
   

INFORMATOR SENATORA 

Zagraniczne podróże służbowe 
Delegowanie do odbycia zagranicznej podróży służbowej jest związane z wykonywaniem mandatu senatora 

i finansowane z budżetu Kancelarii Senatu.  

1) Organizacja wyjazdu służbowego 

Organizacją służbowych podróży zagranicznych senatorów zajmują się pracownicy Biura Spraw 

Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu wskazani przez dyrektora Biura (sekretariat 

BSMUE, pok. 298, bud. B). 

Po uzyskaniu zgody Marszałka Senatu (wniosek wyjazdowy: zał. nr 3), Biuro Spraw Międzynarodowych i 

Unii Europejskiej Kancelarii Senatu podejmuje kroki organizacyjne mające na celu przygotowanie wyjazdu: 

 zgłasza stronie zapraszającej udział delegowanego senatora w konferencji, 

spotkaniu bądź uroczystościach, 

 dokonuje rezerwacji hotelowej, 

 dokonuje zakupu biletu lotniczego lub kolejowego, 

 ubezpiecza senatora, 

 ewentualne rezerwuje lokalny transport samochodowy dla senatora, 

 wystawia zapotrzebowanie na dewizy będące podstawą do wypłaty senatorowi należnych mu diet. 

Diety senator pobiera przed wyjazdem w kasie Kancelarii Senatu.  

Bilet lotniczy dla senatora na trasie międzynarodowej może zostać zakupiony wyłącznie przez Biuro Spraw 

Międzynarodowych i Unii Europejskiej. Biuro dokonuje zakupu u agenta lotniczego, z którym Kancelaria 

Senatu związana jest długoterminową umową (agent wybierany jest w drodze postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego).  

Dokumenty niezbędne do odbycia podróży senator pobiera przed wyjazdem z Biura Spraw 

Międzynarodowych i Unii Europejskiej (np. potwierdzenie rezerwacji hotelowej, kartę ubezpieczeniową, 

paszport dyplomatyczny). Pobraną kartę ubezpieczeniową i paszport dyplomatyczny należy zwrócić do 

Biura po powrocie do kraju. 
 

2) Paszport dyplomatyczny 

Senatorowi w trakcie podróży służbowej poza granicami kraju przysługuje zgodnie z Ustawą o 

dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. paszport dyplomatyczny. Jest on wydawany na czas 

wyjazdu ze składnicy paszportowej znajdującej się w Biurze Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej 

na podstawie zgody Marszałka Senatu. Paszporty dyplomatyczne i służbowe MSZ zwracane są do miejsca 

przechowywania w terminie 14 dni od daty przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej po powrocie z 

podróży służbowej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie trybu i miejsca 

przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych). Miejscem właściwym do przechowywania paszportów dyplomatycznych senatorów jest 

składnica paszportowa mieszcząca się w Biurze Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii 

Senatu. Informacja na temat dotrzymania terminu zwrotu paszportu dyplomatycznego do składnicy jest 

zamieszczana na wniosku wyjazdowym senatora przy następnej, planowanej podróży zagranicznej.  

Legitymowanie się paszportem dyplomatycznym nie oznacza bycia objętym immunitetem 

dyplomatycznym. Immunitet dyplomatyczny przysługuje dyplomatom podczas pobytu na placówce, w 

kraju w którym są akredytowani oraz w czasie podróży w celu jej objęcia. 

 

 



   

3) Należności przysługujące z tytułu służbowej podróży zagranicznej 

Z tytułu służbowej podróży zagranicznej senatorom przysługują diety w wysokości określonej w 

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

tytułu podróży służbowej. Senatorowie otrzymują zaliczkę na pokrycie kosztów zakwaterowania rozliczaną 

po powrocie do kraju na podstawie rachunku hotelowego oraz tzw. dietę pobytową na pokrycie kosztów 

wyżywienia i inne drobne wydatki, powiększoną o 75% na podstawie Uchwały Prezydium Senatu z dnia 1 

lipca 1996 r. W przypadku, gdy wyżywienie jest w części lub w całości zapewniane przez stronę 

zapraszającą albo mieści się w cenie hotelu, dokonuje się odpowiednich potraceń. W związku ze 

zwiększeniem wysokości diet pobytowych na podstawie w/w uchwały senatorom nie przysługują 

dodatkowe środki na pokrycie kosztów dojazdów z i na lotnisko (dworzec kolejowy), usług bagażowych 

oraz przejazdów na miejscu (po mieście). W przypadku nie przedstawienia rachunku hotelowego 

senatorowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu hotelowego. 

