
ZARZĄDZENIE NR 54/2019 

D Y R E K T O R A POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOWICZU 

z dnia 17.10.2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodu służbowego w Powiatowym 
Centrum Rodziny w Łowiczu 

Na podstawie § 19 pkt I T Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu przyjętego Uchwałą Nr 221/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 19 sierpnia 2019 r. zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustała się zasady korzystania z samochodu służbowego marki Volkswagen Polo, 
o nr. rej. EŁC 29590 przekazanego do używania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu na podstawie umowy z dnia 
14.10.2019 r. nrPZDiiy49/2019;J 

§ 2. Samoćłiód służbowyTtioż być wykorzystywany wyłącznie w celach związanych 
z realizacją zadań Powiatowego'Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

§ 3. Samochodem służbowym można poruszać się na terenie powiatu łowickiego na 
podstawie upoważnienia do odbycia jazdy pojazdem służbowym bez konieczności wystawiania 
delegacji służbowej. 

§ 4. W przypadku wyjazdów wykraczających poza teren określony w §3. dodatkowo 
niezhędne jest posiadanie delegacji służbowej wystawionej na kierującego pojazdem. 

§ 5, Kierować samochodem służbowym może wyłącznie pracownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu posiadający upoważnienie wydane przez Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. Ewidencję upoważnień prowadzi 
pracownik ds. kadr. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 6. Osoba upoważniona ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu pojazd 
oraz za jego stan techniczny. Osoby kierujące samochodem służbowym podpisują deklarację 
odpowiedzialności materialnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§ 7. Użytkownik samochodu zobowiązany jest do: 
1) eksploatowania samochodu z zachowaniem bezpieczeństwa i ekonomicznych 

warunków j azdy, 
2) dbania o czystość użytkowanego pojazdu, 
3) dokonywania codziennej obsługi technicznej samochodu, 
4) w przypadku zauważenia awarii, czy usterek - natychmiastowego zgłoszenia 

Dyrektorowi Powiatowego Centmm Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 
5) w przypadku wypadku drogowego, kołizji, zaistnienia kradzieży samochodu, bądź 

elementów jego wyposażenia- niezwłocznego powiadomienia organu Policji oraz 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, zgłoszenia 
w przewidzianym przepisami terminie, szkody do ubezpieczyciela. 



§ 8. Wszelkie zobowiązania wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego 
pokrywa użytkownik samochodu. 

§ 9. Ustala się, że miejscem garażowania samochodu służbowego jest plac przed 
budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30. 

§ 10. Ewidencjonowaniem przejazdów samochodu służbowego będącego w dyspozycji 
Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Łowiczu oraz rozłiczaniem przebiegu 
samochodu i zużycia paliwa zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu. 

§ 11. Pdne koszty z tytułu ekspłoatacji i utrzymania samochodu służbowego ponosi 
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Łowiczu, za wyjątkiem kosztów paliwa, które 
pokrywa Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 54/2019 
Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
z dnia 17.10.2019 r. 

UPOWAŻNIENIE 

do kierowania samochodem służbowym 

Upoważniam 

(imię i naz\visko pracownika) 

(stanowisko służbowe) 

legitymującego się dowodem osobistym serii 

nr .: 

wystawionym przez 

oraz prawem jazdy kat nr 

który posiada ważne okresowe badania lekarskie do dnia 

do prowadzenia samochodu służbowego marki 

o numerze rejestracyjnym 

Upoważniony zobowiązany jest do przestrzegania zasad okr eślonych w Zarządzeniu 

Nr 54/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Rodziny w Łowiczu z dnia 17.10.2019 r. 

Upoważniony oświadcza, że posiada uprawnienia do kierowania samochodem służbowym. 

Otrzymują: 

1) Upoważniony pracownik 

2) a/a - 2 szt. 

(podpis) 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia nr 54/2019 
Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
z dnia 17.10.2019 r. 

D E K L A R A C J A 

odpowiedzialności materialnej 

W związku z upoważnieniem do korzystania w celach służbowych z samochodu służbowego: 

marki o numerach rejestracyjnym , oświadczam, że 

przyjmuję odpowiedziałność materialną za powierzony samochód (art. 114 i art.122 ustawy 
kodeks pracy (Dz. U . 2019, poz. 1040 z póżn. zm.). 

Zobowiązuję się jednocześnie do przestrzegania warunków eksploatacji ww. samochodu 
służbowego. 

(czytelny podpis użytkownika) 

Zatwierdzenie przyjęcia deklaracji: 

(podpis i pieczęć) 


