
Podróż służbowa pracownika – z użyciem prywatnego auta 
Zgodnie z zarządzenie nr 349/2018/2019, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z dnia 20 września 2019 r. 

 

 

przygotowanie wyjazdu

(min. dobę przed planowanym 
wyjazdem)

• wypełnienie na druku: polecenie krajowej podróży służbowej - zgodnie z instrukcją podstawową

• wypełnienie wniosku o  wyrażenie zgody na użycie prywatnego samochodu

• przesłanie skanów lub fotografii 1 strony polecenia oraz wniosku do BOW na adres wnos@amu.edu.pl

w trakcie wyjazdu

• uzupełnienie druku polecenia krajowej podróży służbowej - zgodnie z instrukcją podstawową

po powrocie (w ciągu 10 
dni kalendarzowych od 

dnia zakończenia 
podróży) 

• uzupełnienie druku polecenia krajowej podróży służbowej - zgodnie z instrukcją podstawową

• uzupełnienie ewidencji przebiegu pojazdu

•szczegółowe informacje dot. rozliczenia znajdują się w zarządzeniu nr 349/2018/2019, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z 
dnia 20 września 2019 r.



 

Stawka za kilometr wyliczona zostanie przez pracownika BOW w zgodzie z 

Zarządzeniem nr 349/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, z dnia 20 września 2019 r.,w sprawie podróży służbowych: 

 

§3 

4. Wysokość stawki za 1 (jeden) kilometr przebiegu pojazdu jest uzależniona od 

długości trasy podróży służbowej, i tak: 

1) do 500 km – do 100 % stawki maksymalnej wynikającej z Rozporządzenia w 

sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych, tj. 0,5214 (silnik o 

pojemności do 900cm3) lub 0,8358 (silnik o pojemności powyżej 900cm3) 

2) od 501 do 800 km – do 75% stawki maksymalnej wynikającej z Rozporządzenia w 

sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych, tj. tj. 0,3910 (silnik o 

pojemności do 900cm3) lub 0,6268 (silnik o pojemności powyżej 900cm3) 

3) powyżej 800 km – do 50% stawki maksymalnej wynikającej z Rozporządzenia w 

sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych, tj. tj. 0,2607 (silnik o 

pojemności do 900cm3) lub 0,4179 (silnik o pojemności powyżej 900cm3) 

5. Długość trasy podróży służbowej na potrzeby określenia stawki ustalana będzie 

przy użyciu kalkulatora na stronie internetowej www.viamichelin.pl – opcja 

„najkrótsza trasa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


