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Załącznik do Zarządzenia Nr l z dnia 29.O1.2015 r.

REGULAMIN
UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SŁUPSKU

§1
Postanowienia ogólne

l. Celem Regulaminu jest efektywne zarządzanie użytkowaniem samochodu służbowego w
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, zwanej dalej MBP
poprzez:
a. opracowywanie i wprowadzanie standardów, jednolitych zasad dla zarządzania oraz

nadzorowania wykorzystywania samochodu służbowego, przeznaczonego do realizacji
celów służbowych;

b. opracowywanie i wprowadzanie wspólnych zasad bezpieczeństwa dla pracowników MBP
korzystających z samochodu służbowego oraz warunków korzystania z samochodu
służbowego.

2. Ilekroć mowa w Regulaminie o:
a. samochodzie służbow m - należy przez to rozumieć samochód marki FORD TRA SIT o

numerze rejestracyjnym GS 48556 stanowiący środek trwały MBP;
b. kierowcy - należy przez to rozumieć zatrudnionego pracownika MBP, w charakterze

kierowcy lub Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego MBP, który w zakresie
swych obowiązków ma kierowanie samochodem służbowym MBP, w przypadku
nieobecności kierowcy.

3. Samochód służbowy wykorzystywany jest wyłącznie do celów służbowych, z zastrzeżeniem
ust. 4.

4. Samochód służbowy może być wynajęty do celów niezarobkowych osobie zatrudnionej w
MBP lub instytucjom blisko współpracującym z MBP (instytucje kulturalne, jednostki
samorządowe), na zasadach określonych w § 5 niniejszego Regulaminu.

§2

Cel i zakres użytkowania

1. Samochód służbowy prowadzić może jedynie kierowca MBP.
2. Samochód służbowy służy w szczególności następującym celom:

a. przewóz wystaw pomiędzy filiami MBP, instytucjami współpracującymi, bibliotekami
gminnymi, partnerami projektowymi, etc.,

b. przewóz książek i innych materiałów bibliotecznych między filiami MBP, odbiór książek
z księgarń, magazynów, darczyńców, etc.;



c. przewóz wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz innych specjalistycznych
sprzętów w celu działań bibliotecznych,

d. przewóz pracowników MBP w ramach poleceń wyjazdów służbowych,
e. przewóz pracowników MBP w celu realizacji zadań kulturotwórczych na terenie miasta,

m.in. instalacja wystawy, montaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
itp.,

f. przewóz sprzętu niezbędnego przy organizacji imprez kulturalnych, odbywających się
poza budynkiem głównym biblioteki,

g. przewóz materiałów budowlanych niezbędnych do prac remontowych odbywających się
w budynkach MBP,

h. przewóz zakupionych środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do prac
introligatorskich, etc., zakupionych do celów działań bibliotecznych,

3. Funkcję nadzorowania prawidłowego wykorzystania samochodu służbowego MBP,
zwłaszcza w zakresie eksploatacji, przeprowadzania przeglądów i remontów, prowadzenia
wymaganej dokumentacji oraz gospodarki paliwem i częściami zamiennymi prowadzi Dział
Administracyjno-Gospodarczy MBP.

4. Pracownicy MBP mogą korzystać z samochodu służbowego jedynie w celu realizacji zadań
własnej komórki organizacyjnej. Podstawą skorzystania przez pracownika z samochodu
służbowego jest zapotrzebowanie zgłaszane do Działu Administracyjno-Gospodarczego MBP
w godzinach pracy MBP.

5. Wszystkie wyjazdy służbowe poza miasto Słupsk odbywają się na podstawie podpisanego
przez Dyrektora MBP polecenia wyjazdu służbowego. Dokument polecenia wyjazdu
służbowego wystawiany jest przez pracownika kadr.
Samochód służbowy pozostaje do dyspozycji kierowcy tylko i wyłącznie w czasie pracy lub
w czasie wypełniania przez niego obowiązków na rzecz MBP. Kierowca nie jest uprawniony
do korzystania z samochodu w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z
działalnością MBP.

§3
Zasady pokrywania kosztów utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego

l. Kosztami utrzymania ieksploatacji samochodu służbowego są w szczególności:
a. zakup paliwa,
b. zakup i wymiana oleju silnikowego i innych płynów eksploatacyjnych,
c. opłaty za myjnię i czyszczenie wewnętrzne
d. zakup części zamiennych i podstawowych kosmetyków samochodowych,
e. naprawy i opłaty serwisowe,
f. opłaty za parkowanie,
g. opłaty za przejazd drogami płatnymi, w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
h. opłaty za ubezpieczenie AC i oc.

