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Milicz, dnia 24 wrzesień 2014 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

Szanowny Pan Maciej H. Grabowski 
ul. Wawelska 52/54 
00 - 922 Warszawa

W związku z otrzymanym sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej w Technikum Leśnym 
w Miliczu BKA-I-0943-3/29938/14Mw z dnia 24.07.2014 r. i wskazanymi w nim 
zaleceniami, informuję że:

1. W zakresie zawieranych przez Szkołę umów najmu powierzchni użytkowych podjęto 
kroki, pozwalające na eliminowanie ewentualnych sytuacji, mogących rodzić w 
przyszłości wątpliwości natury etycznej.
Firmie PPHU "Dantar", po 21-letniej nieprzerwanej współpracy, wypowiedziano 
wynajem pomieszczeń na cele prowadzonej działalności gospodarczej - z dniem 
31 grudnia 2014 r.

2. Stwierdzam, że od czasu mojej nominacji na stanowisko dyrektora Technikum 
Leśnego w Miliczu nigdy nie było sytuacji korzystania z samochodów służbowych do 
celów prywatnych przez pracowników Szkoły.
Mając jednak na uwadze zalecenie zawarte w pkt. 2 cytowanego sprawozdania z 
kontroli, informuję że, regulamin dotyczący: "korzystania z samochodów służbowych 
do celów prywatnych przez pracowników Szkoły" jest w opracowaniu i w terminie do 
30 września (zgodnie z zaleceniem pokontrolnym nr 2) zostanie przesłany do 
Ministerstwa Środowiska.
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Minister Srodowiska^oJ 
Szanowny Pan Maciej H. Grabowski 
ul. Wawelska 52/54  
00-922 Warszawa

V nawiązaniu do pisma nr TL 0717-70/2014 z dnia 24.09.2014 r. przesyłam „Regulamin korzystania 
z samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników szkoły" wraz z załącznikami 
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
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TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU 
ul. K a s z te la ń s k a  1 

5 6 - 3 0 0  M I L I C Z  
tel./fax 71 38 40 718

ZARZĄDZENIE nr ^\Wl5 
DYREKTORA TECHNIKUM LEŚNEGO

w spiawie zasad korzystania z pojazdów służbowych do celów prywatnych.

§1.

1. Wprowadzani zasady korzystania z pojazdów służbowych będących własnością 
Technikum Leśnego w Miliczu do celów prywatnych.

2. Pojazdem służbowym może kierować wyłącznie pracownik Technikum Leśnego w 
Miliczu posiadający ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu mechanicznego o 
odpowiedniej kategorii, zwany dalej „pracownikiem”, którego upoważniono do korzystania z 
pojazdu służbowego do celów prywatnych na warunkach szczegółowo określonych w umowie 
użyczenia, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W okresie korzystania z pojazdu, Pracownik zobowiązany jest do posiadania umowy o
której mowa w ust. 2. ’

1. Pracownik zobowiązuje się do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
zasadami prawidłowej eksploatacji pojazdów oraz do utrzymywania pojazdu w należytym 
stanie technicznym.

2. Po zakończeniu korzystania z pojazdu, pracownik zobowiązuje się do jego zwrotu w 
stanie niepogorszonym. Ponadto, pojazd winien być umyty i wysprzątany.

3. W przypadku naruszenia przez Pracownika postanowień ust. 1 i ust. 2, Pracodawca ma 
prawo do naprawy, umycia i wysprzątania pojazdu na koszt Pracownika.

§3.

1. Z tytułu koizystania z pojazdu służbowego do celów prywatnych, pracownik 
zobowiązuje się do pokrycia kosztów jego eksploatacji według stawki za 1 km przebiegu w 
wysokości: - wg obowiązujących stawek określonych Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona przez pracownika przelewem na 
rachunek bankowy Technikum Leśnego w Miliczu na podstawie wystawionej faktury 
VAT/i achunku, w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w 
którym korzystano z pojazdu.

3. W pizypadku nieuiszczenia należności, o której mowa w ust. 1 w terminie zostanie 
ona potrącona z wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi za miesiąc 
kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym korzystano z pojazdu.

 
 

 



§4.

1. Piacodawca oświadcza, że osobą uprawnioną do wydania i przyjęcia pojazdu jest 
kierownik gospodarczy szkoły.

2., Pojazd wydawany i odbierany jest na podstawie protokołu wydania/przyjęcia pojazdu, 
którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ...

Dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu

UMOWA n r .....

zawarta w d n iu ..............w Miliczu, pomiędzy:

Technikum Leśnym w Miliczu, ul. Kasztelańska 1, 56-300 Milicz, reprezentowanym przez 

Daniela Targosza -  Dyrektora, 

zwanym dalej „Pracodawcą”, 

a

zwanym dalej „Pracownikiem”, o następującej treści:

§1.

Na podstawie niniejszej umowy Pracodawca powierza, a Pracownik przyjmuje do używania 
samochód osobowy będący własnością Pracodawcy marki ........................................  nr rej.
................................ »■ zwany dalej „pojazdem” z obowiązkiem zwrotu na każde żądanie
Pracodawcy w określonym miejscu i terminie.

§2.

1. Pracownik oświadcza, że pojazd został mu wydany w dniu ...................  wraz z
kluczykami i kompletem dokumentów (dowód rejestracyjny oraz dowód ubezpieczenia 
pojazdu); stan licznika w chwili w ydania:.............................

2. Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony pojazd od chwili jego 
wydania do dnia zwrotu pojazdu pracodawcy.

3. Wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem poj azdu obciążaj ą Pracownika.

4. Pracownik oświadcza, że odebrany pojazd wolny jest od wszelkich uszkodzeń i innych 
wad fizycznych.

5. Pracownik oświadcza, że zapoznał się z treścią polis ubezpieczeniowych i przyjmuje 
je do stosowania.

§3.

1. W ramach prawidłowego wykonania niniejszej umowy, Pracownik zobowiązuje się w 
szczególności do:

2. Posiadania niezbędnych uprawnień do prowadzenia pojazdu o odpowiedniej kategorii,



3. Posiadania niniejszej umowy w okresie korzystania z pojazdu,

4. Przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego,

5. Korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przestrzegania instrukcji 
i zasad jego użytkowania,

6. Utrzymywania pojazdu w należytej czystości i właściwym stanie technicznym,

7. Bieżącej kontroli stanu pojazdu (weryfikacji ciśnienia w ogumieniu, poziomu paliwa,
płynów, oleju itp.), ’

8. Niezwłocznego informowania Pracodawcy o wszelkich awariach, usterkach lub innych 
szkodach lub o utracie pojazdu.

9. Pracownik nie może oddać pojazdu do używania osobie trzeciej bez pisemnej zgody 
Pracodawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§4.

1. Jeżeli w czasie używania pojazdu do celów prywatnych Pracownik wyrządzi szkodę w 
używanym pojeździe lub dojdzie z winy pracownika do utraty pojazdu, Pracownik ponosi z 
tego tytułu pełną odpowiedzialność majątkową pomniejszoną o wartość wypłaconego 
odszkodowania przez ubezpieczyciela.

2. W przypadku awarii mechanicznych pojazdu spowodowanych jego niewłaściwą 
eksploatacją, w szczególności naruszeniem § 3 umowy, Pracownik zobowiązuje się do 
usunięcia awarii i naprawy pojazdu na własny koszt.

3. Wszelkie koszty związane z naruszeniem obowiązujących przepisów ustawy Prawo o 
ruchu drogowym obciążają Pracownika.

§5.

Umowę niniejszą zawarto na czas używania pojazdu, tj. od dnia do dnia

§6

1. Przyjmując za podstawę art. 91 § 1 Kodeksu Pracy Pracownik oświadcza, że wyraża 
zgodę na dokonywanie potrąceń z jego wynagrodzenia za pracę z tytułu zwrotu kosztów 
eksploatacji, naprawy i wysprzątania pojazdu, o których mowa w § 2 ust. 1 -  2 oraz § 3 ust. 1 
zarządzenia oraz uszkodzenia lub utraty pojazdu z przyczyn leżących po stronie Pracownika.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wolna od potrąceń jest kwota 25% 
wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Pracownikowi w miesiącu, w którym 
następuje potrącenie.

§7.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności.



2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku stosowania niniejszej umowy, 
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Pracodawcy.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron.

Pracodaw ca Pracow nik



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr ...

Dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu

Protokół wydania/przyjęcia* pojazdu

1. Numer protokołu ..........................................

2. Marka .......................... , nr rej.................................... , przebieg
ko lo r.............................. . nr nadw ozia........................................................

3. Data, godzina, miej sce wydania/przyj ęcia poj azdu

4. Opis uszkodzeń

5. Wykaz rzeczy pozostawionych w poj eździe

6. Uwagi

Strona przekazująca: Strona przyjmująca:

*  niepotrzebne skreślić.


