
Zarządzenie Nr 10/2011 
Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  

z dnia 28 listopada 2011 r. 
w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych 

pracowników, studentów, doktorantów oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilno-
prawne, a także gości zapraszanych przez Uczelnię. 

 
Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zarządza się co następuje:  
 

§ 1 
1. Podstawę podróży służbowej stanowi prawidłowo wystawione polecenie wyjazdu. O potrzebie i celo-

wości wyjazdu służbowego decyduje pracodawca, czyli: Rektor lub działający w ramach swych kom-
petencji Prorektorzy dla nauczycieli akademickich lub Kanclerz dla pracowników nie będących nau-
czycielami akademickimi.  

2. Wyjazd pracownika bez ważnego polecenia wyjazdu nie będzie uznany jako podróż służbowa. 
3. Każde polecenie wyjazdu winno mieć wskazane źródło finansowania zgodne z zatwierdzonymi pla-

nami budżetowymi. 
4. Zatwierdzone polecenie wyjazdu służbowego składane i rejestrowane przez Dział Spraw Pracowni-

czych powinno określać jakie koszty ponosi uczelnia delegująca pracownika. Koszty nieuwzględnio-
ne w poleceniu nie będą rozliczane. 

5. Na wniosek pracownika Uczelnia może wypłacić zaliczkę na niezbędne koszty podróży, zaliczkę tę 
pracownik ma obowiązek rozliczyć w ciągu 7 dni po zakończeniu delegacji. 

6. Studenci i doktoranci realizujący zadania związane z procesem kształcenia  - seminaria, konkursy, 
koncerty i udział w imprezach ogólnopolskich (zagranicznych) itp. poza siedzibą naszej Uczelni mogą 
otrzymać zwrot kosztów na zasadach przewidzianych dla pracowników po otrzymaniu wcześniejszej 
zgody zgodnie z pkt 1. 

7. Osoby niebędące pracownikami Uczelni, a wykonujące zadania na podstawie umowy zlecenia lub o 
dzieło mogą otrzymać zwrot kosztów podróży i noclegów na terenie kraju na zasadach przewi-
dzianych dla pracowników pod warunkiem, że umowa ta zawiera postanowienia o zwrocie kosztów 
podróży. 

8. Goście zagraniczni  i krajowi przybywający na zaproszenie do Uczelni w celu wykonania zadań wyni-
kających z zawartej przez uczelnię umowy lub zaproszenia mogą otrzymać świadczenia związane z 
kosztami pobytu w wysokości przewidzianej w umowie (noclegi i koszty podróży) na zasadach okreś-
lonych w niniejszym zarządzeniu. 

9. Formalności związane z przyjęciem gości kierownictwa uczelni oraz pozostałych jednostek organiza-
cyjnych Uczelni załatwia Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

10. Dla celów sprawozdawczych Wydziały są zobowiązane na bieżąco przekazywać do Biura Promocji  i 
Współpracy z Zagranicą informacje o okresie i celu pobytu gości z zagranicy. 

11. Dokumenty wymagane do rozliczenia kosztów pobytu gości zagranicznych, to: 
1) przy rozliczeniach kosztów przejazdów (przelotów) – faktura lub kopia biletu potwierdzonego za 

zgodność przez opiekuna gościa (w przypadku ewentualnych trudności związanych z udokumen-
towaniem kosztów biletu, można wyprzedzająco dokonywać jego zakupu lub poprosić gościa o 
odesłanie biletu, a należność za bilet przekazać na wskazany rachunek bankowy), 

2) przy rozliczeniach kosztów przejazdów gościa własnym samochodem – dokumenty określone w 
§ 5 niniejszego zarządzenia, 

3) przy rozliczeniach kosztów noclegów – faktura, 
 

Podróże służbowe krajowe 
§ 2 

1. Polecenie odbycia podróży służbowej winno zawierać: 
1) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe udającego się w podróż służbową, 
2) nazwę miejscowości i instytucji, do której pracownik jest kierowany, 
3) cel podróży służbowej, 
4) czas trwania podróży służbowej, 
5) dokładne określenie środka lokomocji, 



6) podpisy i stanowisko osoby zlecającej wyjazd służbowy. 
2. Ewidencję wydanych poleceń odbycia podróży służbowych prowadzi pracownik Dział Spraw Pracow-

niczych, odrębną dla każdego roku kalendarzowego.  
3. Wzór polecenia odbycia podróży służbowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3  
Pracownikowi z tytułu podróży służbowej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę  
przysługują diety oraz zwrot kosztów poniesionych na: 

1) przejazdy, 
2) noclegi, 
3) dojazdy środkami komunikacji miejscowej, 
4) inne udokumentowane wydatki, określone przez pracodawcę w poleceniu odbycia podróży 

służbowej odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. 
 

§ 4 
1. Dieta przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i przysłu-

guje w wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyso-
kości oraz  warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwo-
wej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju z 
dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 236 z 2002 r. poz.1990 z późn. zm.) 

2. Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi od 8 do 12 godzin, pracownikowi przysługu-
je połowa diety.  

3. Przy podróży trwającej ponad 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.  
4. Jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a 

za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin przysługuje połowa diety. Jeżeli rozpoczęta doba trwa 
ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.  

