

związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, własnych 

samochodów osobowych, zwanych dalej „prywatnymi samochodami”, na podstawie 

umów cywilnoprawnych, zawartych zgodnie z § 2 ust. 2. 

2. Wzory umów, o których mowa w ust.1, zawieranych z : 

1) Pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie określa Załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

 

§ 2. 

1. Koszty używania prywatnych samochodów do celów określonych w § 1 ust.1 są 

pokrywane za 1 kilometr przebiegu, uzależnionej od pojemności skokowej silnika 

prywatnego samochodu, w ramach przyznanego pracownikowi miesięcznego limitu 

kilometrów na jazdy lokalne. 

2. Miesięczny limit kilometrów, o którym mowa w ust.1, ustala: 

1) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w umowach cywilnoprawnych zawieranych 

z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2) Miesięczny limit kilometrów określony w umowie cywilnoprawnej może ulec 

zwiększeniu na mocy aneksu, podpisanego przez strony umowy.  

3. Miesięczny limit kilometrów, o którym mowa w §1 i ust. 2, jest uzależniony od liczby 

mieszkańców w gminie, w którym pracownik jest zatrudniony i nie może przekroczyć: 

1) 300 km –  do 100 tys. mieszkańców 

2) 500 km– ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców 

3) 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców  

4. Stawka za jeden kilometr przebiegu samochodu prywatnego, o której mowa w ust.1 

nie może być wyższa niż: 

1) Dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł 

2) Dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł. 



5. Stawka, której mowa w ust 4, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu 

średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu  

w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa. 

    § 3. 

1. Zwrot kosztów używania prywatnych samochodów następuje w formie miesięcznego 

ryczałtu, obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr i miesięcznego limitu 

kilometrów, o których mowa w § 2 ust.1, po złożeniu przez pracownika pisemnego 

oświadczenia o używaniu przez niego prywatnego samochodu do celów służbowych 

w danym miesiącu, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do zarządzenia. 

Oświadczenie składa najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

za który ryczałt ma być wypłacony. 

2. Kwotę miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o jedną 

dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy  

z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub 

innej nieobecności w pracy oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik  

nie dysponował samochodem prywatnym do celów służbowych. 

 

§ 4. 

Traci moc zarządzenie Nr  9/2003 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie  

z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie ustalenia limitów przebiegu kilometrów na jazdy 

lokalne samochodami stanowiącymi własność pracowników Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kwidzynie.  

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 

Dyrektora GOK w Kwidzynie z dnia  

2 listopada 2011r. w sprawie używania 

przez pracowników GOK w Kwidzynie 

prywatnych samochodów do jazd 

lokalnych oraz zwrotu kosztów z tego 

tytułu.  

WZÓR 

Umowa 

o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych 

zawarta w dniu .................w................................pomiędzy: 

 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn, 

adres do korespondencji: ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, NIP – 581-18-09-442, REGON – 

192893434, zwanym dalej „Pracodawcą”, reprezentowanym przez dyrektora Katarzynę Bednarek 

a 

Panem/Panią......................................, zamieszkałym(łą) w ........................................... 

................................................., zatrudnionym(ną) w Gminnym Ośrodku Kultury  

w  Kwidzynie na stanowisku......................................................., zwanym(ną) dalej „Pracownikiem”. 

§ 1. 

1. Pracownik oświadcza, że jest właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem sprawnego 

technicznie samochodu osobowego marki............., model............, rok produkcji.............,  

o numerze rejestracyjnym........................, o pojemności skokowej silnika.............., zwanego 

dalej „samochodem prywatnym”. 

2. Pracownik zobowiązuje się, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, używać samochodu 

prywatnego do celów służbowych związanych z działalnością Gminnego  

Ośrodka Kultury w Kwidzynie w  jazdach lokalnych, a pracodawca wyraża na to zgodę. 

§ 2. 

Pracodawca pokrywa koszty używania pojazdu, określonego w § 1, do celów służbowych według 

maksymalnej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonej dla samochodu osobowego  

o pojemności skokowej silnika …… 900 cm3 w  § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury   

z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271  

z późn. zmianami). W dniu zawarcia umowy stawka ta wynosi ……… za 1 km przebiegu pojazdu. 

§ 3. 

Pracodawca wyznacza pracownikowi miesięczny limit przebiegu kilometrów samochodu 

prywatnego w jazdach lokalnych wynoszący ............kilometrów. 

§ 4. 

1. Pracodawca zobowiązuje się zwracać pracownikowi koszty używania prywatnego 

samochodu do celów określonych w §1 ust. 2 w formie miesięcznego ryczałtu, obliczonego 

jako iloczyn kwoty …….., stanowiącej stawkę za 1 kilometr przebiegu, i miesięcznego 

limitu przebiegu, określonego w §3 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień §4 

niniejszej umowy. 

