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ZARZĄDZENIE NR 62/2005 
Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 

z dnia  30 września 2005 r.  
 

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do ośrodków zamiejscowych 
 z tytułu podróży służbowej 

 
 
 

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 ze zm.), zarządzam co następuje: 

 
 

§ 1. 
1. Na wniosek pracownika, pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd pracownika              

w podróży służbowej do ośrodków zamiejscowych 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. 

3.   Stawki wymienione w ust. 2 są stawkami maksymalnymi, wobec czego Pełnomocnicy 
Rektora ds. Studiów Zamiejscowych mogą ustalić stawki na niższym poziomie, 
zwłaszcza jeżeli wymaga tego konstrukcja budżetu Ośrodka Zamiejscowego. 

 
§ 2. 

1. W przypadku, gdy podróż służbowa odbywa się pociągami pierwszej klasy (osobowym, 
pośpiesznym, ekspresem, intercity), pociągami drugiej klasy (ekspresem, intercity)                          
lub autobusem PKS, w celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu należy przedstawić      
do rozliczenia bilet za przejazd. 

2.  W przypadku, gdy podróż służbowa odbywa się pociągami drugiej klasy (osobowym,   
pośpiesznym), w celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu nie jest wymagane 
dostarczenie biletów za przejazd. 

 
 
 
 



 

 § 3. 
Nie wypłaca się ryczałtów oraz nie wystawia się poleceń wyjazdu służbowego za dojazdy 
na zajęcia dydaktyczne dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w salach położonych 
poza Wrocławiem na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów zlecenia, 
o dzieło i o przeniesienie praw autorskich do utworu dydaktycznego. 
 
 § 4. 
Regulacje niniejszego Zarządzenia dotyczą również podróży służbowych mających miejsce             
w okresie od dnia 1 maja 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r., jeżeli odbywały                            
się one w ramach pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych (niniejszy zapis              
nie dotyczy podróży służbowych odbywających się na podstawie umowy cywilnoprawnej). 
 

§ 5. 
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 53/2005 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zwrotu 
kosztów przejazdu do ośrodków zamiejscowych z tytułu podróży służbowej. 
 

 § 6. 
1.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2 
2.   Zarządzenie wchodzi w życie z mocą wsteczną z dniem 1 maja 2005 r. w zakresie 

dotyczącym  podróży służbowych, o których mowa w § 4.    
  

 
 
             Rektor  
   
 
           Prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika 


