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ZARZADZENIE
KANCLERZA U N IWERSYTETU LODZKIEGO

w sprawie: zarnawianra,rozliczania i finansowania uslug transportowych Swiadczonych przez
Uniwersytet tr 6dzki oraz przez kontrahent6w zewngtrznych

Na podstawie: art. 81 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyZszym
(t.1.D2.U.22016r., poz. 1842 ze zm.), $ 169 Statutu Uniwersytetu N,6dzkrego z dnia
23stycznia2}I2r. (ze zm.) oraz zarzqdzenia nr 722 Rektora Utr- z dnia 1.09.2016 r.
w sprawie zakresu dziaNw.Jra rektora, prorektor6w oraz kanclerza (ze zm.) zarzydzam,
co nastgpuje:

$1

1. Swiadczeniem uslug przewozowych w Uniwersytecie N,6dzkim zajmuje sig Centrum
Zarzqdzania Maj 4tkiem Utr,.

jest dla jednostek organizacyjnych UI-. W przypadku
niewykorzystania pojazd6w nalelqcych do Utr usluga moze by6 Swiadczona osobom,
organizacjom zev'ngtrznym - na podstawie odrgbnej pisemnej umowy.
W ramach uslugi transportowej do dyspozycji pozostaj4 nastgpuj4ce pojazdy (wraz
z kierowc4) nale?Ece do Utr :

Usluga Swiadczona
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Rodzaj pojazdu

Maks. liczbamiej sc siedz4cych
(bez kierowcy)

Autobus
Mercedes Mercus MB Sorinter
Autobus
VW T4
Mikrobus
Mercedes-Benz Vito
Mikrobus
VW Transoorter
Samoch6d cigizarov'ry
VW Transporter

I9
10
8
8
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Uslugi transportowe s4 wykonywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczeg6lnoSci
zgodnie z ustaw4 z dnia 6 wrzesnia 200I r. o transporcie drogowym
(tj.Dz.U.z2016r,poz, 1907 ze zm.) oraz ustaw4 z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t.1.D2.U.22017 t.,poz.128 ze zm.).
Ustala sig nastgpuj4ce stawki (netto) ustrug transportowych, Swiadczonych przez
samochody bgd4ce wlasnoSci4 Utr :
- zal km (odlegloSd przejechana przekr^czil 25 km):

-2,I0

zNlknl

-2,00 zllfun

-zI

1 godzing (odlegloSd przej echana nie przekr acza 25 km)z
45,00 zllh
autobus
40,00 zNlh
mikrobus
samoch6d cigharowy (bez pracownik6w do noszenia) - 50,00 zNlh

-

6. W przypadku

gdy usluga wykonywana jest w dniu wolnym od pracy, stawka rnoae
ulec zwigkszeniu - kwota uslugi ustalana jest indywidualnie w zalehnoSci od
konkretnego zlecenia.
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1.

2.

