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ZARZĄDZENIE NR 34/2011 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 4/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. 
 

Zmienia się treść Zarządzenia nr 4/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zwrotu kosztów 
przejazdu dla pracowników administracji z tytułu podróży służbowej, które przyjmuje następujące 
brzmienie: 
 

Na podstawie art. 775 Kodeksu pracy oraz § 5 ust. 3 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. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z 
późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Na wniosek pracownika, pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd pracownika w podróży 
służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu 
wyliczony jako iloczyn przejechanych kilometrów przez: 
1) całą stawkę za jeden kilometr określoną w § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej – gdy samochodem osobowym podróż służbową odbywa co najmniej  
3 pracowników, 

2) 2/3 stawki za jeden kilometr określonej w § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy                        
i Polityki Społecznej – gdy samochodem osobowym podróż służbową odbywa                          
2 pracowników, 

3) 1/3 stawki za jeden kilometr określonej w § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy                   
i Polityki Społecznej – gdy samochodem osobowym podróż służbową odbywa 
1 pracownik. 

§ 2 

Jeżeli wyjazd służbowy podyktowany jest ważnym interesem Uczelni, na uzasadniony wniosek 
delegowanego pracownika, zaopiniowany pozytywnie przez bezpośredniego przełożonego, Prorektor 
ds. Rozwoju i Promocji Uczelni lub Kanclerz może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przejazdu w 
wysokości określonej w § 1 ust 2 pkt 1, nawet w przypadku, gdy podróż służbową odbywa tylko jedna 
osoba (odpowiednio dwie osoby). 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
        Rektor  

 
 

   prof. dr hab. Bogusław Fiedor  
Otrzymują: 
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