Z tytułu podróży służbowej poza granice kraju samochodem stanowiącym własność senatora (zał. nr 2), 

przysługuje zgodnie z Uchwałą Prezydium Senatu z dnia 18 stycznia 1999 r. zwrot kosztów na odcinku poza 

granicami kraju, według stawek za 1 km przebiegu przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 

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

zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

Stawki powiększa się o 50%.  

Rezerwacje hotelowe dla senatorów udających się w służbową podróż zagraniczną są dokonywane zgodnie 

z limitami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w 

sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W wyjątkowych sytuacjach (np. braku miejsc lub narzucenie 

hotelu przez organizatorów konferencji), za zgodą Szefa Kancelarii Senatu, rezerwacja może zostać 

dokonana według wyższej stawki.  

Każdy senator, który udaje się w służbową podróż zagraniczną jest ubezpieczony od kosztów leczenia oraz 

następstw nieszczęśliwych wypadków. Przed podróżą senator otrzymuje kartę ubezpieczeniową. Na karcie 

widnieje numeru polisy oraz data jej ważności, a także numer telefonu do centrum alarmowego 

ubezpieczyciela. W przypadku zdarzenia losowego, należy możliwie najszybciej skontaktować telefonicznie 

z centrum alarmowym, którego przedstawiciel udzieli senatorowi wskazówek dalszego postępowania. 

 

4) Rozliczanie służbowych podróży zagranicznych: 

Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej powinno nastąpić w ciągu 14 dni od momentu powrotu do 

Polski. Rachunki oraz wypełnione oświadczenie (trzecia strona wniosku wyjazdowego) należy przedstawić 

w Biurze Finansowym.  Również w terminie 14 dni od powrotu z służbowej podróży zagranicznej należy 

zwrócić paszport dyplomatyczny do składnicy paszportowej w Biurze Spraw Międzynarodowych i Unii 

Europejskiej oraz złożyć sprawozdanie z podróży – pisemnie wnioskującemu o wyjazd (tj. 

przewodniczącemu komisji, delegacji stałej lub grupy bilateralnej), z kopią do wiadomości Marszałka 

Senatu, lub ustnie na najbliższym posiedzeniu delegującej komisji.  

W przypadku rezygnacji z zagranicznej podróży służbowej, na którą Marszałek Senatu udzielił już formalnej 

zgody, senator zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o powodzie rezygnacji (załącznik nr 3). 

 

 

 

 



   

Załączniki: formularze wniosków wyjazdowych 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ……………….                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 1 

WNIOSEK WYJAZDOWY SENATORA 
Część I: Informacje dotyczące planowanego wyjazdu 

1.  Nazwa instytucji zapraszającej  

2.  Cel wyjazdu  

3.  Kraj / Miasto docelowe  

4.  Kraje tranzytowe (noclegi)  

5.  Termin wyjazdu  

6.  Termin powrotu  

7.  Program przedstawiony przez 
organizatorów 

przedstawiam  
w załączeniu 

  
w celu rozliczenia delegacji 

przedstawię po powrocie 

  

    

    

8.  Środek transportu  (w przypadku podróży 

samochodem stanowiącym własność senatora, 
należy wypełnić załącznik nr 1 do I części 
wniosku)  

 

9.  Koszty podróży pokryje  

10.  
Koszty zakwaterowania pokryje 
(ilość noclegów)  

11.  Koszty wyżywienia pokryje  

12.  Inne wydatki niezbędne do realizacji 
celu wizyty 

 

13.  Imię i nazwisko senatora 

 

 
   

Oświadczam, że zapoznałem się z planowanymi kosztami 

wyjazdu. Zobowiązuję się do ich rozliczenia, zwrotu 

paszportu dyplomatycznego w terminie 14 dni od daty 

powrotu do Polski oraz złożenia sprawozdania  

z wyjazdu.  

  
(data i podpis senatora) 

14.  Skład delegacji  
 

15.  Język roboczy podczas spotkania  

16.  Czy organizatorzy zapewniają 
tłumaczenie TAK  NIE  (niepotrzebne skreślić) 

17.  Znajomość języków obcych 
delegowanych 

 

18.  Wykorzystanie paszportu 
dyplomatycznego TAK  NIE  (niepotrzebne skreślić) 

19.  Dodatkowe informacje (np. osoby 
towarzyszące) 

- 



   

VERTE 



   

20.  Przewidywane koszty wyjazdu delegacji 

 

kwota w 

walucie
kwota w zł

Koszt transportu -- 0,00

Koszt hotelu 0 0 osób

(po 0,00 €

Diety pobytowe Łączna liczba należnych diet pełnych: 0 0,00 € 0,00

pomniejszonej łącznie o stawki za:
– 0
– 0
– 0

Inne koszty

sporządził: L. Biera; KOSZTY 

RAZEM: 0,00 zł

0,00 €

Opis kosztu

--

/ osobę / dobę)*

noclegów dla

 *  Kwota limitu na nocleg wynosi:

