Zalqcznik d,o zarz4dzenia nr L05I 17
z dnia 15 wrze5nia 2017 roku

T]NIWERSYTET MEDYCZII-Y

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU

REGULAMIN,KIEROWANIA I WARUNKI ODBYWANIA
PODRoZY SLUZBOWYCH I PODROZY W CELACH NAUKOWO.
SZKOLENIOWYCH NA TERENIE KRAJU
ORAZ ZASADY ICH ROZLICZANIA

zasady rozliczania podr6zy sluzbowych zostary opracowane na podstawie
rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia zot: ,. *
sprawie nale2no6ci przysluguj4cych pracownikowi zatrudnionemu w pa6stwowej lub
samorz4dowej jednostce sfery bud2:etowej z tytulu podr62y stuzbowij (Dz. rJ. poz"
r67).

$1

KrajowQ podrozq sluzbow4 jest wykonywanie przez pracownika na polecenie
pracodawcy zadania sluzbowego poza miejscowo6ci4, w kt6rej znajduje sig siedziba
pracodawcy, lub poza stalym miejscem pracy pracownika na- obsiarie kra.lu zwan4
dalej,,podr6 24

lcr aj ow 4"

.

$2

z tttulx

podr6zy krajowej odbylvanej

w

terminie

pracodawcg pracownikowi przysluguj4:

1)

diety,

2)

zwrotkoszt6w:

i

miejscu okreslonym przez

a) przejazdow,
b) dojazd6w Srodkami komunikacji miejscowej,
c) nocleg6w,
d) innych niezbgdnych udokumentowanych wydatk6w, okreslonych
uznany ch pt zez pr acodawcg

o dp

owiednio do

uzas

lub
adnionych p oir zeb.

$3
I

Pracodawca okresla srodek transportu wlasciwy do odbycia podr6zy sluZbowej,
jak r6wnie2 jego rodzaj i klasg. Moze to byi poci4g, autobus, samolot, samoch6d.

Pracownikowi przysluguje zwrot koszt6w przejazdu

w

wysokosci

lub fakturami obejmuj4cymi ceng biletu srodka
transportu wraz ze zwi4zanymi z nimi oplatami dodatkowymi, w tym
-ulgi
udokumentowanej biletami

miejsc6wkami,

z

uwzglgdnieniem posiadanej przez pracownika

na

dany

srodek transportu, bez wzglgdu nato, z jakiego tyturu ulga ta przysluguje
J

w przypadku

wyboru samolotu jako srodka transportu

w

podr62y krajowej,
"

Pracodawca ustala limit kosztu podr6zy samolotem w jedn4 strong na450,00
4.

zl.

Na wniosek pracownika

zlohony przed podro24 Rektora(an clerulzastgpcy
Kanclerza mog4 wyrazic zgodg na przejazd srodkiem transportu nie bgd4tym
wlasnosci4 pracodawcy, w tyrn w szczeg6lnosci: samochodem osobowym.
motocyklem lub motorowerem.

5

Kazdy pracownik, kt6ry bgdzie chcial skorzystad z prywatnego samochodu w
celach slu2bowych, przy badaniu okresowym bEdzie musial uzyskad pozytywnq
opinig lekarza.

6

w

przypadku, o kt6rym mowa w ust, 4 pracownikowi przysluguje zwrot koszt6w
przejazdu w wysokoSci stanowi4cej iloczyn przejechanych kilometr6w przez
stawkg za jeden kilometr przebiegu, ustalon4 przez pracodawcg, kt6ra nie moze
byc wyLsza niZ okreslona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2016.lgo7 t..j.),

7.

Pracownik wykorzystuj4cy sa.moch6d prywatny do cel6w sluzbowych ma
obowi4zek prowadzenia ewiderrcji kilometr6w przebiegu pojazdu wedlug wzoru
stanowi4ceg o zaL4cznik nr |
.

ma obowi4zek udokumentowai faktycznie przejechanq ilos6
kilometr6w poprzez potwierdzenie Kierownika Samodzielnej Sekcji Transportu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

8.

