
ZARZ.4DZENIE NR 1

LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA

OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

z dnia 08 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochod6w sluZbowych, samochod6w prywatnych

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnQtrznych firm transportowych

w Wojew6dzkim Inspektoracie Ockony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim

Napodstawie$7ust. 1pkt9i $ 34ust.l pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego

Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ustalonego

Zarz4dzeniem Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa Nr 15

z dnia 2l puldziemlka 2009 roku oraz art.44 ust.2 i ust.3 i art.69 ust. 1pkt3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zaru4dza sig

co nastgpuje:

$1.1. Ustala sig zasady uZykowania samochod6w sluzbowych, samochod6w

prywatnych do cel6w sluZbowych oraz korzystania z uslug zewngtrznych firm

transportowych w wojew6dzkim Inspektoracie ochrony Rodlin i Nasiennictwa w Gorzowie

Wlkp.

2. Nadzorem nad prawidlow4 eksploataci4 srodk6w transportu zajmuje sig Kierownik

Dzialu Administracyj ne go.

$ 2. Uzyte w zarzqdzeniu okre5lenia oznaczaj4l:

samochtid sluibowy - samoch6d znajduj4cy sig w posiadaniu wojew6dzkiego Inspektoratu

Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim,

samochtid pryh'arny - samoch6d, kt6rym dysponuje pracownik wojew6dzkiego
Inspektoratu,

lYojewddzki Inspektorat ochrony Roitin i Nasiennictwa w Gorzowie llietkopotskim
(w sk6cie: I ojewddzki Inspektorat) - takle Delegaturg w Zielonej G6rze i Oddzialy
Wojew6dzkiego Inspektoratu.



Dzial - takze Laboratorium Wojew6dzkie i samodzielne stanowiska pracy.

$ 3.1. Pracownicy Wojew6dzkiego Inspektoratu, w celu realizacji zadari statutowych

Inspektoratu, maj4 prawo korzystania z nastgpujqcych Srodk6w transportu:

1) zbiorowego;

2) samochodu stu2bowego;

3) samochodu prywatnego.

2. Mozliwe jest l4czenie kilku Srodk6w transportu w ramach jednego wyjazdu slu2bowego.

$ 4. 1 Wojew6dzki Inspektor ustala miesigczny limit kilometr6w przejechanych

samochodami sfuZbowymi w celu wykonania kontroli:

l) 800km - dla Oddzial6w w KroSnie Odrzariskim, Migdzyrzeczt, Nowej Soli, Slubicach,

Sulgcinie, S*iebodzinie i Wschowie;

2) 900km - dla Oddzial6w w Gorzowie Wielkopolskim, Lubsku, Strzelcach Krajeriskich,

Zielonej G6rze i Zaganiu.

ZwiEkszenie ustalonego limitu mo2e nastqpii wyl4cznie po uzgodnieniu z Wojew6dzkim

Inspektorem.

2. Kierownicy Dzial6w, Oddzial6w i Delegatury sprawuj4 biezqcy nadz6r nad

racjonalnym i oszczgdnym wykorzystaniem samochod6w sluZbowych, w tym nad

wykorzystaniem miesigcznego limitu, o kt6rym mowa w $ 4 ust. l.

3. Dzial Administracyjny zobowiqzany jest do:

1) sporz4dzania miesigcznej informacj i z wykorzystania przez Oddziaty i Delegaturg,

ustalonego limitu kilometr6w i przekazywania jej Wojew6dzkiemu Inspektorowi;

2) nadzoru nad wykorzystaliem o96lnego limitu kilometr6w.

KORZYSTANIE Z SAMOCHODoW SLUZBOWYCH

$ 5.1. Prawo do korzystania z samochod6w sluZbowych przy wykonywaniu

obowi4zk6w sfuZbowych przysluguje wszystkim pracownikom Wojew6dzkiego Inspektoratu.

2. Samochody slu2bowe mog4 byi wykorzystywane wylqcznie w celu realizacji zadan

slu:Zbouych Wojew6dzkiego Inspektoratu.

3. Samochody sluzbowe winny byi wykorzystywane z zachowaniem proporcji, co do

wagi i pilnoSci wykon)ry/anych obowiqzk6w sluZbowych, szczeg6lnie w przypadkach, je2eli:



1) brak jest mo2liwo5ci racjonalnego doboru pol4czei do punktu docelowego Srodkami

publicznego transportu zbiorowego (miejskiego, autobusowego, kolejowego);

2) do punktu celowego wyjezdia kilka os6b;

3) osoba wyjezdZaj4ca zabiera dokumentacjg lub inny bagaZ o wigkszych gabarytach.

$ 6.1. Na korzystanie z samochodu slu2bowego niezbgdna jest zgoda, kt6r4 wydaje

Wojew6dzki Inspektor, z zastrzeieniem $ 6 ust. 2.

2. Na korzystanie z samochodu sluzbowego bgdqcego w dyspozycji Delegatury

w Zielonej G6rze lub Oddzial6w zgodg wydaje odpowiednio Kierownik Delegatury lub

Oddzialu.

