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Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o pomoc w sprawie zmiany rozporządzenia  

dotyczącego ustalenia nowej stawki za przejechany 1 km pojazdem prywatnym używanym do 

celów służbowych. 

Zwracaliśmy się kilkakrotnie w tej sprawie do byłego rządu, ostatnio w styczniu br. ale 

bezskutecznie. 

W styczniu 2012 roku otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Transportu, Budownictwa                   

i Gospodarki Morskiej ( znak TD-1k-020-5/12), że trwają prace nad ustaleniem wysokości 

stawki za 1 km przebiegu pojazdu, do wysokości umożliwiającej zwrot pracownikom 

rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku ze służbowym użytkowaniem pojazdów 

prywatnych. 

Według  propozycji, stawki za 1 km przebiegu pojazdu miały wynosić maksymalnie:  

- dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm³ - 0,6444 zł, 

      - dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900 cm³ - 1,0329 zł, 

      - dla motocykli – 0,2845 zł, 

      - dla motorowerów – 0,1708 zł.   

 

Ostatnia nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  2002 r. była przeprowadzona   

w listopadzie 2007 r. Od tego czasu ceny paliw wzrosły o kilkadziesiąt procent, średnia cena 

samochodu o około 20 %, koszty ubezpieczeń pojazdów o kilkanaście do kilkudziesięciu procent.  

W obecnej sytuacji znaczna część kosztów używania pojazdów prywatnych do celów 

służbowych obciąża pracowników, zamiast zakłady pracy. Dotyczy to m. innymi pracowników 

Lasów Państwowych i parków narodowych. Istotnym jest również fakt, że leśnicy terenowi 

jeżdżą głównie po drogach terenowych w bardzo trudnych warunkach, co ma wpływ na 

szybsze zużycie pojazdów, a także większe zużycie paliw. 

Dlatego jednocześnie wnioskujemy o wprowadzenie mnożników za jazdę w terenie  

w wysokości  1,2-1,5 stawki podstawowej za 1 km, w zależności od warunków terenowych. 

Podobny projekt zastosowania mnożników, dla pojazdów używanych w służbie leśnej oraz   

w parkach narodowych poza drogami twardymi był proponowany w projekcie rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury  z dn.23.08.2011 r.  

Prosimy Panią  Premier o pomoc we wprowadzeniu w życie stosownego rozporządzenia 

w jak najkrótszym terminie. 

Do wiadomości: 

1. Minister Finansów  

2. Minister Infrastruktury i Budownictwa 

2.   Minister Środowiska 

3.   Kluby poselskie PiS, PO, Nowoczesna, PSL 

4.   Dyrektor Generalny Lasów Państwowych    
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