5. Za czas delegowania do miejscowości, w której pracownik zamieszkuje, dieta nie przysługuje. Dieta 
nie przysługuje, jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. 

  
§ 5 

1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. 
2. Pracownik delegowany do odbycia podróży służbowej, po uzyskaniu zgody Rektora dla pracowni-

ków dydaktycznych, Kanclerza dla pozostałych pracowników może odbyć podróż służbową własnym 
samochodem. 

3. Pracownik może odbywać podróż służbową z użyciem samochodu prywatnego w uzasadnionych 
przypadkach, gdy np.: 

 delegowany pracownik ma do przewiezienia materiały do prezentacji, paczki itp. 

 brakuje dogodnego połączenia pociągiem lub autobusem (kilka przesiadek), 

 godziny wyjazdu i przyjazdu w podróży służbowej są niedogodne, 

 w podróż służbową do tej samej miejscowości w tym samym lub podobnym celu udaje się jedno-
cześnie kilka osób, 

4. Przy rozliczaniu kosztów przejazdu w delegacji służbowej samochodem prywatnym, obowiązuje ewi-
dencja kilometrów licznikowych przejechanych w tym celu. W takim przypadku pracownikowi przy-
sługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez 
stawkę za jeden kilometr przebiegu. 

5. Niniejszym ustala się obowiązującą w UMFC wysokość stawki za jeden kilometr przebiegu w wyso-
kości połowy stawki określonej w przepisach wydanych na podstawie art.34a ust.2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.) w zao-
krągleniu do jednego miejsca po przecinku. 

6. Wzór ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w pkt 4 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej in-
strukcji. 

7. Goście krajowi przybywający na zaproszenie do Uczelni w celu wykonania zadań wynikających z za-
wartej umowy (np. przeprowadzenia przewodów doktorskich, habilitacji, recenzenci itp.) lub zapro-
szenia mogą otrzymać zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym na podstawie ewidencji 
stanowiącej załącznik nr 2 w wysokości stawki, określonej w pkt. 5, zgodnie z pkt. 4 i 6 niniejszego 



paragrafu, po stwierdzeniu celowości takiego sposobu rozliczenia przez Dziekana właściwego Wy-
działu lub Rektora, Prorektorów, a dla realizacji zadań administracyjnych Kanclerza UMFC. 

8. Zwrot kosztów wg zasad określonych w niniejszym § za przejazd z wykorzystaniem własnego samo-
chodu przysługuje wyłącznie jednej osobie, niezależnie od liczby osób odbywających tę samą po-
dróż służbową. 

§ 6 
1. W przypadku, gdy pracownik nie korzysta z jakiegokolwiek samochodu w czasie podróży służbowej, 

za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokry-
cie kosztów dojazdów środkami publicznej komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.  

2. W przypadku, kiedy pracownik nie korzysta z dojazdów środkami publicznej komunikacji miejscowej, 
ryczałt nie przysługuje.  

3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów 
dojazdów innymi niż publiczne środkami komunikacji miejscowej - w takim przypadku ryczałtu się nie 
wypłaca. 

§ 7 
1. Jeżeli w trakcie trwania podróży służbowej pracownik nocował co najmniej 6 godzin pomiędzy godzi-

nami 21.00 a 7.00 rano przysługuje mu: 
1) zwrot kosztów noclegu w hotelu lub obiekcie świadczącym usługi hotelarskie udokumentowanych 

rachunkiem, 
2) jeżeli delegowany nie dysponuje rachunkiem, zwrot kosztów noclegu polega na wypłaceniu ry-

czałtu w wysokości 150% diety. 
2. Zwrot kosztów noclegu nie przysługuje za czas podróży, jeśli pracownikowi zapewniono nocleg, lub 

pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu z podróży służbowej do miej-
sca zamieszkania. 

§ 8 
1. Jeżeli podróż służbowa trwa powyżej 10 dni, wówczas pracownik ma prawo do dojazdu w dni wolne 

do miejsca zamieszkania na koszt pracodawcy.  
2. Za czas spędzony w miejscu zamieszkania diety i ryczałty nie przysługują.  
3. Za przejazd do miejscowości stałego lub czasowego pobytu i z powrotem przysługuje wyłącznie 

zwrot kosztów przejazdu środkiem transportu określonym przez pracodawcę. 
 

§ 9 
1. Rachunek kosztów podróży delegowany przedkłada do rozliczenia w ciągu 14 dni po zakończeniu 

podróży służbowej wraz z załączonymi dokumentami (faktury, rachunki, bilety) potwierdzającymi po-
szczególne wydatki. 

2. Rachunek kosztów podróży musi być zatwierdzony pod względem merytorycznym, co oznacza 
stwierdzenie przez osoby delegujące, wykonania polecenia oraz należytego zużycia czasu i otrzyma-
nych środków finansowych na wyjazd.  

 
§  10 

1. Ustala się termin rozliczeń kosztów podróży przelewem na rachunek osobisty pracownika w liczbie 7 
dni od złożenia rozliczenia przez pracownika. 

