
Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 81 Rektora ASP 

z dnia 14 listopada 2017 r. 

 

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA KALKULACJI KOSZTÓW WYJAZDU 

I. Dieta 

1. Osobie delegowanej za granicę przysługuje dieta w wysokości obowiązującej dla 

docelowego Państwa podróży zagranicznej, zgodnie z załącznikiem do 

Rozporządzenia Ministra Prac i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. 

W przypadku braku zapewnienia wyżywienia, należność z tytułu diet wynosi: 

1) za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości 

2) za niepełną dobę podróży zagranicznej przysługuje: 

a. do 8 godzin: 1/3 diety 

b. od 8 do 12 godzin: ½ diety 

c. ponad 12 godzin: dieta w pełnej wysokości 

2. Pracownikowi przysługuje 25% diety w przypadku, gdy strona zagraniczna zapewnia 

pracownikowi w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie. 

3. Kwotę diety należy zmniejszyć o koszt częściowo zapewnionego bezpłatnego 

wyżywienia: 

i. Śniadanie: 15% diety 

ii. Obiad: 30% diety 

iii. Kolacja: 30% diety 

W przypadku, gdy pracownik korzysta usługi hotelarskiej, w ramach której 

zapewniono wyżywienie (np. nocleg ze śniadaniem) należy również odliczyć 

z wysokości diety 15% 

4. W celu wyliczenia diet należy podać w kalkulacji: 

1) w przypadku podróży środkami komunikacji lądowej – datę oraz godzinę 

przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę oraz datę i godzinę 

przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju 

2) w przypadku podróży drogą powietrzną – datę oraz godzinę startu samolotu 

z ostatniego lotniska w kraju oraz datę o godzinę lądowania samolotu w drodze 

powrotnej w pierwszym lotnisku w kraju. 

3) w przypadku podróży drogą morską – datę i godzinę wyjścia statku (promu) 

z portu polskiego oraz datę i godzinę wejścia statku (promu) w drodze powrotnej 

do portu polskiego. 

 

II. Noclegi w czasie podróży zagranicznej 

1. Pracownik może ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w trakcie odbywania 

podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem – w granicach limitu 

określonego w poszczególnych państwach. W przypadku braku rachunku za nocleg 

pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości nieprzekraczającej 25% limitu.  

2. Zwrot kosztów za nocleg nie przysługuje na czas przejazdu. 

3. Nie należy doliczać kosztów noclegu do kalkulacji jeżeli strona zagraniczna zapewnia 

pracownikowi nocleg. 

 

III. Koszty podróży 

1. Do kalkulacji można doliczyć koszt przejazdu w zależności od środka transportu. 

Pracownik ma obowiązek sprawdzenia aktualnych cen biletów. 



2. Jeżeli pracownik zamiast korzystania z komunikacji zbiorowej będzie używać 

samochód osobowy nie będący własnością ASP w celu odbycia podróży zagranicznej 

- do kalkulacji należy doliczyć koszty podróży w wysokości 0,50 zł za każdy 

przejechany kilometr. Pracownik ma obowiązek samemu oszacować odległość, którą 

pokona. 

3. Do kalkulacji można doliczyć kwotę w wysokości jednej diety (wysokość diety 

określona dla danego kraju) w przypadku konieczności pokrycia kosztów dojazdu do 

i z dworca kolejowego, autobusowego czy portu lotniczego lub morskiego 

w miejscowości docelowej. Kwota ta taki dojazd nie przysługuje w przypadku 

korzystania z samochodu osobowego, o którym mowa powyżej. 

4. Jeżeli pracownik ponosi koszty dojazdu, o których mowa w powyżej wyłącznie 

w jedną stronę – do kalkulacji należy doliczyć kwotę w wysokości 50% jednej diety. 

5. Do kalkulacji można doliczyć koszty dojazdów środkami komunikacji miejskiej 

zbiorowej, o ile jest taka konieczność -  w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą 

dobę podroży. Kwota ta nie przysługuje w przypadku korzystania z samochodu 

osobowego, o którym mowa powyżej. 

 

IV. Inne wydatki związane z realizacją podróży służbowej 

1. Pracownik może umieścić w kalkulacji inne wydatki, które poniesie w związku 

z realizacją podróży służbowej, w tym m.in. 

1) Opłaty za bagaż 

2) Przejazd drogami płatnymi i autostradami 

3) Opłaty konferencyjne 

Pracownik sprawdza wysokość dodatkowych opłat we własnym zakresie. 

Pracownik powinien móc udokumentować poniesione koszty. 


