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Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/2016 z dnia 19 września 2016 r. 

 

POLITYKA UŻYWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH  

POLSKIEGO ZWIĄZKU GOLFA 

§ 1 

1. Niniejsza Polityka określa zasady użytkowania samochodów służbowych w Polskim 

Związku Golfa z siedzibą w Warszawie. 

2. Przez samochody służbowe Polskiego Związku Golfa rozumie się samochody będące 

własnością PZG albo samochody co do używania których PZG posiada tytuł prawny a w 

szczególności określony na podstawie zawartej przez PZG umowy leasingu lub najmu 

długoterminowego (dalej ‘Samochody służbowe’). 

3. Samochody służbowe są powierzane do używania pracownikom PZG, członkom organów 

PZG albo osobom współpracującym z PZG zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

4. Samochody służbowe są wykorzystywane do realizacji celów statutowych PZG, a w 

szczególności do prac administracyjnych i urzędowych, organizacji turniejów golfowych, 

rozwoju Kadry Narodowej PZG, wizytacji obiektów golfowych, działań na rzecz sponsorów 

PZG i promowania rozwoju sportu golfowego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

oraz rozwoju infrastruktury golfowej. 

5. Decyzje w zakresie powierzenia Samochodu służbowego podejmuje Zarząd PZG w formie 

pisemnej. Decyzje Zarządu PZG określają osoby, którym powierzono Samochód służbowy 

oraz cele na jakie Samochód służbowy ma być wykorzystywany przez osobę, która go 

otrzymała.  

6. Powierzenie Samochodu służbowego określonej osobie do używania nie wyłącza w 

żadnym zakresie możliwości jego wykorzystania przez innych pracowników PZG lub osoby 

z PZG współpracujące dla realizacji celów określonych w ust. 4. W takim przypadku 

Samochody służbowe mogą być wykorzystywane wedle zasad określonych w ust. 9. 

7. Wykorzystanie Samochodu służbowego do celów prywatnych może mieć jedynie 

poboczne znaczenie i nie stanowi głównego celu wykorzystywania Samochodu 

służbowego, który służyć ma do realizacji zadań PZG określonych w ust. 4. Osoba która 
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zamierza wykorzystywać Samochód służbowy również do użytku prywatnego powinna w 

tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie do PZG. 

8. Zakres wykorzystywania Samochodu służbowego dla celu służbowego określony jest 

wymiarem i charakterem obowiązków Korzystającego. 

9. Samochody służbowe mogą być również powierzane do czasowego wykorzystania innym 

pracownikom PZG dla realizacji celów służbowych, a decyzję w sprawie powierzenia 

samochodu służbowego tym osobom podejmuje Sekretarz Generalny PZG. 

§ 2 

1. Osoba, której powierzono do używania samochód służbowy w myśl postanowień § 1, 

(dalej ’Korzystający’) zobowiązana jest do: 

a) należytej troski o zabezpieczenie Samochodu służbowego, 

b) przestrzegania wymogów technicznych eksploatacji Samochodu służbowego, 

c) parkowania Samochodu służbowego w porze nocnej w miarę możliwości w 

bezpiecznym miejscu, najlepiej miejscu strzeżonym, garażu lub na terenie ogrodzonej 

nieruchomości, 

d) niepozostawiania w opuszczonym Samochodzie służbowym dowodu rejestracyjnego 

lub kluczy/pilota, 

e) nieudostępniania Samochodu służbowego osobom nieupoważnionym. 

2. Dodatkowo Korzystający jest zobowiązany do: 

a) niezwłocznego powiadamiania PZG o kolizji drogowej, w której Samochód służbowy 

uczestniczył lub awarii/usterki Samochodu służbowego, 

b) uczestniczenia w czynnościach związanych z likwidacją szkody powstałej w związku z 

użytkowaniem Samochodu służbowego, 

c) niezwłocznego przedkładania PZG faktur VAT wskazujących numer rejestracyjny 

samochodu służbowego w przypadku tankowania Samochodu służbowego, 

d) niezwłocznego powiadomienia PZG o utracie lub zawieszeniu uprawnień do 

kierowania pojazdem mechanicznym, 

e) uzyskania zgody pracodawcy na piśmie na wykorzystywanie Samochodu służbowego 

do celów prywatnych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  
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3. Zakaz, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt e), nie dotyczy sytuacji, w której  przekazanie 

Samochodu służbowego do kierowania innej osobie podróżującej wraz z Korzystającym (w 

szczególności pracownika PZG lub osoby z PZG współpracującej) wynika z uzasadnionych 

okoliczności utrudniających kierowanie pojazdem przez Korzystającego lub ma na celu 

prawidłowe wykorzystane Samochodu służbowego. 

