
ZARZĄDZENIE NR 169 / 09 
BURMISTRZA GŁUSZYCY 

 
z dnia 15 września 2009 roku 

 
 
 
w sprawie: zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów słuŜbowych 
 
 
          Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 
 
 

zarządzam, co następuje : 
 
§ 1. Wprowadzam jednolite zasady korzystania z telefonów komórkowych 
       do celów słuŜbowych obowiązujące wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego 
       w Głuszycy. 
 
§ 2. Zobowiązuje się Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych do prowadzenia wszelkich  
      spraw związanych z zawieraniem, kontrolą umów, ustalaniem bądź zmianą taryf, pakietu  
      usług dodatkowych, itp. 
 
§ 3.1. Korzystanie z telefonów komórkowych do celów słuŜbowych odbywa się na podstawie  
          umowy uŜyczenia telefonu komórkowego. 
      2. Umowa, o której mowa w pkt. 1 określa warunki i zasady korzystania ze słuŜbowego  
          telefonu komórkowego a szczególności : 
           1) kwotę limitu rozmów pokrywanych w całości przez Urząd Miejski, 
           2) czas trwania umowy, 
           3) zobowiązanie pracownika do pokrywania kwoty o jaka przekroczony zostanie limit,  
              o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 1 . 
     3. Zasady pokrycia przekroczenia limitu określa § 6 niniejszego zarządzenia. 
 
§ 4.1. Umowę o której mowa w § 2 sporządza Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych  
          Urzędu Miejskiego, umowa powyŜsza jest sporządzana i przechowywana w trzech  
          egzemplarzach. 
          1) 1 egzemplarz – pracownik, 
          2) 2 egzemplarz - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, 
          3) 3 egzemplarz – teczka osobowa pracownika. 
       2. Wzór umowy określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 
§ 5.1. SłuŜbowy telefon komórkowy mogą otrzymywać pracownicy Urzędu zajmujący  
           stanowiska, których tryb i charakter pracy wymaga stałych i częstych kontaktów  
           słuŜbowych przełoŜonymi, współpracownikami i podwładnymi. 
       2. Podinspektor ds. informatyki w Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych prowadzi  
           wykaz stanowisk pracy uprawnionych do korzystania z telefonów słuŜbowych, który  
           podlega zaakceptowaniu przez Burmistrza. 
     3. Pracownik urzędu moŜe otrzymać słuŜbowy telefon komórkowy wyłącznie na pisemny,  



         umotywowany wniosek skierowany do Burmistrza, zatwierdzony przez bezpośredniego  
         przełoŜonego. 
     4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracownik Urzędu zawiera umowę, 
         o której mowa w § 4. oraz otrzymuje komórkowy aparat telefoniczny wraz z aktywną   
         kartą. 
     5. W chwili otrzymania telefonu Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych sporządza  
         protokół przekazania słuŜbowego telefonu komórkowego wraz z aktywną kartą. 
 
§ 6.1.W przypadku przekroczenia limitu określonego w umowie Podinspektor ds.   
         informatyki powiadamia niezwłocznie po otrzymaniu zestawienia od operatora sieci,  
         pracownika i Skarbnika. 
      2. Zobowiązuje się pracownika Urzędu do złoŜenia w terminie 14 dni od powiadomienia,  
          o którym mowa w pkt 1 pisemnych wyjaśnień do Referatu BudŜetu i Finansów za  
          pośrednictwem Podinspektor ds. informatyki. 
     3. Burmistrz przekazuje zaopiniowany wniosek zawierający wskazanie umorzenia  
         zaległości albo wystawienia noty obciąŜeniowej do Referatu BudŜetu i Finansów. 
     4. W przypadku decyzji o wystawieniu noty obciąŜeniowej Skarbnik przekazuje  
         wniosek pracownikowi Referatu BudŜetu i Finansów  w celu wystawienia noty  
         obciąŜeniowej, która opiewa na kwotę  przekroczenia limitu ( brutto). 
     5. Zapłata noty obciąŜeniowej następuje poprzez potrącenie naleŜnej kwoty  
         z wynagrodzenia za pracę. 
 
§ 7. Zakup nowych telefonów komórkowych, kart aktywacyjnych, akcesoriów dokonuje  
       Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych na podstawie zapotrzebowania  
       przedstawionego przez właściwego kierownika Referatu zaakceptowanego przez  
       Burmistrza oraz Skarbnika Gminy. 
 