2. Przy każdym zakupie paliwa kierowca powinien rejestrować w karcie drogowej ilość



zakupionego paliwa, numer faktury lub rachunku.
3. Ponoszenie kosztów, o których mowa w ust. l pkt. a - h odbywa się na zasadach obiegu

dokumentów finansowo-księgowych przyjętych w MBP. W każdym przypadku rozliczenie
kosztów związanych z wykorzystaniem samochodu służbowego podlega sprawdzeniu przez
Głównego Księgowego MBP.

4. Kierowca zobowiązany jest do rozliczania wydatków związanych z użytkowaniem
samochodu służbowego, nie później niż w kolejnym dniu obecności w pracy.

§4
Odpowiedzialność za samochód

l. Kierowca samochodu służbowego odpowiedzialny jest za:
a. rozliczanie przejazdów służbowych, w tym wypełniania Karty drogowej,
b. eksploatację samochodu z zachowaniem bezpieczeństwa i ekonomicznych warunków

jazdy,
c. przestrzeganie zasad postępowania w przypadku kolizji, wypadku drogowego, kradzieży i

podobnych zdarzeń,
d. użytkowanie samochodu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ruchu

drogowym,
e. uwzględnienie najkrótszej drogi dojazdu do celu podróży,
f. przestrzeganie obowiązujących norm zużycia paliwa,
g. utrzymywanie czystości w pojeździe,
h. bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych wewnątrz

samochodu,
i. kontrolę techniczną samochodu przed jego użyciem, w szczególności mowa tu o kontroli:
- oświetlenia,
- stanu ogumienia,
- poziomu oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do

spryskiwaczy;
j. zgłoszenie awarii lub usterek bezpośredniemu przełożonemu,
k. prawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku oraz dokumentów.

2. Kierowca samodzielnie nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian technicznych w
samochodzie służbowym.

3. W przypadku, gdy kierowca korzysta z samochodu niezgodnie z normami eksploatacyjnymi
producenta, pracodawca ma prawo obciążyć go kosztami naprawy, a w uzasadnionych
przypadkach pozbawić prawa do użytkowania samochodu służbowego.

4. Wszelkie przeglądy techniczne, naprawy oraz inne czynności serwisowe mogą być
dokonywane wyłącznie na stacjach obsługi wskazanych przez Dział Administracyjno-
Gospodarczy MBP, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.

5. W przypadku spowodowania bądź uczestniczenia w kolizji lub wypadku drogowym,
kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia bezpośredniego przełożonego



oraz dopełnienia na miejscu zdarzenia wszelkich formalności niezbędnych do zabezpieczenia
miejsca wypadku/kolizji: w szczególności - udzielenia pomocy rannym i wezwania służb
ratunkowych (w przypadku wypadku), wezwania policji, a także dopełnienia wszelkich
formalności niezbędnych do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela, zawartych w
wydruku - ogólne warunki ubezpieczenia.

6. W przypadku kradzieży samochodu lub elementów jego wyposażenia kierowca zobowiązany
jest do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zawiadomienia organów ścigania oraz
niezwłocznego poinformowania o zaistniałym wydarzeniu bezpośredniego przełożonego.

7. W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub obniży jego
wysokość z uwagi na okoliczności zawinione przez kierowcę, kierowca może zostać
zobowiązany do naprawienia szkody w całości lub części na koszt własny.

8. Wszelkie koszty wynikające z naruszenia przepisów o ruchu drogowym pokrywa kierowca
lub inna osoba której powierzono obowiązki kierowcy.

9. Po godzinach pracy lub po wykonaniu zadań związanych z działalnością MBP kierowca ma
obowiązek zaparkować samochód służbowy przed siedzibą MBP przy ulicy Grodzkiej 3.

§5

Zasady udostępniania samochodu służbowego
1. Samochód służbowy do celów niezarobkowych może być udostępniony osobie zatrudnionej

w MBP lub instytucjom blisko współpracującym z MBP jedynie wraz z kierowcą MBP.
Korzystanie z samochodu służbowego wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora MBP.

2. Warunkiem udostępnienia samochodu służbowego do celów niezarobkowych jest złożenie
wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr l do Regulaminu oraz podpisanie umowy
cywilnoprawnej na wynajem samochodu.

