
ZARZ{DZENTE NR 2z2U2

Sta rosty t{owodworskiego

z dnia 28 czenrca 2012roku

wsprawie prrydzialu iokre5lenia zasad uiywania do cel6wsluiborvych aparat6wtelefonii kom6rkowei
' stanowiqcych w{asno56 Starostwa Powiatowago w Nowym Dworze Gdafiskim

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozEdzie powiatowym (tj. Dz. U.z2Alr

Nr 142, poz. 1592 zp62n.zm.)

zazadzam. co nastepuie:

$ 1

Pzydzial uiywania do cel6w slu2bowych aparatow telefonii kom6rkowejOMNGE, bEdqcych wlasno$ci4Starostwa

Powiatowego w Nowym Dworze Gdariskim okre6lam zalqcznikiem nr 1 do niniejszego zazqdzenia.

Zasady u2ywania do celow sluzbowych aparatow telefonii kom6rkowej stanowiqcych wlasno$c Starostwa

Powiatowego w Nowym Dwoze Gdahskim, okre$lam wzalqczniku nr2 do niniejszegozarzqdzenia.

$ 2

Uchylam Zarzqdzenie Nr 4/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie pzydzialu

i okre$lenia zasad uzywania do cel6w sluzbowych aparat6w telefonii kom6rkowej stanowiqcych wlasnoS6 Starostwa

Powiatowego w Nowym Dwoze Gdafiskim,

$ 3

Nadz6r nad wykonaniem zazqdzenia powieza sig Sekretazowi Powiatu.

*' l

$ 4
Tanqdzeniewchodziw 2ycie z dniem podpisania, z mocqobowiEzujqcqod 1 lutego 2A12r.

S T A R O S T A
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Zalqcznik Nr 1
do Zanqdzenia Nr 22 | 201 2
Starosty Nowodworskiego

zdnia2E czerwca 2012 roku

PRzYDzIAt I LIMIT UzYWANIA DO CELOW STUZBOWYCH APARAToW TEMTONII KOMORKOWEJ
srANowncycH wusNosc srARosrwA powrATowEco w NowYM DwoRzE GDANSKIM

$ 1
pzydziela siq u2ywania do celow slu2bowych aparaty telefoniczne, ni2ejwymienionym stanowiskom:

l

Ustala sig miesiqczny limit minut slu2bowych rozmow telefonicznych, w ramach posiadanych abonament6w,
opNacanyih pzez Starostw'o Powiatowe w Nowym Dwoze Gdariskim w wysoko6ci:

Lp. Stanowisko Pzydzielony nr tel.
1 . Wicestarosta Powiatu 509-085-493
2. Sekretaz Powiatu 5A2-097-252
3. Skarbnik Powiatu 502-504,074
4. Sekretariat Starostwa Powiatowego w

Nowvm Dwoze Gdafiskim
502-097-535

5. InspeKor ds. wspotpracy z zespolonymi
slu2bami, inspekciami i sta2ami

502-504-067

6. Kierownik Wvdzialu OSO 505-085-870
7. Bramka 509428-397
8. Powiatowe Ce n tru m Zanqdzania

Kryzysowego
517493-655

9. Powiatowe Centrum Zarzqdzania
Kryzvsoweqo

517493499

s 2

Lp. Stanowisko Limit minut sluibowych
1 . Wicestarosta Powiatu 900 minut
2. Sekretaz Powiatu 250 minut
3. Skarbnik Powiatu 250 minut
4. Sekretariat Starostwa Powiatowego w

Nowvm Dwoze Gdafiskim
250 minut

5. lnspektor ds. wspdpracy z zespolonymi
slu2bami, inspekciami i sta2ami

250 minut

6. Kierownik WYdzialu OSO 125 minut
7. Bramka 500 minut
8. Pouri atowe Centru m Zarzqdzania

Kryzysoweqo
100 minut

9. Powi atowe Centru m Tarzqdzania
Kryzysowego

100 minut
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ZalEcznik Nr 2
doZan$zeniaNr 2212012
Starosty Nowodworskiego

z dnia 28 czerwca 2012 roku

ZASAD.T UZyWAiln DO CELOW $LUZBOWYCH APARATOW TELEFoNII KOMORKOTyEJ STANoI,UIACYGH
WLASil6SESiNNbSNTVN POWIATOWEGO W NOWYM DWORZE GDANSKIM

s 1
Sluzbowe telefony kom6rkowe pnyznawane sqdo zapewniania lqcznoSci w $prawach sluzbowych:

Staro$cie Powiatu;

Wicestaro6cie Powiatu;

Sekretazowi Powiatu;

Skarbnikowi Powiatu;

Pracown ikom starostwa Powiatowego wskazany m pnez starostg.