2. Dotyczy to także rozliczenia zaliczki, o której mowa w §1 pkt. 7, jeśli z rozliczenia wynika 
konieczność uzupełnienia należności pracownikowi. 

 
§  11 

Ze względu na lokalizację Wydziału Instrumentalnego UMFC w Białymstoku i systematyczne odbywanie 
podróży pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem prowadzenia zajęć w Białymstoku przez nauczy-
cieli akademickich ustala się następujący uproszczony sposób rozliczania powstających kosztów odby-
wanych podróży służbowych w celu wykonania pracy poza miejscem zamieszkania: 

1) pracownik Działu Spraw Pracowniczych w Białymstoku prowadzi wykaz osób dojeżdżających w 
celu prowadzenia zajęć, bądź wykonywania pracy naukowej, 

2) pracownicy dojeżdżający przedkładają bilety kolejowe na zrealizowane przejazdy do Działu 
Spraw Pracowniczych w Białymstoku, 

3) na podstawie przedłożonych biletów kolejowych sporządzane są comiesięczne zbiorcze listy za-
twierdzone pod względem merytorycznym przez Dziekana Wydziału, 



4) zbiorcze zatwierdzone listy przekazywane są do działu finansowo-księgowego w celu wypłacenia 
zwrotów za koszty podróży pracownikom na ich rachunki bankowe. 

 
Podróże służbowe zagraniczne 

§  12 
1. Pracownik delegowany jest do odbycia zagranicznej podróży służbowej na podstawie wniosku wyjaz-

dowego wystawionego przez pracodawcę. 
2. Pracownik Działu Promocji i Współpracy z Zagranicą na podstawie dostarczonej dokumentacji (poda-

nia z określeniem celu i planowanych kosztów podróży z określonym źródłem finansowania wyjazdu) 
przygotowuje wniosek wyjazdowy. 

3. Na podstawie wyliczonych planowanych kosztów podróży oraz pobytu poza granicami kraju można 
wypłacić pracownikowi, na jego wniosek, zaliczkę  przelewem na konto wskazane przez pracownika. 

4. Jeżeli pracownik dla zaliczki wskaże konto złotówkowe zaliczka wypłacana jest w równowartości w 
złotych polskich według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający wypłatę zaliczki. 

5. Pracownik każdorazowo kwituje odbiór zakupionych dla niego biletów lotniczych, kolejowych itp. 
6. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji. 
 

§  13 
1. Czas pobytu za granicą ustala się w następujący sposób: 

1) przy podróżach pociągiem, autokarem i samochodem - od chwili przekroczenia granicy polskiej 
w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze do kraju; 

2) przy podróżach samolotem: od godziny faktycznego startu samolotu z ostatniego lotniska w Pol-
sce do godziny lądowania na pierwszym lotnisku polskim w drodze powrotnej.  

2. Godziny przekraczania granicy w zasadzie powinny odpowiadać podawanym w rozkładach jaz-
dy/lotów: pociągów, autokarów, samolotów; w przypadku dużych rozbieżności niezbędne będzie oś-
wiadczenie osoby rozliczającej się wyjaśniające powody różnic.  

3. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. 
 

§  14 
Przy obliczaniu należnych diet w podróży zagranicznej stosuje się następujące zasady: 
1) za każdą dobę pobytu poza granicami Polski przysługuje dieta w pełnej wysokości; 
2) za niepełną dobę:  

a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety, 
b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety, 
c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości  

3) przy otrzymywaniu za granicą bezpłatnego wyżywienia pracownikowi przysługuje 25% diety, 
4) pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie przysługuje odpowiednio na: śnia-

danie – 15 % diety, obiad – 30 % diety, kolację – 30 % diety, 
5) pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie - dieta nie przysługu-

je; jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety - pracownik może otrzymać wyrównanie do wysokości należ-
nej diety. 

§  15 
1. Koszty noclegów rozlicza się na podstawie przedłożonych rachunków hotelowych, w granicach usta-

lonych na ten cel limitów. W przypadku konieczności przekroczenia ustalonych limitów hotelowych, 
decyzję o uznaniu za wydatek uzasadniony podejmuje Rektor, a w przypadku delegowanego pra-
cownika nie będącego nauczycielem akademickim także Kanclerz. 

2. W przypadku nie przedłożenia rachunku hotelowego pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 
25% limitu; ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu w porze nocnej, oraz nie przysługuje gdy 
pracownikowi zapewniono bezpłatny nocleg; warunkiem rozliczenia ryczałtu jest więc złożenie pisem-
nego oświadczenia stwierdzającego, że strona zagraniczna nie zapewniała bezpłatnych noclegów; 

3. Jeżeli w rachunku hotelowym zawarte są inne koszty niż noclegi, (np: opłaty za rozmowy telefonicz-
ne, czyszczenie ubrania, korzystanie z TV SAT lub mini-baru), nie podlegają one rozliczeniu i powin-
ny zostać opłacone ze środków własnych delegowanego. 

4. Niektóre inne koszty mogą być rozliczone, (np. wpisowe na wydarzenia, bilety do instytucji kultury, 
itp.), jeśli zostały one określone w poleceniu wyjazdu służbowego i pracownik uzyskał zgodę praco-
dawcy na ich pokrycie przed zaistnieniem wydatku. 



