
Podróż służbowa pracownika – instrukcja podstawowa 
Zgodnie z zarządzenie nr 349/2018/2019, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z dnia 20 września 2019 r. 

 

 

przygotowanie wyjazdu

(min. dobę przed 
planowanym wyjazdem)

• wypełnienie danych dot. osoby delegowanej oraz celu i miejsca wyjazdu na druku: polecenie krajowej podróży służbowej (str. 1)

• akceptacja wyjazdu przez osobę wysyłającą tj. Dyrektora Instytutu - w formie podpisu na poleceniu lub (w wyjątkowych przypadkach) w formie maila

• przesłanie skanów lub fotografii 1 strony polecenia do BOW na adres wnos@amu.edu.pl - UWAGA oryginał należy zabrać ze sobą

w trakcie wyjazdu

• uzyskanie potwierdzenia pobytu służbowego na druku polecenia krajowej podróży służbowej 

• gromadzenie dokumentów księgowych potwierdzających ponoszone wydatki: faktury/rachunki za nocleg, bilety kolejowe/autobusowe, faktury/rachunki/paragony 
fiskalne za inne wydatki (nie dotyczy rozliczeń w formie ryczałtu) 

• dane do faktury:       
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,         
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,             
nip 777 00 06 350   

po powrocie (w ciągu 10 
dni kalendarzowych od 

dnia zakończenia 
podróży) 

• uzupełnienie informacji dot. wyżywienia oraz korzystania z komunikacji miejskiej - na 1 str. polecenia krajowej podróży służbowej

• uzupełnienie rachunku kosztów  podróży - 2 str. polecenia - zgodnie z posiadanymi rachunkami/fakturami lub innymi dowodami zakupu

• w przypadku braku rachunku/faktury za nocleg delegowanemu pracownikowi przysługuje ryczałt za nocleg w wysokości 150% diety, tj. 45,00 zł.                                                                                            
(ryczałt przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7)

• Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej krajowej przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, tj. 6,00 zł. Ryczałt nie 
przysługuje jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów lub przedstawił dokumenty poświadczające ich wysokość

• polecenie należy podpisać na str. 1 - podpis delegowanego oraz na str. 2 pod oświadczeniem  o przedłożeniu rachunków

• dokumenty należy dostarczyć do BOW max. 10 dni po zakończeniu podróży służbowej

sposób obliczania diety

• zgodnie z zarządzeniem nr 349/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z dnia 20 września 2019 r.,w sprawie podróży służbowych:

• 1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: 

• a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,                                b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety, tj. 15,00 zł                                           c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości; tj. 30,00 zł

• 2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za  niepełną, ale rozpoczętą dobę:

• a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety, tj. 15,00 zł                      b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości, tj. 30,00 zł

• kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

• 1) śniadanie - 25% diety; tj. 7,50 zł                                                  2) obiad - 50% diety; tj. 15,00 zł       3) kolacja - 25% diety, tj. 7,50 zł

• szczegółowe informacje dot. rozliczenia znajdują się w zarządzeniu nr 349/2018/2019, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z dnia 20 września 2019 r.



 