Uprawnionym osobom przydziela siq jeden sluzbowy telefon kom6rkowy oraz iednq aktywaciq numeru operatora

kom6rkowego.

$ 2

osoba, ktorejpnyznano telefon kom6d<owy podpisuje o$wiadczenie o:

1) odpowiedzialnoSci materialnejza powiezony skNadnik majqtkowy staroshrua,

z) wyrazeniu zgody na potrqcenie z wynagrodzenia za pracQ albo zobowiqzaniu siq do wplaty na konto

starostwa kwoty stanowiqcej r6znica pomiqdzy wysokosciq kwoty okreslonei na faktuze wystawionej pzez

operatora siecitelefonii kom6rkowejdla danego numeru aprzyznanym miesiqcznym limitem minut,

3) zapoznaniusig z niniejszy m zarzqdzeniem, vrrz6r o6wiadczenia stanowi zaNqcznik nr 3 do zanqdzenia'

$ 3

Nale2nosci wynikajqce z otzymania faktur za kozystanie ze slu2bowego telefonu komorkowego sq regulowane

w calo$ci pzez starostwo. Jednoczesnie stosowane sq limity, okreslone w zalqczniku Nr 1 do zazqdzenia, kt6rych

pzekroczenie powoduje obciqzenie pracownika starostwa poniesionymi kosztami powyzej limitu na zasadach nizej

opisanych.

Limit miesig czny zakoaystanie z danego numeru to g6ma granica kwoty za abonament i uslugi telekomunikacyjne

(bez podatku vAT), odnoszqca siq do jednego okresu rozliczeniowego i w pelni pokrywane przez starostwo'

Limit pokrywa naleznosc za abonament, polEczenia telefoniczne, SMS (bez SMS specialny) i inne uslugi

aktywowane dla danego numeru pzez upowa2nione osoby tut. starostwa. uzytkownik sluzbowego telefonu

kom6rkowego obciqTany nie mo2e samodzielnie aktywowac dodatkowych uslug.

w pzypadku pzekroczenia przez osobg uprawnionq do kozystania ze sluZbowego telefonu kom6rkowego

pzyznanego lirnitu miesiqcznego, o ktorym mowa w ust. 1, wydzial organizacyjny i spraw Obywatelskich wystawia

fakturq i potrqca nale2nosc wynikajqcq z faktury. Faktura powstaje na podstawie wykazu oplat za kozystanie

z przezna?'ze'| 
.n 
iem do celow slu2bowych.
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Nale2noSi, o kt6re1 mowa w ust. 4 na pisemny wniosek osoby uprawnionej skierowany do Starosty

Nowodworskiego mo2e zosta6 rozlo2ona na raty placone w okresach miesigcznych, gdy jej wysoko6t przekracza

50 % miesigcznego wynagrodzenia netto pracownika.

Osoba uprawniona do kozystania ze slu2bowego telefonu moZe wystqpi0 z wnioskiem o zwrot potr4conej

z wynagrodzenia nale2noSciz tytulu przekroczenia limitu, je2eliwyka2e, Ze pzekroczenie limitu nastqpilo w zwiqTku

z rozmoWami slu2bowymi.

Wniosek powinien byd zaakceptowany pzez StarostE Nowodworskiego, a zwrot potrqconej nale2no$ci zostanie

udokumentowany fakturq korygujqcE.

$ 4

Do podstawowych praw iobowiqzk6w osoby uprawnionej do otrzymania przedmiotowego telefonu nale2y:

1) posiadanie wlqczonego telefonu kom6rkowego, r6wnie2 poza godzinami pracy okre6lonymiw Regulaminie

Pracy, jak te2 w dni wolne od pracy;

2) nieudostgpnianie osobom tzecim telefonu ze sluzbowqkartqSlM, a w szczeg6lnoSci zabezpieczenie pzed

dostgpem osob tzecich;

3) nalezyta dbalo$6 o mienie zakNadu pracy, jakim jest slu2borvy telefon kom6rkowy, w tym informowanie

pzelozonego o kazdym pzypadku utraty pzedmiotowej telefonu ;

4) pzy kozystaniu z uslugi roamingu migdzynarodowego poza Polskqosoba uprawniona ma prawo wybrac

dowolnego, dostgpnego operatora sieci migdzynarodowych w roamingu.

