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UMOWA UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 
Zawarta w ………………………………………. Dnia ………………………………….. pomiędzy: 

Miejscowość                Data 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres firmy  

Reprezentowana przez ……………………………….. ……………………………………..zwanego dalej Pracodawcą 
                  Imię, Nazwisko  

a 

 
…………………………………………………., zam. …………………………………...………………….., zwanym dalej  
                     Imię, Nazwisko Pracownika                                           Adres zameldowania 

Pracownikiem 
 

§1 
 
Pracodawca powierza Pracownikowi z obowiązkiem zwrotu samochód marki ……………………………………….  
                                                                                                                                                                                                            Marka i model pojazdu 

O następujących danych charakterystycznych: 
1. Nr rejestracyjny: …………………………………… 
2. Nr nadwozia (podwozia): …………………………………… 
3. Pojemność silnika ……………… cm

3
 

4. Rok produkcji: ………………………… 
zwany dalej samochodem. 
 

§2 
 

1. Pracownik zobowiązuje się do zachowania najwyższej dbałości o samochód oraz przyjmuje 
odpowiedzialność za ewentualne jego uszkodzenia, nie wynikające z normalnego użytkowania, a także 
za jego kradzież, będącą wynikiem nie zachowania warunków niniejszej umowy. 

2. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia samochodu Pracownik zobowiązuje się w 
szczególności do: 
a) Przestrzegania przepisów ustawy „prawo o ruchu drogowym”, 
b) Właściwego zabezpieczenia samochodu oraz jego parkowania po godzinach pracy w miejscu 

utrudniającym lub uniemożliwiającym jego uszkodzenie albo kradzież, 
c) Natychmiastowego poinformowania Pracodawcy o fakcie kradzieży lub uszkodzenia samochodu 

oraz jego zgłoszenia policji i ubezpieczalni. 
 

§3 
 

1. Pracownik może korzystać z samochodu po godzinach pracy bez ograniczeń jedynie w celach 
związanych z działalnością gospodarczą Pracodawcy. 

2. Po godzinach pracy oraz w czasie urlopu Pracownik może korzystać z samochodu po uprzednim 
uzyskaniu pisemnej zgody Pracodawcy. 
 

§4 
 

1. Pracownik jest zobowiązany do zwrotu samochodu, wraz z wyposażeniem oraz kompletem kluczyków, 
po ustaniu umowy o pracę oraz na każde wezwanie Pracodawcy niezwłocznie. 

2. Zwrot samochodu jest dokonany z chwilą podpisania przez Pracodawcę protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

 
§5 

 
Pracownik oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym przejmowanego samochodu i nie zgłasza żadnych 
uwag / zgłasza (niepotrzebne skreślić). Ewentualne uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§6 

 
1. Pracownik oświadcza, iż zapoznał się z warunkami niniejszej umowy oraz rozumie jej treść. 
2. Pracownik oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącanie przez Pracodawcę ze swojego wynagrodzenia 

kwoty na potrącenie szkody, powstałej w użytkowanym samochodzie Pracodawcy w związku z realizacją 
niniejszej umowy, do jej pełnej wysokości. 
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§7 

 
Użytkowanie samochodu służbowego w celach prywatnych: 
 

1. Nieodpłatne korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celach prywatnych wpływa na 
wysokość osiągniętego przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Przychód taki zostanie 
doliczony do pozostałych przychodów pracownika i od ich łącznej wysokości Pracodawca naliczy i 
pobierze zaliczkę na podatek dochodowy. 

2. Przychód ten nie wystąpi w sytuacji odpłatnego korzystania z samochodu służbowego. 
3. Zasady w zakresie ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń określa art. 11 ust. 2 i 2a 

ustawy o PIT. Zgodnie z tymi przepisami wartość świadczenia na rzecz pracownika ustala się na 
podstawie cen rynkowych stosownych przy świadczeniu usług wynajmu samochodu przez inne firmy. 

 
§8 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy oraz kodeksu 
cywilnego. 
 

§9 
 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§10 
 
Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z przyjęciem przez Pracownika samochodu. 
 
 
 
 
Pracownik         Pracodawca 
 
 
 
 
……………………………………….       …………………………… 
 
 


