
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  49/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. 
 
 
pieczątka jednostki                                                                                         Kraków, dnia …………………. 
 
 
 

Sz. Pan  
     ………………………………………… 
     ………………………………………… 
     ………………………………………… 
     …………………………………………                                                            
                                                                      Rektor, Prorektor, Dziekan - odpowiednio  
 

 
 
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w 

związku z wyjazdem służbowym krajowym/zagranicznym do:  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(miejsce, termin, cel wyjazdu)  
 
 
Razem ze mną podróżować będą :………………………………………………………………... 

………………………………..…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Trasa przejazdu : …………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Odległość w km: …………………………………………………………………………………. 
 
Koszt przejazdu: …………………………………………………………………………………. 
 
Koszty podróży płatne z tematu:..…………………………………………………………………. 
 
 
                                                                                         
                                                                                           ………………………………………… 
                                                                                                                         podpis właściciela samochodu  
 
 
                                                                                       
 
                                                                                      ..…………………………………………….. 
                                                                                                               Rektor, Prorektor, Dziekan - odpowiednio 
     
 
                                                                                                                                                 Verte- 
 



 
 

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

 
 

 
Zawarta w dniu …………………….pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie reprezentowana przez……………………………………………………………….. 
zwanym w umowie pracodawcą, a………………………………………………….zamieszkałym/-ą 
.......................................................................................................................................................... 
zwanym/-ą w umowie pracownikiem. 

§1 
1. Pracownik jest właścicielem samochodu marki……………………………………………….. 
o numerze rejestracyjnym………………………. , zwanym w umowie samochodem prywatnym. 
2. Pojemność skokowa silnika samochodu prywatnego wynosi:…………………………………. 

§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. 

§3 
1. Umowa ma charakter jednorazowy i obowiązuje na czas określony w poleceniu wyjazdu 
służbowego tj. w terminie:………………………………………………………………………… 
2. Zwrot kosztów za podróż służbową następuje na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, 
w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów przez obowiązującą stawkę za 1 kilometr. 

§4 
1. Koszty związane z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych będą rozliczane 
zgodnie §9 pkt. 1 zarządzenia Rektora nr 49/2013. 
2. Pozostałe koszty tj. koszty napraw, przeglądów i konserwacji ponosi pracownik we własnym 
zakresie. 

§5 
Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z bieżącą eksploatacją 
samochodu, powstałe w czasie obowiązywania niniejszej umowy. 

§6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
oraz Kodeksu Cywilnego. 

§7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
………………………………………                                               ……………………………….. 
                  Pracodawca                                                                                       Pracownik 


