Poz. 37
ZARZĄDZENIE NR 1
DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie zwrotu kosztów podróży osobom przyjeżdżającym
na Wydział Geologii w charakterze recenzenta, promotora, członków komisji
w przewodach doktorskich, przewodach lub postępowaniach habilitacyjnych,
postępowaniach o nadanie tytułu profesora oraz osobom współpracującym
z Wydziałem Geologii

Na podstawie 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), zarządzam co następuje:
§1
Za koszty podróży rozliczane na zasadach przewidzianych niniejszym
Zarządzeniem uważa się w szczególności:
1) koszty przejazdu;
2) inne niezbędne uznane koszty odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
§2
1. Do osób nie osób niebędących pracownikami Wydziału Geologii, którym
zwrócone mogą być koszty podróży należą:
1) osoby przyjeżdżające na Wydział Geologii w charakterze recenzenta, promotora,
członków komisji w przewodach doktorskich, przewodach lub postępowaniach
habilitacyjnych, postępowaniach o nadanie tytułu profesora;
2) osoby współpracujące z Wydziałem Geologii;
3) osoby biorące udział w określonym przedsięwzięciu.
2. W odniesieniu do osób, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 i 2 koszty podróży
mogą być zwrócone pod warunkiem, że w umowie cywilno ‐ prawnej zostanie
zawarte postanowienie o zwrocie kosztów podróży.
3. W odniesieniu do osób, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 3 koszty podróży
mogą być zwrócone pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę Dziekan Wydziału
Geologii.
§3
Zwrot kosztów podróży, dla osób wymienionych w § 2 odbywa się na
następujących zasadach:
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1. Każda z wyżej wymienionych osób może odbyć podróż liniami PKP II klasa,
liniami autobusowymi lub innymi środkami transportu o równoważnej cenie
biletu i rozliczyć udokumentowane koszty podróży.
2. Diety wypłacane są według zasad przyjętych dla delegacji krajowych i mogą
obejmować pobyt jednodniowy.
3. Noclegi nie podlegają refundacji.
§4
Koszty podróży osób wymienionych w §2 ust. 1 pkt 1-3 mogą być rozliczane
na podstawie noty obciążeniowej wystawionej na: Uniwersytet Warszawski,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, NIP: 525-001-12-66, wraz
z załączonymi kopiami biletów lub faktur za przejazd.
§5
Rozliczenia kosztów podróży należy dokonać w terminie 14 dni od daty
zakończenia podróży.
§6
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dziekan Wydziału Geologii może
wyrazić zgodę na odbycie podróży według innych zasad niż zostały zapisane
w niniejszym Zarządzeniu.
§7
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
Dziekan Wydziału Geologii: E. Krogulec
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