Pracownik

9.

W

I

2.

przypadku zmiany Srodka transportu w stosunku do okreslonego przez
pracodawcg w poleceniu wyjazdu struZbowego, wi4l1cego sig ze wzrostem
koszt6w przejazdu wymagana jest akceptacja R.ektora/I(anclerzalzastgpcy
Kanclerza, kt6ry wydawal polecenie wyjazdu sluzbowego. Zmiana przez
pracownika rodzaju Srodka transportu, bez akceptacji Pracodawcy mohe
spowodowai odmowg zwrotu koszt6w w czg$ci przekraczaj4cej koszty przejazdl
Srodkiem transporlu okreSlonym w poleceniu wyjazdt sluzbowego.
$4
Pracownikowi, kt6ry w czasie podr6'y krajowej poni6sl inne niezbgdne wydatki
zwiqzane z podrol4, okre$lone Lub uznane ptzez praaodawcg, otrzymuje ich zwrot
w udokumentowanej wysokoSci.
Wydatki, o kt6rych mowa w ust, 1, obejmuj4 m.in, oplaty za bagaL, przejazd
drogami platnymi i autostradami, post6j w strefie platnego parkowania, miejsca
parkingowe oraz inne niezbgdne wydatki wiqiqce sig bezposrednio z odbywaniem
podr6zy krajowej.
$5

1.

Pracownik dokonuje rczliczenia podr6zy klajowej nie p6zniej niz w terminie 14
dni od dnia zakoficzenra podro?y.

2.

Do rozhczenia koszt6w podr6zy, pracownik zal4cza dokumenty, w szczeg6lnosci
rachunki, faktury wystawione na Pracodawca tj.: Uniwersytet Medyczny im,
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 6I-70I Poznah ul. Fredry 10, NIp
PL7770003r04 oruz bilety potwierdzaj }ce poszczeg6lne wydatki. Powyzsze nie

dotyczy diet oraz wydatk6w objgtych ryczakami. Jezeli przedstawienie
dokument6w nie jest mozliwe, pracownik sklada pisemne o$wiadczenie o
dokonaniu wydatku i przyczynach braku ich udokumentowania,

w

uzasadnionych przypadkach pracownik sklada pisemne oswiadczenie o
okolicznosciach maj4cych wptyw na prawo do diet, ryczak6w, zwrot innych
koszt6w podro?y lub ich wysokoSd.

s6
1.

Miej scowos 6 rozpoczgcia i zakortczenia podr6zy kraj owej okresla pracodawca,

2.

Pracodawca moZe uznai za miejscowo$d rozpoczgcia lub zakoriczenia podr6|y
krajowej miejscowo$6 pobyru statrego lub czasowego pracownika.

$7

1. Dieta w

czasie podr62y krajowej

jest

wyZyrvienia i wynosi 30 zl za dobg podr6zy.

przeznaczona

na pokrycie

koszt6w

2

z tytuLu diet oblicza sig za czas od rozpoczEcia podr6zy krajowej
(wyjazdu) do powrotu (ptrzyjazdu) po wykonaniu zaiania- sfuzbfwegf,
w

NaleZno$ci

nastgpuj4cy spos6b:

l.

jeZeli podr6Z trwa nie dluZej niZ dobg i wynosi:
a) mniej niz 8 godzin

b) od 8 do 12 godzin

_

-

dieta nie przysluguje,

przysluguje 50% diety,

c) ponad 72 godzin - przysluguje dieta w pelnej wysokodci;

2.

jezeli podr62trwa dluzej niz dobg, zakazd,Ldobg przysluguje
dieta w pelnej
wysoko6ci, a zaniepeln4, ale rczpoczgt4 dobg:
a) do 8 godzin- przysiuguj e 50o/o diety,

b) ponad 8 godzin
a

J

-

przystuguje dieta w petnej wysokoSci.