4. Korzystający jest zobowiązany do dbania o mienie PZG i jego właściwe zabezpieczenie oraz 

jest uprawniony do garażowania samochodu w pobliżu miejsca zamieszkania (w miejscy 

bezpiecznym - §2 ust. 1 pkt c), o ile jest to uzasadnione zadaniami jakie wykonuje na rzecz 

PZG. 

§ 3 

1. Koszty eksploatacji samochodu służbowego do celów służbowych podlegają rozliczeniu 

miesięcznemu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego, w którym Samochód służbowy był używany na podstawie faktur VAT 

przedstawionych przez Korzystającego. 

2. Korzystający przedstawiając faktury VAT dotyczące korzystania z Samochodu służbowego 

obowiązany jest dokonać opisania faktury VAT wskazując m.in. cel wykorzystania 

Samochodu służbowego zgodnie z §1 pkt 4. 

3. Koszty związane z utrzymaniem i używaniem Samochodu służbowego pokrywa PZG, a w 

szczególności PZG  pokrywa: 

a) koszty ubezpieczenia samochodu służbowego (OC, AC, NW), 

b) opłaty rejestracyjne/podatki, 

c) koszty wyposażenia określonego przepisami prawa, 

d) koszty przeglądów gwarancyjnych 

e) koszty badań technicznych, 

f) koszty wymiany ogumienia, 

g) koszty materiałów eksploatacyjnych, 

h) koszty napraw nie objętych ubezpieczeniem i gwarancją powstałe w wyniku normalnej 

eksploatacji Samochodu służbowego, 

i) koszty mycia i czyszczenia oraz parkowania Samochodu służbowego, 
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j) koszty przejazdu autostradami, przepraw promowych i innych opłat związanych z 

przejazdami. 

4. Korzystający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody PZG związane z niewłaściwym 

eksploatowaniem samochodu służbowego. 

§4 

1. Osoba korzystająca z Samochodu służbowego do celów prywatnych ponosi we własnym 

zakresie wszystkie koszty związane z użytkowaniem Samochodu służbowego do celów 

prywatnych, a w szczególności koszty paliwa, koszty przejazdów i opłat za postój, koszty 

eksploatacyjne, koszty mycia i czyszczenia, a także koszty dodatkowego ubezpieczenia 

koniecznego dla wykorzystywania Samochodu służbowego do celów prywatnych. 

2. Korzystanie z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca zamieszkania 

Korzystającego do miejsca wykonywania przez Korzystającego czynności służbowych na 

rzecz PZG oraz w kierunku przeciwnym, nie stanowi wykorzystywania Samochodu 

służbowego do użytku prywatnego. 

3. Osoba korzystająca z Samochodu służbowego dla użytku prywatnego nie może używać 

służbowej karty kredytowej do pokrywania kosztów paliwa i opłat w zakresie, w jakim jest 

ono zużywane w związku z używaniem Samochodu służbowego do użytku prywatnego. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 1, używanie Samochodu służbowego do celów 

prywatnych stanowi dla pracowników PZG nieodpłatne świadczenie w rozumieniu 

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegające 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.   

5. Wartość nieodpłatnego świadczenia wynosi: 

a) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm³, lub 

b) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm³, lub 

c) za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 

kwot określonych powyżej. 

6. Powyższe kwoty stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne  

i podstawę naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczenie składek na 

ubezpieczenie społeczne z tytułu uzyskania przez pracownika PZG podlega rozliczeniu na 

zasadach ogólnych. 
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7. Ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia dla Korzystających niebędących 

pracownikami PZG następuje z uwzględnieniem przepisów dotyczących pracowników i 

określonej w taki sposób wartości nieodpłatnego świadczenia (wartość określona w §4. ust 

5). Rozliczenie za wykorzystanie Samochodu służbowego następuje na podstawie 

dokumentu właściwego dla stosunku prawnego na podstawie którego Korzystający 

współpracuje z PZG z uwzględnieniem charakteru, wymiaru i zakresu zadań Korzystającego 

w PZG, a w szczególności na podstawie faktury wystawionej przez PZG za wykorzystywanie 

samochodu dla celów prywatnych. 

Polityka używania Samochodów służbowych PZG wchodzi w życie z dniem 1 października 

2016 r. 