W pzypadku utraty sluzbowego telefonu kom6rkowego uZytkownik jest zobowiqzany do natychmiastowego

zablokowania numeru u operatora, a nastqpnie zgloszenia tego faktu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw

Obywatelskich. W sytuacji, kiedy utrata telefonu nastqpila na skutek kradziehy, rozboiu albo w innych

okoliczno5ciach wskazujqcych na popelnienie pzestgpstwa, niezbgdne jest zgloszenie tego faktu policji.

W pzypadku op62nienia lub niedopelnienia obowiEzk6w okre5lonych w ust. 2 osoba uprawniona do kozystania ze

sfuzbowego telefonu pokrywa naletnoSci wynikajEce z rachunku telefonicznego za okres od chwili zaginigcia lub

kradziehy pzedmiotowej telefonu lub na skutek utraty ww, okoliczno$ci, do chwili dopelnienia obowiqTkow

okre5lonych w usl 2.

Sluzbowe telefony kom6rkowe powiezone uprawnionym osobom powiezone sqz obowiqzkiem zwrotu,w tt'tipku,

z czym ponoszA one pelnq odpowiedzialno6c materialnq za szkodg powstalq w tym mieniu, w szczeg6lnoSci

w pzypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzie2y. W takim pzypadku osoba uprawniona zobowiqzana jest tak2e

do pokrycia zeczywistych koszt6w poniesionych pzez starostwo w zwiqzku z zakupem i pzekazaniem do

u2ywania nowego telefonu w zamian za uszkodzony, zagubiony lub skradziony telefon.

U2ytkownik pzedmiotowego telefonu moZe uwolnid siq od odpowiedzialnoSci materialnej, o kt6rej mowa w ust. 4,

je2eli wyka2e {udowodni), 2e szkoda powstala zpnyczyn od niego niezale2nych i dostarczy do wlasnej kom6rki

w starostwie stosowane w tym zakresie dowody.

Decyzjg o uwolnieniu osoby uprawnionejod odpowiedzialnoSci materialnej, o kt6rejmowa w ust.4 podejmuje

Starosta Nowodworski.
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7. po okresie u'ytkowania wynikaiqcym z umowy zawartej pomiqdzy starostwem a operatorem siecitelefonii

komorkowei, istnieje mo2liwoS6:

1)wykupusfu2bowegotelefonukomorkowegonawlasno$6.Wowczaswykupiestmoz|iwywwysokoSciS0%

wartoSci zakupu terefonu (wg umowy), na podstawie wystawionei faktury pzez wydzial organizacyjny i spraw

ObYwatelskich'

2) pozostale slu2bowe telefony komorkowe zdane do wydzialu organizacyjnego i spraw obywatelskich'

pookresietrwaniaumowy,zostaj4pzechowywanewdepozyciepzezokreslroku,anastqpnieprzekazywane

do utYlizacii.

$ 5

starosta Nowodworski, wicestarosta Nowodworski, skarbnik powiatu tracEprawo do korzystania ze sluZbowego

terefonu z dniem odworania. ponadto, osoba uprawniona traci prawo do uzywania pzedmiotowego sluZbowego

telefonu z dniem:

1 ) cofniqcia decyzii o pzyznaniu sluZbowego telefonu ;

2) wygaSniqcia lub rozwiqTania umowy o pracQ'

2' osoby uprawnione, kt6re utracily prawo do korzystania z te|efonu komorkowego zobowiqzane sqdo

bezzwlocznego|egoarrotudoWydzia|uorganizacyjnegoiSprawobywatelskich.

3. Z wyjqtkiem paypadk6w, kiedy starosta Nowodworski postanowi inaczei, pracownik starostwa traci prawo do

u2ywania slu2bowego telefonu w pzypadku:

1) urlopu bezpNatnego trwajqcego dlu2ej niZ 1 miesiqc;

2) urloPu maciezYriskiego;

3) urloPu wYchowawczego'

4. stanowisko ds. kadr zobowiqzane jest do dostarczenia infornacii, o kt6rych mowa w ust' 1 i ust' 3 do wydzialu

Organizacyinego i Spraw Obywatelskich'

,._-, uzytkownik zobowi.zany jest do zwrotu pzedmiotowego terefonu w terminie 3 dni od dnia utraty prawa do iei

uzywania. w pzeciwnym razie numer terefonu zostanie zablokowany u operatora, a pracownik (lub byly pracownik)

zostanie obciqzony kosztem usrug za okres od dnia utraty prawa do dnia pzekazania telefonu pracodawcy'

