
Zarządzenie Nr 3/2017 

Prezesa Zarządu Pomiechowskiego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

„WKRA” Sp. z o.o.  

z dnia 01 marca 2017r. 
 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z pojazdów 

służbowych  
 

§ 1.  

Wprowadza się Regulamin w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych dla 

Pomiechowskiego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „WKRA” Sp. z o.o. w brzmieniu załącznika 

do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 

Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią regulaminu oraz potwierdzenia na piśmie 

wykonanie tego obowiązku. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników, tj. 

z dniem 15 marca 2017 r. 

 

          

          Zatwierdzam, 

Prezes Zarządu 

Pomiechowskiego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

„WKRA” Sp. z o.o. 

/-/ Piotr Kownacki   

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik 

do Zarządzenia nr  3/2017 

Prezesa Zarządu Pomiechowskiego Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego „WKRA” Sp. z o.o.  

z dnia 01 marca 2017r. 

w sprawie wprowadzenia: Regulaminu w sprawie zasad 

korzystania z pojazdów służbowych w Pomiechowskim 

Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „WKRA” Sp. z o.o.  

 

REGULAMIN  

W SPRAWIE ZASAD KORZYSTANIA Z POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Ilekroć mowa w Regulaminie o: 

1) Firmie –Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o.o. w Pomiechówku, 

ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek;  

 

2) Pojeździe służbowym - należy przez to rozumieć pojazd firmowy stanowiący środek trwały 

Firmy lub wykorzystywany na podstawie umowy najmu, leasingu lub użyczenia; 

 

3) Użytkowniku - należy przez to rozumieć pracowników oraz zleceniobiorców Firmy. 
 

§ 2 Cel i zakres użytkowania 

1. Pojazdy wykazane w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu wykorzystywane są przez 

Użytkowników uprawnionych do korzystania z aut służbowych (Załącznik nr 2) wyłącznie dla 

celów związanych z działalnością spółki. W szczególności pojazdy służbowe służą następującym 

celom: 

 

● związanym z działalnością spółki  

 

2. Pojazd służbowy pozostaje do dyspozycji Użytkowników tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w 

czasie wypełniania przez nich obowiązków na rzecz Firmy. Użytkownik nie jest uprawniony do 

korzystania z pojazdu w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością 

spółki.  

§ 3 Koszty eksploatacji 

Koszty eksploatacji pojazdu ponosi spółka. 
 

§ 4 Odpowiedzialność za pojazd 

1. Użytkownik pojazdu, któremu został powierzony pojazd odpowiedzialna jest za:  

1) kontrolowanie stanu technicznego pojazdu po uprzednim korzystaniu z pojazdu przez 

osoby trzecie; 

2) przekazanie informacji do spółki, w przypadku wyrządzonej szkody przez osobę trzecią; 

2. Użytkownik pojazdu służbowego odpowiedzialny jest za: 

1) eksploatację pojazdu z zachowaniem bezpieczeństwa i ekonomicznych warunków jazdy; 

2) utrzymywanie czystości w pojeździe; 

3) kontrolę techniczną pojazdu przed jego użyciem, w szczególności mowa tu o kontroli: 

● oświetlenia, 

● stanu ogumienia, 

● poziomu oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy; 

● smarowanie urządzeń, które tego wymagają, 

4) zgłoszenie awarii lub usterek właścicielowi Firmy lub osobie przez niego wyznaczonej. 

3. Użytkownik pojazdu może zostać ukarany karą pieniężną, o którym mowa  w Art. 115 Kodeksu 

Pracy. 



4. Od odpowiedzialności pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z 

przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w skutek niezapewnienia przez pracodawcę 

warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.  
 

§ 5 Miejsce parkowania pojazdów 

Po godzinach pracy lub po wykonaniu zadań związanych z działalnością parkowanie pojazdów 

służbowych może mieć miejsce jedynie na terenie: 
 

Oczyszczalni ścieków „MEWA” na ul. Koralowej w Pomiechówku 

§ 6 Dokumentacja 

1. Użytkownik pojazdu służbowego zobowiązany jest dokonywać wpisów rejestrujących każde 

wykorzystanie tego pojazdu.  

1a. Użytkownik pojazdu służbowego zobowiązany jest do dostarczenia wpisów rejestrujących 

każde wykorzystanie tego pojazdu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
 

2. Wpis o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać co najmniej: 

1) datę i cel wyjazdu, 

2) opis trasy (skąd – dokąd), 

3) liczbę przejechanych kilometrów, 

4) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem, 

5) imię i nazwisko pomocnika kierowcy*, 

6) nazwa ładunku, ilość ładunku**, 

7) stan licznika przy tankowaniu pojazdu,  

8) godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy kierowcy oraz pomocnika kierowcy* 
 

2a. W przypadku gdy pojazd służbowy udostępniany jest osobie nie będącej 

właścicielem/pracownikiem spółki (np. zleceniobiorcy) wpis powinien poza elementami 

wymienionymi w pkt 2 dodatkowo zawierać: 

1)  stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, 

2)  stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,  

i być dokonywany przez właściciela lub pracownika spółki.  
 

