
 
 

 

M O N I T O R  

 
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

 

 

Poz. 112/2021 

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-21/21 

REKTORA 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozliczania kosztów transportu na KUL 

 

Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Samochód osobowy może być użytkowany wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez 

Rektora lub właściwego prorektora na druku „Zamówienie pojazdów mechanicznych KUL” 

(stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia). 

2. Samochód ciężarowy może służyć różnym celom Uniwersytetu i może być użytkowany: 

1.1 w granicach Lublina po wyrażeniu zgody przez kierownika Działu Gospodarki Mieniem, 

1.2 poza granicami Lublina po wyrażeniu pisemnej zgody przez Rektora lub właściwego 

prorektora. 

3. Samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych jest użytkowany na podstawie 

dyspozycji przekazanych przez Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością, Rektora lub 

właściwego prorektora. 

 

§ 2 

1. Koszty związane z użytkowaniem samochodu osobowego i ciężarowego rozlicza się na 

podstawie stawki za 1 km, pozostałe koszty transportu (eksploatacyjne, ubezpieczeniowe, 

amortyzacja, koszt paliwa) obciążają Sekcję Transportu, w przypadku samochodu dla studentów 

niepełnosprawnych obciążają KUL CAN. 

2. Stawki za kilometr są ogólnodostępne, z góry znane jednostkom, które zostaną obciążone 

kosztem z tytułu rozliczenia przejechanych kilometrów. 



 

 

3. Stawki za kilometr określa corocznie Prorektor ds. misji i administracji na wniosek kierownika 

Działu Gospodarki Mieniem. 

4. Miesięczne rozliczenie przejechanych kilometrów przez samochód osobowy i ciężarowy podlega 

obowiązkowemu potwierdzaniu przez dysponenta centrum budżetowego lub osobę przez niego 

upoważnioną. Forma potwierdzenia powinna umożliwiać identyfikację osoby akceptującej i ilość 

przejechanych kilometrów. Na zakończenie procedury Sekcja Transportu wystawia rachunek 

wewnętrzny. 

5. Finansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych pomiędzy obiektami uczelni oraz 

uczelnią a miejscem zamieszkania, odbywa się w ramach dotacji podmiotowej na zadania 

związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 

przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich 

lub prowadzeniu działalności naukowej. 

 

§ 3 

Po zakończeniu roku kalendarzowego koszty ogólnouniwersyteckie zostaną rozliczone według 

klucza rozliczeniowego określonego w odrębnych przepisach. 

 

§ 4 

Traci moc zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 

lutego 2015 r. w sprawie rozliczania kosztów transportu na KUL (ROP-0101-19/15 ze zm.). 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Rektor KUL: 

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


