
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2019; poz. 39 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 14 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 12 lutego 2019 r. 

 

w sprawie procedury zakupu biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych  

dla pracowników, doktorantów, studentów i gości zagranicznych  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kampusie toruńskim 

 

 

Na podstawie § 53 ust. 2 i ust. 4 pkt 6  Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 

dnia 22 października 2013 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2017, poz. 252 z późn. zm.) oraz § 17 

ust. 8 zarządzenia Nr 33 Rektora UMK z dnia 13 marca 2017 r. Regulamin Zamówień 

Publicznych w kampusie toruńskim (Biuletyn Prawny UMK z 2017 r., poz. 82) w związku z 

rozporządzeniem 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) 

 

 

z a r z ą d z a    s i ę,  co następuje: 

 

 

Rozdział 1 

Procedura zakupu biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych dla pracowników, 

doktorantów i studentów – zakup indywidualny 

 

§ 1 

1. Wyjeżdżający składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej, zwanym dalej „DWM”,  

zaakceptowany przez właściwego przełożonego wniosek o wyjazd za granicę zawierający: 

1) kosztorys; 

2) informację o przyznanych środkach finansowych na wyjazd; 

3) informację o wybranym środku transportu, terminie, trasie podróży i klasie; 

4) informację o zamiarze zakupu biletu we własnym zakresie. 

 

§ 2 

1. DWM sprawdza dostępność środków finansowych w odpowiednim dziale merytorycznym. 

2. Wyjeżdżający dokonuje zakupu biletu lotniczego, kolejowego lub autokarowego w biurze 

podróży lub bezpośrednio u przewoźnika. 

3. Wyjeżdżający dostarcza fakturę imienną do DWM. 

4. DWM dokonuje refundacji poniesionych kosztów po realizacji podróży. 
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Rozdział 2 

Procedura zakupu biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych dla pracowników, 

doktorantów i studentów – zakup za pośrednictwem DWM 

 

§ 3 

1. Wyjeżdżający składa w DWM zaakceptowany przez właściwego przełożonego wniosek o 

wyjazd za granicę zawierający: 

1) kosztorys; 

2) informację o przyznanych środkach finansowych na wyjazd; 

3) informację o zamiarze zakupu biletu przez DWM  

oraz zamówienie na zakup biletu wraz z informacją o wybranym środku transportu, terminie, 

trasie podróży i klasie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. 

 

§ 4 

1. DWM sprawdza dostępność środków finansowych w odpowiednim dziale merytorycznym. 

2. Zamówienia na zakup biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych przyjmowane są 

przez DWM do godz. 13 danego dnia. 

3. DWM dokonuje oszacowania wartości zamówienia oraz wpisuje zamówienie do rejestru 

zamówień publicznych. 

4. W zależności od wartości zamówienia, DWM wysyła zlecenie na zakup biletów do biura 

podróży w trybie transakcji bezpośredniej lub proceduje zamówienie w trybie ustawowym. 

5. Wyjeżdżający kontaktuje się z biurem podróży, gdzie dokonuje rezerwacji biletu zgodnie z 

danymi podanymi we wniosku. 

6. Biuro podróży dokonuje zakupu wybranego biletu i przesyła fakturę do DWM. 

7. Jeśli biuro podróży nie jest w stanie wykupić biletu dla danej osoby wyjeżdżającej w ramach 

podanego limitu, DWM informuje o tym zainteresowanego. W takim przypadku 

wyjeżdżający powinien wystąpić do dysponenta środków o zwiększenie limitu na zakup 

biletu. 

 

Rozdział 3 

Procedura zakupu biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych dla gości 

zagranicznych – zakup indywidualny 

 

§ 5 

Osoba zapraszająca gościa zagranicznego składa w DWM wniosek o jego przyjazd 

zaakceptowany przez przełożonego i dysponenta środków zawierający: 

1) kosztorys; 

2) informację o przyznanych środkach finansowych; 

3) informację o wybranym środku transportu, terminie, trasie podróży i klasie; 

4) informację o zwrocie kosztów podróży na zasadzie refundacji. 

 

§ 6 

1. Po zakończeniu wizyty do DWM wpływa formularz Request for Money Order, zgodnie ze 

wzorem określonym w załączniku do zarządzenia Nr 16 Rektora UMK z dnia 12 lutego  

2019 r. w sprawie organizowania i finansowania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 41) - wraz z 

wymaganymi załącznikami (tj. biletem elektronicznym lub blankietowym lub rachunkiem 

wystawionym na gościa). Formularz musi być podpisany przez gościa zagranicznego i 

dysponenta środków. 

2. DWM  dokonuje refundacji poniesionych kosztów. 
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Rozdział 4 

Procedura zakupu biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych dla gości 

zagranicznych – zakup za pośrednictwem DWM 

 

§ 7 

Osoba  zapraszająca gościa zagranicznego składa w DWM wniosek o przyjazd gościa 

zagranicznego zaakceptowany przez przełożonego i dysponenta środków zawierający: 

1) kosztorys; 

2) informację o przyznanych środkach finansowych; 

3) informację o zamiarze zakupu biletu przez DWM 

oraz zamówienie na zakup biletu wraz z informacją o wybranym środku transportu, terminie, 

trasie podróży i klasie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. 

 

§ 8 

1. DWM sprawdza dostępność środków finansowych w odpowiednim dziale merytorycznym. 

2. Zamówienia na zakup biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych przyjmowane są 

przez DWM do godz. 13 danego dnia. 

3. DWM dokonuje oszacowania wartości zamówienia oraz wpisuje zamówienie do rejestru 

zamówień publicznych. 

4. W zależności od wartości zamówienia, DWM wysyła zlecenie na zakup biletów do biura 

podróży w trybie transakcji bezpośredniej lub proceduje zamówienie w trybie ustawowym. 

5. Osoba wnioskująca o zaproszenie gościa zagranicznego kontaktuje się z biurem podróży, 

gdzie dokonuje rezerwacji biletu zgodnie z danymi podanymi we wniosku. 

6. Biuro podróży dokonuje zakupu wybranego biletu i przesyła fakturę do DWM, a bilet do 

osoby podróżującej. 

7. Jeśli biuro podróży nie będzie w stanie wykupić biletu dla gościa zagranicznego w ramach 

podanego limitu, DWM poinformuje o tym osobę wnioskującą o zaproszenie gościa 

zagranicznego. W takim przypadku osoba wnioskująca powinna wystąpić do dysponenta 

środków o zwiększenie limitu na zakup biletu. 

 

§ 9 

Za zgodą rektora przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do osób niebędących 

pracownikami, doktorantami i studentami Uniwersytetu. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2019 r. 

 

 

 

R E K T O R 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

 

 