3. W przypadku, gdy korzystanie z samochodu sluZbowego odbywa sig poza terenem

miasta Gorzowa Wlkp., a w przypadku pracownik6w Delegatury lub Oddzialu - poza

ganicami wla6ciwodci Delegatury lub Oddzialu dodatkowo niezbgdne jest wystawienie

polecenia wyjazdu slu2bowego tj. delegacji.

4. O potrzebie i celowoSci podr6zy slu2bowej decyduje Wojew6dzki lnspektor.

$ 7.I . Do kierowania samochodem sluZbowym mo2ma upowatuli6 pracownika

posiadajqcego stosowne uprawnienia.

2. UpowaZnienie, o kt6rym mowa w ust. l, wydaje Inspektor Wojew6dzki lub inna

upowa2niona przez niego osoba. Upowaimienia przechowuje Dzial Kadr.

3. Przekazmie samochodu slu2bowego w uz)tkowanie Delegatury/Oddzialu nastgpuje

na podstawie protokolu przekazania.

4. Korzystanie z samochodu sfuZbowego dokumentowane jest przez kieruj4cego

pojazdem w karcie drogowej. Karta drogowa wystawiana jest przez pracownika Dzialu

Administracyjnego, a w przypadku Oddzial6w i Delegatury przez wlaSciwego Kierownika.

5. Karta jest potwierdzana przez dysponenta samochodu. Wypelnion4 kartg osoba

kierui4ca pojazdem zwraca pracownikowi Dziatu Administracyjnego/Kierownikowi

Delegatury lub oddzialu, celem jej weryfikacji, kontroli i rozliczenia. Miesigczne zestawienie

kart przekazy'wane jest z Delegatury i oddzial6w do Dzialu Administracyjnego do l0 dnia

kazdego miesiqca.

6. Miejscem parkowania samochod6w slu2bowych jest odpowiedni obiekt

Wojew6dzkiego Inspektoratu, Delegatury tub Oddzial6w.
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7. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach parkowanie samochod6w slu2bowych

poza miejscami parkowania, o kt6rych mowa w $ 7 ust.7 moZe mied miejsce jedynie przy

zapewnieniu przez kieruj4cego wladciwego dozoru i zabezpieczenia samochodu przed

kradziez4 (np. parking strze2ony).

KORZYSTANIE Z SAMOCHODoW PRYWATNYCH DO

CEL6W SLUZBOWYCH

$ 8. l. Do cel6w sluZbowych mog4 by6 wykorzystywane samochody prywatne.

2. lnspektor Wojew6dzki lub osoba przez niego upowa2niona, na wniosek

pracownika, moLe wyrazi(, zgodg na wyjazd w podr6Z sluZbow4 prywatnym samochodem.

3. Podstaw4 zwrotu koszt6w u2ywania samochod6w prywatnych do cel6w

sluzbowych jest delegacja podpisana przez Inspektora Wojew6dzkiego lub osobg przez niego

upowaznion4.

4. Zvnol koszt6w przejazdt samochodem prywatnym nastgpuje na zasadach

okredlonych w przepisach rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury wydanego na podstawie art.

34a ust.2 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001r. o lransporcie drogow,ym (t..1. Dz. tJ. z 2Ol2 r.,

poz. 1265).

$ 9.1 Wojew6dzki Inspektor, na wniosek pracownika mo2e okreSlid miesiEczny limit

kilometr6w wyplacany w formie ryczaltu na jazdy lokalne dla pracownik6w u2ywaj4cych

samochod6w prywatnych do cel6w sluZbowych.

2. Miesigczny ryczah na jazdy lokalne stanowii bgdzie iloczyn przyznanego

miesigcznego limitu kilometr6w i stawki okreSlonej w rozporz4dzeniu, o kt6rym mowa w $8

ust.4.

3. Warunkiem przyznaria miesigcznego limitu kilometr6w na jazdy lokalne jest stale,

codzienne korzystanie z samochodu prywatnego do cel6w slu2bowych.

4. Dzial Administracyjny przygotowuje umowy na uzywanie pojazdu prywatnego do

cel6w slu2bowych w ramach ptzyznanego przez Inspektora Wojew6dzkiego limitu

kilometr6w do jazd lokalnych.

$10. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Inspektor Wojew6dzki mole Wrazit,

zgodg na korzystanie do cel6w slu2bowych z uslug zewngtrznych firm transportowych.
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$ 11. Niniejsze zarz4dzenie uchyla Zarzqdzenie Lubuskiego Wojew6dzkiego

Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa nr 512009 z dnia 16 lutego 2009r. w caloSci oraz

zarz4dzenie nr l8/201I z dnia 15 wrzeSnia 2011r. oraz zarz4dzenie nr l3/2009 z dnia 15 lipca

2009 r., w czgSci, w jakiej dotycz4 one samochod6w.

$ 12. Wykonanie zanqdzenia powierza sig Kierownikowi Dzialu Administracyjnego,

a w zakesie $ 8 Gl6wnemu Ksiggowemu.

$13. Zan4dzenie wchodzi w izycie z dniem podpisania.

W oj e w o d zb,,i1 ne p e k t o r
o ch r o n y R ofii?1.ya6 y'dt ctw a

Ryszard Mr6z
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