
ZARZADZENIE Nr 5? t .Lf'D
Dyre kto ra Ge ne qa I n ego,Slu2by,Wfgflen nej

z dnia. /. ln rmle,m' /-drU4'

w sprawie gospodarowania Srodkami transportu w jednostkach
organ izacyj nych Slu2by Wiqzien nej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia g kwietnia 2O1O r. o Sluzbie
Wigziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarzqdza sig, co nastgpuje:

ROZDZIAL 1

Postanowienia ogolne
\33

s  1 .

1. Zarzqdzenie okre6la zasady gospodarowania Srodkami transportu
w jednostkach organizacyjnych Sluzby Wigziennej, zwanych dalej ,jednostkami
organizacyjnymi".

2. Gospodarowanie Srodkami transportu polega na caloksztalcie dzialan
zwiqzanych z wykorzystaniem, eksploatacjq oraz kontrolq pojazdow w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 20 czerwca 1gg7r. prawoprzeplsow ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz- u. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, z po2n. zm.t)), zwanej darej ,,ustawq", jak
rowniez obstugq, przechowywaniem, naprawami, nabywaniem i zbywaniem
pojazdow oraz zaopatrzeniem w materiaty pgdne, oleje, smary, czgsci zamienne
akcesoria.

s 2 .
Jednostki organizacyjne uzywajq Srodkow transportu, zwanych dalej

,,pojazdami", do zaspokajania potrzeb komunikacyjnych i transportowych.

s 3 .
1. uyreKtor Generalny stuzby wiqziennej, zwany dalej ,,Dyrektorem

Generalnym", ustala liczbg pojazdow dla Stuzby Wigziennej, o kt6rych mowa w S 4.
1 . Dyrektor GeneralnyStuzby Wiqziennej, zwany

2. Dyrektor Biura Kwatermistrzowsko - Inwestycyjnego Centralnego Zarzqdu
Stuzby Wigziennej, zwany dalej ,,Dyrektorem Biura", odpowiada za podzial liciby
pojazdow, o ktorej mowa w ust. 1, dla jednostek organizacyjnych.

t) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22005r. Nr 109, poz.925,Nr 175, poz.
l 4 6 2 , N r l 7 9 , p o z . 1 4 8 6 i N r l 8 0 , p o z .  1 4 9 4 1 1 4 9 7 , z 2 0 0 6 r . N r 1 7 , p o z . l 4 l , N r l 0 4 , p o z . 7 0 8 i 7 l l , N r l 9 0 , p o z .
1400,Nr l9 l ,poz .14 l0 iNr235,poz .770 l ,z2007r .Nr52,poz .34J ,Nr57,poz . :S t ,Nr99,poz .66 l ,Nr l i3 ,por .
845 i Nr 176, poz- 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 763,po2.1015, Nr 20t9,po2.1320, Nr 22b,
poz- l4 l l i1426,Nr223,poz .1461 i1462 iNr234,poz .1573 i l574,z2009r .Nr3 ,poz .  l l ,N i l8 ,poz .97 ,Nr79,
poz .663,Nr9 l ,poz-739,Nr92,po2.753,Nr97,po2.802 i803,Nr98,po2.817 iNr ' I68 ,  poz .1323orazz20 l0r .Nr
40,po2.230, Nr 43,po2.246, Nr 122,po2.827 i  Nr l5l ,  poz. 1013.

f
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s 4 .
1. W jednostkach organizacyjnych uzywane sq nastqpujqce rodzaje

pojazdow:
1) samochody osobowe;
2) samochody do przewoz6w specjalnych: operacyjno-konwojowe, wigzniarki,
sanitarne, autobusy do przewozu skazanych, tymczasowo aresztowanych
i ukaranych, zwanych dalej ,,osadzonymi", oraz grup intenruencyjnych
funkcjonariuszy;
3) autobusy;
4) samochody cigzarowe;
5) samochody specjalne;
6) ciqgniki rolnicze;
7) motocykle.

2. Pojazdy wymienione w ust.1 pkt 2 oznakowuje sie jako pojazdy
uprzywilejowane w ruchu drogowym, zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbqdnego wyposazenia (Dz. U . z 2003r. Nr 32, poz.
262, z po2n. zm.2l).

s 5 .
Gospodarowanie pojazdami w jednostkach organizacyjnych nalezy do

wlaSciwoSci:
1) Biura Kwatermistrzowsko - lnwestycyjnego w Centralnym Zarzqdzie

Sluzby Wigziennej, zwanego dalej ,,biurem";
2) dzialow kwatermistrzowskich lub wyznaczonego funkcjonariusza

w pozostalych jednostkach organizacyjnych.

s 6 .
1. Pojazdem mo2e kierowac funkcjonariusz zatrudniony na stanowisku

kierowcy, kierownik jednostki organizacyjnej lub funkcjonariusz, ktory posiada
zezwolenie do kierowania pojazdem, zwany dalej ,,kierujqcym".

2. Zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 1, wydaje kierownik jednostki
organizacyjnej z urzqdu lub na podstawie wniosku. Wniosek ubiegajqcego sie
podlega zaopiniowaniu przez bezpo6redniego przelozonego. Do wniosku dotqcza
siq kserokopiq prawa jazdy.

3. Zezwolenie do kierowania pojazdem wydaje sie na czas okreSlony
funkcjonariuszowi, ktory posiada prawo jazdy bez ograniczen, wynikajqcych ze
stanu zdrowia (w tym rozumieniu posiadanie w prawie jazdy wpisu o obowiqzku
kierowania pojazdem w okularach nie jest ograniczeniem) oraz co najmniej
trzyletniq udokumentowanq praktykg w kierowaniu pojazdami.

