Zarządzenie wewnętrzne nr 4
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zwrotu kosztów podróży i noclegu
uczestnikom Olimpiady Statystycznej i ich opiekunom

W związku z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580) zarządza się,
co następuje:
§ 1.
1. Uczestnikom Olimpiady Statystycznej, zwanej dalej „OS”, oraz ich opiekunom przysługuje zwrot kosztów
podróży w związku z udziałem w pierwszym i drugim etapie zawodów III stopnia (centralnych) OS, zwanych
dalej „zawodami”.
2. Uczestnikom OS, oraz ich opiekunom przysługuje zwrot kosztów noclegu w związku z udziałem
w drugim etapie zawodów.
3. O pokrycie kosztów noclegu starać się mogą jedynie uczestnicy i opiekunowie uczestników, którzy
dojeżdżają na zawody spoza Warszawy.
4. O zwrot kosztów może ubiegać się pełnoletni uczestnik zawodów, rodzic (opiekun prawny) lub opiekun
ze szkoły, towarzyszący uczestnikowi zawodów, zwany dalej „wnioskującym”.
§ 2.
1. Wnioskujący mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży transportem publicznym (pociągiem II klasy,
autobusem, w tym komunikacją BUS) i prywatnym.
2. Nie są zwracane koszty przejazdów komunikacją miejską oraz innym środkiem transportu
w zakresie przejazdów miejskich.
3. Zwrot kosztów podróży, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego
oświadczenia o kosztach podróży poniesionych w związku z udziałem w zawodach, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Zwrot kosztów podróży z wykorzystaniem samochodu prywatnego następuje na podstawie złożonego
oświadczenia o kosztach podróży poniesionych w związku z udziałem w zawodach, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Jeśli transport uczestników na zawody organizuje szkoła, oświadczenia, o których mowa w ust. 3
i 4, składa opiekun grupy uczestników.
§ 3.
1. Zwrot kosztów noclegu następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o kosztach
noclegu poniesionych w związku z udziałem w drugim etapie zawodów centralnych, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Zwrot kosztów noclegu następuje do kwoty 200 PLN na osobę.
3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wnioskujący załącza kopię rachunku/faktury noclegu
w związku z udziałem w zawodach.

§ 4.
1. Uzupełnione i podpisane oświadczenia w wersji papierowej, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 oraz w § 3
ust. 1, wnioskujący składają w ciągu 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zawodów.
W przypadku udziału w pierwszym etapie zawodów III stopnia, oświadczenia należy przekazać Komisji
Egzaminacyjnej właściwego okręgu. Komisja Egzaminacyjna przekazuje oryginały dokumentów do Biura
Komitetu Głównego. Natomiast w przypadku udziału w drugim etapie zawodów III stopnia, oświadczenia
należy przekazać bezpośrednio do Biura Komitetu Głównego.
2. Zwrot kosztów następuje na numer rachunku bankowego wskazany w oświadczeniu, nie później niż
w ciągu 30 dni od terminu określonego w ust. 1.
3. Zwrotu kosztów dokonuje Główny Urząd Statystyczny.
4. Zwrot kosztów następuje po potwierdzeniu obecności uczestnika. W przypadku osoby niepełnoletniej,
wymagane jest również potwierdzenie obecności opiekuna podczas zawodów.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie w pierwszym dniu roboczym po dniu podpisania.
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