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DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 

rozliczanie należności i czasu pracy w 2018r. 
 

TERMIN: 

21 grudzień 2017 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RZESZÓW WOJWÓDZKI  
DOM KULTURY 
Ul. Stefana Okrzei 7 
CENA: 430 PLN 
PROMOCJA!!! 
330 PLN + 23% VAT 
DO 14.12.2017 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 
 
 

 
 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  –  radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada 
doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej 
przedsiębiorców, spółek prawa handlowego z zakresu prawa 
gospodarczego, cywilnego, prawa pracy.  
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

I.Kwestie wprowadzające: 
 

1. Podróż służbowa i jej znaczenie w przepisach prawa pracy oraz 
odrębności w definicji podróży służbowej kierowców.  

2. Podstawy prawne rozliczania podróży służbowych. 
3. Różnice pomiędzy podróżą służbową, a oddelegowaniem. 
4. Miejsce pracy. Właściwe określenie miejsca pracy, a podróż 

służbowa.  
5. Różnice pomiędzy podróżą służbową, a wyjazdem na szkolenie. 
6. Polecenie wyjazdu służbowego. Elementy konieczne oraz forma.   
7. Zagraniczne podróże służbowe- definicja, zakres i regulacje.   
 
II.Kwestie merytoryczne. Delegacje krajowe.  
 

1. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych: 
a) diety, 
b) koszty przejazdu (w tym problem płatnych autostrad i parkingów), 
c) ryczałty na jazdy lokalne, 
d) noclegi, 
e) inne wydatki. 
2. Wyliczanie diet za krajową podróż służbową. 
3. Czas pracy w delegacji, czyli część delegacji zaliczana do czasu 

pracy, część delegacji niezaliczana do czasu pracy, nadgodziny, 
okresy minimalnego wypoczynku, regulacje regulaminu pracy.  

4. Zasady dotyczące rozliczania delegacji krajowych. 
5. Dokumentowanie poniesionych wydatków powstałych z uwagi na 

delegację. 
6. Podróże służbowe osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych rozliczenia, obowiązek zwrotu kosztów 
związanych z wykonywaniem umowy a świadczenia z tytułu 
podróży, zapisy umowne wskazujące na wypłatę świadczeń, 
zwolnienia podatkowe i ubezpieczeniowe. 

7. Diety w podróżach służbowych przedsiębiorcy. 
 
III.Kwestie merytoryczne. Delegacje zagraniczne.  
 

1. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji 
zagranicznej: 

a) diety, 
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b) koszty przejazdów miejscowych i dojazdów, 
c) noclegi, 
d) inne wydatki. 
2. Czas pracy w zagranicznej podróży służbowej. 
a) rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej. 
b) czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy 

należy wliczyć do czasu pracy? 
c) odpoczynek po podróży służbowej 
d) nadgodziny w podróży służbowej - sposób ich rekompensowania.  
3. Zasady rozliczania delegacji zagranicznych.  
4. Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej - jaki kurs waluty do 

przeliczenia kosztów? 
5. Ujęcie w księgach rozliczenia zagranicznej delegacji pracownika 
 
IV.Kwestie praktyczne i rozliczeniowe, druki, dokumentacja.  
 

1. Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt 
uzyskania przychodu. Wydatki przedsiębiorcy w podróży służbowej 
a koszty uzyskania przychodów 

2. Podatek i składki ZUS od należności z tytułu podróży służbowej 
3. Rozliczenie delegacji służbowej na druku delegacji. 
4. Dwa wyjazdy służbowe w jednym dniu 
5. Opłaty za autostrady i miejsca parkingowe w podróży służbowej. 
6. Ujęcie w księdze podatkowej kosztów podróży służbowej 

pracownika. 
7. Przejazdy autostradami w ramach podróży służbowych 

przedsiębiorców i pracowników - wybrane zagadnienia podatkowe  
i ewidencja księgowa. 

8. Delegacja członków zarządu spółki kapitałowej - podatki, składki 
ZUS i ewidencja księgowa 
 

V. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