4. Przy przedlu2aniu terminu wazno6ci zezwolenia wydanego na okres roku
kalendarzowego nie wymaga siq ponownego wniosku, o ktorym mowa w ust. 2.

5. zeatrolenie do kierowania pojazdami, o ktorych mowa w S 4 ust. 1 pkt 2,
moze byc wydane wylqcznie funkcjonariuszowi, a dla pojazdow wymienionych
w S 4 ust. 1 pkt 3 funkcjonariuszowi lub pracownikowi, ktory posiada wazne
Swiadectwo kwalifikacji lub ktory uzyskal zaSwiadczenie wydane przez kierownika

'' Zmiany wymienionego rozporzqdzenia zostaly ogloszone w Dz. U. 22004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085 i Nr
169,poz. 1773 orazz2007 r. Nr 90, poz.604 i Nr 192, poz. 1393.



jednostki organizacyjnej o spelnieniu wymagan w zakresie badari lekarskich
kierowc6w, o ktorych mowa w art. 95a ust. 1 ustawy. Nie wydaje siq zezwolen do
kierowania pojazdami, o ktorych mowa w S 4 ust. 1 pkt. 5.

6. Osoba otrzymujqca zezwolenie do kierowania pojazdem sklada
oSwiadczenie, 2e zostala zapoznana i przyjgla do stosowania obowiqzujqce
w Sluzbie Wiqziennej zasady eksploatacji pojazdow.

7. Ewidencjg wydanych zezwolen, o ktorych mowa w ust. 2, prowadzi
fu n kcj o nariusz, zwa ny dalej,,dys pozytorem ".

B. Przepisy ust. 1 - 6, stosuje sie odpowiednio do pracownikow,
z zastrzezeniem ust. 5.

s 7 .
Kierujqcym pojazdem, o ktorym mowa w S 4 ust.1 pkt 2, oznakowanym jako

pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym mo2e byc wytqcznie funkcjonariusz
noszqcy umundurowanie, z zaslrzezeniem art. 154 ust. 3 ustawy z dnia g kwietnia
2010r. o Sluzbie Wigziennej.

s B .
1. Pojazdy eksploatuje sig zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzglgdnieniem

zasad ekonomicznego i racjonalnego wykorzystania miejsc i ladownoSci pojazdow.
2. Wyjazdy pojazdu poza teren dzialania jednostki organizacyjnej moga

odbywac siq za zgodq kierownika jednostki organizacyjnej lub upowaZnionego
funkcjonariusza albo pracownika

s e .
Za zgodq Dyrektora Generalnego pojazd moze byc u2yty do wyjazdu poza

granicq Pafistwa.
s  10 .

1. Przekazywanie pojazdow pomiqdzy jednostkami organizacyjnymi na
terenie dzialania okrggowego inspektoratu Sluzby Wiqziennej odbywa sig za zgodq
wlasciwego dyrektora okrggowego Stuzby Wiqziennej, zwanego dalej ,,dyrektorem
okrqgowym".

2. Zgodq na przekazanie pojazdow pomigdzy okrggowymi inspektoratami
Stuzby Wiqziennej, aruanymi dalej ,,okrqgowymi inspektoratami", wydaje Dyrektor
Biura.

s  1 1 .

1. Pojazd za zgodq kierownika jednostki organizacyjnej moze byc
udostgpniony do:

1) zbiorowego przewozu dzieci funkcjonariuszy, pracownik6w, emerytow
i rencistow Stuzby Wigziennej na kolonie organizowane przez jednostki
organizacyjne Stuzby Wigziennej oraz przewozu dzieci organizowanego podczas
wycieczek na tych koloniach i obozach;
2) obslugi akcji socjalnych lub organizacji wycieczek krajowych dla
funkcjonariuszy, pracownikow, emerytow i rencistow Slu2by Wigziennej oraz
czlonkow ich rodzin:



3) przewozu uczestnikow wycieczek organizowanych w szkolach
i przedszkolach, nad kt6rymi sprawuje patronat jednostka organizacyjna Sluzby
Wiqziennej;
4) przewozu prywatnego.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej mo2e na pisemny wniosek
funkcjonariusza, pracownika, emeryta lub rencisty Sluzby wigziennej wyrazic zgodq
na u?yczenie (nieodptatnie) lub najem pojazdu, o ktorym mowa w S 4 ust. 1 pkt 1, 3
i 4, do przewozow prywatnych, na zasadach okre5lonych w $ 12.

3. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust.1 i 2, nastqpuje po uzyskaniu opinii
kierownika dzialu kwatermistrzowskiego, i2 nie spowoduje ona zaklocenia
w realizacji zadafi transportowych jednostki organizacyjnej.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej moze v,tyrazic zgodg na kierowanie
pojazdem wykorzystywanym do przewozow pryrvatnych przez osoby, o ktorych
m o w a w S 6 u s t . 1 .

s  12 .

1. W przypadku wykorzystania pojazdu do przewozu prywatnego w zwiqzku
ze zdarzeniami losowymi dotyczqcymi funkcjonariusza lub pracownika, takimi jak
w szczegolnosci: po2ar, powod2, choroba lub 5mier6 czlonka najblizszej rodziny,
uzycie pojazdu nastqpuje na zasadzie u2yczenia.