 
§  16 

1. Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, au-
tobusowego, portu lotniczego lub morskiego, w wysokości 1 diety w miejscowości docelowej za gra-
nicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu, 

2. Na każdy dzień pobytu na przejazdy środkami komunikacji miejscowej przysługuje ryczałt w wyso-
kości 10% diety, 

3. Ryczałty wymienione w punktach 1 i 2 nie przysługują, jeżeli pracownik odbywał podróż samocho-
dem służbowym lub prywatnym lub gdy pracownik takich kosztów nie ponosił. 

4. Jeśli pracownik odbywa zagraniczną podróż służbową samochodem prywatnym przysługuje mu 
zwrot kosztów przejazdu na identycznych zasadach jak w § 5. 

 
§  17 

1. W razie choroby powstałej podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych i 
niezbędnych kosztów leczenia za granicą oraz niezbędnych dla tego leczenia leków – zwrot ten od-
bywa się ze środków pracodawcy w wysokości nie pokrytej ubezpieczeniem i na podstawie przędło-
żonych rachunków. 

2. Nie podlegają zwrotowi koszty leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabie-
gów dentystycznych, protetycznych, zaopatrzenia w okulary, zabiegów kosmetycznych oraz innych 
zakupów, np. leków profilaktycznych, itp. 

 
§  18 

1. Pracownik rozlicza, za pomocą rachunków, w terminie do 14 dni po powrocie do kraju pobraną za-
liczkę. Jeżeli nie było możliwe uzyskanie rachunku, pracownik obowiązany jest złożyć pisemne oś-
wiadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku stosownego dokumentu (rachunku, pokwito-
wania zapłaty itp.). 

2. Pracownik dodatkowo składa oświadczenie, że nie zapewniono mu wyżywienia i zakwaterowania 
oraz nie wypłacono kwot tytułem zwrotów jakichkolwiek kosztów takiej podróży służbowej, w tym ek-
wiwalentu na wyżywienie. 

3. Rozliczenie służbowej podróży zagranicznej stanowi element wniosku wyjazdowego (załącznik nr 4 
do niniejszego zarządzenia). 

 
Ryczałty samochodowe 

§  19 
1. Pracownik korzysta z własnego samochodu do celów służbowych wyłącznie po zawarciu umowy z 

pracodawcą na ryczałt samochodowy. 
2. W przypadku nie podpisania umowy, o której mowa w pkt 1 pracownikowi nie przysługuje zwrot kosz-

tów za używanie własnego samochodu do celów służbowych.  
3. Pracownik dostarcza do Działu Finansowo-Księgowego w terminie do 5 - go każdego miesiąca za 

miesiąc poprzedni oświadczenie o korzystaniu z własnego samochodu w danym miesiącu rozlicze-
niowym. 

4. pracownik obowiązany jest odliczyć z ryczałtu każdy dzień, w którym nie korzystał z samochodu pry-
watnego do celów służbowych z jakiegokolwiek powodu, w tym także: 

 nieobecności w miejscu pracy, 

 odbywania w danym dniu podróży służbowej, także jeśli odbywa ją samochodem swoim prywat-
nym za co otrzymuje zwrot na podstawie rozliczenia kilometrażowego, lub z innym pracownikiem, 
który otrzymuje za to zwrot kosztów przejazdu, 

 uszkodzenia samochodu lub jego naprawy, 
5. Rozliczenie finansowe ryczałtów samochodowych dla uprawnionych osób zatwierdza Kanclerz oraz 

Kwestor.  
6. Wzór umowy, o której mowa w pkt 1 stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej instrukcji. 
7. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej instrukcji. 
 
 
 
Warszawa, 28 listopada 2011 r. 



 

 

          

 
………………………………………….                                                ………………………………… 
 Imię i Nazwisko                                                                           miejscowość i data 

 
……………………………………………………………… 
 Adres 

Oświadczenie pracownika 

Oświadczam, że w miesiącu …………………… roku ………........ używałem(am) samochód marki 

……………………., model …………………...., rok produkcji …………...…. o pojemności skokowej 

silnika  ………….., numer rejestracyjny …………………..….. do celów służbowych, w przejazdach 

lokalnych w ramach przyznanego limitu przebiegu kilometrów w wysokości …………………… km.               

 

Jednocześnie powiadamiam, że ww. miesiącu: ………………...……… roku ……….. nie używałem 

samochodu z powodu: 

 choroby       ………...dni 

 urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, bezpłatnego ………...dni 

 pobytu w delegacji służbowej      ………...dni 

 innej nieobecności        ………...dni 

 nie dysponowania samochodem      ………...dni 
      
     Razem:   ………...dni 
 

 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk stwierdzam, że powyższe dane są zgodne z 
stanem faktycznym.      
 

 

……………………………..dnia…............................     

