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Zarządzenie nr 204/2021/2022 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 22 kwietnia 2022 roku 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 349/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
z dnia 20 września 2019 r.  

w sprawie podróży służbowych 
 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), dalej: Ustawa, w związku z art. 775  

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), 

dalej: Kodeks Pracy, w zw. z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) dalej: Rozporządzenie w sprawie należności z tytułu 

podróży służbowej i przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 

r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 

celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 z 2002 r. poz. 271 z późn. zm.), dalej: Rozporządzenie 

w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych zarządza się, co następuje: 

 

§1 

W zarządzeniu nr 349/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 20 września 2019 r. w sprawie podróży służbowych wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Pracownik, o którym mowa w § 1 pkt 4 Zarządzenia, odbywający podróż służbową 

zagraniczną zobowiązany jest zarejestrować wniosek w Sekcji obsługi przyjazdów i 

wyjazdów zagranicznych, na formularzu: Zgłoszenie podróży zagranicznej (Załącznik nr 

5). Sekcja obsługi przyjazdów i wyjazdów zagranicznych prowadzi rejestr podróży 

zagranicznych.”; 

2) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

 „8.  Decyzje w sprawie podróży służbowej podejmują w Uniwersytecie odpowiednio:  

1)  rektor lub prorektor w stosunku do dziekanów, dyrektorów filii, jednostek 

ogólnouczelnianych, ośrodków uniwersyteckich i centrów uniwersyteckich; 

2)  dziekan lub prodziekan, dyrektor filii lub zastępca dyrektora filii  w stosunku do 

pracowników wydziałów, filii i studentów; 
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3)  kanclerz w stosunku do podległych mu dyrektorów, kierowników jednostek 

ogólnouczelnianych, centrów i ośrodków uniwersyteckich;  

4)  dyrektorzy lub kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, centrów i ośrodków 

uniwersyteckich w stosunku do pracowników tych jednostek;   

5)  kierownicy studium doktoranckiego / dyrektorzy szkół doktorskich w stosunku 

do doktorantów.”; 

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Podstawę zakupu biletu, wizy, dokonania obowiązkowego ubezpieczenia stanowi: 

Zgłoszenie podróży zagranicznej (Załącznik nr 5).”; 

4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

REKTOR 
 
 
 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 
 

 


