
ZARZ4DZENIE

Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa

z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji korzystaniaz samochod6w sluZbowych, samochod6w

prywatnych do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewngtrznych firm

transportowych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie

Wielkopolskim

Na podstawie art. 44 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 69 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.z20l7r.poz.2077)oraz$9ust. lpkt9ig33ust.l
pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i

Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ustalonego Zarzqdzeniem Lubuskiego Wojew6dzkiego

Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa Nr 15 z dnia 9 wrzeSnia 2015 roku, zarzqdza siE,

co nastgpuje:

$ 1. Wprowadza sig ,,lnstrukcjg korzystania z samochod6w slu2bowych, samochod6w

prywatnych do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewngtrznych firm

transpo rto wyc h" stanow iqc q zalqczni k do ni ni ej sze go zarzqdzenia.

$ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza sig samodzielnemu stanowisku ds. informatyki.

$ 3. Traci moc zarzqdzenie Nr I Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin

i Nasiennictwaz dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasadkorzystania z samochod6w

slu2bowych, samochod6w prywatnych do cel6w sluZbowych oraz korzystania z uslug

zewngtrznych firm transportowych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i
Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim.

$ 4. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Rvszard. Mr6z



Zal4cznlk

do zarz4dzenia WIORIN

w Gorzowie Wlkp.

z dnia24 kwietnia 2018 r.

Instrukcja korzystania z samochod6w slu2bowych, samochod6w

prywatnych do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewngtrznych

firm transportowych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony Ro5lin

i Nasiennicfwa w Gorzowie Wielkopolskim

Rozdzial 1

Przepisy ogtilne

S 1. l. Instrukcja okreSla:

1) zasady u2ltkowania samochod6w sluZbowych;

2) zasady parkowania samochod6w sluZbowych;

3) zasady gospodarowania paliwami plynnymi i olejami silnikowymi;

4) zasady korzystania z samochod6w prywatnych do cel6w sluZbowych;

5) zasady korzystania z uslug zewngtrznych firm transportowych,

w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

2. Nadzorem nad prawidtrow4 eksploatacj4 Srodk6w transportu zajmuje sig samodzielne

stanowisko ds. informatyki.

$ 2. Uzyte w Instrukcji okreSlenia oznaczajql:

1) Samocltdd sluiboty samoch6d znajduj4cy sig w posiadaniu Wojew6dzkiego

Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim;

2) Samochdd prywatny - samoch6d, kt6rym dysponuje pracownik Wojew6dzkiego

Inspektoratu;

3) Wojewddzki Inspektorot Ochrony Roilin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim

(w skr6cie: Ihoiewddzki Inspektorat) - takhe Delegaturg w Zielonej Gorze i Oddzialy

Woj ew6dzkiego Inspektoratu;

4) Dzial - tak2e Laboratorium Wojew6dzkie i samodzielne stanowiska pracy.



5) Dysponent - osoba, kt6ra faktycznie korzysta z samochodu sluZbowego, decyduj4c

w szczeg6lnoSci o celu podr6Zy ijej czasie.

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

Inspektoratu, maj4 prawo korzystania z nastgpuj4cych Srodk6w transportu:

1) zbiorowego,

2) samochodu sluZbowego,

3) samochodu prywatnego.

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

$ 4. 1. Wykorzystanie Srodk6w transportu odbywa sig w spos6b celowy, oszczgdny

i gospodarny.

2. Kierownicy Dzial6w, Oddziatr6w i Delegatury sprawuj4 bieZ4cy nadzSr nad

racj onalnym i oszczgdnym wykorzystaniem samochod6w sluZbowych.

Rozdzial2

Korzystanie z samochod6w sluZbowych

$ 5.1. Prawo do korzystania z samochod6w sluZbowych przy wykonywaniu obowi4zk6w

sluzbowych przysluguje wszystkim pracownikom Woj ew6dzkiego Inspektoratu.

2. Samochody sluZbowe mogq byd wykorzystywane v,rylqcznie w celu reahzacji zadan

sluZbowych Wojew6dzkiego Inspektoratu.

3. Samochody sluZbowe winny by6 wykorzystywane z zachowaniem proporcji, co do

wagi i pilnoSci wykonywanych obowiqzkow slu2bowych, szczegolnie w przypadkach, ieZeli:

1) brak jest mozliwoSci racjonalnego doboru polEczefi do punktu docelowego Srodkami

publicznego transportu zbiorowego (miejskiego, autobusowego, kolejowego);

2) do punktu celowego v,ryjezdzakilka os6b;

3) osoba wryjezdzajEcazabieradokumentacjE lub inrrybaga?o wigkszych gabarltach.