                                                                                                                                               

       ……………..………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                  podpis składającego oświadczenie 

 

 

Potwierdzam …………………………………                                                                                                          
(Imię i nazwisko) 

                                                                       
 

Wyliczenie należności w miesiącu ………………………………………………..  

przyznanego ryczałtu miesięcznego w wysokości ………………………………  

potrącenia należności  wynikającej z oświadczenia pracownika 

……………………     x …………………………… =  ………………………………….. 

       ilość dni                        stawka dzienna                    kwota potrącenia                                                                                                                                                     

 

Należność za wykorzystanie pojazdu wynosi ………………………………… zł słownie. 

 

Sprawdził pod względem merytorycznym: (data, podpis) ………………………………………. 

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: (data, podpis) ……………………………… 
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Załącznik nr 5                               

do Zarządzenia Rektora 

UMFC Nr 10/2011                       

 
UMOWA 

o używanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy  
do celów służbowych 

 

 
Zawarta w dniu ………………………. roku w …………………. pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, 00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2,                                                             
zwanym dalej „Pracodawcą”, reprezentowanym przez: 
 
- …………………………………………………. 
- ………………………………………………...... 
 
a  
 
Panem ……………………….. zamieszkałym ………………… zatrudnionym w Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina na stanowisku …………………………………………  
zwanym dalej   „Pracownikiem” . 

 

§ 1. 
1. Pracownik oświadcza, że dysponuje sprawnym technicznie, stanowiącym jego własność, 

samochodem osobowym marki ………………, model ……………….. rok produkcji 
………o numerze rejestracyjnym ………….. o pojemności skokowej silnika ……………... 
zwanego dalej „samochodem prywatnym”. 

2. Pracownik zobowiązuje się, używać  „samochodu  prywatnego”  do celów  służbowych 
związanych z działalnością Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w jazdach 
lokalnych , a pracodawca wyraża na to zgodę. 

 

 § 2. 
Pracodawca wyznacza pracownikowi miesięczny limit przebiegu kilometrów „samochodu 
prywatnego” w jazdach lokalnych wynoszący ………….. kilometrów.    
 

§ 3. 
1. Pracodawca zobowiązuje się zwracać pracownikowi koszty używania                                                                             

„samochodu prywatnego” do celów określanych w § 1. ust. 2 niniejszej umowy w formie   
miesięcznego ryczałtu, obliczonego jako iloczyn aktualnie obowiązującej stawki za  1 km 
przebiegu ustalonej zgodnie z § 5 pkt 5 Zarządzenia Nr 10/2011 Rektora UMFC   
i miesięcznego limitu przebiegu określanego w § 2 niniejszej umowy . 

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, będzie następować w terminie 10 dni roboczych  
od daty złożenia u pracodawcy przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez 
niego w danym miesiącu prywatnego samochodu do celów, określanych w § 1 ust. 2 niniejszej 
umowy. 

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, składanego w terminie do 10-tego dnia miesiąca 
określa załącznik nr 6 do Zarządzenia  Rektora UMFC Nr 10/2011. 
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§ 4. 

Miesięczny ryczałt, o którym mowa w  § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zmniejsza się o jedną 
dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z 
powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej 
nieobecności w miejscu pracy oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie 
dysponował  „samochodem prywatnym” do celów, określanych w § 1.ust. 2 niniejszej 
umowy. 

 
§ 5. 

1. Pracownik zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie pracodawcę w formie pisemnej o: 
a) zmianie numeru rejestracyjnego prywatnego samochodu,      
b) zaistnieniu zmiany stanu technicznego prywatnego samochodu, 
c) zbyciu prywatnego samochodu, 
d) zaistnieniu innych, niż wymienione w punktach b) i c) okoliczności, 

uniemożliwiających eksploatację prywatnego samochodu. 
 

2. Jeżeli Pracownik wejdzie w posiadanie innego samochodu, może wystąpić do pracodawcy o 

zmianę niniejszej umowy. Zmiana następuje w formie pisemnego aneksu. 

 

§ 6. 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……… do ……….. 

 

§ 7. 
Umowę rozwiązuje się: 

 za zgodą obu stron w każdym czasie. 

 za 14-dniowym okresem wypowiedzenia dokonanym przez każdą ze stron. 
 

§ 8. 
 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U Nr 27, poz. 271  
z późn. zm), Kodeksu cywilnego oraz Zarządzenie Rektora UMFC nr 10/2011  
z dn. 28 listopada 2011r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych  
i zagranicznych pracowników, studentów, doktorantów oraz osób, z którymi zawarto umowy 
cywilno-prawne, a także gości zapraszanych przez Uczelnię.  

§ 9. 

