
Zarządzenie Nr 29/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie:   zmian w zarządzeniu Nr 39/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r. 

w sprawie sposobu dokumentowania i rozliczania kosztów związanych 

z użytkowaniem pojazdów niebędących własnością AWF w celach 

służbowych 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 3 Statutu 

AWF Warszawa, dokonuję następującej zmiany w zarządzeniu Nr 39/2012/2013 Rektora 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 

r. w sprawie sposobu dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem 

pojazdów niebędących własnością AWF w celach służbowych (zwanego dalej 

„zarządzeniem”): 

 

§ 4 ust. 1 zarządzenia zmienia brzmienie z: 

 

„1. Ustala się stawkę 0,30 zł (bez względu na pojemność skokową silnika) za 1 km przebiegu 

pojazdu prywatnego niebędącego własnością AWF Warszawa użytego do celów służbowych 

(za zgodą pracodawcy).” 

 

na: 

 

„1. Ustala się stawkę 0,45 zł (bez względu na pojemność skokową silnika) za 1 km przebiegu 

pojazdu prywatnego niebędącego własnością AWF Warszawa użytego do celów służbowych 

(za zgodą pracodawcy).” 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 39/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie 

sposobu dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów 

niebędących własnością AWF w celach służbowych pozostają bez zmian. 

2. Podróże służbowe odbyte pojazdem prywatnym niebędącym własnością AWF 

Warszawa, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, 

a nie zostały do dnia 20 stycznia 2017 r. rozliczone, rozliczane są na podstawie 

dotychczasowej stawki określonej w § 4 ust. 1 zarządzenia (0,30 zł za 1 km przebiegu 

pojazdu).  

3. Zobowiązuję kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych AWF Warszawa 

do niezwłocznego zapoznania podległych im pracowników z treścią niniejszego 

zarządzenia.  

4. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

      Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  


