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ZARZĄDZENIE Nr 97/2007 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 grudnia 2007 r. 
 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 7/2006 Rektora Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2006 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, z późniejszymi zmianami), 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), ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694  
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co 
następuje:  
 
 § 1. W Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży 
służbowych na obszarze kraju pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiącej 
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
20 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz 
rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 
wprowadza się następującą zmianę: 
 
 w rozdziale II pkt 1.5. oraz pkt 1.6. otrzymują brzmienie: 

„1.5. Stawki za jeden kilometr przebiegu za przejazd w podróży służbowej 
samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy określa komunikat 
Rektora. 
 
1.6. W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek delegującego Prorektorzy, 
Kanclerz i Dziekani, zgodnie z kompetencją i podległością komórek 
administracyjnych oraz jednostek organizacyjnych, mogą ustalić stawkę za jeden 
kilometr przebiegu w wysokości niższej niż określona w pkt 1.5. ”. 

 
 § 2. W Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży 
służbowych poza granicami kraju pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiącej 
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
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20 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz 
rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 
wprowadza się następującą zmianę: 
 
 w rozdziale II pkt 5.1. oraz 5.2. otrzymują brzmienie: 

„5.1. Stawki za jeden kilometr przebiegu za przejazd w podróży służbowej 
samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy określa komunikat 
Rektora. 
 
5.2. W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek delegującego Prorektorzy, 
Kanclerz i Dziekani, zgodnie z kompetencją i podległością komórek 
administracyjnych oraz jednostek organizacyjnych, mogą ustalić stawkę za jeden 
kilometr przebiegu w wysokości niższej niż określona w pkt 5.1.”. 

 
  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 
 
 


