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Zarządzenie Nr  8/2000 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 4 lutego 2000 r. 

 

wprowadzające  zmiany   w   Załącznikach  Nr 1 , Nr 2 oraz Nr 6  

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. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-
szym  (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity : Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 
416, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (tekst jednolity : Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482, z późniejszymi zmia-
nami), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w spra-
wie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu po-
dróży służbowej  na  obszarze  kraju  (Dz. U. Nr 69, poz. 454),  rozporządzenia  Ministra  
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości 
należności  przysługujących  pracownikom  z  tytułu  podróży  służbowej  poza granicami 
kraju (Dz. U. Nr 89, poz. 568, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad 
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i mo-
torowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 41, poz. 239), wytycznych 
Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie stosowania wzoru ewidencji prze-
biegu pojazdu (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 25, poz. 137) oraz ustawy z dnia 29 wrze-
śnia 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami) zarzą-
dza się, co następuje : 
 
 § 1. W Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży 
służbowych na obszarze kraju pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowiącej Za-
łącznik Nr 1 do zarządzenia  Nr 24/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 
marca 1998 r., wprowadza się następujące zmiany : 
   1/ w rozdziale II  pkt 1. 4.  – część zdania w brzmieniu „zarządzeniem Mini-

stra Transportu, Żeglugi i Łączności w sprawie używania pojazdów samo-
chodowych do celów służbowych” zastępuje się częścią zdania w brzmieniu 
„rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własno-
ścią pracodawcy”, 

   2/ w rozdziale III pkt 2 – wyraz „zarządzeniem” zastępuje się wyrazem „roz-
porządzeniem”. 
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 § 2. 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., wprowadza się następujące zmiany : 
   1/ w rozdziale II pkt 2 otrzymuje brzmienie :  

  „2.  Pracownik  odbywający  podróż  służbową może otrzymać zaliczkę 
w walucie obcej na pokrycie niezbędnych kosztów podróży i pobytu za gra-
nicą. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej 
w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi za-
liczki w walucie obcej.”, 

 
   2/ w rozdziale II pkt 3. 1. : 

- w ppkt b skreśla się wyrazy „oraz usług bagażowych” i „tzw. jedna dieta 
podróżna”, a na końcu zdania dopisuje się „tzw. diet podróżnych”, 

- dotychczasowy ppkt c staje się ppkt e, 
- wprowadza się ppkt c i d w brzmieniu : 

 
      „c/  na pokrycie  kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej 
     pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą  roz- 
     poczętą dobę pobytu w podróży służbowej, 
      
       d/  ryczałty, o których mowa w ppkt b i c nie przysługują, jeżeli  pra- 
     cownik odbywa podróż służbową pojazdem samochodowym lub gdy stro- 
     na  zagraniczna  zapewnia  bezpłatne dojazdy,  a także w przypadku, gdy 
     pracownik nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są wy- 
     mienione ryczałty,” 
 
   3/ w rozdziale II pkt 4 – część zdania w brzmieniu „zarządzeniem Ministra 

Transportu, Żeglugi i Łączności w sprawie używania pojazdów samocho-
dowych do celów służbowych” zastępuje się częścią zdania w brzmieniu 
„rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własno-
ścią pracodawcy”, 

 
   4/ w rozdziale III pkt 2 i pkt 9. 1. – część zdania w brzmieniu „zarządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. (M. P. Nr 34, 
poz. 346)” zastępuje się częścią zdania w brzmieniu „rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 
568, z późniejszymi zmianami)”, 

 
   5/ w rozdziale IV pkt 1.1. otrzymuje brzmienie : 
    „1. 1. Rozliczenia kosztów podróży służbowej należy dokonać w wa-

lucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, 
w terminie czternastu dni od zakończenia podróży.” 
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   6/ w rozdziale IV pkt 1.3. otrzymuje brzmienie : 
    „1. 3. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi : 
    a/ w przypadku  waluty  obcej  –  do Działu Współpracy z Zagranicą, który 
      niezwłocznie odprowadza je do właściwego banku, 
    b/ w przypadku waluty polskiej – do Kasy Kwestury.” 
 
   7/ w rozdziale V pkt 1.2. wyraz „siódmego” zastępuje się wyrazem „czterna-

stego”. 
 
 § 3. W Załączniku Nr 6 do zarządzenia Nr 24/98 Rektora Uniwersytetu Wrocław-
skiego z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delego-
wania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Wrocław-
skiego w  drugiej rubryce poziomej tabeli wyraz „siódmego” zastępuje się wyrazem „czter-
nastego”. 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 
2000 r. 
 
 
 
            
 

 
 
 
 
 
 


