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8URMISTRZ MIASTA

.,.~~

NOW'lDW6R MAZOWIECKI

woj. ·mazowieckie

Zamtdzenie Nr;~720 II
Burmistl'za'Miasta Nowy Dw6rMazowiecki
. z dnia 01 marca 2011r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania zesluZbowych telefon6w
kom6rkowych przez pracownik6w Uwcdu MieJskiego w NowymDworze
Mazowieckim.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. 0 samo~dzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pOm. zm.) zamtdza si~, co.
nast~puje:

§1
Ustala si~ Regulamin korzystania ze sMbowyeh telefon6w kom6rkowyeh przez
praeownik6w Urz~du Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieekim w
brzmieniu zal~eznika do Z8ml,dzenia.

§2
Wykonanie ~ia powierza si~ Zas~ey Burmistrza Urz~du Miejskiego w
Nowym Dworze Mazowieekim.
§3
Traei moe Zarn\.dzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dw6r
Mazowieeki z dnia 29 paZdziernika 201 Or.

§4
Zarntdzenie wehodzi w Zyeie z dniem podpisania.

NACZELNIK WYDZIALU
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Inf?JA~~~ki

l.ablcmik
Do Z8rztldzenia Nr 3912011
BunnistrzaMiasta Nowy Dw6r
Mazowiecki z dnia Olmarca 2011r.

Regulamin korzystania ze sluibowyeh telefoa6w·kom6rkowyeh przez
praeownikOw Ul"Zfdu Miejs),dego w Nowym Dworze Mazowieekim.

§1
Niniejszy regulamin korzystania ze sluZbowych telefonOW kom6rkowych przez pracownik6w
u~u Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, zwany dalej "Regulaminem", okresla
w szczeg6lno§ci: zasady przyznawania pracownikom sluZbowych telefon6w kom6rkowych,
miesi~me limity koszt6w oplacane przez Ul'ZIld Miejskiza korzystanie ze sluZbowych
telefonOw kom6rkowych, zasady postglOwania w przypadku przekroczenia przez pracownika
przyznanego ntiesi~znego limitu koszt6w, zasady zwrotu przymanych sluZbowych
telefon6w kom6rkowych.

§2
SIuZbowe telefony kom6rkowe przyznaje pracownikom U~u Miejskiego w Nowym
Dworze Mazowiecldm, zwanego dalej "U~em" Burmistrz Miasta lub osoba przez niego
upowatniona.

§3
1. SluZbowy telefon kom6rkowy przysluguje:
1) Burmistrzowi,
2) Zastwcom Bministrza,
3) Skarbnikowi,
4) Komen4antowi Straty Miejskiej,
S) . NaczelnikomWydzial6w.
2. Pracownikom slutbowy telefon kom6rkowy przysluguje
szczeg6lnych na odpowiednio umotywowany wniosek.

wyl~znie

w przypadkach

3. Przymanie sluZbowego telefonu kom6rkowego ~uje na podstawie pisemnego
. wniosku pracownika, lIzasadniaj~go koniecmo~ korzystania z telefonu
kom6rkowego, zwanego dalej "wnioskiem", kt6rego wz6r st8nowi zal~znik nr 1 do
Regulaminu.
4. Wniosek nalety zlo~c w Wydziale Informatyki, po wstctpnej akceptacji
bezpoSl'edniego przelotonego.

s. Wnioski skJadane P~OSC>bywymienione~ust. Ipkt.4 is oraz w ust. 2, poWinny
uzyskaC ~akceptacj~ bezPoSreaniego . przeIotonego. W przypadku
pracownik6w podpis·~jflCY sldadaNaczelnik. odpowiedniego Wydzialu, zaS w
przypadku. Naczelnik6w· i Komendanta Stra.ty ~skiej podpi$akceptuj~cy sklada
bezpomdni przelot.ony ( BUrmistrz tub WicebUnnistrz).
§4
i

Pracownik, ktOteJ1ltl ~sIutbowytelefonkom6rkowy i IimitkosztOw oplacanych
przez Ul7Jl.d Miejw, jest zobowilp'Jmy do nieudosteamiania go innym osobom.

