
ZARZĄDZENIE  nr 27/2016 

z dnia 17 maja 2016r. 

                    Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi   

                         w sprawie:  należności przysługujących z tytułu podróży służbowych 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), w związku z art. 77 5 § 2 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), zarządzam, co 

następuje: 

 

1. Pracownikowi wykonującemu zadania służbowe poza stałym miejscem pracy, w terminie i miejscu 

określonym w poleceniu wyjazdu służbowego, przysługuje zwrot kosztów określonych we WNIOSKU* 

o wydanie polecenia wyjazdu służbowego . 

2. WNIOSEK , o którym mowa w pkt.1 składa kierownik komórki organizacyjnej , akceptuje Rektor , 

Prorektor  lub Kanclerz a w przypadku delegacji finansowanych z dotacji MNiSzW – Dziekan. 

3. Zwrot kosztów  przejazdu obejmuje cenę biletu za określony we WNIOSKU środek transportu z 

uwzględnieniem przysługującej ulgi na ten środek transportu bez względu na to z jakiego tytułu ulga 

ta przysługuje. Podstawowym środkiem transportu są połączenia kolejowe i autobusowe. 

4.  Dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów za przelot samolotem do wysokości zagwarantowanych 

środków  np. przyznanych na tematy badawcze, granty  , wynikające z podpisanych umów itp.   

W przypadku kiedy cena biletu jest wyższa niż przyznane środki , kwotę zwrotu należy określić we 

WNIOSKU. 

5.  Na wniosek pracownika w szczególnie uzasadnionych przypadkach  

w tym: 

 wspólnego wyjazdu z innym pracownikiem lub studentem , 

 przewożenia przez pracownika dokumentów, instrumentów muzycznych, materiałów 

promocyjnych itp. 

 braku dogodnego połączenia stałego lub czasowego (przesiadki)  

kierownik komórki organizacyjnej może określić we WNIOSKU jako środek transportu samochód 

prywatny pracownika. 

6. Zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym następuje na podstawie ewidencji przebiegu 

pojazdu  oraz stawki w wysokości 0,40 zł za  przejechany kilometr . Pracownikowi nie przysługuje 

zwrot dodatkowo poniesionych kosztów , pomimo posiadanych rachunków potwierdzających 



wydatki takich jak : koszt naprawy samochodu , opłaty za miejsca parkingowe , przejazd płatną 

autostradą itp. 

7. Wysokość pozostałych należności wynikających z tytułu podróży służbowej określonych we 

WNIOSKU dotyczących  diet i zakwaterowania , ustala się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej. 

8. Na wniosek pracownika może być przyznana zaliczka na niezbędne koszty podróży. 

9. Pracownik zobowiązany jest rozliczyć koszty podróży w terminie do 14 dni od dnia zakończenia 

podróży. 

10. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik zobowiązany jest załączyć dokumenty ( bilety , faktury,  

rachunki  ) potwierdzające poszczególne wydatki – obowiązek ten nie dotyczy diet oraz wydatków 

objętych ryczałtami . Przejazdy publicznymi środkami lokomocji pracownik zobowiązany jest 

udokumentować poprzez przedłożenie zakupionych biletów – w przypadku biletów zakupionych za 

pośrednictwem internetu pracownik załącza odpowiedni wydruk .W przypadku utraty biletu może to 

być wydruk potwierdzający koszt przejazdu na danej trasie środkiem lokomocji określonym we 

WNIOSKU. 

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

 

 

*Wzór WNIOSKU stanowią Załączniki Nr 3A i 3 B (kolor zielony) do Zarządzenia Rektora nr 1/14 

 z 2.01.2014 r.  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Muzycznej           

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.  

W/w Załączniki oraz Wzór EWIDENCJI PRZEBIEGU POJAZDU stanowią integralną część niniejszego 

Zarządzenia.    

 

                                                                                                                   R E K T O R  

                                                                                                             Akademii Muzycznej im. Grażyny 

                                                                                                             I Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

                                                                                                             prof. dr hab. Cezary Sanecki 

Otrzymują : 

Jednostki organizacyjne wg rozdzielnika  

 