Dieta nie przysluguje:

a) za czas delegowania do

b)
4.

miejscowosci pobytu stalego lub czasowego
pracownika oraz. w przypadkach, gdy pracownikowi przebywai4..-u -*
podr6Ly krajowej trwai4cej co najmniej to oni przystuguje
i*rot' koszt6w
przejazdu w dniu. wolnym od pracy, srodkiem transporti
okr.eslonyrn przez
pracodawca, do miejscowo$ci pobytu starego lub czasowego
i z powroiemt
pracownikowi
zapewniono bezplatne calodzienne wyzywienie,
iezeli

Kwotg diety zmniejsza sig
pr zy

jmuj4c, Ze kuhdy p osilek

Sniadanie
obiad
kolacja
5

-

o

stan

koszt zapewnionego bezpratnego wyzywienia,
owi

o dp

owiednio

:

25% dieV

S}%drety
25 % diety

Przepis ust.4 stosuje sig odpowiednio w przypadku korzystaniaprzezpracownika
z uslugi hotelarskiej, w ramach kt6rej zapewniono wyzywienie.

$8
1

Z

Za nocleg podczas podr6zy klajowej w obiekcie 6wiadcz4cym uslugi hotelarskie
pracownikowi przysluguje zwrot koszt6w w wysokoSci stwierdzonefrachunkiem,
jednak nie wylszej za jednq dobg hotelowq niz dwudziestokrotnogi
siawki diety tj,
600 zl.

w

uzasadnionych przypadkach pracodawca mohe wyrazic zgodg na zwrotkoszt6w
noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokodci priekra
limit okreslony w
ust.1.

"tJiq"iJ

J

Pracownikowi, kt6remu nie zapewniono bezplatnego noclegu i kt6ry nie przedLozyL
rachunku, o kt6rym mowa w ust. l, przyslugui" ,y"ruh za kaldy 'nocleg
w
wysoko6ci 150% diety.

4

Rygzalt zanocleg przysluguje, iei,eli nocleg trwal co najmniej
godzinami 2l i7,

I

6 godzinpomigdzy

zwrot koszt6w noclegu lub ryczah za nocleg
przysluguje za czas przejazdt,
'ie mozjiwosd codziennego po*.otua
takze jezeli pracodawca uzna, ze pracownik-ma
do miejscowoSci stalego lub czasowego pobytu.

$e
I. zakazdqrczpoczqtq dobg pobytu w podr6zy pracownikowi przyslu guje ryczak na
pokrycie koszt6w dojazd6w srodkami komunikacji miejscowej w wysoko5ci Z0%
diety,
2.

Ryczatt, o kt6rym mowa w ust. 1, nie przysluguje, jezeli pracownik nie ponosi
koszt6w doiazd6w.

3.

Ryczattu, o kt6rym mowa w ust.l nie wyplaca sig, je2eli pracodawca na wniosek
pracownika wyrazi zgodg na pokrycie udokumentowanych koszt6w dojazd6w
$rodkami komunikacji miej scowej.

$10
Pracownikowi przebywaj4cemu w podr6zy krajowej trwaj4cej co najmniej 10 dni
przysluguje zwrol koszt6w przejazilt w dniu wolnym od pracy, Srodkiem tiansportu
okreSlonym ptzez pt-acodawca, do miejscowosci pobytu stalego lub czasowego i z

powrotem.

$ 11

Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkg na niezbgdne koszty podr6Zy
krajowej w wysoko$ci wynikaj4cej :ze wstgpnej kalkulacji tych koszt6w.

$12
1.

Dokumentem podstawowym stanowi4cym prawo ewidencji w ksiggach i
jednoczesnie bgd?cym rczliczeniem z pracownikiem w celu uitalenia
przystugujqcych mu naleznosci w zwiqzku z odbyciem podr6ly sluzbowej jest
polecenie wyjazdl sluzbowego (zwane dalej ,,delegacjq"
), stanowi?cym za\qcinik

rr

2.