$ 6.1. Na korzystarie z samochodu sluZbowego bez kierowcy niezbgdna jest zgoda, kt6r4

wydaje Wojewodzki Inspektor, z zastrzeZeniem ust. 2.

2. Na korzystanie z samochodu sluzbowego bgd4cego w dyspozycji Delegatury

w Zielonej Gorze lub Oddzial6w na obszarze wtraSciwoSci danego Oddzialu lub Delegatury

zgodE wydaj e odpowiednio Kierownik Delegatury lub Oddzialu'



3. O potrzebie i celowoSci podr62y slu2bowej decyduje odpowiednio Wojew6dzki

Inspektor, Kierownik Delegatury lub Oddzialu.

4. W przypadku, gdy korzystanie z samochodu slu2bowego odbywa sig poza terenem

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

granicami wlaSciwoSci Delegatury lub Oddzialu dodatkowo niezbgdne jest wystawienie

polecenia wyjazdu slu2bowego (delegacji).

S 7.1. Do kierowania samochodem slu2bowym moZna upowazni6 pracownika posiadajqcego

stosowne uprawnienia.

2. Upowa2nienie, o kt6rym mowa w ust. l, wydaje Wojew6dzki Inspektor lub inna

upowa2nionaprzez niego osoba. Upowa2nienia przechowuje Dzial Kadr.

3. Przekazanie samochodu sluZbowego w u2ytkowanie nastgpuje kahdorazowo na

pod stawi e protokolu pr zekazania.

4. Korzystanie z samochodu sluZbowego dokumentowane jest przez kieruj4cego

pojazdem w karcie drogowej. Karta drogowa wystawiana jest przez samodzielne stanowisko

ds. informatyh, a w przypadku Oddzial6w i Delegatury przez wlaSciwego Kierownika.

5. W karcie drogowej dokumentuje sig korzystanie z samochodu sluZbowego.

6. Karta jest potwierdzartaprzez dysponenta samochodu. Czytelnie wypelnion4 kartg

osoba kieruj4ca pojazdem zwraca samodzielnemu stanowisku ds. informatyki,

celem jej weryfikacji, kontroli i rozliczenia, niezwlocznie po zakonczeniu

korzystania zpojazdl.

7. Rozliczenie eksploatacji samochodu slu2bowego prowadzi sig w okresach

miesigcznych, do 10 dnia miesiEca nastgpnego.

Rozdzial3

Parkowanie samochodtiw sluZbowych

S 8.1. Samochody sluZbowe po zakonczeniu pracy parkowane s4:

l) w garalach Wojew6dzkiego Inspektoratu,

2) w miejscach Wznaczonychprzez Wojew6dzkiego Inspektora, na wniosek kierownika

Oddzialu lub Delegatury,

3) na parkingach strze2onych.

2. Zaparkowane samochody powinny byd standardowo zabezpieczone przed dostgpem os6b

nieupowa2nionych.



$ 9. Klucze zapasowe do samochod6w slu2bowych przechowuje sig w Dziale

Administracyjnym lub oddziale pod zamkniEciem. Osob4 odpowiedzialn4za klucze zapasowe

jest samodzielne stanowisko ds. informatyki, kierownik oddzialu lub osoba przez nich

upowazniona.

Rozdzial4

Gospodarowanie paliwami ptynnymi i olejami silnikowymi

$ 10.1. Zaktry paliwa przez kieruj4cych samochodami slu2bowymi naleZy ka2dorazowo

odnotowa6 w karcie drogowej samochodu.

2. Rodzaje paliw i olej6w silnikowych stosowanych do poszczegolnych typ6w samochod6w

powinny by6 zgodne z zaleceniami zawartymi w instrukcjr fabrycznej pojazdu.

3. Zaplata za paliwo i olej silnikowy dokonywana jest w formie got6wkowej, z kwot

przyznanych z zaliczek. W przypadku poniesienia koszt6w przez kieruj4cego pojazdem ze

Srodk6w wlasnych, nale2noS6 zazakupione paliwo i olej silnikowy jest wyplacana kieruj4cym

pojazdami samochodorvymi kahdorazowo po przedloZeniu rachunk6w zgodnych z zapisami

w karcie drogowej.

4. Zbioruik paliwa samochodu nale?y po kazdej dlulszej je2dzie zatankowad do pelna.

$ ll.l.Rozliczenia zugego paliwa dokonuje sig raz w miesi4cu na podstawie zapis6w

w kartach drogowych, oddzielnie dla kaZdego samochodu.

2. Rozliczenia, o kt6rych mowa w ust. l, sporzqdzane sq w terminie 10 dni po zakoriczeniu

danego miesi4ca.