§S
U!7Jld Miejski. pokrywa ~ujJl,Ce koszty korzystania ze sluZbowego telefonu
kom6rkowego przez pracownika:
1) JX>hlczenia telefoniczne, zgodnie z przyznanym pracownikowi ·miesi~mym limitem
kosztOw,
2) naprawy telefonOw, jezeliuszkodzenie nasfi\pilo nie zwiny UZytkownika.
§6

Burmistrz lub osoba przez niego upowazmona, w granicach udzielonego upowamienia i w
lIzasadnionym przypadku, moze zmienic miesi~zny limit koszt6w, ponad wartosc okreSlolUl
we wniosku pracownika.
§7

Burmistrz lub osoba przez. Diego upowazniona, w granicach udzielonego upowamienia i w
uzasadnionym przypadku, mote wyrazic zgod~ na aktywacj~ dodatkowych uslug
. .
.
telefonicmych, w ramach mies~mego limitu kosztOw.
§8
1. W przypadkuprze~zenia miesi~mego limitu kosztOw, nalemogc ~4ca r6mi~
mi~ wysokoSci~ faktury wystawionej przez operators sieci telefonii kom6rkowej
za korzystanie u sIuZbowego telefonu komorkowego, a miesi~mym limitem
kosztOw, zwana dalej"nalemoscili',zostanie wpIacona przez pracownika na konto
U~u Miejsldego na podstawie faktury, wystawionej przez Wydzial Finansowy,
zgodnie z oSwiadczeniem pracowni.ka, kt6rego wz6r stanowi zal~cznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
2. F~ wystawia· Wydzial Finansowy w tym samym miesillCu Iub miesi~u
~ujllCYm po. miesillCUt W kt6rym nasUij)ilo przekroczenie przymanego
miesi~mego limitu kosztow.
3. W przypadku przekroczenia limitu kosztOw i udowodnienia, t.e rozmowy prowadzone
bylo wy~znie weelach shltbowych, pracownik mote zloZyc wniosek do Burmistrza
z proSba oDie regulowanie D4lemoscL .
.

§9

Przymane telefony kom6rkowe .wydaje, ewidencjoDuje· oraz przyjDluje Wydzial
Informatyki.

flO
W przypadku kradzietyslutbowego telefonu kom6rkowego, praeownik zobowietztmy jest
donatychmiastowego zawiadomienia:
1) operatora sieci kom6rkowej, w celu zablokowaniakarty 81M,
2) najblli;szy komisariatPolicji,
.
3) WydziallDformatykiU~u.

§11

W przypadku utraty slutbowego telefonu kom6rkowego lub jego uszkodzenia z winy
pracownika, wsze1kie koszty zwi~e z zakupem nowego aparatu tub jego napraw~
ponosi pracownik.
§ 12

1. Pracownik jest zobowUtza,ny zdaC niezwlocmie shabowy telefon kom6rkowy
do Wydzialu Informatyki, w przypadku:
1) ustania stosunku pracy.
2) zmiany Z81'ZI\.dzeni~ kt6re skutkuje pozbawieniem uprawniefl do srozbowego
telefonu kom6rkowego.
2. Wydzial Kadr informuje Wydzial Informatyki 0 zmianie stanowiska lub
ustaniu stosunku pracy pracownika.
3. W przypadku zmiany stanowiska i zakresu obowil{Zk.6w lub przejkia
pracownika do iDnej kom6rki organizaeyjneJ U~du jest on zobowiE\.Z8lly
wypeJnic nowy wniosek 0 przymanie slm:bowego telefonu kom6rkowego lub
zwr6ci6 dotychczasowy UZywany telefon kom6rkowy.
4. W razie Die wywittZaDia silt pracownika z obowi¢u, 0 kt6rym mowa w ust. 1
Wydzial Informatyki dokona blokady poIl\.Czen u operatora sieci telefonii
kom6rkowej, a Wydzial Finansowy, wystawiaj~ fakturct. obciW pracownika
wszelkimi kosztami za okres, w kt6rym Die byl on uprawniony do korzystania
ze sluZbowego telefonu kom6rkowego. Na1ezno~ til pracownik wpIaci na
konto U~u Miejskiego zgodnie z podpisanym o§wiadczeniem, kt6rego wz6r
stanowi zalflCznik Dr 2 do niniejszego Regulaminu.
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Zabpliknr 1
doR.egulaminu korzystania ze slutbowych
telefonOwk0m6rkowych przez pracownik6w
U~ Miejskiego w NowYm DWOrze
.
Mazowieckim
Nowy Dw6r Mazowiecki dnia

