
Załącznik do zarządzenia nr 84/2010  

Rektora PO z dnia 07-12-2010 

 

 

REGULAMIN KRAJOWYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW ORAZ 

WYJAZDÓW OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI   

POLITECHNIKI OPOLSKIEJ  

 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady realizacji krajowych podróży 

służbowych pracowników Politechniki Opolskiej i  wyjazdów osób wykonujących prace na 

podstawie umów cywilnoprawnych oraz wyjazdów studentów i uczestników studiów 

doktoranckich Politechniki Opolskiej, zwanej dalej Uczelnią. 

   

2.  Przez krajową podróż służbową należy rozumieć wykonanie przez delegowanego 

zadania określonego przez Uczelnię poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce 

pracy delegowanego,  w terminie i miejscu określonym przez Uczelnię.  

 

3. Warunkiem odbycia podróży służbowej jest otrzymanie polecenia wyjazdu 

służbowego podpisanego  odpowiednio przez: 

 

1) Dziekana lub Prodziekana upoważnionego przez Dziekana – dla pracowników 

wydziału, osób pełniących funkcje kierownicze na wydziale oraz osób 

wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych w ramach wydziału; 

2)  Prodziekana – dla Dziekana; 

3) Rektora, właściwego Prorektora, Kanclerza (zgodnie z podporządkowaniem  

służbowym) – dla kierowników działów, pracowników podległych bezpośrednio 

odpowiednio Rektorowi, Prorektorom, Kanclerzowi oraz pracowników sekcji               

i innych jednostek organizacyjnych podległych im bezpośrednio;  

4) kierowników działów  administracji centralnej – dla pracowników zatrudnionych           

w podległych im jednostkach; 

5) Rektora lub Prorektora pełniącego zastępstwo – dla Prorektorów; 

6) Prorektora –  dla Rektora. 

  

§ 2. 1. Pracownik Uczelni może również wystąpić z prośbą o wyrażenie zgody na 

wyjazd składając, zgodnie z zapisami § 1 ust. 3, Wniosek o wyrażenie zgody na krajowy 

wyjazd służbowy, którego  wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

2.   Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich oraz osoby zatrudnione na podstawie 

umowy cywilnoprawnej mogą otrzymać zgodę na zwrot kosztów wyjazdu po złożeniu 

Wniosku o wyrażenie zgody na wyjazd, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Zgodę wyraża odpowiednio Dziekan lub reprezentant Uczelni, który zawarł umowę 

cywilnoprawną. 

 

3. W przypadku osób zatrudnionych w ramach wydziału wniosek podlega 

zaopiniowaniu przez: 

 

1) bezpośredniego przełożonego pracownika wyjeżdżającego, gdy koszty wyjazdu 

obciążają „dydaktykę” wydziału; 

2) bezpośredniego przełożonego pracownika wyjeżdżającego oraz osobę 

odpowiedzialną za rozliczenie środków finansowych pochodzących z innych 

źródeł niż określone w pkt 1, które finansują dany wyjazd. 

 

4. W przypadku osób zatrudnionych w jednostkach administracji centralnej wniosek 

podlega zaopiniowaniu przez: 

1) bezpośredniego przełożonego pracownika wyjeżdżającego, gdy koszty wyjazdu 

obciążają jednostkę organizacyjną zatrudniającą pracownika; 



2) bezpośredniego przełożonego pracownika wyjeżdżającego oraz osobę odpowiedzialną 

za rozliczenie środków finansowych pochodzących z innych źródeł niż określone w 

pkt 1, które finansują dany wyjazd. 

 

5. W przypadku studentów oraz uczestników studiów doktoranckich wniosek podlega 

zaopiniowaniu przez promotora/ opiekuna naukowego lub innego nauczyciela akademickiego, 

z którego inicjatywy student/uczestnik studiów doktoranckich wyjeżdża.  

 

6. Wniosek, wystawiany dla pracowników, jak również osób niebędących 

pracownikami Uczelni, zawierający wszystkie wymagane podpisy jest składany i 

przechowywany odpowiednio na danym wydziale lub w Dziale Kadr. 

 

§ 3. 1. Polecenie wyjazdu służbowego wystawiane jest według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

2. Delegowany może wystąpić o wypłacenie mu zaliczki na niezbędne koszty podróży 

służbowej, wypełniając stosowną część polecenia wyjazdu służbowego. 

 

3. Studenci, uczestnicy studiów doktoranckich oraz osoby zatrudnione na podstawie 

umowy cywilnoprawnej otrzymują zwrot kosztów wyjazdu po złożeniu Druku rozliczenia 

kosztów wyjazdu, którego wzór określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

4. Z tytułu krajowej podróży służbowej delegowanemu przysługują diety oraz zwrot 

kosztów: 

1) przejazdów; 

2) noclegów; 

3) dojazdów środkami komunikacji miejscowej; 

4) innych udokumentowanych wydatków odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, 

których poniesienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zleconego 

zadania służbowego. 

