
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR  4/2013 
 

DYREKTORA MIEJSKIEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W RADOMSKU 

z dnia 01 lutego 2013 roku 
 

  w sprawie: ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazdy 
w podróży służbowej samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy 
 
 

 
Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 , ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr.219, poz 1704), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz.1990 ost. 
zm. Dz. U. z 2006 r. nr 227, poz. 1661),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 nie będących własnością 
pracodawcy ( Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz.271, ost. zm.  Dz.U. z 2007 r. Nr 201, poz.1462), 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz. U. z 2005r. Nr 186, poz. 1554) oraz art. 34a ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088 ost. 
zm. Dz. U. Z 2007 r. Nr.99, poz. 661) zarządzam co następuje: 
 
§ 1 Ustalam wysokość stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej 
samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy, następująco: 
 

0,50 zł – dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, 

0,80 zł -  dla samochodu o pojemności skokowej powyżej 900 cm3. 
 
§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu oraz Kierownikowi Działu 
Organizacji i Spraw Osobowych. 
 
§ 3 Traci moc Zarządzenie Dyrektora MOPS Nr 27/2010 z dnia 18 maja 2010 r.  w sprawie 
ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazdy w podróży służbowej 
samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy. 
 
§ 4  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
Otrzymują:  

1. Główny Księgowy 
2. Kierownik Działu Organizacji i Spraw Osobowych 
3. a/a 