2. Wykorzystanie pojazdu do cel6w okre6lonych w $ 11 ust. 1 pkt. 1 i 2 jest
nieodplatne.

3. Za wykorzystanie pojazdu do przewozu okre5lonego w S 11 ust. 1 pkt 3
pobiera siq oplate w wysoko6ci kosztow zuzytego paliwa liczonych wedlug cen
detalicznych.

4.Za wykorzystanie pojazdu do przewozu okre5lonego w S 11 ust. 1 pkt 4,
w przypadkach innych niz okre6lone w ust. 1, pobiera siq oplatg za jeden kilometr
przebiegu dla:

1) samochodu osobowego obliczonq wedtug stawek okre6lonych w przepisach
ogolnych dotyczqcych uzywania prywatnych samochod6w osobowych do celow
stuzbowych;
2) autobusu i samochodu cigzarowego obliczonqwedlug stawki uwzglgdniajqcej
aktualnq cene stosowanego w poje2dzie paliwa i oleju silnikowego,
zatwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej.

5. W przypadku najmu pojazdu zawiera sig umowg pisemnq.

s  13 .

1. Kierownik jednostki organizacyjnej mo2e zorganizowad dowoz
funkcjonariuszy i pracownikow do miejsca pelnienia stuzby (pracy) i z powrotem.

2. Za przewoz, o ktorym mowa w ust. 1, pobiera siq optatg w wysoko6ci 50%
ceny biletu miesigcznego, obowiqzujqcej w komunikacji samochodowej na danym
terenie.

s 14.

1. Dyrektor Generalny moZe vryrazic zgodg na wykorzystanie autobusu
w cef u zorganizowania wycieczek zagrantcznych dla funkcjonariuszy,
pracownikow, emerytow i rencistow Stuzby Wigziennelorazczlonk6w ich rodzin.

2. W przypadkach okreslonych w ust.1, pobiera sie optaty w wysokoSci
kosztow poniesionych z tytulu: podrozy sluzbowej kierowcy, wymagane w ruchu



migdzynarodowym ubezpieczenia pojazdu i przewozonych osob oraz zakupione
poza granicami kraju paliwo.

s  1 5 .

1. Wystawienie rachunku za u2ywanie pojazdu do przewozu prywatnego
nastqpuje w ciqgu siedmiu dni od daty wykorzystania pojazdu.

2. Wptywy uzyskane z oplat, o ktorych mowa w S 12 ust. 3a4, $ 13 oraz $ 14
podlegajq rozliczeniu zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

s  16 .

1. Kierownik jednostki organizacyjnej mo2e wyrazic zgodg na wykorzystanie
samochodu prywatnego, bqdqcego wlasnoSciq (wspotwtasno6ciq) funkcjonariusza
(pracownika) w celu realizacji pilnych zadan sluzbowych.

2. Zgoda, o kt6rej mowa w ust. 1, moZe byc wydana tylko w przypadku
oplacenia przez wtaSciciela pojazdu petnego zakresu ubezpieczenia
obowiqzkowego odpowiedzialno6ci cywilnej (OC) oraz nastgpstw nieszczg6liwych
wypadkow (NW).

3. Funkcjonariusze i pracownicy, kt6rych pojazdy prywatne nie zostaly objgte
dobrowolnym ubezpieczeniem Auto - Casco, dolqczajE o6wiadczenie, ze nie bgda
wnosic roszczefi do jednostki organizacyjnej w przypadku uszkodzenia pojazdu
prywatnego w czasie wykorzystywania go do cel6w stuzbowych.

s  17 .

Przyznanie limitu przebiegu kilometrow dla samochodu prywatnego
wykorzystywanego do cel6w sluzbowych oraz okre6lenie stawek finansowych za
wykonany przebieg nastgpuje zgodnie zprzepisami, o ktorych mowa w 512 ust.4
pk t  1 .

ROZDZIAL 2

Szczegolowe zasady u2ywania pojazd6w

s  18 .

1. Pojazd wraz z wyposazeniem przekazuje sig kierujqcemu, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999r. o odpowiedzialno6ci majqtkowej
funkcjonariuszy Policji, Strazy Granicznej, Sluzby Celnej, Biura Ochrony Rzqdu,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Stuzby Wigziennej, Agencji Bezpieczenstwa
Wewngtrznego, Agencji Wywiadu, Stu2by KontrvrnTwiadu Wojskowego, Stuzby
Wywiadu Wojskowego i Centraln^e.go Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 1999r.
Nr 53, poz. 548 z pozn. zm.'') otaz wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.

2. Kierujqcy obowiqzany jest utrzymywac pojazd w nalezytym stanie
technicznym, dbac o estetyczny wyglqd i czystoSc pojazdu oraz odpowiada za
wyposazenie pojazdu i terminowe wykonywanie obslug.

t) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. lJ.z200l r. Nr 27, poz. 298,22002r. Nr 74, poz.676 orazz
2006r.  Nr 104, poz.708i71l.



s 1e.

1. W celu rejestracji wykonanych zadan transportowych, rozliczenia zuzytego
paliwa, olejow oraz opisu innych okolicznoSci wynikajqcych z eksploatacji pojazdu
prowadzi siq ksiqzkg eksploatacji pojazdu, ktorej wzor stanowi zalqcznik nr 1 do
n i n iejszeg o zarzqdzen ia.

2. Ksiqzkg eksploatacji pojazdu wystawia sie na okres miesiqca
kalendarzowego. W razie wyczerpania miejsca na wpisy, dodatkowo wydaje siq
wkladkq do ksiqzki eksploatacji pojazdu.

3. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2, wystawia, ewidencjonuje
i przechowuje dyspozytor. Po wystawieniu sq one drukami Scistego zarachowania.

4. Za prawidlowo6c i rzetelno6c dokonywanych wpisow odpowiada kierujqcy
pojazdem. Zlecajqcy wyjazd lub dysponujqcy pojazdem potwierdza podpisem
wykonanie zadania transportowego oraz zgodno6c dokonanych wpisow
dotyczqcych trasy i czasu jazdy, wykonanego przebiegu kilometrow, ilo6ci
przewoZonych osob lub rodzaju tadunku. Trasg jazdy okreSla sig szczegolowo.

5. Dyspozytor na biezqco dokonuje kontroli i weryfikacji wpisow w ksiEzce
eksploatacji pojazdu.

s 20.

1. Jednostki organizacyjne ubezpieczajq eksploatowane pojazdy w zakresie
obowiqzkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NW.

2.W zakresie Auto-Casco ubezpiecza siq nowe pojazdy w okresie pienruszych
trzech lat eksploatacji oraz pojazdy, kt6re kierowane sE przez funkcjonariuszy
(pracownikow) nie zatrudnionych na stanowisku kierowcy.

3. O ubezpieczeniu pojazdow w zakresie Auto-Casco po okresie, o ktorym
mowa w ust. 2, decyduje kierownik jednostki organizacyjnej.

s  2 1 .

1. Wyjazd pojazdu przewozqcego dzieci i mlodziez, poprzedza sie
dodatkowym przeglqdem stanu technicznego na terenie jednostki organizacyjnej
Wyniki przeglqdu odnotowuje siq w ksiqzce eksploatacji pojazdu.

2. Poiazd, o ktorym mowa w ust.1, oznakowuje sig zgodnie z art.57 ust. 1
ustawy.

s 22.

1. Pojazdy oraz ich dokumenty zabezpiecza sie przed mozliwo5ciq
samowol nego wykorzystania.

2. Poiazdy przechowuje siq w garazach, wydzielonych boksach garazowych
lub na Wznaczonych stanowiskach postojowych.

3. Za tad i porzqdek w miejscu przechowywania pojazdu odpowiada kierowca
i dyspozytor.



s 23.

1. W jednostce organizacyjnej wyznacza sie pojazd, ktory po godzinach
pracy administracji i w dni ustawowo wolne od pracy moZe byc wykorzystany do
wykonania pilnych zadafi sluzbowych.

2. Pqazd powinien byc zatankowany w ilo56 paliwa umozliwiajqcqwykonanie
przebiegu minimum 300 kilometr6w, a dokumenty, klucze oraz ksiq2kq
eksploatacji pojazdu przekazuje sig oficerowi dyzurnemu lub dowodcy zmiany.

s 24.

1. Opuszczenie pojazdu przez kierujqcego moze nastqpic po uprzednim
zabezpieczeniu i zamkniqciu samochodu (w szczegolnoSci wtqczeniu autoalarmu,
zamknigciu blokad) oraz zabraniu dokumentow dotyczqcych pojazdu.

2. Poiazd w godzinach od 22-q do 6-ej mo2e byc pozostawiony wylqcznie na
terenie jednostki organizacyjnej lub na parkingu strzezonym. Dopuszcza sig
pozostawienie pojazdu na zewnqtrz jednostki organizacyjnej w zasiqgu obseruvacji
posterunku, po uprzednim uzgodnieniu tego z oficerem dyzurnym lub dowodcq
zmiany.

3. W razte braku mozliwo6ci przechowywania pojazdu zgodnie z zasadami,
o ktorych mowa w ust.2, pojazd nalezy zabezpieczyc ze szczegolnq starannoSciq,
stosujEc mozliwe dostgpne Srodki.

s 2 5
1. W razie uczestniczenia pojazdu w wypadku drogowym, kierujqcy pojazdem

postqpuje zgodnie z wymogami ustawy oraz niezwlocznie zawiadamia kierownika
jednostki organizacyjnej lub dowodcg zmiany.

2. Usterki i awarie techniczne lub uszkodzenie pojazdu, kierujqcy odnotowuje
w ksiqzce eksploatacji pojazdu i zglasza dyspozytorowi.

s 26.

1. W jednostkach organizacyjnych prowadzi sig ewidencjg pojazdow otaz
kosztow zwiqzanych z ich eksploatacjq.

2. W prowadzonej ewidencji oraz korespondencji pomiqdzy jednostkami
organizacyjnymi dotyczqcej pojazdow nalezy podawac: markg i typ, numer
rejestracyjny oraz rok produkcji pojazdu.

s 27.

1. Pojazd uznaje sie za sprawny technicznie je2eli istnieje mozliwo$d
natych m iastowego wykorzystan ia g o do zadan transportowych .

2. SprawnoSc technicznq pojazdu, o ktorej mowa w ust.'t, okre5la wskaZnik
gotowo5ci technicznej. Wskalnik gotowo6ci technicznej okre6la sig przez stosunek
liczby dni sprawnoSci technicznej pojazdu do liczby dni inwentarzowych.

3. Okrggowy inspektorat oprocz ewidencji, o ktorej mowa w $26 ust.1,
prowadzi rowniez ewidencjq pojazdow znajdujqcych siQ na wyposazeniu
podlegtych jednostek organizacyjnych oraz vtykaz sprawno6ci iechnicznej
pojazdow, o ktorych mowa w S 4 ust.1 pkt 2i 3.



