
Zarzqdlzenie nr 2
Rektora Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 3 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru rozliczenia koszttiw podrdiy zagranicznej

Na podstawie ar|. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wy2szym (t. j. Dz. U. z 2017 t. poz.2183) w zwiqzkl
z rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie naleinoici pnyslugujqcych pracownikowi zatrudnionemu
w paristvvowej lub samorzqdowej jednostce sfery bud:2etowej z tytulu podr6iyt
slu2bowej (Dz.U.22013 r. poz. 167) zarzqdzam, co nastgpuje:

$1
1. Wprowadza sig wz6r rozliczenia koszt6w podr6Lry zagranicznej, stanowi4cy

Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.
2. Rozliczenie koszt6w podr6iry zagranicznej wraz z kompletem dokument6w

pracownik sklada w Dziale Wsp6lpracy Migdzynarodowej nie p62niej niL
wterminie 14 dni od dniazakohczeniapodr6zy.

3. W przypadku podr62y odbywaj4cej sig Srodkami komunikacji lqdowej
i morskiej, rozliczenie koszt6w bilet6w zakupionych w walucie innej niZ waluta
wskazana w rozporzqdzeniu na k;raj podr6Q, zostanie dokonane wedlug kursu
NBP, w walucie przypisanej danemu krajowi zgodnie z rozporzqdzeniem.
W przypadku podr62y odbywanej samochodem niebgd4cym wlasno6ci4
pracodawcy rozliczenie/zwrot koszt6w podr62y nastgpuje na podstawie
zloLonego rozliczenia koszt6w podr62y.

+. Rozliczenie diety nastgpuje w wysokoSci obowiqzujqcej dla docelowego
paristwa. W przypadku podr6iry do dw6ch lub wigcej paristw pracodawca moze
ustali6 wigcej ni2 jedno paristwo docelowe.

$2
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



Zal4cznik
do Zarz4dzania n 2
Rektora UwB
z dnia 3 stycznia 20 I 8 r.

Rozliczenie koszt6w podr62y zagranicznei

a) na podstawie zlecenia platniczego nr ............... ......... z dnia

b) na podstawie zaliczki z dnia .. dot. wniosku wyjazdowego nr

c) na podstawie innych dokument6w

tytul/stopieir naukowy, imig/imiona i nazw iska

delegacja slu2bowa do:

Poby za granic4 trwal:

od dnia ............. ..... godz. do dnia ............... godz. ................ dni og6lem:

w tym (podat czas pobytu w poszczegdlnych lrrajach):

w..................................... od dnia .............. godz. ............ do dnia ................- godz. .............. dniog6lem: ......--...

w...........................-...........od dnia ....... .....- 9od2............. do dnia ..... .....---- 9od2............... dni og6lem: ...........

w ..................................... od dnia ........ ...... go&............. do dnia ................. godz. .............. dni og6lem: ...........

Uwaga: czas pobltu za granic4 liczy sig przy po 64:
a) lqdowej - od chwili przekoczenia granicy w drodze za granica do chwili przekroczenia granicy w drodze do

kraju,
b) lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granica z ostatniego lotniska w kaju do chwili lgdowania

samolotu na pierwszym lotnisku,
c) morskiej - od chwili wyj$cia statku z portu polskiego do chwili wejScia statku do portu polskiego.

l-4czny okes pobyu w poszczeg6lnych kajach nie moze przekoczyC og6lnej liczby dni pobytu za granicq.

OTRZYMALEI\{/AM PLN EUR USD GBP CHF inna
waluta

Na podstawie zlecenia platniczego
(podai sumy zag ranrczrrych
Srodk6w platniczych)

Na oodstawie zaliczki

Razem:



WYDATKOWAtr,EM/AM: PLN EUR USD GBP CHF
lnna

wlluat

Koszty hotelu na podstawie
rachunku/na podstawie ryczaltu*

Krai: .................
Kosay podr62y na podstawie
okazanych bilet6dfaktury* :

- bilety kolejowe/autobusowe/inne*

- bilety wewngtrzne

Koszty przejazdu samochodem prywatnym
marka samochodu
nr rei nni silniLa
2.............................. do
liczba km ................... x stawka za I km w zl

Pozostale wydatki podlegaj4ce
zwrotowi:
- dieta dojazdowa

- oplata konferencyjna

- inne

Razem:

Ogdlem ohzymalem./am kwotQ ............................................. (waluta) ...................................... (PLN)

Ogdlem wydatkowalem/am kwotg (waluta) ..................................... (PLN)

Do z\4'rotu: ............ (waluta)

(waluta)

(PLN)

(PLN)Do wyplaty:

Pozostale zagranicme Srodki platnicze zwracam na rachunek bankowy UwB.

Brakujqce mgtanicme Srodki platnicze proszg przelaC na m6j rachunek bankowy w PLN/EUR* nr

prarne 2,.................

* niepotrzebne skreilit

Sprawdzono pod wzglgdem formalnym I Sprawdzono pod wzglgdem rachunkowym

data i podpis kierownika I dota ipodpis
Dzialu llspdlpracy Migdzynarodowej I pracov'nika Dzialu Finansowo-Ksiegowego

p o dp is s H adaj qc e go roz I i cz e nie


