Zasady korzystania z komorkowych telefonow shizbowych przez pracownikow WIOS w Zielonej Gorze
Zalijcznik nr 2

UMOWA
w sprawie zasad korzystania ze sluzbowego telefonu komorkowego
zawarta w dniu

pomiedzy:

Wojewodzkim Inspektoratem Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze z siedzib^ w Zielonej
Gorze, przy ul. Siemiradzkiego 19, reprezentowanym przez:
- Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
zwanym dalej ,,Pracodawca_"

zatrudnionym w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze na podstawie

zwanym dalej ,,Pracownikiem"
o nastepuj^cej tresci:
§ 1. W zwiqzku ze stosunkiem pracy hjczqcym strony niniejszej umowy, Pracodawca udostepnia
Pracownikowi w celu wykonywania pohjczen smzbowych aparat telefoniczny, kart$ SIM, zwanych
dalej ,,sprzetem" o parametrach i numerach seryjnych wyszczegolnionych w protokole.
§ 2. Pracodawca, jako whisciciel telefonu zobowi^zuje si? do pokrywania kosztovv shizbowych
rozmovv telefonicznych oraz abonamentu telefonicznego bedqcego przedmiotem umowy telefonu do
miesiecznej kwoty abonamentu.
§ 3. 1. W przypadku stwierdzenia przekroczenia abonamentu, o ktorym mowa w § 2, Pracownika
zobowiqzany jest do pokrycia roznicy pomi^dzy przyznanym limitem a kwot^ znajdujqc^ si$ na
comiesiecznej fakturze VAT doreczanej Pracodawcy przez operatora sieci komorkowej.
2. Nadwyzka, o ktorej mowa w pkt. 1 platna bedzie przez Pracownika na podstawie noty
obciazeniowej wystawionej przez Pracodawc? w terminie 7 dni od daty otrzymania noty
obci^zeniowej.
3. W szczegolnie uzasadnionych sytuacjach, gdy w danym miesicjcu zaistniala koniecznosc
prowadzenia rozmow shizbowych o wartosci ponad abonament okreslony w § 2, Pracodawca pokrywa
t$ nadwyzk? z wtasnych srodkow.
4. W przypadku nieuregulowania ptatnosci, o ktorej mowa w pkt. 2 ptatnosc zostanie potr^cona z
wynagrodzenia Pracownika, na co Pracownik vv uzyczenie wyraza zgod? w trybie art. 91 §1 Kodeksu
pracy.
§ 4. Pracownik;
a) obowijjzany jest korzystac z telefonu w sposob odpowiadajqcy przeznaczeniu rzeczy, zgodnie
z warunkami okreslonymi vv instrukcji obslugi,
b) ma obowifjzek przechowywac telefon w sposob zabezpieczaj^cy go przed przypadkowq utratq
lub uszkodzeniern,
c) nie powinien udostepniac telefonu ani karty SIM osobom trzecim bez zgody Pracodawcy,
d) obowiqzany jest do niezwJocznego zawiadomienia Pracodawcy o utracie, bijdz uszkodzeniu
telefonu.
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e) za utrate^ uszkodzenie lub zniszczenie telefonu moze zostac zobovvi^zany do naprawy, zwrotu
kosztu naprawy lub kosztu zakupu novvego telefonu tego samego modelu - chyba ze utrata,
uszkodzenie lub zniszczenie nastapilo bezjego winy
2. Pracodawca ma prawo kontroli prawidlowosci wykorzystania przedmiotu uzyczenia.
§5. 1. Pracownik moze korzystac z przedmiotowego telefonu jedynie w celach sluzbowych.
W przypadku stwierdzenia, ze Pracownik uzyskiwal pol^czenia w celach prywatnvch - zobowi^zany
jest on do pokrycia - na zq.danie Pracodawcy - kosztow takich rozmow, ustalonych na podstawie
billingu otrzymanego od operatora sieci komorkowej.
§ 6. Pracownik ponosi odpowiedzialnosc materially za przekazany mu do uzytkowania telefon
sluzbowy na zasadach odpovviedzialnosci za mienie powierzone. Przekazanie telefonu zostanie
potwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym.
§ 7. Pracownik jest zobowiazany do utrzymywania telefonu sluzbowego w nalezytym stanie
technicznym i do korzystania z niego zgodnie z niniejszq. umovva^ i instrukcj^ obslugi producenta.
Pracodawca nie ponosi kosztow eksploatacjl i naprawy telefonu, ktore wynikaj^ z nieprawidlowego
korzystania z niego przez Pracownika.
§8. 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreslony, jednakze rozwia^zanie umowy
o prac^ powoduje rowniez jednoczesne rozwiqzanle niniejszej umowy,
2. Ponadto umowa niniejsza moze bye rozwiajsana przez kazd^ ze stron - za miesi^cznym
wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiqca rozliczeniowego obowia^zujq_cego w stosunkach
z operatorem sieci komorkowej.
3. Po rozwi^zaniu umowy lub zmiany stanowiska pracy, Pracownik jest zobowiazany zwrocic
telefon i kart$ SIM Pracodawcy i rozliczyc si^ z nim z tytulu niniejszej umowy najpozniej w ostatnim
dniu zatrudnienia lub ostatnim dniu swiadczenia pracy na danym stanowisku.
§ 9. W spravvach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja^ zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10. Umow$ sporzajdzono w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.
Zala^cznik- Protokol przekazania sprz^tu.
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Pracownik
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