4. Okrqgowy inspektorat koordynuje przewozy funkcjonariuszy i osadzonych
pomiqdzy jednostkami organizacyjnymi w razie wystqpienia wydarzeri
nadzwyczajnych w podlegtych jednostkach organizacyjnych.

s 28.

1. Biuro prowadzi ewidencjq:
1 ) ilosciowq pojazdow jednostek organizacyjnych;
2) pojazdow wymienionych w S 4 ust.1 pkt 1, wig2niarek o pojemno6ci

przewozowej powy2ej 10 osadzonych oraz autobusow (zawierajAca dane, o kt6rych
mowa w $ 26 ust. 2) z uwzglgdnieniem ich sprawno6ci technicznej.

2. Okrqgowe inspektoraty przesylajq do Biura informacjg o braku sprawno5ci
technicznej pojazdow wymienionych w ust. 1 pkt 2 przez okres dtuzszy niz trzy dni
oraz o zmianach w dyslokacji pojazd6w, o ktorych mowa w S 4 ust. 1.

s 2e.

1. W celu utrzymania sprawno6ci technicznej pojazdow wykonuje sie
nastgpujqce obstu g i tech niczne:

1) codziennq (OC);
2) okresow4
3) w okresie docierania (OTD).

2. Szczegolowy zakres czynno6ci wykonywanych w pojeZdzie podczas
poszczegolnych rodzaj6w obslug okre6la producent lub dostawca pojazdu
w technicznej instrukcji obstugi.

s 30.

1. Obsluga codzienna (OC) polega na sprawdzeniu stanu technicznego
pojazdu ze szczegolnym uwzglgdnieniem ukladow i podzespotow majqcych wplyw
na bezpieczehstwo jazdy.

2. W ramach obslugi codziennej przeprowadza sie r6wniez czynno6ci
zapewniajqce czysto5c i estetyczny wyglqd pojazdu.

3. obslugg codziennq wykonuje kierujqcy przed rozpoczeciem i po
zakonczeniu eksploatacji pojazdu w danym dniu i potwierdza jej wykonanie
w ksiqzce eksploatacji pojazdu.

s  3 1 .

1. Okresowej obslugi technicznej pojazdow dokonuje siq w pojezdzie po
okreSlonym przebiegu kilometrow lub po upfywie terminu miqdzyobslugoweg o oraz
przed okresem sezonu letniego izimowego.

2.Wyro2nia siq nastqpujqce obslugi okresowe:
1) technicznA nr 1 (OT 1);
2) technicznqnr 2 QT 2);
3) sezonow4

a) letniq (OL),
b) zimowq(OZ).
3. Za sezon zimowy uwa2a siq okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca

danego roku kalendarzowego.



s 32.

Obstugq technicznE w okresie docierania (OTD) wykonuje sig w pojazdach
nowych lub po naprawie glownej.

s 33.

1. Dyspozytor w oparciu o dane techniczne pojazdu sporzqdza roczny
harmonogram obslug technicznych pojazdow. W harmonogramie uwzglgdnia siq
rowniez terminy przeprowadzenia badan technicznych pojazd6w warunkujqcych
dopuszczenie ich do ruchu drogowego.

2. Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, zatwierdza:
1) w Centralnym Zarzqdzie Stuzby Wigziennej - Dyrektor Biura;
2) w pozostatych jednostkach organizacyjnych - kierownik jednostki

organizacyjnej.
3. Za terminowq realizacjg harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1, oraz

dotrzymanie terminow przeprowadzenia badari technicznych dopuszczajEcych
pojazd do ruchu drogowego odpowiadajq dyspozytor i kierowca uzytkujqcy pojazd.

s 34.

Naprawy pojazd6w wykonywane sA we wlasnym zakresie przez osoby
posiadaj4ce odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zlecane wyspecjalizowanym
stacjom obslugi samochodow, zgodnie z przepisami ustary z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. tJ. zo10r. Nr 1 13, poz. 7sg).

s 35.

1. Jednostki organizacyjne prowadzq ewidencjq wykonanych obslug
technicznych i napraw pojazdow, z uwzglqdnieniem szczegotowego zakresu
wykonanych czynno5ci, terminu ich realizacji oraz poniesionych kosztow.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej ustala wielko6c zaplecza technicznego
oraz rodzaje wykonywanych w nim obstug i napraw pojazdow.

3. Dyrektor okrqgowy moze organizowac w podleglych mu jednostkach
organizacyjnych wydzielone stanowiska obstugowo-naprawcze, w ktorych
wykonywane bgdq obstugi i naprawy pojazdow eksploatowanych w ramach
okrggowego i nspektoratu.

4. Jednostki organizacyjne mogq. prowadzi6 stacje paliw ptynnych. Zasady
funkcjonowania stacji paliw ptynnych regulujE odrgbne przepisy.

s 36.

W pojazdach stosuje siq paliwa i oleje zgodnie z zaleceniami producenta
pojazdu.

s 3 7
W eksploatacji pojazdow stosuje sie normy zu2ycia paliw, zwane dalej

,,normami". Ustala siq normy podstawowe, ktore stanowiq zalqczntk nr 2 do
n i niejsze go zarzqdzen ia.



s 38.

