
Zarządzenie nr '3 /2023 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dni a'&-stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia wzoru rozliczenia kosztów przejazdu osobom uprawnionym 

wezwanym w toku postępowania przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy 

Wojewodzie Świętokrzyskim oraz w toku postępowania wyjaśniającego 

Na podstawie § 85q i 85r ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021, poz.1762 t.j.) zarządzam co następuje: 

§1 

Określam wzór rozliczenia kosztów przejazdu dla osób uprawnionych według 

załącznika nr 1 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 1 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 447/2018 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. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



(IMIĘ I NAZWISKO) 

Adres zamieszkania 

(miejsce pracy) 

(tel. kontaktowy) 

.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr g /2023 ~ :'.'I 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia(iT.01.2023r. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

ŚWIĘTOKRZYSKI KURA TOR OŚWIATY 
Al. IX Wieków Kielc 3 

25-516 Kielce 

Na podstawie§ 85q i 85r ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021, poz.1762 t.j.) wnoszę 

o zwrot kosztów przejazdu poniesionych przeze mnie w dniach: 

. ..... .. ....... .................................. w charakterze: .............................................................................................. . 

1. Koszty przejazdu transportem publicznym zgodnie z załączonymi biletami: 

X .. ..... . . ...... ....... .... . . .... X = 
(ZŁ) (BILETY) (ILOŚĆ DNI) (SUMA) 

X . .......................... . .... X = 
(ZŁ) (BILETY) (ILOŚĆ DNI) (SUMA) 

2. Koszty przejazdu samochodem osobowym*/ motocyklem*/ motorowerem* (*niepotrzebne skreślić) 

Koszty przejazdu własnym samochodem osobowym nr rej. . . . . . . . . . . . . . . . . pojemności silnika ................. . 

Oświadczam, że 

na trasie od ............................ do .................................... / przejechałem/ am . ..... ...... ... kilometrów. 

na trasie od ............... ... ....... . .. do ....................... . ............ /przejechałem/ am .......... . . ... kilometrów. 

Oświadczam, że poniesione przeze mnie, racjonalne i celowe koszty przejazdu własnym samochodem lub innym 

odpowiednim środkiem transportu wyniosły . . ......................... zł. 

(słownie zł.: .... . ... . .................... ........................................................................................ ....... ) 

Należność proszę przekazać na konto: 

CZYTELNY PODPIS 

Złożenie oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów niezgodnych ze stanem faktycznym upoważni Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do dochodzenia 

szkody w drodze postępowania cywilnego, a także zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa. 