§ 8.W przypadku utraty prawa do korzystania z telefonu komórkowego pracownik  
      zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu telefonu wraz z akcesoriami. 
     Utrata prawa do korzystania z telefonu komórkowego następuje w przypadku: 

1) rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, 
2) choroby pracownika powyŜej 2 tygodni ( po uzgodnieniu z Referat Organizacyjny 
       i Spraw Społecznych). 

 
§ 9. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.  
 
§ 10.Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
                                                                                            BURMISTRZ 
 
                                                                                       /-/ Wojciech Durak 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 169/09 

 
 

U M O W A  U ś Y C Z E N I A 
 

zawarta w dniu …………………..roku w Głuszycy pomiędzy: 
Urzędem Miejskim w Głuszycy, 58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55 
reprezentowanym przez: 
 
Burmistrza  -  
 
zwanym dalej UŜyczającym 
a 
 
…………………………………………………zamieszkałą/ym ……………………………… 
 
zatrudnioną/ym w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w Referacie/ Samodzielnym stanowisku 
  
……………………………………… na stanowisku …………………………………………. 
 
zwanym dalej „Bior ącym do uŜywania”, o treści następującej: 
 
 
 

§ 1 
 

1. UŜyczający uŜycza Biorącemu do uŜywania słuŜbowy telefon komórkowy typu   
    ……………, o numerze ……………….. i numerze fabrycznym …………….. 
    z następującym wyposaŜeniem : 

1) ładowarka sieciowa, 
2) instrukcja obsługi, 
3) pozostałe akcesoria tj. ………………. 

    zwanym dalej „telefonem”. 
2. Przekazanie słuŜbowego telefonu komórkowego nastąpi na podstawie protokołu. 
 

§ 2 
 

1.UŜyczający zobowiązuje się do pokrywania kosztów słuŜbowych rozmów telefonicznych    
   wraz abonamentem do łącznej miesięcznej kwoty ……………..zł (słownie:……………….) 
2. Biorący do uŜywania zobowiązuje się do pokrywania nadwyŜki ponad kwotę wskazaną  
   w ust.1 oraz wyraŜa zgodę na potracenie tej nadwyŜki z przysługującego mu wynagrodzenia  
   za pracę. 

 
 

 
§ 3 

 
1. Biorący do uŜywania zobowiązuje się do eksploatacji telefonu zgodnie z warunkami  



    określonymi w instrukcji obsługi. 
 
2. Nie przestrzeganie wymogu, o którym mowa w ust.1, a takŜe zawiniona przez uŜytkownika  
    utrata telefonu, zawinione przez uŜytkownika uszkodzenie telefonu lub inne działanie   
    uniemoŜliwiające korzystanie z telefonu zgodnie z jego przeznaczeniem, nakłada na  
    biorącego do uŜywania obowiązek zwrotu Urzędowi Miejskiemu telefonu tej samej marki  
    lub zwrotu kosztów naprawy telefonu bądź za zgodą Urzędu Miejskiego naprawy telefonu  
    na własny koszt. 
3. Biorącemu do uŜywania nie wolno oddawać telefonu osobie trzeciej do uŜywania na  
    jakiejkolwiek podstawie prawnej. 
4. W dniu rozwiązania niniejszej umowy Biorący do uŜywania jest obowiązany zwrócić  
    telefon w stanie niepogorszonym ponad zuŜycie wynikające z normalnej jego eksploatacji. 
    Zwrot telefonu następuje na podstawie protokołu. 
 

§ 4 
 

1. Umowa jest zawarta na czas określony, do dnia …………………….. 
2. KaŜdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za 1-miesiecznym  
    wypowiedzeniem. 
3. Niniejsza umowa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez  
    uŜytkownika statusu pracownika, a takŜe w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2.W  
    takim przypadku uŜytkownik jest obowiązany do niezwłocznego wydania telefonu oraz  
    zapłaty nadwyŜki o której mowa w § 2 ust. 2, w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania stosunku  
    pracy. 
 

§ 5 
 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 6 
 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 7 
 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 1  egzemplarz dla strony umowy, 2 egzemplarz 
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, 3 egzemplarz akta pracownicze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


