UMOWA o zwrot kosztów podróży nr __________/______
związanych z wykonywaniem zadań powierzonych przez Polski Związek Bobslei i Skeletonu
zawarta w dniu ……………………… r. pomiędzy Polski Związkiem Bobslei i Skeletonu z siedzibą w Gdańsku (80-336)
przy ul. Czyżewskiego 29, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem KRS 0000491073, NIP 956-230-57-49,
REGON 341519235, zwanym dalej PZBiS, reprezentowaną przez Marka Szczepana Wiśniowskiego – Prezesa oraz Kamila
Skwarczyńskiego- Sekretarza Generalnego, zwanym dalej PZBiS
a ……………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego)
zwanym(ą) dalej Osobą uprawnioną.
§1
Osoba uprawniona oświadcza, że:
Podróż odbywa się do miejscowości ………………………………w terminie od …………………..do……………………
w celu…………………………………………………………………………………………………………………………
§2
Osoba uprawniona oświadcza, że:
1. jest właścicielem samochodem osobowym marki…………………….…….., o pojemności skokowej silnika
…….…………. nr rejestracyjny………………….., zwanego w umowie samochodem prywatnym; 2. pojazd wymieniony
p. 1 w jest sprawny, a jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń; 3. w związku z posiadaniem pojazdu wymienionego w p.
1
została
wykupiona
polisa
OC
o
nr……………………………
z
ważnością
do
dnia
…………………………………………….
§3
Osoba uprawniona będzie używała osobowego samochodu niebędącego własnością PZBiS w celu odbycia podróży
zamiejscowej związanej z realizacją zadań powierzonych przez PZBiS, związanych z jej działalnością, zwanej dalej
podróżą.
§4
1. W zamian za używanie samochodu prywatnego do celów określonych w § 1 w podróży osobie uprawnionej przysługuje
zwrot kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu na podstawie przepisów w sprawie używania samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych, z uwzględnieniem przepisów wewnętrznych PZBiS.
2. Każdorazowo PZBiS określa wysokość zwrotu na podstawie druku z załączonym formularzem "Ewidencja przebiegu
pojazdu”
3. Wysokość zwrotu wynika z wysokości iloczynu przejechanych kilometrów przez obowiązującą stawkę za jeden kilometr
w myśl przepisów o których mowa w ust.1.
§5
Osoba uprawniona zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia PZBiS o zbyciu lub utracie oraz innych zmianach
dotyczących osobowego samochodu prywatnego o którym mowa w § 1, mających wypływ na wykonywanie niniejszej
umowy.
§6
Osoba uprawniona, w przypadku przewożenia osób nieletnich, w szczególności zawodników, na zawody konsultacje
szkoleniowe, obozy sportowe i inne, zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o posiadaniu stosownej zgody
rodziców/opiekunów prawnych na realizację transportu pod rygorem odpowiedzialności za niedopełnienie swoich
obowiązków.
§7
PZBiS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wobec osób trzecich w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego z
przeznaczaniem użytkowania pojazdu lub złego stanu technicznego pojazdu.
§8
Umowa zawarta jest na czas trwania podróży zgodnie z terminem określonym w § 1
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr
27, poz. 271 ze zm.) oraz przepisy wewnętrzne Pomorskiej Federacji Sportu
§ 11
Ewentualne spory wynikające w wykonywania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi
powszechnemu w Gdańsku.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Umowie o zwrot kosztów podróży dla potrzeb
PZBiS w Gdańsku zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz. U. nr 101/2002 poz. 926)
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