Normy podstawowe ulegajq zwigkszeniom wynikajqcym z:
1) eksploatacji pojazdu w warunkach ruchu miejskiego - do 10%
2) eksploatacji pojazdu w okresie docierania silnika - o 5o/o;
3) uzywania pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym - o 5o/o;
4) u?ywania pojazdu z napgdem na oS przedniq i tylnq jednoczeSnie - o 15o/o;
5) przy wykorzystywaniu ciqgnika rolniczego do transportu na drogach
gruntowych - do 20o/o;
6) przy wykonywaniu ciqgnikiem rolniczym prac polowych lub z uzyciem innego

osprzgtu - do 35%;
7) eksploatacji pojazdu samowyladowczego - do 20o/o.

s se.
1. Kierownik jednostki organizacyjnej ustala normy zu2ycia paliwa

w okreSlonych warunkach eksploatacji dla kazdego pojazdu w zaokrqgleniu do 0,1
litra jako normy uzytkowe lub normy wyjEtkowe. Warunki pomiarowe przy ustalaniu
normy uzytkowej okre6la zalqcznik nr 3 do niniejszego zarzqdzenia.

2. Normy uzytkowe lub wyjqtkowe stanowiq podstawg do obliczenia
normatywnego zu2ycta paliw w pojazdach.

s 4 0

1. Normg uzytkowq lub wylEtkowq ustala sig na podstawie badania zu2ycia
paliwa, ktore przeprowadza komisja powolana przez kierownika jednostki
organizacyjnej. W sktad komisji wchodzi funkcjonariusz (pracownik) jednostki
majqcy odpowiednie kwalifi kacje zawodowe.

2.W sktad komisji, o ktorej mowa w ust.1, mohe byc powotany funkcjonariusz
z innej jednostki organizacyjnej.

3. Podczas ustalania uzytkowej lub wyjqtkowej normy zu2ycia paliwa
pojazdem kieruje kierowca, ktory nie odpowtada zajego codziennq eksploatacjg.

4. Z przebiegu ustalenia uzytkowej lub wyjqtkowej normy zu2ycia paliwa
komisja sporzqdza protokol i przedstawia do akceptacji kierownikowi jednostki
organizacyjnej.

5. Norma uzytkowa nie moze byc wyzsza od normy podstawowej.

s  4 1 .

1. Normq wyjqtkowa mozna ustalic w przypadku:
1) konieczno6ci uzywania pojazdu na kr6tkich odcinkach drogi nie
przekraczajqcych 1000 m migdzy kolejnymi punktami zalrzymania pojazdu;
2) konieczno6ci ciqgtego uzywania nizszych biegow w czasie jazdy po drogach
grzqskich, gruntowych, blotnistych albo po drogach gorskich o stromych
wzniesieniach przekraczajqcych S %.

2. Norma wyjqtkowa mo2e byc wyzsza w granicach do 40o/o niz norma
podstawowa, a dla samochodow samowyladowczych Wyzsza w granicach do 600/o.



s 4 2

Jednostka organizacyjna moZe stosowac normy uZytkowe lub wyjqtkowe
ustalone w tej samej jednostce dla pojazdu tego samego typu i eksploatowanego
w zblizonych warunkach drogowych. Decyzjq w tej sprawie podejmuje kierownik
jednostki organizacyj nej.

s 4 3

Kontrolne badanie zulycia paliwa mo2e byc przeprowadzone w celu
weryfikacji normy uzytkowej lub na wniosek kierujqcego pojazdem, w ktorym
wystqpito ponadnormatywne zu2ycie paliwa w dwoch kolejnych okresach
rozliczeniowych.

s 44.

Jezeli pojazd ciqgnie przyczepe, to na kazdq tong dopuszczalnego ciqzaru
cafkowitego przyczepy mozna stosowac dodatek do normy uzytkowej w granicach
do 4,5o/o dla pojazdu z silnikiem o zaplonie iskrowym i w granicach do 2,5o/o dla
pojazdu z silnikiem o zaplonie samoczynnym, w zalezno5ci od stopnia
wyko rzystan ia fadownos ci przy czepy .

s 45.

1. W razie zwigkszonego zu?ycia paliwa w okresie zimowym, kierownik
jednostki organizacyjnej, w zalezno6ci od wystgpujEcych warunk6w
atmosferycznych, moZe na wniosek dyspozytora uzna6 przekroczenie normy
uzytkowej lub wyjqtkowej za usprawiedliwione, w granicach do 10% tej normy.

2. Wystgpowanie warunkow atmosferycznych powodujqcych zwigkszone
zu2ycie paliwa kierujqcy pojazdem odnotowuje w ksiqzce eksploatacji pojazdu.

3. Adnotacje, o ktorych mowa w ust. 2, dokonywane sq dla kazdego
realizowanego wyjazdu indywidualnie w kolumnie,,Uwagi".

s 46.

W razie wykonywania okreSlonej pracy przewozowej lub innych zadait
wynikajqcych z potrzeb sluzby w warunkach powodujqcych zu2ycie paliwa
przekraczajqce norme uzytkowq lub wyjqtkowq, kierownik jednostki moze takie
zu2ycie paliwa uznac za usprawiedliwione.

s 47.

1. W razie zamontowania w poje2dzie dodatkowo innego urzqdzenia
zu?ywalqcego paliwo, normQ uzytkowq dla tego urzqdzenia ustala sig komisyjnie
wedlug rzeczywistego zu2ycia paliwa podczas godzinnej pracy tego urzqdzenia
w warunkach normalnej eksploatacji. Normg uzytkowq zatwierdza na wniosek
komisji kierown ik jednostki organizacyjnej.

2. Norma uzytkowa zu2ycia paliwa przez urzqdzenie dodatkowe nie mo2e
byc wyzsza ni2 okreSlona w instrukcji fabrycznej urzqdzenia.

3. W ksiqzce eksploatacji pojazdu prowadzi siq na bieZqco ewidencjq ilosci
godzin pracy urzqdzenia dodatkowego.



s 48.

