Zarządzenie nr 71
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie należności związanych z odr żami s uż owymi racownik w
odr żami os nie dących racownikami Uniwersytetu Śląskiego i odr żami gości
krajowych oraz zasad ich rozliczania.
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§1
W „Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników,
podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i podróżami gości
krajowych oraz zasad ich rozliczania” stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 30 Rektora
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie
wprowadzenia „Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi
pracowników, podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i
podróżami gości oraz zasad ich rozliczania” wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 1 przyjmuje brzmienie:
„ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)”;
2) w § 1 ust. 1 pkt 4 przyjmuje brzmienie:
„ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.
1412)”;
3) w § 1 ust. 1 pkt 5 przyjmuje brzmienie:
„zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych zasad wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w
walutach obcych i ustalania różnic kursowych;”;
4) w § 1 ust. 1 pkt 6 przyjmuje brzmienie:
„zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w
sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;”;

5) w § 1 ust. 2 pkt 5 przyjmuje brzmienie:
„kierownik jednostki – Rektor, prorektor lub kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni
imiennie upoważniony przez Rektora do delegowania podległych pracowników lub innych
osób w podróż krajową lub podróż zagraniczną (podstawa prawna upoważnienia: art. 53
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
305);
6) w § 4 po ust. 11 dodaje się ust. 11¹ w brzmieniu:
„11¹. W przypadku zgody udzielonej pracownikowi przez kierownika jednostki
organizacyjnej Wydziału Nauk Przyrodniczych można zastosować maksymalną stawkę, o
której mowa w ust. 10, w przypadku gdy powodem podróży służbowej są badania
naukowe oraz ćwiczenia terenowe, a uzasadnieniem użycia samochodu prywatnego jest:
1)
przewóz aparatury badawczej i sprzętu pomiarowego;
2)
transport materiału pobranego do badań;
3)
brak możliwości dojazdu transportem publicznym.";
7) w § 12 ust. 7 przyjmuje brzmienie:
„Student będący członkiem organów samorządu studenckiego z tytułu podróży związanej
z działalnością samorządu studenckiego wynikającej z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, regulaminu uczelnianej rady samorządu
studenckiego i statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (np. spotkanie, narada,
konferencja, szkolenie) może otrzymać następujące należności:
1) diety;
2) zwrot kosztów:
a) przejazdów,
b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej (wg załączonych biletów),
c) noclegów,
do wysokości jak przy podróżach służbowych pracowników.”
8) w § 14 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
„Doktorant będący członkiem organów samorządu doktorantów z tytułu podróży
związanej z działalnością samorządu doktorantów wynikającego ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, regulaminu samorządu doktorantów i
statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (np. spotkanie, narada, konferencja,
szkolenie) może otrzymać następujące należności:
1) diety;
2) zwrot kosztów:
a) przejazdów,
b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej (wg załączonych biletów),
c) noclegów,
do wysokości jak przy podróżach służbowych pracowników.”
9) uchyla się załącznik nr 5;

10) uchyla się załącznik nr 6;
11) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego
zarządzenia;
12) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego
zarządzenia;
13) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego
zarządzenia;
14) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego
zarządzenia;
15) załącznik nr 7 otrzymuje oznaczenie Załącznik nr 5 w brzmieniu określonym w
załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
16) załącznik nr 8 otrzymuje oznaczenie Załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w
załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
17) załącznik nr 9 otrzymuje oznaczenie Załącznik nr 7 w brzmieniu określonym w
załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;
18) załącznik nr 10 otrzymuje oznaczenie Załącznik nr 8 w brzmieniu określonym w
załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;
19) załącznik nr 11 otrzymuje oznaczenie Załącznik nr 9 w brzmieniu określonym w
załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;
20) załącznik nr 12 otrzymuje oznaczenie Załącznik nr 10 w brzmieniu określonym w
załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia;
21) załącznik nr 13 otrzymuje oznaczenie Załącznik nr 11 w brzmieniu określonym w
załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.
§2
Tekst jednolity „Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi
pracowników, podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i
podróżami gości krajowych oraz zasad ich rozliczania” stanowiącej załącznik do zarządzenia
nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia „Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi
pracowników, podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i
podróżami gości oraz zasad ich rozliczania” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2021 r.
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