
Zał. Nr 1  
do Zarządzenia Nr 41/2009 
Starosty Szydłowieckiego 
z dnia 14 września 2009r. 

UMOWA NR ON-…….. 
 

UśYWANIA SAMOCHODU PRYWATNEGO DO CELÓW SŁU śBOWYCH 
 
 

zawarta w dniu …………………… w Szydłowcu  

pomiędzy Starostą Szydłowieckim  Włodzimierzem Górlickim  

 zwanym dalej „Pracodawcą, 

a 

Panią/ Panem  – ………………………………………(stanowisko)…………………… zam. 

………………………………………………………………………………leg. się dowodem 

osobistym …………………………… 

zwanym dalej „Pracownikiem”. 

§ 1 

Pracownik jest współwłaścicielem samochodu osobowego marki 

……………………o poj. skokowej silnika ……… cm3, nr rej. ……………………. zwanego 

w umowie samochodem prywatnym. 

§ 2 

Pracownik zobowiązuje się do uŜywania samochodu prywatnego będącego jego własnością 

albo pozostającym w jego uŜytkowaniu do celów słuŜbowych związanych z działalnością 

……………………………………………………..w Szydłowcu. 

§ 3 

1. Pracodawca wyraŜa zgodę na uŜywanie przez Pracownika samochodu prywatnego do 

celów słuŜbowych w jazdach lokalnych. 

2. Pracodawca ustala  miesięczny limit w jazdach lokalnych  wynoszący do ……… km. 

3. Z tytułu uŜywania samochodu prywatnego do celów słuŜbowych w jazdach lokalnych 

pracownikowi przysługuje ryczałt miesięczny obliczony jako iloczyn stawki za 1 km 

przebiegu, której mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 

2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

uŜywania do celów słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.), i miesięcznego 

limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne zgodnie z § 3 ust.2 niniejszej umowy. 

4. Wysokość kosztów uŜywania pojazdu Pracownikowi będzie obliczana w kaŜdym 

miesiącu za miesiąc poprzedni, po złoŜeniu przez Pracownika oświadczenia o uŜywaniu 

przez niego samochodu prywatnego, o którym mowa w § 1, do celów słuŜbowych. 

Wypłata kosztów następuje w terminie 14 dni od daty złoŜenia oświadczenia, o którym 

mowa wyŜej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

 



5. Kwotę ustalonego ryczałtu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy  zmniejsza się 

o 1/22 za kaŜdy dzień roboczy nieobecności w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, 

podróŜy słuŜbowej Pracownika trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności 

oraz za kaŜdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów 

słuŜbowych. 

6. Kwota do wpłaty jest pomniejszana o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych 
według obowiązującej stawki.  

§ 4 

W przypadku zbycia pojazdu o którym mowa w § 1, pracownik jest zobowiązany 

powiadomić o tym niezwłocznie pracodawcę nie później niŜ 7 dni od dokonania zbycia 

pojazdu. Dalsze korzystanie z samochodu do celów słuŜbowych uzaleŜnione jest od zawarcia 

stosownego aneksu do umowy.  

§ 5 

Niniejsza umowa obowiązuje na czas nieokreślony. 

 

§ 6 

1. Umowa niniejsza moŜe być rozwiązana przez kaŜdą ze stron w dowolnym czasie 

z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być 

złoŜone na piśmie pod rygorem niewaŜności. 

2. Umowa wygasa z dniem: 

a) ustania stosunku pracy Pracownika, 

b) śmierci Pracownika. 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 

niewaŜności. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów słuŜbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 poz. 271 z późn. 

zm.). 

§ 9 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Pracownika, trzy dla 

Pracodawcy (księgowość, teczka akt osobowych, teczka rzeczowa). 

 

 

            
Pracodawca       Pracownik 


