
załącznik do uchwały nr 08/09/2014

 Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kotwica”

 z dnia …/09/2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POJAZDÓW MOTOROWYCH NIE BĘDĄCYCH

WŁASNOŚCIĄ UKS „KOTWICA” W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ

SŁUŻBOWYCH LUB STATUTOWYCH.

§ 1
1.  Samochody  osobowe,  dostawcze  i  motocykle  nie  będące  własnością  UKS

„Kotwica”,  zwane  dalej ”prywatnymi  pojazdami  motorowymi”  będące  w

posiadaniu  członków,  uczestników  i  pracowników  UKS  „Kotwica”  mogą   być

używane  do  przejazdów  wynikających  z  realizacji  celów  służbowych  lub

statutowych UKS „Kotwica”  (tzw.  delegacji)  poza teren miasta  Gdyni,  w której

znajduje się siedziba Klubu,

2.  Niniejszej  uchwały  nie  stosuje  się  do  prywatnych  pojazdów  motorowych

służących do samodzielnego dojazdu na miejsce imprezy/zawodów/treningu.

§ 2
1. Podstawą użycia i rozliczenia kosztów przejazdów pojazdów wymienionych w

§  1  ust.  1  jest  polecenie  wyjazdu  (tzw.  delegacja),  wydane  przez  uprawnioną

osobę, w formie ustnej, papierowej lub elektronicznej.  Jako polecenie wyjazdu i

rozliczenie jego kosztów może być stosowany powszechnie obowiązujący druk

polecenie wyjazdu służbowego (tzw. delegacja służbowa - wzór Pu Os-232) lub

inny formularz, określony w uchwale Zarządu UKS „Kotwica”.

2. Użycie do celów określonych w § 1 ust. 1 prywatnych pojazdów motorowych

może nastąpić tylko wtedy,  gdy delegowany złoży w tym celu ustny wniosek, a

zlecający podróż wyrazi na to zgodę.

    
§ 3

1.  Zwrot  kosztów  wykorzystania  prywatnego  pojazdu  motorowego  do  celów

służbowych lub  statutowych,  zrealizowanego  na  podstawie  polecenia  wyjazdu

(tzw. delegacji), o którym mowa w § 2 ust.  1,  obliczany jest jako iloczyn liczby



przejechanych  kilometrów  i  obowiązującej  stawki  w  zł.  za  1  km  przebiegu

pojazdu, określanej każdorazowo w obowiązującym rozporządzeniu właściwego

ministra.  Liczba  kilometrów  przejechanych  w  podróży  służbowej  lub

organizacyjnej wynika z oświadczenia posiadacza pojazdu. 

2.  oświadczenie  posiadacza  pojazdu,  którego  wzór  stanowi  załącznik  do

niniejszego  Regulaminu,  należy  składać  każdorazowo  formie  papierowej  lub

elektronicznej.

§ 4
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  uchwałą  mają  zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.



Załącznik do Regulaminu

UKS „Kotwica” Gdynia

(Imię i nazwisko) (miejscowość, data)
                    

(nr rej. pojazdu)

poj. silnika .................... cm3

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że w miesiącu ........................20......  r., używałem do celów
służbowych/statutowych prywatny samochód osobowy*, dostawczy*, motocykl* i
przedstawiam rozliczenie należności z tego tytułu:

  ▪ faktycznie przejechana ilość kilometrów ...................................................... 
  ▪ stawka za 1 km przebiegu ............zł.

Należność z tytułu faktycznie przejechanych kilometrów wynosi (km x stawka za
1 km):

..................... km  x  ................. zł. = .................... zł. (słownie: .....................................................zł.)

Opis trasy z …………………. do ……….…………….. przez ……………………………………………..

………………………………………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

……………………………………………..
                          (data i podpis)

------------------------------
* niepotrzebne skreślić


	§ 2

