
Zarządzenie Nr 32/2018

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów
służbowych.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 

(Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Zarządzam, co następuje:

§1

1. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Nędzy w uzasadnionych przypadkach mogą używać do odbywania

podróży służbowych samochodu osobowego , który nie jest własnością pracodawcy, po spełnieniu następujących

warunków:

a) przed rozpoczęciem podróży służbowej złożą pisemny wniosek o wyrażenie zgody na używanie do odbywania

podróży służbowych samochodów, które nie są własnością pracodawcy (wzór wniosku  stanowi załącznik nr 1

do niniejszego zarządzenia).

b) Uzyskają  zgodę  pracodawcy  na  odbycie  podróży  służbowych  samochodem  niebędących  własnością

pracodawcy  poprzez  podpisanie  umowy  cywilnoprawnej,  zawartej  między  prapracodawcą,  a  pracownikiem

( wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

2. Zwrot  kosztów  przejazdu  w  podróży  służbowej  samochodem  niestanowiącym  własności  pracodawcy

następować  będzie  na  podstawie  polecenia  wyjazdu  służbowego  (delegacji)  w  wysokości  wynikającej

z przemnożenia ilości przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, która wynosi:

- 0,5214 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika o poj. skok. do 900 cm3,

- 0,8358 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika o poj. skok. powyżej 900 cm3.

3. Pracownik zobowiązany jest do złożenia dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia kosztów podróży

służbowej w terminie 7 dni od dnia zakończenia tej podróży.

§2

1. Pracodawca  nie  odpowiada  wobec  pracownika  za  poniesioną  przez  niego  szkodę  w  związku  z

używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych.

2. Szkody  powstałe  w  wyniku  wypadku  drogowego  lub  w  związku  z  używaniem  samochodu  będą

pokrywane wyłącznie przez pracownika ze środków własnych luz z jego ubezpieczenia.



3. Pracownikowi nie  przysługuje od pracodawcy odszkodowanie  za utratę  lub  uszkodzenie samochodu

powstałe wskutek wypadku w czasie jego używania do celów służbowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1
Do Zarządzenia 32/2018 z dnia 31.12.2018 r.

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

WNIOSEK
O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYCIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

SAMOCHODEM OSOBOWYM NIEBĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ PRACODAWCY

Proszę o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej własnym środkiem transportu na zasadach określonych

w Zarządzeniu Nr 32/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Nędzy z dnia 31.12.2018 r.

1. Nazwisko i imię pracownika ..........................................................................

2. Stanowisko......................................................................................................

3. Okres w którym miałyby się odbyć podróże służbowe...................................

4. Środek transportu - samochód - nr rejestracyjny.............................................

Pojemność skokowej........... cm3, stanowiący własność.

5. Jednocześnie oświadczam, że posiadam uprawnienia do kierowania w/w samochodem

 oraz polisę ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów w zakresie jego prowadzenia.

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

(podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody

Ustalam:

1. Limit podróży służbowych do wysokości.....................

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

(podpis dyrektora)

 



Załącznik nr 2
do Zarządzenia 32/2018 z dnia 31.12.2018 r.

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

UMOWA NR...............
O używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych

Zawarta w dniu....................... w Nędzy
pomiędzy:
Gminnym Centrum Kultury w Nędzy reprezentowanym przez
Dyrektora Joannę Kazubską.
a Panią................................................................
zwanym dalej Pracownikiem,
o następującej treści:

§1

1. Pracownik oświadcza, że jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkowaniem samochodu osobowego
marki..................................  o poj. skokowej silnika................  cm3,  nr rejestracyjny ...................  zwanym dalej
w umowie samochodem prywatnym.

2. Pracownik oświadcza, że posiada polisę OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych                    w zakresie
prowadzenia w/w samochodu prywatnego.
3. Pracownik  zobowiązuje  się  używać  samochodu  prywatnego  w  celach  służbowych  związanych
z powierzonymi przez pracodawcę obowiązkami służbowymi.

§2

Pracodawca nie ponosi  odpowiedzialności  za szkody wyrządzone osobom trzecim,  jakie może spowodować
swym  samochodem  pracownik,  jak  również  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenie  lub  kradzież
samochodu  powstałe  zarówno  z  winy  pracownika,  jak  i  bez  jego  winy.  Ponadto  pracodawca  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  wskutek  niesprawności  technicznej   samochodu  lub  wady  prawnej
( np. Brak aktualnych badań technicznych i jego obowiązkowego ubezpieczenia). Pracownik jest zobowiązany
na włąsne ryzyko do przestrzegania zasad ruchu drogowego i eksploatacji pojazdu.

§3

Zwrot  kosztów przejazdu w podróży służbowej  samochodem niestanowiącym  własności  pracodawcy następować
będzie  na  podstawie  polecenia  wyjazdu  służbowego  (delegacji)  w wysokości  wynikającej  z  przemnożenia  ilości
przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, która wynosi:
- 0,5214 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika o poj. skok. do 900 cm3,
- 0,8358 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika o poj. skok. powyżej 900 cm3.

§4

Pracownik zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Pracodawcę w formie pisemnej o:
a) Zmianie numeru rejestracyjnego prywatnego samochodu,
b) zaistnieniu zmiany stanu technicznego prywatnego samochodu, uniemożliwiającego jego eksploatację,
c) zbycia prywatnego samochodu,
d) zaistnieniu  innych,  niż  wymienione  w  punktach  a,b  i  c  okoliczności,  uniemożliwiających  eksploatację
prywatnego samochodu.

§5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepis Kodeksu Cywilnego.

..................................... ....................................
      (pracownik)      ( pracodawca)