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 10. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach- po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 

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

          Pracodawca                                                                           Pracownik                        



 

  

UNIWERSYTET MUZYCZNY                                                                                                                                                         
   FRYDERYKA CHOPINA 

 

     
 

ROZLICZENIE 

KOSZTÓW WYJAZDU SŁUŻBOWEGO ZA GRANICĘ Nr ……………… 

        Nazwisko i imię delegowanego,  
stopień naukowy: 

  

Kraj i miejscowość wyjazdu służbowego:   

Termin podróży służbowej:   

        
POBRANO zaliczkę w walucie:   w kwocie:   

WYDATKOWANO: 

      Diety:       

  

          (ilość należnych diet)              (kwota diety) (łączna kwota przyznanych diet) 

Dieta dojazdowa:   

Koszty noclegu: 
wg rachunku:   

wg ryczałtu:   

Ryczałt na komunikację miejską (10%)   

Inne wydatki                   
wg załączonych 
rachunków,                  
w tym: 

    

    

    

        

   

RAZEM:   

        Kwota do zwrotu* / do wypłaty* (waluta)   

Kwota do zwrotu* / do wypłaty* (PLN)   

* niepotrzebne skreślić 

   Tabela NPB nr:   
     

     

    

(data i podpis osoby składającej rozliczenie) 

Sprawdzono pod względem merytorycznym: 

 

    

(data i podpis osoby upoważnionej) 

Sprawdzono pod względem formalnym                                
i rachunkowym: 

 

    

(data i podpis osoby upoważnionej) 

        
ZATWIERDZONO: 

 

 (KWESTOR)                                                                       (KANCLERZ) 

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Rektora UMFC Nr 10/2011 



 
 

 

    

  
 

Warszawa, dn. ………………..………….. 

Osoba zlecająca wyjazd:   

Stanowisko służbowe:   

   WNIOSEK  

NA WYJAZD SŁUŻBOWY ZA GRANICĘ Nr ……………….. 

   Nazwisko i imię,                                                                       
stopień naukowy delegowanego:   

Kraj, miejscowość wyjazdu służbowego:   

Termin podróży służbowej: od                                              do              

Proponowany środek transportu:   

Cel wyjazdu: 

  

Wyjazd finansowany ze środków:   

   Wyplata zostanie dokonana  z konta bankowego nr:  

  

Delegowany rozliczył się z poprzednio pobranej zaliczki na koszty podróży. 

   Specyfikacja kosztów wyjazdu: 

 
Całość kosztów: Wyliczenie wysokości zaliczki: 

Diety:     

Nocleg:     

Koszty przejazdu/przelotu:     

Dotyczy Erasmusa  
- zaliczka na poczet kosztów podróży                                               
(wg Uchwały Senatu UMFC  
z dn. 16.11.2009r. kwota 800zł)     

Dojazdy (+ 10% kosztu dojazdu):     

Opłaty konferencyjne:     

Inne koszty:     

Razem:     

   
Razem do wypłaty (słownie):   

Wniosek sporządził/a:  

             ………………………………………………….. 
 

 

Zobowiązuję się rozliczyć z zaliczki otrzymanej przelewem bankowym na mój rachunek  
bankowy w terminie 14 dni po zakończeniu podróży upoważniając równocześnie zakład  
pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia. 

  
  

  

                    (podpis delegowanego) 

  

 

Decyzja zatwierdzająca wyjazd: 

                              (data,podpisy)           ………………………………………………………………..   
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Ewidencja przebiegu pojazdu 
 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania osoby  

używającej pojazd (pracownika/właściciela)* 

 

   

Numer rejestracyjny pojazdu:         Pojemność silnika:  
 
    

Stawka ustalona Zarządzeniem Rektora UMFC Nr 10/2011 (ale nie  wyższa niż stawka wynikająca z odrębnych przepisów):  

 

Ewidencja przebiegu pojazdu 
 

  
 
 
 
 
               Miejscowość, data …………………………………………….                             Podpis użytkownika …………………………………………………………... 

Nr 
kolej-

ny 
wpisu 

 

Data wyjazdu 
Opis trasy wyjazdu 

(skąd-dokąd) 
Cel wyjazdu 

Liczba fak-
tycznie prze-

jechanych 
kilometrów 

Stawka za 1km 
przebiegu 
zł        gr 

Wartość 
(5)x(6) 

zł        gr 

Podpis podatnika 
(pracodawcy)' 

Uwagi 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

         

         

         

         

        Podsumowanie podróży: 
     

 

  

..................zł/km 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora UMFC Nr 10/2011 



                          

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UMFC Nr 10/2011 

Str. 1 Str. 2 

  



6) podpisy i stanowisko osoby zlecającej wyjazd służbowy. 
2. Ewidencję wydanych poleceń odbycia podróży służbowych prowadzi pracownik Dział Spraw Pracow-

niczych, odrębną dla każdego roku kalendarzowego.  
3. Wzór polecenia odbycia podróży służbowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3  
Pracownikowi z tytułu podróży służbowej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę  
przysługują diety oraz zwrot kosztów poniesionych na: 

1) przejazdy, 
2) noclegi, 
3) dojazdy środkami komunikacji miejscowej, 
4) inne udokumentowane wydatki, określone przez pracodawcę w poleceniu odbycia podróży 

służbowej odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. 
 

§ 4 
1. Dieta przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i przysłu-

guje w wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyso-
kości oraz  warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwo-
wej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju z 
dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 236 z 2002 r. poz.1990 z późn. zm.) 

2. Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi od 8 do 12 godzin, pracownikowi przysługu-
je połowa diety.  

3. Przy podróży trwającej ponad 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.  
4. Jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a 

za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin przysługuje połowa diety. Jeżeli rozpoczęta doba trwa 
ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.  

