
 

Rules for reimbursement of travel expenses 

THE 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE  

17-20 September 2019 

LUBLIN, POLAND 

Reimbursement of bus/train/plane travel expenses: 

1. Reimbursement will be paid on the base of tickets (originals or copies) used by the 

participant to travel to/from the conference. 

2. Go ticket shall be dated no later than the conference opening date and return ticket shall 

be dated on the last day of the conference or a day after the last day. 

3. Maximum amount of reimbursement (reduced by costs of bank transfer cost) is set to: 

 for participants from Poland – 200 PLN, 

 for participants from Ukraine – 400 PLN, 

 for participants from other countries – 1200 PLN. 

4. The reimbursement form is available at: https://eepgtech.urk.edu.pl/ 

 

Reimbursement of own car travel expenses: 

1. Participants travelling to the conference by a private passenger car will receive the 

reimbursement of travel expenses according to mileage logbook given to the conference. 

2. The cost of travel will be calculated using the mileage rate as described in the Ordinance 

of the Minister of Infrastructure of 25 March 2002 on defining and reimbursing costs of 

using cars, motorcycles and mopeds not being employer property for company purposes 

(Dz. U. Nr 27 poz. 271 and its subsequent amendment). 

3. Maximum amount of reimbursement (reduced by costs of bank transfer cost) is set to: 

 for participants from Poland – 200 PLN, 

 for participants from Ukraine – 400 PLN, 

 for participants from other countries – 1200 PLN. 

4. The reimbursement form is available at: https://eepgtech.urk.edu.pl/ 

Reimbursement will be paid by transfer to a given bank account no later than 30 days after 

submitting the duly completed Reimbursement form and participant go and return tickets 

(original or copies) or mileage logbook to the organizer  

The above mentioned documents shall be submitted to the conference secretary or sent by 

mail to the organizer: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji  

ul. Leszczyńskiego 7  

20-069 Lublin  

Poland 

  



 

Zasady zwrotu kosztów podróży 

THE 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE  

17-20 September 2019 

LUBLIN, POLAND 

Zwrot kosztu biletów (autobus/pociąg/samolot): 

1. Refundacja kosztów nastąpi po wypełnieniu formularza zwrotu kosztów podróży oraz po 

otrzymaniu przez organizatora oryginałów lub kopii biletów potwierdzających 

przejazdy/przeloty uczestnika konferencji. 

2. Bilet dojazdowy musi być z datą poprzedzającą lub przypadającą na dzień rozpoczęcia 

konferencji, a bilet powrotny z datą po zakończeniu konferencji. 

3. Zwrot kosztów podróży nastąpi do maksymalnej kwoty określonej poniżej, 

pomniejszonej o koszty opłat bankowych: 

- dla osób przyjeżdzających z Polski – 200 PLN, 

- dla osób przyjeżdżających z Ukrainy – 400 PLN, 

- dla osób przyjeżdżających z innych krajów – 1200 PLN. 

4. Formularz zwrotu kosztów podróży jest dostępny na stronie https://eepgtech.urk.edu.pl/ 

Zwrot kosztów podróży samochodem osobowym: 

1. Osoby przyjeżdżające samochodem osobowym na konferencję, otrzymają zwrot kosztów 

podróży w oparciu o wypełniony formularz zwrotu kosztów podróży z kartą ewidencji 

przebiegu pojazdu. 

2. Koszt podróży samochodem osobowym obliczony zostanie zgodnie ze stawkami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.). 

3. Zwrot kosztów podróży nastąpi do maksymalnej kwoty określonej poniżej, 

pomniejszonej o koszty opłat bankowych: 

- dla osób przyjeżdzających z Polski – 200 PLN, 

- dla osób przyjeżdżających z Ukrainy – 400 PLN, 

- dla osób przyjeżdżających z innych krajów – 1200 PLN. 

4. Formularz zwrotu kosztów podróży jest dostępny na stronie https://eepgtech.urk.edu.pl/ 

Zwrot poniesionych kosztów podróży odbędzie się w formie przelewu na konto wskazane 

przez uczestnika konferencji  w terminie do 30 dni po złożeniu u organizatora konferencji 

poprawnie wypełnionego formularza zwrotu kosztów podróży oraz oryginałów lub kopii 

biletów, albo wypełnionej karty ewidencji przebiegu pojazdu. 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie konferencji lub przesłać pocztą 

na adres organizatora konferencji:  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji  

ul. Leszczyńskiego 7  

20-069 Lublin  

Polska 



 

REIMBURSEMENT FORM / FORMULARZ ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY 

THE 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE  

17-20 September 2019 

LUBLIN, POLAND 

 

1. Name and surname / Imię i nazwisko:………………………………………………… 

2. Mean of transport (tick the appropriate) / Środek transportu (zaznaczyć 

właściwy): 

Bus / Autobus              Train / Pociąg               Plane / Samolot 

Ticket price in total / Koszty zakupu biletów……………Currency / Waluta…………… 

 (in words / słownie: ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..) 

  Passenger car / Samochód osobowy 

 

Owner of the car / Właściciel pojazdu............................. 

Registration numer of the car / Numer rejestracyjny pojazdu………………………….. 

Engine capacity / Pojemność silnika………………… 

 

 

MILLEAGE LOGBOOK / EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU 

 

No. / 
Nr 

Date of 
departure / Data 

wyjazdu 
 

Route details 
(from – to) / Opis trasy 
wyjazdu (skąd – dokąd) 

Number of travelled 
kilometres / Liczba 

przejechanych 
kilometrów 

1 2 3 4 

1.     

2.     

 

 

 

 

  



 

3. Please transfer the reimbursement to the account / Proszę o zwrot należności na 

rachunek bankowy:: 

IBAN: ………………………….……… SWIFT: ……………………………………… 

Number of the bank account / Numer rachunku bankowego: 

       

Name and surname of the account owner / Dane właściciela rachunku 

……………………………………………………………………….. 

Address of the account owner / Adres właściciela rachunku 

……………………………….………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Financial source of reimbursement: Polish National Agency for Academic Exchange 

(NAWA) under the „International Academic Partnership” programme. 

Źródło finansowania podróży służbowej: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

(NAWA) w ramach programu pt. „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” 

 

 

………………………..      …..…………………………..…… 

Place, date /                              Signature of the conference  

Miejscowość, data                  participant / Podpis uczestnika 

 

To be completed by the organizer / Wypełnia organizator: 

Calculation of the reimbursement of passenger car travel / Wyliczenie wysokości zwrotu za 

przejazd samochodem osobowym: 

Number of 
travelled km / 

Liczba 
przejechanych  km 

Rate per 1 
kilometre / 

Stawka 
za 1 km 

przebiegu 

Amount 
(1) x (2) / 
Wartość 
(1) x (2) 

Reimbursement 
amount (amount from 

column 3, no more than 
amount defined in rules 

for reimbursement) 
Wysokość zwrotu 
(wartość kolumny 3, nie 

więcej niż stawki 
maksymalne wskazane w 

zasadach zwrotów) 

Zł gr zł gr 

1 2 3 4 

 
 

   
 

 

 