 

§ 4. 1. Każde polecenie wyjazdu służbowego podlega ewidencji w Rejestrze podróży 

służbowych, który na wydziałach prowadzony jest przez wyznaczoną przez Dziekana osobę, a 

dla administracji centralnej przez Dział Kadr. 

 

2. Na poleceniu wyjazdu służbowego wpisywany jest numer składający się                  

z kolejnego numeru w rejestrze i bieżącego roku, np.: 54/2010. 

 

3. Wzór Rejestru podróży służbowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

4. Druki rozliczenia kosztów wyjazdu wystawiane dla studentów i uczestników 

studiów doktoranckich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej 

podlegają ewidencji w Rejestrze wyjazdów, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 4, na wydziałach prowadzony jest przez wyznaczoną 

przez Dziekana osobę, a dla administracji centralnej przez Dział Kadr. 

 

6. Na druku rozliczenia kosztów wyjazdu wpisywany jest numer składający się                

z kolejnego numeru w rejestrze, litery „n” i bieżącego roku, np.: 54/n/2010. 

 

7. Osoby prowadzące na wydziałach rejestr, o którym mowa w ust. 1, na koniec 

każdego miesiąca, przekazują do Działu Kadr informację o zarejestrowanych i rozliczonych 

podróżach służbowych pracowników.  

 



§ 5. 1. W przypadku anulowania wyjazdu służbowego wypełniony druk polecenia 

wyjazdu służbowego należy opatrzyć adnotacją „ANULOWANO”. Adnotację o anulowaniu 

należy zamieścić w Rejestrze podróży służbowych. 

 

2. Wszelkie poprawki nanoszone na drukach dotyczących wyjazdu służbowego 

powinny być zaparafowane przez osobę zatwierdzającą polecenie wyjazdu służbowego,              

a w przypadku jej nieobecności przez osobę zastępującą. 

 

3. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana trasy 

dojazdu do miejsca docelowego. Przyczyny zmiany trasy należy opisać dokonując rozliczenia 

wyjazdu służbowego. 

 

§ 6. 1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej, delegowany jest 

zobowiązany do rozliczenia kosztów podróży oraz przedstawienia wymaganych dokumentów  

potwierdzających dokonanie wydatków związanych z odbyciem podróży służbowej (faktury 

za nocleg,  bilety dotyczące wyjazdu i powrotu na środki lokomocji wskazane w poleceniu 

wyjazdu służbowego oraz dowody dokumentujące inne wydatki związane z wyjazdem 

służbowym). 

 

2. Koszt podróży służbowej pokrywany jest ze środków będących w dyspozycji danej 

jednostki organizacyjnej Uczelni lub pozauczelnianego podmiotu, który zobowiązał się do jej 

sfinansowania.  

 

3. W przypadku podróży samochodem prywatnym, delegowanemu przysługuje zwrot 

poniesionych kosztów wynikający z iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za kilometr 

dla samochodu o danej pojemności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

25 marca 2002 r. 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.). Nie przysługuje 

natomiast zwrot kosztów opłat parkingowych oraz opłat za przejazdy autostradą. 

 

4. Pracownik odbywający podróż służbową samochodem zobowiązany jest do 

prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu według wzoru określonego w załączniku nr 7 do 

niniejszego Regulaminu, którą po powrocie należy załączyć do rozliczenia podróży 

służbowej. 

 

5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby wyjeżdżającej, ryczałt za 

przejazdy środkami komunikacji może zostać zastąpiony zwrotem kosztów za korzystanie z 

taksówki. 

 

6.  Koszty podróży ewidencjonowane są w Kwesturze. 

 

§ 7. Anulowane oraz bezkosztowe  polecenia wyjazdu służbowego przechowywane są 

w jednostkach prowadzących Rejestr podróży służbowych i powinny zawierać oświadczenie 

pracownika, że nie poniósł kosztów związanych z podróżą zaparafowane przez  osobę, która 

zatwierdziła polecenie wyjazdu służbowego.  

 

§ 8. 1. Zatwierdzenia wykonania polecenia wyjazdu służbowego pod względem 

merytorycznym dokonują odpowiednio osoby, które wcześniej podpisywały polecenie 

wyjazdu, po wcześniejszym zaparafowaniu przedstawionego rozliczenia przez odpowiednie 

osoby, zgodnie z § 2 ust. 3-5. 

 

2. Sprawdzenie rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego pod względem formalno-

rachunkowym dokonywane jest w Kwesturze przez wyznaczonego pracownika. 

 



§ 9. W odniesieniu do studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz osób 

zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej stosuje się odpowiednio przepisy §§ 5-8 

niniejszego Regulaminu.   

 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy: 

 

1) 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 późn. zm.); 

 

2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 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.); 

 

3) instrukcja obiegu dokumentów w Politechnice Opolskiej wprowadzona zarządzeniem          

nr 71/2008 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 30-10-2008. 

 
 


