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R-B-SOP.014.1.58.2021 

ZARZĄDZENIE NR 58/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 12 maja 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 155/2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży 

służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

W związku z § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustalam, co następuje. 

 

§ 1 

W Instrukcji będącej załącznikiem do Zarządzenia Rektora nr 155/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów 

podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zmienionym 

Zarządzeniem Rektora nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. wprowadzam następujące zmiany: 

1) użyte terminy: Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Prorektor ds. Nauki zastępuje się odpowiednio 

użytymi we właściwych przypadkach terminami: Prorektor właściwy ds. współpracy z zagranicą i Prorektor 

właściwy ds. nauki, 

2) użyte terminy: Sekretariat Dyrektora Administracyjnego Filii i Dział Zaopatrzenia i Logistyki zastępuje się 

odpowiednio użytymi we właściwych przypadkach terminami: Dział Administracyjno-Gospodarczy Filii oraz 

Dział Zakupów i Logistyki, 

3) skreśla się z treści załącznika występujący wielokrotnie termin: Dział Księgowości Filii, 

4) w preambule Instrukcji pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: 

- art. 775 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 roku poz. 1320,  

z późn. zm.); 

5) w § 4 ust.1 skreśla się punkt g, 

6) w § 4 ust.14 skreśla się punkt g, 

7) w § 5 ust.8 w akapicie 1 treść w nawiasie otrzymuje brzmienie: (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.), 

8) w § 5 ust. 10a otrzymuje numer 11, a ustępy 11-13 otrzymują numery 12-14, 

9) w § 5 ust.13 otrzymuje brzmienie: 

13. Dokumenty do rozliczenia delegacji złożone w jednostkach wskazanych w § 4 ust.14 pkt. d) i g) są 

przekazywane do sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym przez Dział Księgowości 

Ogólnej oraz zatwierdzenia do wypłaty przez Kwestora i Kanclerza. 

10)  skreśla się § 6 ust.11, 

11) w § 11 słowa „Dyrektora Administracyjnego Filii” zastępuje się słowami „Kierownika Działu 

Administracyjno-Gospodarczego Filii”. 

 

 

§ 2 

Tekst jednolity Instrukcji będącej załącznikiem do Zarządzenia Rektora nr 155/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu 

kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, uwzględniający 
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zmiany wprowadzone Zarządzeniem Rektora nr 12/2020 oraz niniejszym Zarządzeniem, stanowi załącznik  

do Zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. 

 

             Rektor 

 

 

                                                                                                       Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