5. Za czas delegowania do miejscowości, w której pracownik zamieszkuje, dieta nie przysługuje. Dieta 
nie przysługuje, jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. 

  
§ 5 

1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. 
2. Pracownik delegowany do odbycia podróży służbowej, po uzyskaniu zgody Rektora dla pracowni-

ków dydaktycznych, Kanclerza dla pozostałych pracowników może odbyć podróż służbową własnym 
samochodem. 

3. Pracownik może odbywać podróż służbową z użyciem samochodu prywatnego w uzasadnionych 
przypadkach, gdy np.: 

 delegowany pracownik ma do przewiezienia materiały do prezentacji, paczki itp. 

 brakuje dogodnego połączenia pociągiem lub autobusem (kilka przesiadek), 

 godziny wyjazdu i przyjazdu w podróży służbowej są niedogodne, 

 w podróż służbową do tej samej miejscowości w tym samym lub podobnym celu udaje się jedno-
cześnie kilka osób, 

4. Przy rozliczaniu kosztów przejazdu w delegacji służbowej samochodem prywatnym, obowiązuje ewi-
dencja kilometrów licznikowych przejechanych w tym celu. W takim przypadku pracownikowi przy-
sługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez 
stawkę za jeden kilometr przebiegu. 

5. Niniejszym ustala się obowiązującą w UMFC wysokość stawki za jeden kilometr przebiegu w wyso-
kości połowy stawki określonej w przepisach wydanych na podstawie art.34a ust.2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.) w zao-
krągleniu do jednego miejsca po przecinku. 

6. Wzór ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w pkt 4 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej in-
strukcji. 

7. Goście krajowi przybywający na zaproszenie do Uczelni w celu wykonania zadań wynikających z za-
wartej umowy (np. przeprowadzenia przewodów doktorskich, habilitacji, recenzenci itp.) lub zapro-
szenia mogą otrzymać zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym na podstawie ewidencji 
stanowiącej załącznik nr 2 w wysokości stawki, określonej w pkt. 5, zgodnie z pkt. 4 i 6 niniejszego 



paragrafu, po stwierdzeniu celowości takiego sposobu rozliczenia przez Dziekana właściwego Wy-
działu lub Rektora, Prorektorów, a dla realizacji zadań administracyjnych Kanclerza UMFC. 

8. Zwrot kosztów wg zasad określonych w niniejszym § za przejazd z wykorzystaniem własnego samo-
chodu przysługuje wyłącznie jednej osobie, niezależnie od liczby osób odbywających tę samą po-
dróż służbową. 

§ 6 
1. W przypadku, gdy pracownik nie korzysta z jakiegokolwiek samochodu w czasie podróży służbowej, 

za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokry-
cie kosztów dojazdów środkami publicznej komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.  

2. W przypadku, kiedy pracownik nie korzysta z dojazdów środkami publicznej komunikacji miejscowej, 
ryczałt nie przysługuje.  

3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów 
dojazdów innymi niż publiczne środkami komunikacji miejscowej - w takim przypadku ryczałtu się nie 
wypłaca. 

§ 7 
1. Jeżeli w trakcie trwania podróży służbowej pracownik nocował co najmniej 6 godzin pomiędzy godzi-

nami 21.00 a 7.00 rano przysługuje mu: 
1) zwrot kosztów noclegu w hotelu lub obiekcie świadczącym usługi hotelarskie udokumentowanych 

rachunkiem, 
2) jeżeli delegowany nie dysponuje rachunkiem, zwrot kosztów noclegu polega na wypłaceniu ry-

czałtu w wysokości 150% diety. 
2. Zwrot kosztów noclegu nie przysługuje za czas podróży, jeśli pracownikowi zapewniono nocleg, lub 

pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu z podróży służbowej do miej-
sca zamieszkania. 

§ 8 
1. Jeżeli podróż służbowa trwa powyżej 10 dni, wówczas pracownik ma prawo do dojazdu w dni wolne 

do miejsca zamieszkania na koszt pracodawcy.  
2. Za czas spędzony w miejscu zamieszkania diety i ryczałty nie przysługują.  
3. Za przejazd do miejscowości stałego lub czasowego pobytu i z powrotem przysługuje wyłącznie 

zwrot kosztów przejazdu środkiem transportu określonym przez pracodawcę. 
 

§ 9 
1. Rachunek kosztów podróży delegowany przedkłada do rozliczenia w ciągu 14 dni po zakończeniu 

podróży służbowej wraz z załączonymi dokumentami (faktury, rachunki, bilety) potwierdzającymi po-
szczególne wydatki. 

2. Rachunek kosztów podróży musi być zatwierdzony pod względem merytorycznym, co oznacza 
stwierdzenie przez osoby delegujące, wykonania polecenia oraz należytego zużycia czasu i otrzyma-
nych środków finansowych na wyjazd.  

 
§  10 

1. Ustala się termin rozliczeń kosztów podróży przelewem na rachunek osobisty pracownika w liczbie 7 
dni od złożenia rozliczenia przez pracownika. 

2. Dotyczy to także rozliczenia zaliczki, o której mowa w §1 pkt. 7, jeśli z rozliczenia wynika 
konieczność uzupełnienia należności pracownikowi. 