$ 12.1. Podstaw4 rozliczeh zttLycia paliwa jest por6wnanie faktycznego zuZycia z normami

zakladowymi, wyliczonego na podstawie miesigcznego przebiegu kilometr6w samochodu

sluZbowego.

2. R62nica pomigdzy faktycznym zu?yciem paliwa, a zu?yciem okreSlonym norrnq

zakJadow4, wynoszQc4 minimum 2litry, oznacza oszczgdnoSci lub przepal paliwa.

$ 13. Wojew6dzki Inspektor mohe uzna(, ponadnormatywne zur?ycie paliwa za zasadne na

uzasadniony wniosek kierowcy lub u2ytkownika samochodu.

Rozdzial5

Korrystanie z samochod6w prywatnych do cel6w sluZbowych

$ 14. 1. Do cel6w sluzbowych mogE by6 wykorzystywane samochody prywatne.

2. Wojew6dzki Inspektor lub osoba przez niego upowaZniona, na wniosek pracownika,

mo2e wyrazic zgodg nav'ryjazd w podr62 sluZbow4 prywatnym samochodem.



3. Podstaw4 zwrotu koszt6w uZywania samochod6w prywatnych do cel6w slu2bowych

jest delegacja podpisana przez Inspektora Wojew6dzkiego lub osobg przez niego

upowa2nion4.

4. Zwrot koszt6w przejazdu samochodem prywatnym nastgpuje na zasadach okreSlonych

w przepisach rczporzqdzenia Ministra Infrastruktury wydanego na podstawie art. 34a ust. 2

ustawy zdnia 6 wrzeSnia 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U.22017 r.poz.2200,zpoLn.

zm.).

$ 15.1. Wojew6dzki Inspektor, na wniosek pracownika mohe okreSli6 miesigczny limit

kilometr6w wyplacany w formie ryczahu na jazdy lokalne dla pracownik6w uZywaj4cych

samochod6w prywatnych do cel6w sluZbowych.

2. Miesigczny ryczaltna jazdy lokalne stanowi6 bgdzie iloczyn przyznanego miesigcznego

limitu kilometr6w i stawki okreSlonej w rozporz4dzeniu, o kt6rym mowa w $8 ust.4.

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

codzienne korzystanie z samochodu prywatnego do cel6w sluZbowych.

4. Dzial Administracyjny przygotowuje umowy na u2ywanie pojazdu prywatnego do

cel6w slu2bowych w ramach przyznanego przez Wojew6dzkiego Inspektora limitu

kilometr6w do jazd lokalnych.

Rozdzial6

Korzystanie z uslug zewngtrznych firm transportorvych

$ 16. W szczeg6lnie uzasadnionychprzypadkach Wojew6dzki Inspektor moze wyrazie zgodE

na korzystanie do cel6w sluZbowych z uslug zewnEtrznych firm transportowych.
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Uzasadnienie
zarzqdzenia Lu buskiego Woj ewt6dzkiego I n spekto ra Ochrony RoS lin

i Nasiennictwa
w sprawie ustalenia zasad korrystania z samochod6w sluibowych, samochod6w prywatnych do
cel6w sluZbowych oraz korrystaniaz uslug zewngtrznych firm transportowych w Wojew6dzkim

Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim

ZarzEdzenie reguluje zasady u2l.tkowania samochod6w sluZbowych, samochod6w
prywatnych do cel6w sluzbowych oraz korzystania z uslug zewngtrznych firm
transportowych w Wojew6dzkim lnspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie
Wlkp. Dotychczas w Wojew6dzkim Inspektoracie powy2sz4 kwestig regulowalo Zarzqdzenie
nr I Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwaz dnia 8 stycznia
2013 r. W zwi4zku z nalo2eniem na organ nowych zadan, w tym zwi4zanych z realizacj4
programu kontroli wystgpowania wybranych organizm6w szkodliwych (tzw. program Survey)
oraz monitoringiem zulycia Srodk6w ochrony roSlin, konieczne stalo siE uchylenie
dotychczasowych zasad i wprowadzenie nowych. W szczeg6lnoSci zmiany dotyczE:
zniesienia miesigcznych limit6w przejechanych samochodami sluZbowymi w celu wykonania
kontroli, zmiany kom6rki organizacyjnej odpowiedzialnej za nadzor nad prawidlow4
eksploatacj4 Srodk6w transportu oraz wprowadzeniem nowych zasad dokumentowania
korzystania z samochod6w sluZbowych.

ZarzEdzenie nie ma charakteru aktu prawa miejscowego.

Lubuski W
0*hroiiS' j

szard Mr6e


