
Zarządzenie nr 13 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie wysokości i warunków zwrotu kosztów używania do celów odbycia podróży 

służbowych samochodów osobowych będących własnością pracownika lub doktoranta 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Na podstawie  art. 23 ust. 1  i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz §46 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  zarządzą się 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Używanie do celów odbycia podróży służbowej samochodu osobowego będącego 

własnością pracownika lub doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

zwanego dalej odpowiednio pracownikiem lub doktorantem, wymaga zawarcia 

umowy pomiędzy pracownikiem lub doktorantem a Uniwersytetem Przyrodniczym w 

Lublinie, zwanym dalej Uniwersytetem. 

2. Podróżą służbową jest wykonanie zadania określonego przez Uniwersytet poza 

miejscowością będącą siedzibą jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest 

pracownik lub w której doktorant odbywa kształcenie. 

3. Umowy o wykorzystanie samochodu osobowego będącego własnością pracownika lub 

doktoranta w celu odbycia podróży służbowej w imieniu Uniwersytetu podpisują: 

a) prorektor właściwy ds. studenckich i dydaktyki – jeżeli koszty wykorzystania 

samochodu pokrywane są ze środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną, 

studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim, 

b) prorektor właściwy ds. nauki - jeżeli koszty wykorzystania samochodu pokrywane są z 

subwencji MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego lub projektu 

badawczego, 

c) prorektor właściwy ds. organizacji i rozwoju uczelni – jeżeli koszty wykorzystania 

samochodu pokrywane są ze środków innych niż określone w pkt a-b. 

4. Umowy, podpisane przez pracownika lub doktoranta oraz kierownika jednostki 

pracownika/doktoranta, należy złożyć celem podpisania przez prorektora w 3 

egzemplarzach w: 

a) Biurze Rektora – gdy umowę podpisuje prorektor właściwy ds. nauki lub prorektor 

właściwy ds. organizacji i rozwoju uczelni, 

b) Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich - gdy umowę podpisuje prorektor właściwy 

ds. studenckich i dydaktyki. 

5. Po podpisaniu przez właściwego prorektora działy, o których mowa w ust. 4 nadają 

każdej umowie numer z rejestru umów, prowadzonego w każdym roku 

kalendarzowym odrębnie dla każdego rodzaju umów. Jeden egzemplarz umowy 

pozostaje w prowadzonym przez dział aktach. Pozostałe egzemplarze umowy dział 

przesyła do pracownika lub doktoranta oraz kwestury. 

6. Wzory umów stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia: 
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a) umowa o używanie samochodu stanowiącego własność pracownika lub samochodu do 

którego pracownik posiada prawo użytkowania do celów związanych z realizacją 

zadania badawczego finansowanego z subwencji MNiSW na utrzymanie i rozwój 

potencjału badawczego- załącznik nr 1, 

b) umowa o używanie samochodu stanowiącego własność pracownika lub samochodu do 

którego pracownik posiada prawo użytkowania do celów związanych z realizacją 

projektu badawczego lub zadania badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych 

- załącznik nr 2, 

c) umowa o używanie samochodu stanowiącego własność doktoranta lub samochodu do 

którego doktorant posiada prawo  użytkowania do celów związanych z realizacją 

zadania badawczego realizowanego w ramach trybu wewnętrznego - załącznik nr 3, 

d) umowa o używanie samochodu stanowiącego własność doktoranta lub samochodu, 

 do którego doktorant posiada prawo użytkowania do celów związanych z realizacją 

projektu badawczego  finansowanego ze źródeł zewnętrznych- załącznik nr 4, 

e) umowa o używanie samochodu stanowiącego własność pracownika lub samochodu do 

którego pracownik posiada prawo  użytkowania do celów związanych z 

prowadzeniem działalności dydaktycznej - załącznik nr 5, 

f) umowa o używanie do celów służbowych samochodu stanowiącego własność 

pracownika lub samochodu do którego pracownik posiada prawo  użytkowania - 

załącznik nr 6. 

 

§ 2 

1. Stawka za każdy kilometr przebiegu samochodu osobowego będącego własnością 

pracownika lub doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wynosi 0,35 zł za 

każdy kilometr przebiegu tego samochodu. 

2. Jeżeli koszty wykorzystania do celu odbycia podróży służbowej samochodu 

osobowego będącego własnością pracownika lub doktoranta pokrywane są                       

z projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, stawka za każdy 

kilometr przebiegu tego samochodu wliczana jest zgodnie z maksymalną stawką 

określoną dla danego typu samochodu w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 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. 

 

§ 3 

1. Stawki, o których mowa w §2 mają zastosowanie do samochodów osobowych 

będących własnością pracownika lub doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie używanych do celów służbowych na podstawie umów zawartych od dnia 

wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

2. Koszty używania samochodów osobowych będących własnością pracownika lub 

doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie używanych do celów służbowych 

na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia  

powyliczane są zgodnie z postanowieniami tych umów. 
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§ 4 

Celem rozliczenia kosztów używania samochodu będącego własnością pracownika do celów 

odbycia podróży służbowej na polecenie wyjazdu służbowego należy umieścić numer pod 

jakim umowa zarejestrowana została w rejestrze umów oraz adnotację dotyczącą środków z 

jakich finansowany jest ten wyjazd. 

§5 

1. Pracownicy pełniący funkcję prorektora, dziekana, prodziekana w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach spowodowanych koniecznością odbycia podróży 

służbowej wynikającej z obowiązków organizacyjnych związanych z pełnioną 

funkcją, mogą ubiegać się o zgodę rektora na odbycie tej podróży samochodem 

stanowiącym ich własność, jeżeli Dział Administracyjno-Gospodarczy potwierdzi 

brak możliwości odbycia podróży samochodem służbowym. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 stawkę za jeden kilometr przebiegu 

samochodu określi rektor, z zastrzeżeniem, że stawka ta nie może być wyższa niż 

określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 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. 2002 nr 27 poz. 271 z późn. zm.). 

3. Celem rozliczenia kosztów podróży, o której mowa w ust. 1 do polecenia wyjazdu 

służbowego należy dołączyć kartę przebiegu pojazdu oraz kserokopię decyzji rektora. 

 

§6 

Traci moc zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 

września 2009 r. w sprawie wysokości i warunków zwrotu kosztów używania do celów 

odbycia podróży służbowych samochodów osobowych będących własnością pracowników 

lub doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z późn. zm. 

 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

                R E K T O R 

  

       /-/ prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk  

 

 

 


