
ZARZĄDZENIE NR 29
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z  dnia 21 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania służbowymi pojazdami 
samochodowymi oraz zasad używania samochodów prywatnych do celów służbowych 

w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Na podstawie § 16 ust.1 pkt.1 w związku z § 27 ust.3 pkt. 15 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, zmienionego zarządzeniem Nr 31 z dnia 
22 maja 2019 r. oraz § 2 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.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania służbowymi pojazdami samochodowymi 
oraz zasad używania samochodów prywatnych do celów służbowych w Kuratorium Oświaty 
w Warszawie stanowiącej załącznik  do zarządzenia Nr 11 Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania służbowymi pojazdami 
samochodowymi oraz zasad używania samochodów prywatnych do celów służbowych 
w Kuratorium Oświaty w Warszawie, § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 19. Ustala się następujące stawki za 1 km przebiegu samochodów osobowych niebędących 
własnością Kuratorium Oświaty w Warszawie, używanych do celów służbowych:

1) samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900m3 – 0,5214 zł;
2) samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900m3 – 0,8358 zł.”.

   § 2. Dyrektorów wydziałów i delegatur oraz inne osoby kierujące komórkami organizacyjnymi                
w Kuratorium Oświaty w Warszawie zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszego 
zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego i Kadr                     
i Głównemu Księgowemu Kuratorium Oświaty w Warszawie, według właściwości.

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty
         /-/

       Aurelia Michałowska
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