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Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora 
nr 8 z dnia 3 marca 2014 r. 

 
 
 

UMOWA nr ……… ……… 
o uŜywanie pojazdu nieb ędącego własno ścią SGH do celów słu Ŝbowych  

w ramach delegacji krajowej lub zagranicznej 
 
 

zawarta w dniu ……………………………….…., w Warszawie pomiędzy:  
Szkołą Główną Handlową w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, 
NIP 525-000-84-07, zwaną w treści umowy „SGH”, reprezentowaną przez 
Rektora/kanclerza/kierownika Działu Spraw Pracowniczych* 

 ......................................................................................................................................  

a 
 ......................................................................................................................................  
zwanym/ą w treści umowy „Pracownikiem ”, 
zatrudnionym/ą w  .........................................................................................................  
na stanowisku  ...............................................................................................................  

o następującej treści:  

§ 1 
SGH zobowiązuje się do zwrotu kosztów uŜywania przez Pracownika , samochodu 
marki/typu  .....................................................................................................................  
o pojemności skokowej silnika  ....................  ccm i nr rejestracyjnym  .......................  , 
niebędącego własnością SGH, zwanego dalej pojazdem, uŜywanego do celów 
słuŜbowych, związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych w ramach 
delegacji krajowej lub zagranicznej, zgodnie z delegacją numer ……………………… 
z dnia …….…….… do miejscowości ………………..…………….. wystawioną na czas 
od .………....…... do …….…....….... 

§ 2 
Rozliczenie przejechanych kilometrów nastąpi na podstawie karty ewidencji 
przebiegu pojazdu niebędącego własnością SGH, uŜywanego do celów słuŜbowych 
w ramach delegacji krajowej lub zagranicznej, zwaną dalej kartą ewidencji przebiegu 
pojazdu. 

§ 3 
Stawkę kosztu uŜywania pojazdu za 1 km przebiegu określa się w wysokości 
……………. zł (słownie: ................................................................................................. ). 

§ 4 
1. Koszt uŜywania pojazdu wyliczany jest jako iloczyn przejechanych kilometrów  

i obowiązującej stawki za 1 km, o której mowa w § 3, po złoŜeniu przez 
Pracownika  wypełnionej karty ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonego przez 

                                                 
*
 Niepotrzebne skreślić. 
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kierownika jednostki organizacyjnej delegującej Pracownika  oraz 
zaakceptowanego przez upowaŜnionego przedstawiciela SGH. 

2. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty 
zaakceptowania karty ewidencji przebiegu pojazdu. 

3. Zapłata nastąpi na wskazane konto bankowe Pracownika  nr: 

 ..................................................................................................................................  

§ 5 
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów 
słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie naleŜności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej (Dz. U. poz. 167). 

§ 6 
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy 
pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§ 7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej ze stron.  
 
 
 
 
 

…………………………      …………………………. 
Pracownik                SGH 