1. Catkowite dopuszczalne zu2ycie oleju silnikowego, potrzebnego do
biezqcego uzupelniania eksploatacyjnego ubytku, jak rowniez na okresowe
wymiany oleju nie moze przekraczac objgto6ciowo:

1) 1,5o/o zuzytego paliwa dla silnik6w o zaptonie iskrowym;
2)2o/o zuzytego paliwa dla silnikow o zaplonie samoczynnym.
2. Rozliczenie zu2ycia oleju silnikowego prowadzi sig w cyklach kwartalnych,

w celu okre6lenia stanu technicznego silnika pojazdu, natomiast rozliczenie
normatywne na koniec roku kalendarzowego.

s 4e.

Pojazd przekraczajAcy normatywne zu2ycie oleju silnikowego powinien byc
wycofany z eksploatacji i przywrocony do stanu technicznego zapewniajqcego
zu2ycie oleju w ustalonych granicach.

s 50.

1. Dokonanie zakupu paliw i olejow kierujqcy pojazdem odnotowuje
w ksiqzce eksploatacji pojazdu.

2. Dyspozytor rozficza kierujqcego pojazdem z pobranego paliwa raz
w miesiEcu. Rozliczenia przeprowadza siq dokonujqc uzupetnienia zbiornika paliwa
pojazdu do petnego (po zrealizowaniu zadan transportowych) w ostatnim dniu
okresu rozliczeniowego, przy wykorzystaniu naczynia pomiarowego lub
dotankowania w stacji paliw, i porownania zu?ycia rzeczywistego paliwa w okresie
rozliczeniowym ze zu2yciem normatywnym wynikajqcym z zastosowania normy
uzytkowej lub wyjqtkowej pojazdu.

3. Zu2ycie rzeczywiste paliwa oblicza siq nastgpujqco:
1) do ilosci paliwa w zbiorniku pojazdu na poczqtku okresu rozliczeniowego
dodaje siq iloSc paliwa zakupionego w okresie rozliczeniovvym;
2) od uzyskanej sumy odejmuje sig ilo6c paliwa, kt6ra pozostaje w zbiorniku
pojazdu na koniec okresu rozliczeniowego - otrzymana warto6c stanowi
rzeczywiste zuzycie paliwa.
4. Zu?ycie normatywne paliwa oblicza sie przez pomno2enie przebiegu

kilometrow wykonanego przez pojazd w okresie rozliczeniowym i warto6ci normy
uzytkowej lub wyjqtkowej.

5. Przy dotankowaniu zbiornika paliwa pojazdu, o ktorym mowa w ust. 2, za
przebieg kilometrow przyjmowany na koniec okresu rozliczeniowego przyjmuje
sie wskazanie licznika przebiegu kilometrow pojazdu po jego dotankowaniu.
Rozf iczenia zu2ycia paliw ptynnych dokonuje siq z doktadno5ciq do 1 litra.

6. W rozliczeniu miesigcznym zu?ycia paliw uwzglgdnia sig rowniez paliwo
zu2yte przez urzqdzeni e d odatkowe.

s  5 1 .

1. W razie gdy ilosc rzeczywistego zuzycia paliwa przez pojazd jest wigksza
od zu2ycia wynikajEcego z normy uzytkowej lub wyjqtkowej, to r6znica stanowi
ponad normatywne zu2y cie pal iwa.



2. W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu miesiqcznym
ponadnormatywnego zulycia paliwa, stosuje sig przepisy ustawy, o ktorej mowa w
s  18 .

3. W razie wykazania ponadnormatywnego zu2ycia oleju silnikowego ust. 2
stosuje sie odpowiednio, przyjmujqc do obliczen ceng detalicznq 1 litra oleju
silnikowego stosowanego w poje2dzie.

s 52.

W razie gdy iloSc zu2ycia paliwa ptzez pojazd wynikajqca z normy uzytkowej
lub wyjqtkowej jest wiqksza od rzeczywistego zu2ycia paliwa w poje2dzie, to
r6znica stanowi oszczgdnosc zuzycia paliwa.

s 53.

Z rozliczenia miesigcznego zu2ycia paliw w pojazdach dyspozytor w ciqgu
szeSciu dni od daty rozliczenia sporzqdza protok6l, ktory podlega zatwierdzeniu
przez kierowni ka jednostki organizacyj nej.

s 54.

1. Dyspozytor prowadzi ewidencjq przebiegu kilometrow opon kazdego
pojazdu.

2.W ewidencji, o kt6rej mowa w ust.1, dokonuje sie wpisow zawierajqcych
dane identyfikujqce opone, datq oraz wskazanie licznika przebiegu kilometrow
pojazdu przy kahdorazowym zalo2eniu lub zdjgciu opony z pojazdu. Ewidencja
dotyczy kompletu ogumienia eksploatowanego w poje2dzie lqcznie z oponE na kole
zapasowym.

3. Przebieg danej opony okresla siq jako r6znic9 wskazafi licznika przebiegu
kilometrow lub motogodzin pracy pojazdu w chwili zakoficzenia i rozpoczgcia
eksploatacji opony na kole jezdnym pojazdu.

4. Oceny, czy opona nadaje sie do dalszej eksploatacji - zgodnie
z warunkami okreslonymi w rozporzqdzeniu, dokonuje komisja powolana przez
kierownika jednostki organizacyjnej na wniosek kierujqcego pojazdem lub
dyspozytora.

