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ZARZĄDZENIE  Nr  99 /2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

          z  dnia    21 października 2005 r.  
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 24/ 98  Rektora Uniwersytetu        
Wrocławskiego z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych 

pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego  
 
 
 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku  
dochodowym  od  osób fizycznych  (tekst jednolity  Dz. U. z 2000 r. Nr 14,  poz. 176  
z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych  (tekst jednolity  Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654  z późniejszymi  
zmianami), ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (tekst jednolity  Dz. U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),  rozporządzenia  Ministra  Pracy   
i Polityki  Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków  
ustalania należności przysługujących  pracownikowi  zatrudnionemu  w państwowej  lub  
samorządowej  jednostce sfery budżetowej  z  tytułu podróży służbowej  na obszarze kraju   
(Dz. U.  Nr 236,  poz.  1990 z późniejszymi zmianami),  rozporządzenia  Ministra  Pracy   
i  Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w  sprawie wysokości oraz warunków  
ustalania należności przysługujących  pracownikowi  zatrudnionemu  w  państwowej  lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej  z  tytułu  podróży służbowej  poza  granicami  
kraju  (Dz.U. Nr 236,  poz. 1991 z późniejszymi  zmianami) oraz ustawy  z dnia  
29   września   1994 r.  o  rachunkowości   (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2002 r.  Nr 76,  poz. 694  
z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:  
 
 § 1. W Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży 
służbowych  poza  granicami kraju pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowiącej 
Załącznik Nr 2 do  zarządzenia  Nr 24/98  Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 31 
marca 1998 r. w sprawie wprowadzenia  Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz 
rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
                1/ w rozdziale I pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
                    „4. 1. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę dla prorektorów, dziekanów i 
administracji centralnej wydaje Rektor, Prorektor lub upoważniona przez niego osoba, 
pozostałym pracownikom Dziekan, Dyrektor Instytutu,Kierownik Katedry lub kierownik 
jednostki ogólnouniwersyteckiej, międzywydziałowej, międzyuczelnianej. 
                      4. 2. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę dla wyjeżdżających na koszt 
budżetu Uniwersytetu wydaje Rektor lub Prorektor do spraw Badań Naukowych  
i Współpracy z Zagranicą.”, 
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                 2/ w rozdziale II pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
                     „2. Pracownik wyjeżdżający w podróż służbową za granicę może otrzymać 
zaliczkę w polskich złotych na pokrycie kosztów podróży i pobytu, po uprzednim  
podpisaniu zgody na „Wniosku na wyjazd służbowy za granicę.”, 
 
                  3/ w rozdziale IV pkt 1. 4. otrzymuje brzmienie: 
                      „ 1. 4. Kontroli  merytorycznej  po zakończeniu podróży służbowej  
za granicę dokonuje delegujący, a kontroli rachunkowej osoba odpowiedzialna za finanse  
w jednostce delegującej.”.         
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

           
                                                                                       
                
   