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, będzie następować w terminie najpóźniej do 15  dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, za który pracownik złożył pisemne oświadczenie,  o używaniu 

przez niego w danym miesiącu prywatnego samochodu do celów określonych  

w §1 ust. 2 niniejszej umowy. Oświadczenie pracownik winien złożyć w terminie do piątego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, za który je składa. 

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 2 listopada 2011r., w sprawie używania przez 

pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie  prywatnych samochodów do jazd lokalnych 

oraz zwrotu kosztów z tego tytułu. 

§ 5. 

Miesięczny ryczałt, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zmniejsza się o jedną 



dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy  

z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności 

w miejscu pracy oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował prywatnym 

samochodem do celów, określonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

§ 6. 

Pracownik zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie pracodawcę w formie pisemnej o: 

a) zmianie numeru rejestracyjnego prywatnego samochodu, 

b) zaistnieniu zmiany stanu technicznego prywatnego samochodu, uniemożliwiającego 

jego eksploatację, 

c) zbyciu prywatnego samochodu, 

d) zaistnieniu innych, niż wymienione w punktach b) i c) okoliczności, 

uniemożliwiających eksploatację prywatnego samochodu. 

§ 7. 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem…….. i obowiązuje………………….. 

2. Pracodawcy przysługuje prawo jednostronnego skrócenia okresu obowiązywania umowy 

przez pisemne oświadczenie złożone pracownikowi za dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

§ 8. 

Poza przypadkiem, o którym mowa w §7 ust. 2, niniejsza umowa może ulec rozwiązaniu 

przed upływem terminu, określonego w §7 ust. 1: 

a) za wypowiedzeniem dokonanym przez stronę w formie pisemnego oświadczenia 

złożonego drugiej stronie z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, 

b) przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach, o których 

mowa w §6 pkt. b), c) lub d), jak również w razie rozwiązania z pracownikiem 

stosunku pracy. 

§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

postanowienia Zarządzenia dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie  

z dnia 2 listopada 2011r., w sprawie używania przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury  

w Kwidzynie  prywatnych samochodów do jazd lokalnych oraz zwrotu kosztów  

z tego tytułu. 

§ 10. 

Poza przypadkiem, o którym mowa w §6 ust. 2, zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy 

wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

......................................                                                                  ...................................... 

      Pracodawca                                                                                           Pracownik 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 

4/2011 Dyrektora GOK w Kwidzynie z 

dnia 2 listopada 2011r., w sprawie 

używania przez pracowników GOK w 

Kwidzynie prywatnych samochodów do 

jazd lokalnych oraz zwrotu kosztów z 

tego tytułu.  
 

 

………….……………………………. 

(miejscowość i data) 
…………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko pracownika) 

………………………………………………………………… 

(stanowisko)  

…………………………………………………………………. 

(marka, typ pojazdu, pojemność, nr rejestracyjny) 

 

OŚWIADCZENIE 
w sprawie zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego w celach służbowych  

do jazd lokalnych 
W związku z przyznanym ryczałtem, w ramach miesięcznego limitu kilometrów na jazdy 

lokalne, wynoszącego ........................... km 

Oświadczam, że w miesiącu ……………  r.: 

1. używałem wskazanego pojazdu do przejazdów w celach służbowych, 

2. byłem nieobecny w pracy przez: 

a) cały ww. miesiąc, 

b)  ................. dni, w tym: 

- z powodu urlopu: ............ dni;  

- z powodu choroby: .........dni;  

- z powodu delegacji służbowej:  ...........dni; 

- z innego powodu: ............ dni;  
 

………………………………………………… 

(podpis pracownika) 
 

Rozliczenie ryczałtu samochodowego w miesiącu  ……………. r. 

1. Przyznany miesięczny ryczałt pieniężny 

 ........... km  x ............ zł./km = ............... ..zł. 

2. Kwota ryczałtu za l dzień (poz. 1 : 22 dni).. .............zł. 

3. Kwota zmniejszenia (liczba dni, w których pracownik nie korzystał z pojazdu i/lub nie był obecny 

               w pracy x poz. 2)  ........................................ zł. 

4. Kwota podlegająca opodatkowaniu (poz.1 pomniejszona o poz.3) ...................zł. 

5. Kwota podlegająca opodatkowaniu w pełnych zł. (poz. 4) ...................zł. 

6. Kwota podatku dochodowego (poz. 5 x 18%)...................zł. 

7. Kwota podatku dochodowego w pełnych zł. (poz. 6)...................zł. 

8. Należność do wypłaty (poz.4 – poz.7)……………..zł.  

            (słownie) zł .................................. ……………………………………………………. 
 

 

 

 

……………………………………………………………….………………… 

(podpisy) 



 

 