(imi~

.

i nazwisko)

(stanowisko)

(kom6rka organizacyjoa)

WNlOSEK
o przyznanie sluibowego telefonu komorkowego
Wno~ 0 przymanie sIutbowego telefonu kom6rkowego, kt6ry ~dzie UZywany przeze mnie
do cel6w slutbowych, w zakresie·:
• tylko podstawowych uslug operatora sieci telefonii kom6rkowej zawartych w
przymanym miesi~ym limicie koszt6w,
• podstawowych uslug operatora sieci kom6rkowej wraz z ~puj4.Cymi dodatkowymi

uslugami................•............................................................................

* wlaSciwe podkreSlic
Uzasadnienie wniosku*:
• wykonuj~ obowU¢d slutbowe poza stanowiskiem pracy,
• przeloteni i wsp6Ipracownicy m\JSZll mice ze I1UUl staly kontakt, ze wzgl~u na
.
wykonywane przeze mnie zadania, wynikaj~ z zakresu obowi~6w dotycZ4.C:
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*dotyczy § 3 ust. 2 Regulaminu
( podpis pracownika)

Akceptuj~:

~
(piec~

•

Przyznaj~

.

i podpis bezpoSredniego ptzelotonego)

slW:bowy telefon kom6rkowy z miesi~mym limitem k0szt6w brutto

..................... zI ( slo'Wllie

•

Nie ~j~

~bowego

.

telefonu kom6rkowegoo Uzasadnienie:

.

"

(data i podpis Bunnistrza )

Z811lC_nr2

40Regulaminu korzystania ze sluZbowych
telefOt16wlcoln6rkowych przez pracownik6w
U~ M{ejs1degow Nowym Dworze
Mazowieckim
No'W)' Dw6r Mazowiecki dnia.••... ~ ........•................

.........

.

(imiC( i nazwisko)

(stanowisko)
(kom6rka organizacyjna)

OSWIADCZENIE
Przyjmujf( telefon kom6rko'W)':

z numerem abonenckim

.

z miesif(CZllym limitem koszt6w oplacanym przez urzlld Miejski w Nowym Dworz.e

Mazo:wieckim, w kwocie

,.

slo'WD.ie:

.

OSwiadczam, u zapoznalem (- am) sift z tre~Ul Regulaminukorzystania ze sluZbowych
telefon6w kom6rkowych przezpracownik6w Urzf(du Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim oraz zobowUtzujf( sift do jego przestrzegania.
Ponadto zobowi~jf( sift do regulowania:
1) nalezno§ci ~j r6miCllpomif(dzy wysoko~Ul faktury wystawionej przez operatora
sieci telefonii. kom6rkowej za korzystanie przeze mnie ze sluZbowego telefonu
kom6rkowego, a przyznanym miesif(CZllym limitem kosztOw,
2) nalezno~i powstalej w wyniku korzystania przezemnie ze sluZbowego telefonu
kom6rkowego za okres, w kt6rym niebylem (-am)uprawniony (-a) do korzystania z
niego.

(data i podpis pracownika)