$ 6

Za ewidencjq rzeczowqi finansowqobsrugq techniczn4 opis merytoryczny faktur VAT, rozriczenie pracownikow'

spozqdzanie rejestru faktur VAT wystawionychprzezstarostwo zakresie terefonow kom6rkowych oraz

dostarczania dokumentow z tym zwiqzanych do wydzidy Finansowo- Ksiqgowego odpowiada Kierownik wydzialu

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich'

wydziar organizacyjny i spraw obywatelskich zobowiqzany iest do wystawiania w cykru miesiqcznym fie2eli

nastqpilo pzekroczenie okresronego rimitu) pracownikowi starostwa faktury VAT na podstawie zbiorczdlfaktury

wystawionej Pzez oPeratora'

1 .



4.

Wydziaf Finansowo - Ksiqgowy prowadziewidenciq rzer;zaw1 kt6ra powinna zawierac w szczeg6lno$ci

nastgpujqce dane: imig i nazluisko,.kom6*g organizacyjnqstarostwa, stanowisko, numer telefonu przypisany do

slu2bowejkarty SIM telefonu komdrkowego. .

Wydzial Organizacyjny i Spraw Obywatelskich prowadzi ewidencjg finansow4 kt6ra powinna zawiera6 w

szczeg6lno6ci nastgpujqce dane: imiq i nazwisko, adres zamieszkania oraz wysoko5t faktury za miesiqc.

v
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oSwtloczeute

O6wiadczam, ie:
1)pay jmujqnasieb iepetn4odpowiedz ia |noS6mater ia |nqzapowiezonemimieniestarostwawpostac i

q;H#X*:l!::'r[',[$'#lni.*no miesiqcmego wynagrodlelial3 pracqrzobowiqzuiq siq do wpratv na

konto starostwa. kwoty stanowi4cej, roznlcg ogmieol wso[osciq '.*gtv_1$i'nei na faktuze wystawionei

pftez operatoiu *lrrit fetoniit<orirofuoweJgia'Oaii99..1um*ru a ptzyznanym.miesigcznym limitem minut'

3) zapoznatem/am siq , lrgrri3, zanqdzenia w sprawie'tffi1r:i-okreSlenia 
-zasad 

u'ywania do celow

sru2bowych aparat6w terefonii r"*0ft.'-.irt**iia;vrr,uasnose starostwa powiatowego w Nowym Dwoze

Gdatiskim'

i w ariqzku z tYm zobowiqzujq siq do: ,
1) 

"pzestzegania ninieiszego zazqdzenia'q: '; i?,t-:ffi1[''fltri'fiffir'iff#$il1?1[ffii':'J'il[:,r,,=1,:r^1,^*p*tn* i nierozrEcznie oraz do
zaplaty natoZonych pzez operatoo n, Strrosilvo kar . i,"Vp,Oft nieigoOntgo z ninieiszym zobowiqzaniem

uZytko*tni t ptzyzn anego mu telefon u slu2bowego'

4) nie udostqpnlnia stuzuowego telefonu kom6rkowego innym osobom,

Bl lim*:ruj*:mr:ffruTTy;IJi;ni,il'?tb,oieniu tereronu wraiciwej komorki organizacvjnej
starostwa,

T\zapiatykosztuaparatutelefonicznegozadniaiegozakupuponiesionegowzezstarostwowpzypadku
zgubienia rub kradzie2y terefonu ffi'prkry;ia, ildikaa;;h t wv*bnionvcrr okoricznoSci, kosztow zakupu

B) lffiilt|,H;ry;ffffj,ltlll'*1;orkowego w pzypadku rozwiqzania stosunku pracv albo.corniqcia decvzii o

pzyznantu sluzbowego telefonu rtto**tgo'(zwiot udokumeniowany na karcie obiegowei)'

Zalacznik Nr 3
do lazqdzenia M2212012
Starostv Nowodworskiego
z dnia 28 czenflca 201 2 roku

podpn osoOy, ftOrej przyznarn slu2boviy telefon komdftory

dab

Otrzvmuiq:
ffiozial organizacyjny i spraw.obywatelskich

2.. Stanowisko-ds. mdi (ieczka akt osobowych)

3. WYdzid Finansowo - KsiqgowY

-niepotzebne skreSli6