3. Spółka zobowiązana jest do prowadzenia Ewidencji przebiegu pojazdu oddzielnie dla każdego z 

pojazdów służbowych, która powinna zawierać co najmniej: 

1)   numer rejestracyjny pojazdu; numer VIN 

2)   dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; 

3)   stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec 

każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; 

4)   wpis osoby kierującej pojazdem dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu (zgodnie  

z pkt 1-2a); 

5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień 

zakończenia prowadzenia ewidencji.  
 

4. Prezes Zarządu zobowiązany jest na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał) 

potwierdzić autentyczność wpisu osoby kierującej pojazdem. 
 

…………………………………………… 

      (podpis Prezesa Zarządu) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

w sprawie zasad korzystania  

z pojazdów służbowych 

 

WYKAZ POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH FIRMY 

 

 

L.P. Marka i model Numer rejestracyjny/ 

Numer VIN 

Uwagi 

1. Walec Amman DTV 903D VIN: 7819379  

2. Fiat Scudo WND 02313  

3. MAN WND 44110  

5. Równiarka VIN:G215A0018033  

6. Rozściełacz asfaltu   

7. Walec JCB VIN: VMT280JCB1700172  

8. Podnośnik Samochód Renault WND 34043  

9. Podnośnik Wysięgnik   

10. Iveco Autolaweta WND 32694  

11. Koparko-Ładowarka JCB VIN: 

JCB3CX4TE02016849 

 

12. Volvo WND 39940  

13. Traktor RENAULT WND 1U88  

14. DACIA DOKKER WND 56646  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

w sprawie zasad korzystania  

z pojazdów służbowych 

 

 

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH  

DO KORZYSTANIA ZE WSKAZANYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH 

 

 

L.P. Imię i Nazwisko Rodzaj pojazdu Czytelny podpis*** 

1. Mieczysław Tabor DACCIA DOKKER  

2. Dariusz Cichocki FIAT SCUDO, WALEC 

JCB, WALEC AMMAN 

 

3. Adam Nowak FIAT SCUDO, WALEC 

JCB, WALEC AMMAN 

 

4. Jacek Oleksiak FIAT SCUDO, WALEC 

JCB, WALEC AMMAN 

 

5. Cezary Wierczyński FIAT SCUDO, WALEC 

JCB, WALEC AMMAN 

 

6. Andrzej Kozak KOPARKA JCB, FIAT 

SCUDO 

 

7. Kamil Czyż FIAT SCUDO,  

WALEC JCB,  

WALEC AMMAN, 

TRAKTOR RENAULT, 

RENAULT PODNOŚNIK, 

RENAULT WYSIĘGNIK, 

KOPARKA JCB,  

MAN TGA,  

RÓWNIARKA, 

AUTOLAWETA, 

WÓZ ASENIZACYJNY 

VOLVO 

 

8. Paweł Kula FIAT SCUDO,  

WALEC JCB,  

WALEC AMMAN, 

 

9. Wiesław Wróblewski FIAT SCUDO,  

WALEC JCB,  

WALEC AMMAN,  

 

10. Marek Kowalski  FIAT SCUDO,  

WALEC JCB,  

WALEC AMMAN,  

 



MAN TGA 

AUTOLAWETA, 

WÓZ ASENIZACYJNY 

VOLVO 

11. Jan Kosewski FIAT SCUDO,  

WALEC JCB,  

WALEC AMMAN, 

TRAKTOR RENAULT, 

RENAULT PODNOŚNIK, 

RENAULT WYSIĘGNIK, 

KOPARKA JCB,  

MAN TGA,  

RÓWNIARKA, 

AUTOLAWETA, 

WÓZ ASENIZACYJNY 

VOLVO 

 

12. Jarosław Gawron FIAT SCUDO,  

WALEC JCB,  

WALEC AMMAN,  

WÓZ ASENIZACYJNY 

VOLVO,  

KOPARKA JCB, 

AUTOLAWETA, 

 

13. Janusz Wójcik FIAT SCUDO,  

WALEC JCB,  

WALEC AMMAN, 

TRAKTOR RENAULT,  

KOPARKA JCB, 

 

14. Krzysztof Łęgowski FIAT SCUDO,  

WALEC JCB,  

WALEC AMMAN,  

KOPARKA JCB,  

RÓWNIARKA, 

AUTOLAWETA, 

TRAKTOR RENAULT, 

 

 

*Pole nie obowiązkowe. 

**Pole obowiązkowe dla pojazdów MAN; pole nieobowiązkowe dla pojazdów: TRAKTOR 

RENAULT, KOPARKA JCB 

***Pracownik oświadcza, że zapoznał się z w/w regulaminem w sprawie korzystania z pojazdów 

służbowych jest świadomy o obowiązku wypełniania dniowych kart drogowych. 

 

Pomiechówek, dnia …............. 


