
Poznań, 22 marca 2010 roku 

DOP-013/28/2010 

 

 

Zarządzenie nr 28/2010 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 22 marca 2010 roku 

w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania  

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu kosztów związanych  

z podróŜami słuŜbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami 

 

 

Na podstawie: 

1. art. 775 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998r., Nr 21, 

poz. 94, z późn. zm.), 

2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wysokości 

oraz warunków ustalania naleŜności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju (Dz. 

U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.), 

3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości 

oraz warunków ustalania naleŜności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju 

(Dz. U. Nr 236, poz. 1991, 

4. § 42 ust. 4 pkt 7 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

5. uchwały nr 323/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2008r. 

w sprawie warunków i trybu kierowania przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jego 

pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i 

szkoleniowych, 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwanego dalej Uczelnią, mogą odbywać 

podróŜe słuŜbowe na pisemne polecenie kierownika danej jednostki/komórki organizacyjnej.  

2. Do podpisywania poleceń słuŜbowych uprawnieni są: 

a) rektor – dla prorektorów, 

b) rektor lub prorektorzy – dla dziekanów, kanclerza, kwestora, dyrektora d.s. zakładów 

doświadczalnych, kierowników jednostek ogólnouczelnianych, 

c) dziekani – dla kierowników jednostek organizacyjnych działających w ramach wydziału oraz 

pracowników administracji wydziałowej, 

d) dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, kierownicy jednostek ogólnouczelnianych – dla 

podległych pracowników, 



e) rektor, prorektorzy, kanclerz – według właściwości dla podległych pracowników administracji 

centralnej, 

f) dyrektor Biblioteki Głównej – dla pracowników tej jednostki, 

g) upowaŜniony do zastępowania podczas nieobecności rektora prorektor – dla rektora.  

3. Do osób niebędących pracownikami Uczelni, w myśl postanowień niniejszego zarządzenia, 

zalicza się: 

a) studentów i doktorantów, realizujących zadania związane z procesem kształcenia (praktyki 

seminaria, konkursy, projekty badawcze itp.), 

b) osoby wykonujące zadania na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej na 

zasadach przewidzianych dla pracowników Uczelni pod warunkiem: 

a) zawarcia umowy zlecającej wyjazd z zapisem o zwrocie kosztów podróŜy słuŜbowej – 

w przypadku osób, o których mowa w ust. 3 lit. a, 

b) zawarcia w umowie o dzieło lub zlecenia zapisu o zwrocie kosztów podróŜy słuŜbowej – 

w przypadku osób, o których mowa w ust. 3 lit. b.  

5. Wzór wniosku o zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej osób niebędących pracownikami Uczelni 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

6. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 3, dla potrzeb niniejszego zarządzenia, zbiorczo nazywa się teŜ 

osobami delegowanymi. 

§ 2 

1. Dopuszcza się moŜliwość refundowania kosztów przejazdu, podczas podróŜy słuŜbowej, 

samochodem prywatnym, na uzasadniony szczególnymi okolicznościami wniosek osoby 

delegowanej, złoŜony przed rozpoczęciem podróŜy słuŜbowej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 

2 do niniejszego zarządzenia. 

2. Za szczególne okoliczności, o których mowa w ust.1, uwaŜa się przypadki, gdy: 

a) nie ma moŜliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej, 

b) w terminie podróŜy Uczelnia nie dysponuje samochodem słuŜbowym, 

c) istnieje konieczność przewozu wielkogabarytowej aparatury lub innych materiałów,  

d) podróŜ jednym samochodem odbywa kilku pracowników i spowoduje to umniejszenie ogólnych 

kosztów podróŜy. 

3. Ocena celowości refundowania kosztów przejazdu samochodem prywatnym winna być 

dokonywana zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i spoczywa na dysponencie 

środków, z których finansowana jest podróŜ słuŜbowa. 

§ 3 

1. W celu rozliczenia kosztów podróŜy słuŜbowej osoby delegowane winny, w ciągu 14-stu dni od 

daty jej zakończenia, przedłoŜyć ze wskazaniem źródła finansowania: 

a) w Dziale Finansowym – gdy podróŜ odbywała się na obszarze kraju – wypełniony druk 

polecenia wyjazdu, wypełniony wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 5 (w przypadku osób 

niebędących pracownikami) oraz  bilety dokumentujące koszty przejazdów, faktury i inne 

dokumenty związane z podróŜą, 



b) w Dziale Współpracy z Zagranicą – gdy podróŜ odbywała się poza granicami kraju – 

rozliczenie wydatków z pobranej zaliczki w walucie obcej i inne dokumenty związane z podróŜą.  

2. Rozliczenie kosztów uŜycia pojazdu prywatnego w podróŜy słuŜbowej następuje na podstawie 

odrębnych przepisów /odrębnego zarządzenia Rektora/. 

§ 4 

Do wyjazdów osób delegowanych z innych podstaw niŜ stosunek pracy, przed dniem wejścia 

mniejszego zarządzenia, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przejazdów słuŜbowych 

pracowników. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie odpowiednio przepisy 

wymienione na wstępie. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  

 

 

 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2010 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 22 marca 2010 roku 
 

Wniosek o zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej 

dotyczy umowy nr ………………… 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………. 

Wydział /wypełniają doktoranci/ ……………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ...................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Seria i numer dowodu osobistego …………………………………………………………. 

PESEL ………………………………………………………………………………………… 

 

Proszę o zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej do…………………w celu………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Przebieg podróŜy: 

wyjazd przyjazd 

miejscowość data godzina miejscowość data godzina 

      

      

      

 

1) bilety za przejazd (PKP, PKS) …………………………...zł 

2) rachunki za noclegi ………………………………………zł 

3) bilety komunikacji miejskiej …………………………..…zł 

4) inne (wymienić) …………………………………………..zł 

Razem…………..zł 

 

Data i podpis osoby delegowanej ..……………… 

Źródło finansowania ……………………………………………………. 

Dysponent środków ……………………………………………………... 

 

Sprawdzono pod względem formalnym ……………………………… 

Sprawdzono pod względem merytorycznym ………………………… 

Podpis zlecającego wyjazd …………………………………………….. 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2010 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 22 marca 2010 roku 
 
 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu podczas podróŜy słuŜbowej samochodem 
prywatnym 

/dotyczy umowy nr……./ 
 

1. …………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

…………………………………………...……………………………………………………… 
(stanowisko)       (komórka/jednostka organizacyjna) 

2. Dane 
samochodu:.……………………………..……………………………………...................... 

(marka)    (pojemność silnika)   (nr rejestracyjny) 

3. Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………..

……………………………...…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

4. Podpis 

wnioskodawcy…...…………………………………………………………………................ 

5. Decyzja przełoŜonego ze wskazaniem źródła finansowania: 

........................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 (podpis) 

 