Zamawiajqcy uslugE transportowEzobowi1zany jest okresli6 w zam6wieniu cel uslugi:
1) dydaktyczny,
2) naukowo-badawczy,
3) zwiqzany z organizacjq konferencji,
4) zwiqzany z migdzynarodowymi programami badawczymi oraz funduszami
strukturalnymi,
5) potrzeby gospodarcze,
6) inny.
Koszty uslug transportowych mog4 by6 pokrywane ze Srodk6w posiadanych przez
jednostkg orgarizacyjn4, uzyskanych z nastgpuj4cych dziaNalnosci (dotyczyjednostek
uczelni):
1) dydaktycznej,
2) naukowo-badawczej,
3) wymiany osobowej w ramach wsp6trpracy naukowej zzagranicq,
4) or ganizacji konferencj i,
5) migdzynarodowych program6w badawczych oraz funduszy strukturalnych.
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Warunkiem wykonania uslugi jest kuhdorazowe zgloszenie zlecenia wyjazdu,
zawierajqcego planowane dane dotyczqce podro?y, w szczeg6lnoSci: jej termin,
miejsce wyjazdu, termin i miejsce powrotu, miejsce docelowe, ewentualne trasy
dodatkowe oraz przewidywan4 liczbg pasaZer6w. Jedno zlecenie obejmuje jedn4
podr62. ZgNoszenie zlecenia wyjazdu winno by1 zNo2one z minimum trzydniouym
wyprzedzeniem, a w przypadkach niedajqcych sig przewidziel (np. pogrzeb) z co
najmniej j ednodniowym v,ryprzedzeniem.
Zlecenie nale?y sklada6 na formularzu stanowi4cym zaNqcznik nr 1 do niniejszego
zarzqdzenia- elektronicznie na adres: dt@uni.lodz.pl lub faksem nam 42 665 51 64.
W przypadku rezerwacji telefonicznej zlecenie nale2y potwierdzi6 mailem lub na
piSmie.
MoZliwa jest rezygnacja z zam6wionej uslugi w czgsci lub w caloSci. Informacjg
o rczygnacji naIe?y przekaza(, do Centrum Zarzqdzanta Maj4tkiem Utr nie p62niej niz
I dzieh przedplanowanym Swiadczeniem uslugi.
Formularz zlecenia, o kt6rym mowa w ust. 2, podpisuje dysponent Srodk6w.
Kontakt w sprawie zapotrzebowania na samoch6d: dt@uni.lodz.p1, tel.42 665 56 52.

$4
Po zakoriczeniukuZdego miesi4ca rczhczeniowego, tj. do dnia 15 nastgpnego kaZdego
miesi4ca, Centrum Zarz4dzania Majqtkiem Utr przekazuje do Dzialu KsiggowoScirJtrdokument rozliczenia koszt6w przewoz6w.

$s
1.

Uslugi transportem zewngtrznym Swiadczone s4 v'ryl4cznie

jednostkom
zamawiane w oparciu

organizacyjnym Utr-, w szczeg6lno$ci sE to ustrugi autokarowe o obowi4zuj 4ce procedury przetargowe.
2. Jednostka organizacyjna, skladaj qca zamowienie na uslugi, o kt6rych mowa w ust. 1,
zobowiqzarra jest posiadai Srodki finansowe na ich realizacig.
a
J. Wskazanie 2r6dNa finansowania uslugi zewngtrznej jest warunkiem uruchomienia
procedury przetargowej .
4. Procedurg przetargow? przeprowadzaDzial ZakupSw Utr- we wsp6lpracy z Centrum
Zarzqdzaria Maj4tkiem Utr .
5. Jednostka organizacyjna zobowiqzana jest do skladania zapotrzebowah na uslugi
przewozu autokarowego na formularzu stanowi4cym zahqcznik nr 2 do niniejszego
zarzqdzenia, w terminie do dnia 15-go stycznia kaZdego roku kalendarzowego do
Centrum Zarzqdzania Maj4tkiem Utr .
6. Podstaw4 obci4zenia jednostki jest faktura wystawiona przez Wykonawca uslugi
przewozowej.
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1.

WydziaNy posiadajEce na stanie Srodki transportu s4 odpowiedzialne za caNoksztalt

splaw zwipzanych z ich prawidlow4 eksploatacj4, ewidencj4 i likwidacjq

(ptrzeznaczajqc naten cel wlasne Srodki finansowe).
2. Koszty utrzymaniaSrodk6w transpcirtowych (np. ubezpieczenia, parking), bgd4cych na
stanie inwentarzowym jednostek organizacyjnych, s? w caloSci pokrywane przez te

jednostki.

$7
Traci moc zarzqdzenie nr 95 KancIerzaIJN, z 16.03.2007 r. w sprawie zamawiania,
rczliczaria i finansowania uslug transportowych Swiadczonych pruez Uniwersytet
tr 6dzki orazprzez kontrahent6w zewngtrznych (ze zm.)'
2. Zarz1dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania, z mocq obowi4zuj4c4 od dnia
1.

l czerwcaZjll r.

Kanclerz