0,00 € 0,00

 
2014-12-18obliczenia wg kursu z dnia:

śniadań

kolacji
obiadów

 
 

21.  Adnotacje BSMUE dot. 
paszportu dyplomatycznego 

 znajduje się w składnicy BSMUE 

 pobrany, termin zwrotu:………………… 

22.  Uzasadnienie niezbędności 
realizacji wyjazdu 

 Zwracam się z prośbą o zgodę na wyjazd 
(data i podpis Przewodniczącego Komisji) 

23.  Uwagi  
 
 
 

24.  Decyzja Marszałka Senatu  
 
 
 
 
 

(data i podpis) 

25.  Zmiany w planowanym 
wyjeździe (dotyczy 
punktu / ów nr …………..  

…………………………… 

……………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data i podpis Szefa Kancelarii Senatu) 
 



   

 

WNIOSEK WYJAZDOWY SENATORA 
Część II:  Informacje dotyczące rozliczenia wyjazdu 

 

 

SENATOR RP …………………….. 
 

1.  Kraj / Miasto docelowe  

2.  Termin wyjazdu  

3.  Termin powrotu  

4.  Środek transportu  

5.  Oświadczam, że 
zrealizowałem/am wyjazd 
zgodnie z I częścią 
wniosku wyjazdowego* 

 

 

TAK  NIE   

 

 

  

podpis wyjeżdżającego 
 

6.  Zgłaszam następujące 
zmiany w stosunku do 
pierwotnych założeń 
(zmiana daty/godziny 
wyjazdu/powrotu do Polski, 
w przypadku przejazdu 
samochodem prywatnym 
zmiana daty i godziny 
przekroczenia granicy oraz 
trasy przejazdu i całkowitej 
liczby kilometrów, zmiana 
ceny hotelu, liczby 
posiłków)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
podpis wyjeżdżającego 

 
 

 

* należy zaznaczyć właściwy kwadrat 
  



   

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

SENATOR JAN KOWALSKI 
 

WNIOSEK SENATORA O PRZYZNANIE RYCZAŁTU 

NA POKRYCIE KOSZTÓW PODRÓZY SAMOCHODEM  

STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ SENATORA 

I. Informacje dotyczące planowanego wyjazdu (wypełnia wnioskodawca) 

26.  Cel wyjazdu  

27.  Kraj / Miasto docelowe  

28.  Trasa przejazdu   

29.  Całkowita liczba kilometrów (w obie strony)  

30.  Data wyjazdu  

31.  Miejsce, data i godzina przekroczenia granicy  

32.  Data powrotu  

33.  Miejsce, data i godzina przekroczenia granicy  

34.  Marka pojazdu, poj. skok. silnika  

35.  Numer rejestracyjny  

36.  Dodatkowe informacje (np. osoby 

towarzyszące) 
 

37.  
Zwracam się z prośbą o zgodę  

na odbycie podróży zagranicznej samochodem. 

Oświadczam, że samochód ten jest moją własnością. 

 

 

 

 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

II. Przewidywane koszty wyjazdu (wypełnia pracownik BSMUE wg części I) 

38.  Kalkulacja ryczałtu za przejazd samochodem   

39.  
Przewidywane koszty wyjazdu w przypadku 

przejazdu samochodem  

(ryczałt, noclegi, diety) 

 

40.  

Przewidywane koszty wyjazdu w przypadku   

podróży samolotem (bilet, noclegi, diety) 

Maksymalne*:  ł 

Minimalne**:   

Sporządził: A. Nowak, dnia             

Podpis Dyrektora Biura:  

 

 

* uwzględniające maksymalny możliwy koszt zakupu biletu lotniczego, kurs waluty na dzień sporządzenia 

wniosku 

** uwzgledniające cenę biletu lotniczego na dzień sporządzenia kalkulacji, kurs waluty na dzień sporządzenia 

wniosku  



   

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

 

Dotyczy wyjazdu  ................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

w dniach  .............................................................................................................................  

 

 

 

Oświadczenie 

o powodach rezygnacji z wyjazdu zagranicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data   …………………….                                           Podpis …………………………….                        

. 

 

Koszty bezzwrotne Kancelarii Senatu 

 

Bilet: ………………………......................... 

Rezerwacja hotelowa: …………………..... 

Inne: ………………………………………. 

Dyrektor BSMUE: ………………………... 

 


