
Zarządzenie nr~Llł/2018 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wzoru rozliczenia kosztów przejazdu osobom uprawnionym 

wezwanym w toku postępowania przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy 

Wojewodzie Świętokrzyskim, biegłym oraz psychologom wezwanym w toku 

postępowania wyjaśniającego. 

Na podstawie art. 85q ust. 1 i 2 oraz art. 85r ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. -Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) zarządzam, co następuje: 

§1 

Określam wzory rozliczenia kosztów przejazdu dla: osób uprawnionych wezwanych w toku 

postępowania przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli według 

załącznika nr 1 oraz psychologów i biegłych wezwanych w toku postępowania 

wyjaśniającego według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Do rozliczenia kosztów przejazdu komunikacją zbiorową uprawniony załącza dokumenty, 

w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki. Jeżeli 

przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, uprawniony składa pisemne oświadczenie o 

dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. 

§3 

Do rozliczenia kosztów przejazdu pojazdem własnym, wymagane jest podanie typu pojazdu, 

numeru rejestracyjnego pojazdu, pojemności silnika. Rozliczenie kosztów przejazdu 

następuje na podstawie pisemnego oświadczenia osoby uprawnionej o ilości przejechanych 

kilometrów i faktycznie poniesionych kosztach przejazdu. W przypadku zwrotu kosztów 

przejazdu pojazdem własnym maksymalne stawki za l kilometr określają przepisy 

rozporządzenia 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.). 

§4 

Traci moc: 

Zarządzenie Nr 611/2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia wzoru rozliczenia kosztów przejazdu osobom uprawnionym wezwanym 

w toku postępowania przez Komisję Dyscyplinarną dla nauczycieli przy Wojewodzie 

Świętokrzyskim 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Uzasadnienie 

W związku ze zmianą stanu prawnego wprowadza się nowy wzór rozliczenia kosztów 

przejazdu osobom uprawnionym wezwanym w toku postępowania przez Komisję 

Dyscyplinarną dla nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim 




