
ZARZĄDZENIE Nr 265/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 5 grudnia 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 118/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu 

osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych  

do jazd lokalnych 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późniejszymi zmianami) oraz 

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. z 2002 r., Nr 27, poz. 271, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 118/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 

lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego 

niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych § 2 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

Generalnemu.”. 

§ 2. W Zasadach używania samochodu osobowego niebędącego własnością 

pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych stanowiących Załącznik do zarządzenia 

Nr 118/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego mogą używać w celach służbowych do 

jazd lokalnych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy, zwanego dalej 

„samochodem prywatnym”, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego i 

podpisaniu umowy cywilnoprawnej zawartej między pracodawcą a pracownikiem, 

określającej warunki zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do wykonywania 

czynności służbowych. W imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego umowę podpisuje Dyrektor 

Generalny.”; 

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownik zainteresowany używaniem samochodu prywatnego w celach służbowych 

do jazd lokalnych, zwany dalej wnioskodawcą, składa wniosek do Dyrektora Generalnego 

w którym określa miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Wzór wniosku 

stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad.”; 

 
3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zaakceptowany przez Dyrektora Generalnego wniosek Biuro Dyrektora Generalnego 

przekazuje do Działu Transportu w celu przygotowania umowy o używanie samochodu 

prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych, według wzoru  stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do niniejszych Zasad.”; 

 
4) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

Generalnemu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

                       REKTOR  



Załącznik 
do zarządzenia Nr 265/2022 
z dnia 5 grudnia 2022 r. 

 
Załącznik Nr 1  

          do Zasad 
 
          Wrocław, dnia ……………… 
 
……………………………………………………………………………….... 
(imię i nazwisko pracownika) 
………………………………………………………………………………….. 
(adres zamieszkania) 
…………………………………………………………………………………… 
(jednostka organizacyjna) 
……………………………………………………………………………..….. 
(stanowisko)           

Dyrektor Generalny 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

WNIOSEK 
o wyrażenie zgody na używanie samochodu prywatnego w celach 

służbowych do jazd lokalnych 

 

Proszę o wyrażenie zgody na używanie samochodu osobowego marki ……………………… 

model ………………… o pojemności skokowej silnika …………………… cm³, numer 

rejestracyjny………………………….. do celów służbowych w okresie ……………………….. 

Używanie prywatnego samochodu osobowego jest niezbędne do realizacji 

następujących obowiązków służbowych: 

1……………………………………….. 

2……………………………………….. 

Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przewidywany miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne…………………….. 

       ………………………………………………………. 
        (podpis pracownika) 

……………………………………………………………….… 
(podpis bezpośredniego przełożonego pracownika) 
 

Potwierdzam posiadanie przez pracownika aktualnych badań lekarskich 

dopuszczających go do wykonywania obowiązków służbowych z wykorzystaniem  

samochodu prywatnego. 

…………………………………………………………….…. 
              (podpis pracownika Działu BHP oraz Ochrony Ppoż) 

 

Źródło finansowania:……………………………………………………………………………………………………………. 

 

       ……………………………………..……………………..…………. 
(podpis kierownika jednostki rozliczeniowej/Rektora/Dyrektora 

Generalnego*) 

 

Potwierdzam środki finansowe wskazane jako źródło finansowania 

…………………………………….               ………………………………………… 
(podpis Dyrektora Finansowego)                             (podpis Rektora**) 

 

Decyzja Dyrektora Generalnego: ……………………………………………………………………….. 

         

                        ………………………………………… 

   
 (podpis Dyrektora Generalnego) 

*) niepotrzebne skreślić 

**) jeśli dotyczy  