5. Z ustalen komisji sporzqdza sie protokol, ktorego wnioski zatwierdza
kierowni k jednostki organizacyj nej.

6. Opona nie nadajqca sig do dalszej eksploatacji podlega wybrakowaniu.

s 55.

1. Zaopatrzenie jednostek organizacyjnych w pojazdy prowadzone jest przez
Centralny Zarzqd Sluzby Wigziennej, z zastrzezeniem ust. 4.

2. Jednostka organizacyjna moZe dokona6 zakupu pojazdu samodzielnie po
uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego.

3. Zakupione pojazdy przekazywane sq do jednostek organizacyjnych na
pod stawi e rozdziel n i ka zatwierdzo nego przez Dyrektora Gene ral nego.

4. Zakupy pojazdow na potrzeby gospodarstw pomocniczych mogq by6
dokonywane rowniez bezpo6rednio przez powotujqcq jednostkq organizacyjna,
z czq5ci zysku gospodarstwa przeznaczonej na inwestycje. Przepis ust. 2 stosuje
sig odpowiednio.



s 56.

Zaopatrzenie pojazdow w materialy pgdne, oleje, smary, ptyny
eksploatacyjne, czq6ci zamienne i inne akcesoria, jak rowniez w niezbqdne
wyposazenie warsztatowe, jednostki organizacyjne prowadzq we wlasnym
zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publ icznych (Dz.  U.2010r.  Nr 113,  poz.759).

s 57.

1. Ocenq stanu technicznego pojazdow, okre6lenie stopnia ich procentowego
zu2ycia oraz ustalenia ceny sprzeda2y przeprowadza komisja powolana przez
kierownika jednostki organizacyjnej; g 40 ust.1 stosuje siq odpowiednio.

2. Do oceny stanu technicznego pojazdow dyrektor okrggowy mo2e powotac
komisjg, ktora dzialac bgdzie na terenie podlegtych jednostek organizacyjnych.

3. Z dokonanych ustalen komisja sporzqdza protok6l, ktory zatwierdza
kierownik jednostki organizacyjnej.

4. Ocena stanu technicznego pojazdu mo2e byc dokonana przez
u prawn ioneg o rzeczoznawce tech n i ki m otoryzacyj nej.

s 58.

1. Pojazd, ktorego stopien zu2ycia eksploatacyjnego przekracza 75o/o,
a dalsza naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, moZna uznac za zbgdny
i zgtosic do sprzedaZy.

2. Pojazd mozna uznac za zbgdny, jezeli ze wzglqdu na niski stopieri
wykorzystania jego uzytkowanie jest ekonomicznie nieuzasadnione.

s 5e.

Jednostki organizacyjne podlegte dyrektorowi okrggowemu prowadzq
korespondencjg z Centralnym Zarzqdem Stuzby Wiqziennej w innych sprawach,
dotyczqcych gospodarowania pojazdami, za po6rednictwem okrqgowego
inspektoratu.

s 6 0

1. Zgodg na sprzedaz, darowiznq lub likwidacjq pojazdu z podleglych
jednostek organizacyjnych, o ktorym mowa w S 58 ust.1, wydaje odpowiedni
dyrektor okrqgowy Stuzby Wiqziennej. Komendant COSSW w Kaliszu, komendant
ODK SW w Popowie oraz komendant OSSW w Kulach podejmujq takie decyzje
w stosunku do pojazdow z podlegtych im o6rodkow.

2. Zgodq na sprzeda2, darowizng lub likwidacjq pojazdu, o ktorym mowa
w $ 58 ust. 2, z jednostek podleglych, wydaja osoby wymienione w ust.1, po
uzyskaniu opinii Dyrektora Biura. Do wniosku o wydanie opinii nale2y zalqczyc
ocene, o ktorej mowa w $ 57.

3. Przy sprzeda2y, darowi2nie lub likwidacji pojazdu stosuje sig przepisy
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 21 mala 2010r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania sktadnikami rzeczowymi majqtku ruchomego w ktory wyposaZone
sq jednostki budzetowe (Dz. U. Nr 1 1 4, poz.761).



4. O sprzedazy, darowi2nie lub likwidacji pojazdu powiadamia siq Dyrektora
Biura poprzez przeslanie kopii protokolu likwidacji Srodka tnvalego (LT).

s 6 1

1. llo6c rowerow, koni taborowych oraz sprzqtu taborowego ustalajq w miarq
wystqp ujqcych potrzeb kierown icy jed nostek orga n izacyj nych.

2. Zaopatrzenie jednostek w rowery, konie taborowe oraz sprzgt taborowy
jednostki organizacyjne prowadzqwe wlasnym zakresie.

s 62.

1. Zywienie koni taborowych odbywa sig w oparciu o normy okre5lone
w odrqbnych przepisach.

2. Wycofanie z ewidencji jednostki organizacyjnej konia taborowego
nastqpuje na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej lub orzeczenia
lekarza weterynarii.

s 63.

Kontrolg i nadzor nad prawidtowym funkcjonowaniem gospodarowania
Srodkami transportu w jednostkach organizacyjnych sprawuje:

1) w Centralnym ZarzEdzie Stuzby Wiqziennej i jednostkach podlegtych -
Dyrektor Generalny, za po5rednictwem Dyrektora Biura;
2) w okrggovvym inspektoracie ijednostkach podlegtych - dyrektor okrqgowy;
3) w pozostalych jednostkach organizacyjnych - kierownik jednostki
organizacyjnej.

s 64.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania, z mocq obowiqzywania od
13 sierpnia2010 roku.

ptk Kajetan Dubiel

s ti/te-}