2.

Delegacja wystawiana jest przez Dzial spraw pracowniczych w przypadku
vrryjazdu finansowanego z koszt6w og6lnych, na podstawie pisemnej zgody osoby
deleguj4cej, a w przypadku Rektora na podstawie pisemnej informacji z Biura
Rektora, w pozostalych przypadkach wystawiana jest przez jednostkq
or ganizacyjnq u czelni dysponuj 4c 4 sro dkami, z kt6rych j est finans owana.

Do delegowania w podr6Z sluZbow4 uprawnieni s4:

a) rzastgpca Rektora lub Kanclerzw przypadku podr6zy sluZbowej Rektora
b) Rektor, r zastgpca Rektora w przypadku podr6zy sluzbowej prorektor6w
c) Rektor lub I Zastgpca Rektora w przypadku podr6zy sluzbowej Dziekan6w
d) Rektor lub I Zastgpca Rektora w przypadku podr6zy sluzbowej Kanclerza
e) Rektor lub wla$ciwy Prorektor w przypadku podr6zy sluzbowej kierownik6w
j edno stek m i gdzyr,vyd

0

zialow y ch

Kanclerz w przypadku podr6zy sluZbowej Zastgpc6w Kanclerza

g) Dziekaniwydzial6w w przypadku podr6zy stuzbowej prodziekan6w
h) Dziekani wydzial6w w przypadku podr6Zy s{uzbowej kierownik6w

jednostek

w obrgbie wydziatru

i)

Kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych

w

podr62y sluzbowej

finansowanej ze Srodk6w jednostki w przypadku pracownik6w

j)

I Zastgpca Rektora w przypaciku podro2y sluZbowej finansowanej
srodk6w og6lnouczelnianych pracownik6w jednostek naukowo-

Rektor lub

ze

dydaktycznych

k) Kanclerz lub

zastgpcy Kanclerza w przypadku podr6zy sluzbowej
kierownik6w jednostek administracji centralnej oraz pracownik6w
administracj i centralnej

a

Na poleceniu wyjazdu slu2bowego naleity okr.e6li6:

J.

a)

kolejny numer poiecenia wyjazdu,

b)
c)

imig i nazwisko delegowanej osoby,

d)
e)

miejscowodi do kt6rej jest delegowany,

0

cel podr6Zy,

stanowisko sfuzbowe,

czas rozpoczgcia

i zakoficzenia podr6zy

g) Srodki lokomocji,
h) podpis osoby wysrawiaj4cej

i)
i)

,

delegacjg

1rodlo finansowania,

podpis osoby potwierdzai4cej pod wzglgdem merytorycznym celoworii
wyjazdu.

Druki nie spelniai 4ce_wyhej wymienionych wymog6w nie bgd4 przyjmowane przez

4.

Samodzieln4 Sekcj g Finansow4.

$
1

.

P

otwierdz

e

nia w yj azdu

po

13

d wzgl gdem m erytor y czny m dokonui

4

:

a) rzastgpca Rektora lub Kanclerzw ptzypadku podr6zy sluzbowej Rektora
b) Rektor, r zastEpca Rektora w przypadku podr6zy slu2bowej prorektor6w
c) Rektor lub I Zastgpca Rektora w przypadku podr.6zy sluzbowej Dziekan6w
d) Rektor lub I Zastgpca Rektora w przypadku podr6zy stuzbowej Kanclerua
e) Rektor lub wlaSciwy Prorektor w przypadku podr62y sluzbowej kierownik6w
j edno stek

migdzywydzialowych

D Kancrerz w przypadku podr6zy sluzbowej zastgpc6w Kanclerza
g) Dziekani wydzial6w w przypadku podr62y sluzbowej prodziekan6w
h) Dziekani wydzialdw w przypadku podr62y sluzbowej kierownik6w

jednostek

w obrgbie wydziatu

i)
j)

Kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych

w

podro|y sluzbowej
finansowanej ze srodk6w jednostki w przypadku pracownik6w jednostki

