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INSTRUKCJA 

ROZLICZANIA DELEGACJI SŁUŻBOWYCH 

(pracowników CUW i jednostek obsługiwanych) 

 

 

I. Podstawa prawna 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013r. w sprawie 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013.167 z dnia 2013.02.05). 

 

II. Polecenie wyjazdu służbowego 

 

1. Polecenie wyjazdu służbowego jest dokumentem potwierdzającym delegowanie 

pracownika do odbycia podróży służbowej, na podstawie którego dokonuje się 

rozliczenia kosztów delegacji.  

2. Osobą zlecającą pracownikowi odbycie podróży służbowej jest kierownik jednostki; 

osobą zlecającą kierownikowi jednostki odbycie podróży służbowej jest Starosta 

Powiatu, lub osoba przez niego upoważniona. 

3. Druk polecenia wyjazdu służbowego – zwanego dalej delegacją winien być 

wypełniony czytelnie, błędy winny być skreślone, czytelnie poprawione  

i zaparafowane. 

4. Delegacja winna zawierać dane pracownika, który odbywa podróż służbową oraz 

podstawowe informacje związane z wyjazdem, w szczególności: 

a. miejsce wyjazdu, 

b. termin wyjazdu, 

c. cel wyjazdu, 

d. środek lokomocji, 

e. datę i podpis zlecającego podróż służbową. 

5. W przypadku zapotrzebowania na zaliczkę, pracownik delegowany wskazuje  

w delegacji kwotę niezbędnej zaliczki na pokrycie wydatków związanych  

z poleceniem wyjazdu służbowego, wraz z zobowiązaniem do rozliczenia zaliczki  

w terminie 7 dni od daty zakończenia podroży służbowej. 

 

III. Rozliczenie wyjazdu służbowego 

 

1. Po odbytej podróży służbowej pracownik delegowany przedkłada pracodawcy 

rachunek kosztów podróży, wskazując: 

a. miejsce (miejscowość) wyjazdu i przyjazdu, daty i godziny – wszystkich 

etapów podróży, 

b. środek lokomocji, 



c. koszty przejazdów, 

d. inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków związanych z podróżą. 

2. W przypadku podróży służbowej odbytej własnym środkiem transportu na podstawie 

umowy o korzystanie z samochodu osobowego do celów służbowych w miejsce pkt 1 

lit. c pracownik wskazuje ilość kilometrów przejechanych podczas podróży służbowej. 

3. W przypadku delegacji krajowej pracownik przedkłada pracodawcy oświadczenie  

o zapewnieniu podczas podróży służbowej całodziennego lub częściowego 

wyżywienia, lub jego braku – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

instrukcji. 

4. W przypadku delegacji zagranicznej pracownik przedkłada pracodawcy dodatkowo 

rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej – na druku stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. 

 

IV. Rozliczenie kosztów podróży służbowej 

 

1. Pracownikowi podczas wyjazdu służbowego przysługuje zwrot kosztów za: 

a. przejazdy,  

 na podstawie okazanych biletów (PKP, MZK, innych) lub  

 na podstawie ryczałtu kilometrowego, stanowiącego iloczyn sumy 

przejechanych km i stawki bazowej za 1 km, 

wraz z rachunkiem kosztów podróży pracownik przedkłada: kopię 

umowy użytkowania samochodu zawierającej informacje o marce  

i modelu samochodu, pojemności skokowej silnika oraz numerze 

rejestracyjnym, 

b. noclegi,  

 na podstawie faktur za nocleg wystawionych na własne nazwisko  

(uwaga, nie na placówkę!), 

c. środki komunikacji miejskiej, 

d. inne udokumentowane wydatki, 

e. dietę, 

warunkiem ustalenia wysokości przysługującej pracownikowi diety jest 

złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. III ust. 3. 

2. Wysokość diety, uzależnionej od ilości czasu spędzonego w podróży, określają 

stosowne przepisy. Dieta nie przysługuje za czas delegowania pracownika do 

miejscowości, w której pracownik zamieszkuje oraz w sytuacji, gdy pracownikowi 

zapewniono bezpłatne codzienne wyżywienie. 

3. Dieta krajowa, przeznaczona na pokrycie codziennych wydatków pracownika 

(posiłków) w podróży służbowej wynosi w 2017 roku 30 zł.  

4. Dieta zagraniczna, przeznaczona na pokrycie codziennych wydatków pracownika  

w podróży służbowej, przysługuje w wysokości określonej dla kraju docelowego, 

zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt. I ust. 2. 

 

http://cenabiznesu.pl/-diety-krajowe-w-podrozach-sluzbowych-przedsiebiorcy
http://cenabiznesu.pl/-diety-krajowe-w-podrozach-sluzbowych-przedsiebiorcy

