
Zał. Nr 1  
do Zarządzenia Nr 42/2009 

Starosty Szydłowieckiego  
z dnia 14września 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  – ………………………………………..Kierownikiem/dyrektorem 

…………………… 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 uŜywać samochodu prywatnego do celów słuŜbowych 

związanych z działalnością ……………………………………………………..w 

…………………………………………………………. 

 

§ 3 

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

celów słuŜbowych w jazdach zamiejscowych. 

2. Zwrot kosztów za podróŜ słuŜbową (jazdy zamiejscowe) będzie następował na podstawie 

polecenia wyjazdu słuŜbowego. Z tytułu podróŜy słuŜbowej samochodem osobowym 

niebędącym własnością pracodawcy przysługuje zwrot kosztów podróŜy w wysokości 

stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. 

3. Stawka za jeden kilometr przebiegu rozliczana będzie zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów słuŜbowych samochodu 
osobowego, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 
poz. 271 z późn. zm.). 

4. Z tytułu podróŜy słuŜbowej zamiejscowej samochodem osobowym niebędącym 
własnością pracodawcy, przysługuje zwrot kosztów podróŜy w wysokości stanowiącej 
iloczyn przejechanych km za 1 km przebiegu w wysokości … % stawki określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 
o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2004 Nr 104 poz. 2088 z późn. 
zm.). 

 

 



§ 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 

 
 


