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U M O W A  Nr ………..
dotycząca używania samochodu prywatnego do celów służbowych

Zawarta  w  dniu  …………………….  pomiędzy  Państwową  Wyższą  Szkołą  Zawodową 
w Nowym Sączu reprezentowaną przez …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w umowie pracodawcą,
a ……………………………………………………………………………………………………… 
zamieszkałym/ą w……………………………….  przy ulicy  ………………….........................
zwanym/ą  w umowie pracownikiem.

§1

1. Pracownik oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki ……………………. 
o  numerze  rejestracyjnym  …………………,  zwanym  w  umowie  samochodem 
prywatnym.

2. Pojemność skokowa silnika samochodu prywatnego wynosi ………………… cm3.

§ 2

1. Pracownik zobowiązuje się używać samochód prywatny do celów służbowych, na 
zasadach określonych w niniejszej umowie.

2. Pracownik  oświadcza,  iż   użytkowany  przez  niego  samochód  znajduje  się 
w  dobrym  stanie  technicznym,  oraz  posiada  obowiązkowe  ubezpieczenie  OC, 
oraz AC.  

§ 3

1. Umowa ma charakter jednorazowy i  obowiązuje na czas określony w poleceniu 
wyjazdu służbowego tj. w dniu ( w dniach)   …………………………………………..

2. Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie polecenia wyjazdu służbowego
i ewidencji przebiegu pojazdu w wysokości określonej w zarządzeniu. 

                                                                               
§ 4

1. Koszty związane z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych będą 
ustalane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 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.  Nr  27,  poz.  271  
z późn. zm.), według aktualnie obowiązującej stawki, określonej w Zarządzeniu  
Nr 22/2008  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  
z dnia 2 kwietnia 2008 r.  w sprawie zasad ustalania  należności przysługujących 
pracownikowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z tytułu 
podróży służbowych dokonywanych na terenie kraju.



2. Pozostałe koszty tj. koszty napraw, przeglądów i konserwacji ponosi pracownik we 
własnym zakresie.

§ 5

Pracodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  związane  z  eksploatacją 
samochodu, powstałe w czasie obowiązywania niniejszej umowy.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

           
...................................... ..................................
          / Pracownik /                                                               /  Pracodawca /
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……………………………………………
          Nazwisko i imię pracownika (właściciela)

…………………………………...............            Nr rejestracyjny pojazdu ………………
        Adres zamieszkania pracownika ( właściciela)

 Pojemność silnika   ……………………..

Ewidencja przebiegu pojazdu

Nr kolejnyNr kolejny  
wpisuwpisu

DataData  
wyjazduwyjazdu

OpisOpis  
wyjazduwyjazdu
(skąd-(skąd-  
dokąd)dokąd)

Cel wyjazduCel wyjazdu
LiczbaLiczba  
faktyczniefaktycznie  
przejechanychprzejechanych  
kilometrówkilometrów

Stawka zaStawka za  
1  km1  km  
przebieguprzebiegu

WartośćWartość  
5x65x6

PodpisPodpis  
pracodawcypracodawcy

UwagiUwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Podsumowanie 