 
§  11 

Ze względu na lokalizację Wydziału Instrumentalnego UMFC w Białymstoku i systematyczne odbywanie 
podróży pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem prowadzenia zajęć w Białymstoku przez nauczy-
cieli akademickich ustala się następujący uproszczony sposób rozliczania powstających kosztów odby-
wanych podróży służbowych w celu wykonania pracy poza miejscem zamieszkania: 

1) pracownik Działu Spraw Pracowniczych w Białymstoku prowadzi wykaz osób dojeżdżających w 
celu prowadzenia zajęć, bądź wykonywania pracy naukowej, 

2) pracownicy dojeżdżający przedkładają bilety kolejowe na zrealizowane przejazdy do Działu 
Spraw Pracowniczych w Białymstoku, 

3) na podstawie przedłożonych biletów kolejowych sporządzane są comiesięczne zbiorcze listy za-
twierdzone pod względem merytorycznym przez Dziekana Wydziału, 



4) zbiorcze zatwierdzone listy przekazywane są do działu finansowo-księgowego w celu wypłacenia 
zwrotów za koszty podróży pracownikom na ich rachunki bankowe. 

 
Podróże służbowe zagraniczne 

§  12 
1. Pracownik delegowany jest do odbycia zagranicznej podróży służbowej na podstawie wniosku wyjaz-

dowego wystawionego przez pracodawcę. 
2. Pracownik Działu Promocji i Współpracy z Zagranicą na podstawie dostarczonej dokumentacji (poda-

nia z określeniem celu i planowanych kosztów podróży z określonym źródłem finansowania wyjazdu) 
przygotowuje wniosek wyjazdowy. 

3. Na podstawie wyliczonych planowanych kosztów podróży oraz pobytu poza granicami kraju można 
wypłacić pracownikowi, na jego wniosek, zaliczkę  przelewem na konto wskazane przez pracownika. 

4. Jeżeli pracownik dla zaliczki wskaże konto złotówkowe zaliczka wypłacana jest w równowartości w 
złotych polskich według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający wypłatę zaliczki. 

5. Pracownik każdorazowo kwituje odbiór zakupionych dla niego biletów lotniczych, kolejowych itp. 
6. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji. 
 

§  13 
1. Czas pobytu za granicą ustala się w następujący sposób: 

1) przy podróżach pociągiem, autokarem i samochodem - od chwili przekroczenia granicy polskiej 
w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze do kraju; 

2) przy podróżach samolotem: od godziny faktycznego startu samolotu z ostatniego lotniska w Pol-
sce do godziny lądowania na pierwszym lotnisku polskim w drodze powrotnej.  

2. Godziny przekraczania granicy w zasadzie powinny odpowiadać podawanym w rozkładach jaz-
dy/lotów: pociągów, autokarów, samolotów; w przypadku dużych rozbieżności niezbędne będzie oś-
wiadczenie osoby rozliczającej się wyjaśniające powody różnic.  

3. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. 
 

§  14 
Przy obliczaniu należnych diet w podróży zagranicznej stosuje się następujące zasady: 
1) za każdą dobę pobytu poza granicami Polski przysługuje dieta w pełnej wysokości; 
2) za niepełną dobę:  

a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety, 
b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety, 
c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości  

3) przy otrzymywaniu za granicą bezpłatnego wyżywienia pracownikowi przysługuje 25% diety, 
4) pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie przysługuje odpowiednio na: śnia-

danie – 15 % diety, obiad – 30 % diety, kolację – 30 % diety, 
5) pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie - dieta nie przysługu-

je; jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety - pracownik może otrzymać wyrównanie do wysokości należ-
nej diety. 

§  15 
1. Koszty noclegów rozlicza się na podstawie przedłożonych rachunków hotelowych, w granicach usta-

lonych na ten cel limitów. W przypadku konieczności przekroczenia ustalonych limitów hotelowych, 
decyzję o uznaniu za wydatek uzasadniony podejmuje Rektor, a w przypadku delegowanego pra-
cownika nie będącego nauczycielem akademickim także Kanclerz. 

2. W przypadku nie przedłożenia rachunku hotelowego pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 
25% limitu; ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu w porze nocnej, oraz nie przysługuje gdy 
pracownikowi zapewniono bezpłatny nocleg; warunkiem rozliczenia ryczałtu jest więc złożenie pisem-
nego oświadczenia stwierdzającego, że strona zagraniczna nie zapewniała bezpłatnych noclegów; 

3. Jeżeli w rachunku hotelowym zawarte są inne koszty niż noclegi, (np: opłaty za rozmowy telefonicz-
ne, czyszczenie ubrania, korzystanie z TV SAT lub mini-baru), nie podlegają one rozliczeniu i powin-
ny zostać opłacone ze środków własnych delegowanego. 

4. Niektóre inne koszty mogą być rozliczone, (np. wpisowe na wydarzenia, bilety do instytucji kultury, 
itp.), jeśli zostały one określone w poleceniu wyjazdu służbowego i pracownik uzyskał zgodę praco-
dawcy na ich pokrycie przed zaistnieniem wydatku. 




