
 
ZARZĄDZENIE Nr 83 

 
 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 
z dnia 26 listopada 2018 r. 

 
w sprawie reprezentowania Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez dyrektorów wydziałów, 

dyrektorów delegatur oraz innych pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie 
w uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego i inne podmioty 
 

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 w związku z § 12 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego 
Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego zarządzeniem Nr 246 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Dyrektor wydziału, dyrektor delegatury i pracownik zajmujący samodzielne stanowisko 

pracy reprezentuje Mazowieckiego Kuratora Oświaty w uroczystościach i imprezach 
organizowanych przez podmioty zewnętrzne (m.in. jednostki samorządu 
terytorialnego) na podstawie dekretacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub 
upoważnionego Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, przekazanej w systemie EZD. 

2. Delegowanie innego pracownika wydziału/delegatury jako przedstawiciela 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty do udziału w uroczystościach i imprezach 
organizowanych przez podmioty zewnętrzne następuje na podstawie dekretacji w EZD 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub upoważnionego Mazowieckiego Wicekuratora 
Oświaty, przekazanej delegowanemu przez jego przełożonego.  

3. Reprezentacja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być także realizowana na podstawie 
informacji przekazanej w systemie EZD przez Dyrektora Wydziału – Biuro Kuratora 
Oświaty, który uzgadnia reprezentację z Mazowieckim Kuratorem Oświaty lub 
upoważnionym Mazowieckim Wicekuratorem Oświaty.  

§ 2.1. Reprezentacja realizowana przez pracownika, o którym mowa w §1  ust. 1, następuje 
także na jego umotywowany wniosek, po uzyskaniu akceptacji Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty lub upoważnionego Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.   
§ 3. Rozliczenie czasu pracy w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2 następuje w trybie  

i   na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Mazowieckiemu Wicekuratorowi Oświaty oraz  

dyrektorom wydziałów/delegatur, według właściwości. 
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 48 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2016 r.  

w sprawie reprezentowania Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez dyrektorów 
wydziałów, dyrektorów delegatur oraz innych pracowników Kuratorium Oświaty  
w Warszawie w uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego i inne podmioty zmienione zarządzeniem Nr 62 z dnia 
30 września 2016 r. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

Mazowiecki Kurator Oświaty 

-/- 

        Aurelia Michałowska 