3. Oprócz podpisanej umowy cywilnoprawnej na wynajem samochodu osoba lub instytucja
wykorzystująca samochód MBP do celów niezarobkowych zobowiązana jest do:
a. pokrycia kosztów używania samochodu służbowego na podstawie Oświadczenia, które

stanowi załącznik nr 2, zgodnie ze stawkami za l km przebiegu, określonymi w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r., w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli motorowerów nie będących własnością
pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późno zm.);

b. przekazania samochodu służbowego do Działu Administracyjno-Gospodarczego na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;

c. zwrotu kosztów pracy kierowcy (wynagrodzenie za czas przepracowany w trakcie
wynajęcia samochodu), na podstawie dokumentów obciążeniowych, przebiegu
wykazanego w protokole zdawczo-odbiorczym bądź w karcie drogowej; wzór Protokołu
zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 Regulaminu.



§6
Ewidencja korzystania z samochodu służbowego

1. Kierowca samochodu służbowego zobowiązany jest dokonywać wpisów rejestrujących
każde wykorzystanie tego pojazdu, na przeznaczonej do tego celu karcie drogowej.

2. Wpis, o którym mowa w pkt. 1 powinien zawierać co najmniej:
a. kolejny numer wpisu,
b. datę i cel wyjazdu,
c. opis trasy (skąd - dokąd),
d. liczbę przejechanych kilometrów,
e. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem,
f. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
g. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
h. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia

ewidencji oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
3. Formularze kart drogowych wydawane są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym MBP.
4. Dział Administracyjno-Gospodarczy MBP w okresach miesięcznych dokonuje rozliczenia

przebiegu samochodu, zużycia paliwa oraz sprawdza prawidłowość dokonanych zapisów w
kartach drogowych:
a. na koniec każdego miesiąca Dział Administracyjno-Gospodarczy przedstawia

Dyrektorowi MBP miesięczne zestawienie zużytego paliwa, ilość przejechanych
kilometrów, stan licznika,

b. tworzy tabelaryczne zestawienia wyjazdów służbowych pracowników samochodem MBP
w celu kontroli i racjonalnego planowania wydatków związanych z wykorzystaniem
samochodu służbowego.

§7
Załączniki do Regulaminu

Wykaz załączników do niniejszego Regulaminu:
l. Załącznik nr 1 - wzór Wniosku o udostępnienie samochodu służbowego do celów

niezarobkowych.
2. Załącznik nr 2 - wzór Oświadczenia o użytkowaniu samochodu służbowego do celów

niezarobkowych.
3. Załącznik nr 3 - wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego.

DY~TOR
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Załącznik nr 1
do Regulaminu użytkowania samochodu służbowego

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku

Słupsk, dnia .

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej w
Słupsku

WNIOSEK NR ./20 l .
o udostępnienie samochodu służbowego do celów niezarobkowych

l.

imię i nazwisko pracownika MBP lub nazwa instytucji składającego(ej) wniosek

2.

miejsce docelowe wyjazdu

3. Oświadczam, że znane mi są warunki udostępnienia samochodu, określone w Zarządzeniu Nr
........ z dnia w sprawie zasad korzystania samochodów służbowych Biblioteki i
zobowiązuję się do ich przestrzegania.

składający wniosek

Decyzja Dyrektora MBP (wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody) ipodpis
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Załączn ik nr 2
do Regulaminu użytkowania samochodu służbowego

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku

OŚWIADCZE rE

Oświadczam, że korzystając z samochodu służbowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Słupsku, marki o, o •••••••••••••••••••• , typ/model , nr rej .
•••••••••••••••••••••• o •••••• w dniu/dniach przejechałem w celach niezarobkowych km.

podpis pracownika MBP lub przedstawiciela instytucji

Zgodnie z powyższym oświadczeniem zostaną Państwo obciążeni kwotą: . o •••••••••••••• o. zł,
słownie: (o o .••.•..•..••...••.••••.........•...•.. o ...•.... o" o •..•..•••...••..•••.........•.....•....•...•....• ),
wynikającą z zależności: 0= IK * S

O - obciążenie
IK -liczba kilometrów przejechanych w celach niezarobkowych,
S - stawka za 1 km przebiegu, określonymi w rozporządzeniu 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 nie
będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. r 27, poz. 271 z późno zm.)

0= (zł) IK = (km) S = (zł)

podpis pracownika Działu Finansowo-Księgowego
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Załącznik nr 3
do Regulaminu użytkowania samochodu służbowego

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Przekazujący:
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe

Przejmujący:
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe

Charakterystyka samochodu:
Marka i typ
Numer rejestracyjny
Numer nadwozia
Rok produkcji
Pojemność silnika
Stan paliwa (litry)
Stan licznika (km)
Wyposażenie techniczne
Dokumenty
Ogólny (wizualny) stan samochodu - uwagi
Data i godzina rozpoczęcia użytkowania
Data i godzina zakończenia użytkowania

PRZEKAZUJĄCY PRZEJMUJĄCY

(podpis) (podpis)


