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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u˝ywania do celów s∏u˝bowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nieb´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy.
Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Zwrot kosztów u˝ywania przez pracownika
w celach s∏u˝bowych do jazd lokalnych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów nieb´dàcych
w∏asnoÊcià pracodawcy, zwanych dalej „pojazdami do
celów s∏u˝bowych”, nast´puje na podstawie umowy
cywilnoprawnej, zawartej mi´dzy pracodawcà a pracownikiem, o u˝ywanie pojazdu do celów s∏u˝bowych,
na warunkach okreÊlonych w rozporzàdzeniu.
2. Zwrot kosztów u˝ywania przez pracownika pojazdu do celów s∏u˝bowych poza miejscowoÊcià,
w której znajduje si´ siedziba pracodawcy, lub poza
sta∏ym miejscem pracy pracownika, okreÊlajà przepisy
w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.
§ 2. 1. Koszty u˝ywania pojazdów do celów s∏u˝bowych pokrywa pracodawca wed∏ug stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogà byç wy˝sze
ni˝:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemnoÊci skokowej silnika do 900 cm3 —
0,4488 z∏,
b) o pojemnoÊci skokowej silnika powy˝ej 900 cm3
— 0,7195 z∏,
2) dla motocykla — 0,1982 z∏,
3) dla motoroweru — 0,1189 z∏.
2. Stawki okreÊlone w ust. 1 ulegajà zmianie
w stopniu odpowiadajàcym planowanemu Êredniorocznemu wskaênikowi cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie bud˝etowej na dany
rok. Zmiana nast´puje od pierwszego dnia miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zosta∏a og∏oszona ustawa bud˝etowa.
§ 3. 1. Miesi´czny limit kilometrów na jazdy lokalne, z uwzgl´dnieniem ust. 2—4, ustala pracodawca.
2. Limit, o którym mowa w ust. 1, ustalony w zale˝noÊci od liczby mieszkaƒców w danej gminie lub mieÊcie, w których pracownik jest zatrudniony, nie mo˝e
przekroczyç, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4:

1) 300 km — do 100 tys. mieszkaƒców,
2) 500 km — ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkaƒców,
3) 700 km — ponad 500 tys. mieszkaƒców.
3. Limit, o którym mowa w ust. 1, dla pojazdów do
celów s∏u˝bowych w s∏u˝bie leÊnej mo˝e zostaç podwy˝szony, przy czym nie mo˝e on przekroczyç
1 500 km.
4. Limit, o którym mowa w ust. 1, dla pojazdów do
celów s∏u˝bowych w s∏u˝bach ratowniczych i w innych
w∏aÊciwych instytucjach w sytuacji zagro˝enia kl´skà
˝ywio∏owà lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej, mo˝e zostaç podwy˝szony, przy
czym nie mo˝e on przekroczyç 3 000 km.
§ 4. 1. Zwrot kosztów u˝ywania pojazdów do celów
s∏u˝bowych nast´puje w formie miesi´cznego rycza∏tu
obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu,
o której mowa w § 2, i miesi´cznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, o którym mowa w § 3, po
z∏o˝eniu przez pracownika pisemnego oÊwiadczenia
o u˝ywaniu przez niego pojazdu do celów s∏u˝bowych
w danym miesiàcu. OÊwiadczenie to powinno zawieraç
dane dotyczàce pojazdu (pojemnoÊç silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz okreÊlaç iloÊç dni nieobecnoÊci
pracownika w miejscu pracy w danym miesiàcu z powodu choroby, urlopu, podró˝y s∏u˝bowej lub innej nieobecnoÊci, a tak˝e iloÊç dni, w których pracownik nie
dysponowa∏ pojazdem do celów s∏u˝bowych.
2. Kwot´ ustalonego rycza∏tu, o którym mowa
w ust. 1, zmniejsza si´ o jednà dwudziestà drugà za ka˝dy roboczy dzieƒ nieobecnoÊci pracownika w miejscu
pracy z powodu choroby, urlopu, podró˝y s∏u˝bowej
trwajàcej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecnoÊci
oraz za ka˝dy dzieƒ roboczy, w którym pracownik nie
dysponowa∏ pojazdem do celów s∏u˝bowych.
§ 5. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie do
u˝ywania do celów s∏u˝bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów poczàwszy od dnia
1 stycznia 2002 r.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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