
Zarządzenie nr 14 Dyrektora Teatru 

z dnia 30 grudnia 2006 r. 

w sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych 

w Teatrze im. Wilama Horzycy 

Z dniem 2 stycznia 2007 r. wprowadzam następujące zasady korzystania z telefonów 

służbowych. 

§1-

Ilekroć w zarządzeniu mowa o: 

1. służbowym telefonie komórkowym - należy przez to rozumieć stanowiący własność 

Teatru telefon komórkowy, używany wyłącznie przez uprawnione osoby, zgodnie z 

wykazem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2. rozmowach służbowych - należy przez to rozumieć rozmowy telefoniczne służące 

wykonywaniu zadań Teatru, 

3. rozmowach prywatnych - należy przez to rozumieć rozmowy telefoniczne nie związane 

z wykonywaniem zadań Teatru. 

§2 . 

W celu wykonywania zadań służbowych pracownicy Teatru, zgodnie z zakresem działania na 

swoich stanowiskach pracy używają służbowych telefonów komórkowych w trybie i na 

zasadach ustalonych niniejszym zarządzeniem. 

§3 . 

1. Koszty używania przez uprawnione osoby służbowych telefonów komórkowych są 

pokrywane ze środków Teatru do wysokości miesięcznych limitów ustalonych 

zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Teatru może zażądać wskazania w 

pozyskanych od operatora sieci komórkowej rejestrach połączeń z danego telefonu 

komórkowego (bilingach), przeprowadzonych przez jego użytkownika rozmów 

prywatnych i pokrycia kosztów tych rozmów w drodze wpłaty do kasy Teatru. 



§4. 

Korzystanie z telefonów komórkowych odbywa się na następujących zasadach: 

1. Teatr pokrywa koszty rozmów służbowych, jeśli nie przekraczają one obowiązujących 

limitów w rozmowach posiadanych abonamentów telefonicznych zgodnie z zawartymi 

umowami z operatorem, 

2. Teatr nie refunduje kosztów związanych z użytkowaniem prywatnego telefonu 

komórkowego do celów służbowych, 

3. Kontrolę kosztów związanych z użytkowaniem telefonów komórkowych prowadzi 

dział księgowości na podstawie otrzymanych z sekretariatu Teatru bilingów. 

4. W przypadku przekroczenia przyznanego miesięcznego limitu kwotowego użytkownicy 

telefonów komórkowych zobowiązani są do comiesięcznego uiszczania opłaty 

należności będącej różnicą między kwotą wynikającą z faktury za usługi 

telekomunikacyjne a kwotą przyznanego miesięcznego limitu kwotowego. Wpłata, na 

podstawie noty sporządzonej przez księgowość, wina nastąpić do ostatniego dnia 

miesiąca przypadającego po miesiącu, którego dotyczy faktura, 

5. W przypadku przekroczenia przyznanego miesięcznego limitu kwotowego użytkownik 

telefonu komórkowego, może wnioskować do Dyrektora Teatru o uzyskanie kwoty 

przekraczającej przyznany limit, jeżeli wykaże, że przekroczenie wynikało z potrzeb 

wykonywania czynności służbowych. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2007 r. i podlega doręczeniu za 

potwierdzeniem odbioru wszystkim osobom posiadającym służbowe telefony komórkowe. 

§5 . 



Załącznik nr 1 

Imię i nazwisko Nr telefonu Podpis 