I Zastgpca Rektora w przypadku podr6zy sluzbowej finansowanej
6rodk6w og6lnouczelnianych pracownik6w jednostek naukowo-

Rektor lub

ze

dydaktycznych

k) Kanclerz lub

zastgpcy K-ancleva

w

przypadku podr6zy sluzbowej

kierownik6w j ednostek administracji centralnej

l)

Kierownicy jednostek administracji centralnej w przypadku podr6zy sluzbowej
pracownika dziaLu

2.

wyzej wymienione zasady dotycz4 r6wnieZ innych os6b delegowanych przez
Uczelnie w podr6ze sfuzbowe w celu realizacji statutowych zadinUniwersytetu
Medycznego w Poznaniu.

2r5dto finansowania:

Proszg o wyplacenie zaliczkiw kwocie

zl

. . . , . stownie zl

na pokrycie wydatk6w zgodnie z poleceniem wyjazdu
slu2bowego nr . . . .

Zatwierdzono

naz+...

do wyplaty ze 6rodk6w

*niepotrzebne

skreSlii

.

...stowniezl

.

podpisy sprawdzajqcych

str. I

RACH UNEK: KOSZTOW PODROZY
WYJAZD
miejscowoSd

data

PRZYJAZD
oooz

mieiscorrvo6i

Rachunek sprawdzono pod wzglgdem
Merytorycznym oraz stwierdzono
yAUr tdr ilc puttruer ila s{uzuowego

Formalnym
i rachunkowyrn

Koszty paejazdu
qooz

oata

zl

Ql

Ryczafty z-a dojazdy
Razem pzejazdy, dojazdy
Diety
Umniejszenie:

Diety po umniejszeniu
Noclegl wg rachunkdw
Noclegi

nodn s

-

ryczalt

Inne wydatki wg zalqcznik6w

Zatv,tierdzono na zl
slownie

Og6lem
do wyplaty ze Srodk6w

Slownie zlotych;

Pobrano zaliczkq
Do wyplaty - zwrotu
Niniejszy rachunek przedkladam

data

zaliczkq w kwocie zl

',

poopts

srownjezr.

',. '
.,.... otrzymaiem izobowiazujQ
siq rozliczyi z niej w terminie . . . , dni po zakoficzeniu podr62y, upowa2niajqc r6wnocze6nie
zaklad pracy do potracenia kwoty
nierozliczonej zaliczki z najbli2szej wyplaty wynagrodzenia.

imiq i nazwisko delegowanego

data i podpis delegowanego

str. 2

Poznafi,

imig i nazwisko pracownika

WNIOSEK
o wyrazenie zgody na uzywanie prywatnego
samochodu
do cel6w sNuzbowych poza miastenn-poznah

Proszg o wyrazenie zgody na przqazdw dniach
od

do

do
miejscowoSi i instytucja

prywatnym samochodem

marki

..,.... nr rejestracyjny ......

oSwiadczam, 2e badania okresowe, kt6rych
termin wa2nosci mija ........,
potwierdzaiq

slu2bowych.

mojE zdornoS6 dd, prowadzenia poj"iou prywatnego

w

podpis pracownika

2rodlo finansowania

podpis dysponenta Srodk6w

akceptacja merytoryczna I formalna

podpis pracownika

cerach

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

lmig i nazwisko osoby u2ywaj4cej pojazd (podatnika)
Adres zamieszkania osoby uzywajqcej projazd (podatnika)
Numer rejestracyjny pojazdu:
Pojemno66

Data

wyjazdu

silnika.

Opis trasy
(skqd dokqd)

..... cmi'

Cel

Liczba

Stawka

WaftoSc

wyjazdu

faktycznie
ptzejechanych

zalkm

(5xG)

Podpis
podatnika

6

7

B

Uwagi

km
2

3

5

1

2

3

4

Podsumowanie strony
Z przeniesienia
Razem

akceptacja ewidencji

I

