
ZARZĄDZENIE NR 5/2015
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z roweru służbowego przez pracowników
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Regulamin korzystania z roweru 
służbowego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta

Józef Matysiak
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015

Starosty Rawskiego

z dnia 16 lutego 2015 r.

Regulamin korzystania z roweru służbowego przez pracowników Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej

§ 1. Regulamin korzystania z roweru służbowego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej, zwany dalej regulaminem określa wykorzystanie rowerów służbowych do jazd lokalnych.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) rowerze – należy przez to rozumieć rower służbowy będący własnością Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej;

2) użytkowniku – należy przez to rozumieć pracownika Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, który 
korzysta z roweru służbowego i złożył oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu;

3) zapięciu – należy przez to rozumieć zabezpieczenie antykradzieżowe będące na wyposażeniu roweru

4) dysponent – należy przez to rozumieć kierownika Oddziału Obsługi Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej lub upoważnionego pracownika, odpowiedzialnego za obsługę wydawania rowerów 
i prowadzenie rejestru wydawanych rowerów;

5) jazdach lokalnych – należy przez to rozumieć jazdy do celów służbowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. 1. Rower udostępniony jest użytkownikowi wyłącznie w celu realizacji obowiązków służbowych 
zleconych przez bezpośredniego przełożonego pracownika.

2. Rowery wyposażone są zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 951, poz. 1720).

3. Rowery sprawne technicznie i przeznaczone do wydania znajdują się w pomieszczeniu
w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy Palcu Wolności 1.

§ 4. 1. Dysponentem rowerów jest Kierownik Oddziału Obsługi Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej lub upoważniony pracownik.

2. Uprawnienie do używania roweru użytkownik nabywa poprzez zarejestrowanie się w rejestrze wydania 
roweru ( załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) , po uprzednim odbyciu instruktażu stanowiskowego w zakresie 
jazdy na rowerze oraz zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

3. Każdorazowe wydanie roweru musi być zarejestrowane w rejestrze wydania roweru, w którym użytkownik 
potwierdza swoim podpisem każde pobranie i zwrot roweru.

4. Wraz z wydaniem roweru  następuje  wydanie użytkownikowi klucza do zapięcia.

§ 5. 1 Użytkownik roweru zobowiązany jest do:

1) korzystania z roweru na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, a w szczególności do korzystania 
zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) do używania w czasie jazdy kamizelki odblaskowej i kasku ochronnego;

3) zastosowania podczas parkowania roweru zapięcia uniemożliwiającego jego kradzież lub uszkodzenie;

4) przestrzegania podczas jazdy aktualnie obowiązujących przepisów o ruchu drogowym;

5) niezwłocznego zgłoszenia dyspozytorowi zauważonej awarii lub usterki;

6) niezwłocznego powiadomienia Policji oraz dyspozytora o wypadku drogowym, kolizji, kradzieży roweru 
służbowego bądź elementów jego wyposażenia.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wobec osób trzecich, powstałe wskutek 
korzystania z roweru.

3. Wszelkie płatności wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego pokrywa użytkownik roweru.
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4. Użytkownikowi roweru zabrania się jego udostępniania osobom trzecim pod rygorem sankcji 
przewidzianych w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

§ 6. 1. Użytkownik przed wydaniem roweru ma obowiązek upewnienia się, że stan techniczny roweru nie budzi 
zastrzeżeń.

2. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu roweru w dniu jego wydania.

3. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zgody dysponenta, rower można zwrócić w dniu 
następnym. Do chwili zwrotu roweru, pozostaje on pod opieką użytkownika, który ponosi pełną odpowiedzialność 
materialną za rower.

4. Po zakończeniu jazdy lokalnej, użytkownik zwraca rower i klucz do zapięcia.

5. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w użytkowanym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych czynności jest Oddziału Obsługi Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Ja, …………………………………………………….. oświadczam, że:

1) został mi udzielony instruktaż stanowiskowy w zakresie jazdy rowerem służbowym;

2) mój stan zdrowia umożliwia bezpieczne poruszanie się na rowerze;

3) posiadam umiejętności jazdy na rowerze oraz znajomość przepisów ruchu drogowego;

4) zapoznałem się z zapisami ,,Regulaminu korzystania z roweru służbowego przez pracowników Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej”.

……………………………

podpis pracownika

Rawa Mazowiecka , dnia……..……………..….
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

REJESTR WYDANIA ROWERU

Marka…………………….

WYDANIE ROWERU PRZYJĘCIE ROWERU

Data Godzina Imię i nazwisko 
biorącego

Podpis
Biorącego

Podpis 
wydającego Uwagi Data Godzina

Imię 
i nazwisko 
zdającego

Podpis
zdającego

Podpis 
przyjmującego Uwagi
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