
 
Zarządzenie Nr 28/2014 

Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 
z dnia 8 grudnia 2014 r. 

 
w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych Tarnowskiego 

Organizatora Komunalnego 
  
 
Na podstawie § 5 ust. 3 Statutu Tarnowskiego Organizatora Komunalnego stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr XXVI/368/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 
2012 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski 
Organizator Komunalny oraz upoważnienia dyrektora Tarnowskiego Organizatora 
Komunalnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej     
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 5357 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 Zarządzenia nr 
25/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 września 2013 r.      
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora 
Komunalnego, zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 
1. Samochody służbowe Tarnowskiego Organizatora Komunalnego są wykorzystywane 

wyłącznie do wyjazdów w celach służbowych związanych z prowadzoną działalnością 
jednostki. 

2. Samochody służbowe w dyspozycji TOK to: 
1) Fiat Panda van KT 33055, 
2) Renault Kangoo KT 57857, 
3) Dacia Sandero KT 0220A 

§ 2. 
Samochodem służbowym może kierować pracownik posiadający odpowiednią kategorię 
prawa jazdy, którego upoważniono do kierowania samochodem służbowym. Wzór 
upoważnienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3. 
Pracownicy korzystający z samochodu służbowego zobowiązani są do kierowania się zasadą 
celowości i oszczędności. Wyjazdy pracowników, których trasy przejazdu są zbliżone, winny 
się odbywać w ramach jednego wyjazdu. 
 

§ 4. 
1. Ustala się miesięczne normy zużycia paliwa w okresie letnim i zimowym dla samochodów: 

1) Fiata Panda nr rejestracyjny KT 33055 
    - cykl miejski (l/100 km) okres letni/ 8,2 okres zimowy/ 9,8 
    - cykl pozamiejski (l/100) okres letni/ 6,5 okres zimowy/ 7,8 
2) Renault Kangoo nr rejestracyjny KT 57857 

         - cykl miejski (l/100 km) okres letni/ 6,5 okres zimowy/ 7,8 
         - cykl pozamiejski (l/100) okres letni/ 4,9 okres zimowy/ 5,9 

3) Dacia Sandero nr rejestracyjny KT 0220A 
         - cykl miejski (l/100 km) okres letni/ 6,7 okres zimowy/ 8,0 
         - cykl pozamiejski (l/100) okres letni/ 4,6 okres zimowy/ 5,5 



2. W okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca normę zużycia paliwa zwiększono o 20%. 
3. W razie przekroczenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa ustalonej w ust. 1, osoba 

materialnie odpowiedzialna ma obowiązek przedłożyć wyjaśnienie na piśmie Dyrektorowi 
jednostki. Na podstawie wyjaśnień Dyrektor jednostki może uznać przekroczenie za 
usprawiedliwione.  

 
§ 5. 

1. Pracownicy upoważnieni do kierowania samochodem służbowym zobowiązani są do 
wypełnienia karty drogowej i potwierdzenia swoim podpisem ilości przejechanych 
kilometrów wynikających ze stanu licznika. 

2. Poprawki na karcie mogą być dokonywane przez skreślenie dotychczasowej treści 
i wpisanie nowej z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki 
i umieszczenie daty. 

 
§ 6. 

Opiekę nad samochodem służbowym TOK sprawuje osoba materialnie odpowiedzialna. 
Kluczyki do pojazdu, dowód rejestracyjny oraz bieżącą kartę drogową można odebrać 
u osoby odpowiedzialnej za pojazd lub w sekretariacie TOK. 

 
§ 7. 

Karty drogowe wydawane są w sekretariacie TOK po uprzednim ich zarejestrowaniu 
i zatwierdzeniu przez wystawiającego. Po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca należy je 
zwrócić niezwłocznie do sekretariatu celem rozliczenia zużycia paliwa. 
 

§ 8. 
Zabrania się korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. 
 

§ 9. 
Traci moc zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia  
1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych 
Tarnowskiego Organizatora Komunalnego. 

 
§ 10. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 28/2014 

Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 
z dnia 8 grudnia 2014 r. 

 
 

Tarnów, dn. ……………. 
 

Nr upoważnienia: ……………….. 
 

 
UPOWAŻNIENIE 

do kierowania służbowym samochodem osobowym 
 

 Upoważniam Pana/ą ……………………………...………….. , ur. ……….…………. 

w ……………………., zam. w ………………………… przy ul. ……………………………, 

posiadającego/ą prawo jazdy kat. ………, nr ……………………. do kierowania służbowym 

samochodem marki …………………… nr rej.: …………………………. wyłącznie w celu 

wykonywania obowiązków pracowniczych.  

Z dniem podpisania niniejszego upoważnienie traci moc upoważnienie udzielone Panu/i 
w dniu …………………… 
 
Upoważnienie może zostać odwołane lub utracić ważność wskutek wcześniejszego ustania 
zatrudnienia. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            ……………………………….. 
                                                                                                       (podpis dyrektora) 
 
 
 

 


