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Informacje ogólne i obieg dokumentu 
Business trip jest modułem Intranetu, który pozwala na tworzenie wniosków podróży biznesowej. Jest to elektroniczna, 

internetowa wersja standardowego obiegu dokumentów procedury dla podróży biznesowych. 

Wniosek podróży biznesowej tworzony jest przez podróżnego, który określa cel i powód podróży służbowej (z opisem 

dodatkowych aspektów). Dział administracji przegląda wniosek i dodaje propozycje dla podróży. Propozycje przechodzą 

proces akceptacji przez podróżnego, po czym wniosek jest kierowany do akceptacji przez kierownictwo. 

Aby rozpocząć korzystanie z intranetowego modułu business trip, wykorzystaj menu Intranetu z lewej strony, w którym 

znajduje się „Business Trip”. 

 

Moduł business trip informuje wszystkich użytkowników za pomocą e-mail odnośnie następnego kroku. 

 

 

W celu ułatwienia obsługi modułu, na każdej liście dokumentów podróży biznesowych (business trip) znajdują się niewielkie 

ikony informacyjne „i” przy statusach dokumentów. Status dokumentu znajduje się na liście w kolumnie „Status”.  

Po kliknięciu na ikonę pojawia się diagram, który przedstawia całkowity obieg dokumentu podróży biznesowej wraz 

z zaznaczeniem kolorem żółtym aktualnego kroku. W tym przypadku Podróżny oczekuje na przygotowanie propozycji przez 

Dział Administracji. 

 

Przycisk „i” widoczny jest na każdym widoku zawierającym listę dokumentów podróży służbowej, np. „Lista moich BT”. 
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Obieg dokumentu 
Poniżej przedstawiony jest diagram obiegu wniosku podróży służbowej. W obiegu bierze udział 5 grup użytkowników: 

- podróżni, pracownicy wyruszający na podróż służbową 

- dział administracji, który zajmuje się aspektami związanymi z transportem, zakwaterowaniem, itp. 

- menadżerowie, którzy dokonują akceptują wnioski podróży oraz raporty z podróży 

- prezes, który dokonuje akceptacji wniosku podróży międzynarodowej 

- dział księgowości, który wykonuje korektę raportu z podróży 
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Tworzenie nowego wniosku business trip 
W celu stworzenia nowego wniosku podróży służbowej należy użyć menu intranetu – Business Trip, a następnie kliknąć na 

„Stwórz wniosek BT”. 

 

 

Kliknięcie w ten przycisk spowoduje otworzenie widoku tworzenia wniosku podróży służbowej. Część informacji w tym 

widoku jest wymagane do pomyślnego utworzenia wniosku – te informacje zostały zaznaczone pomarańczową kreską pod 

wymaganymi polami. Reszta informacji nie jest wymagana do utworzenia wniosku w tym systemie. 

 

Informacje wymagane do utworzenia wniosku podróży służbowej: 

 Data rozpoczęcia/zakończenia podróży służbowej – kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie podróży 

 Miejsce docelowe podróży/Miasto – główny kraj docelowy dla tej podróży oraz główne miasto docelowe 

 Czy udział Działu Administracji jest potrzebny? 

Nie – nie są potrzebne propozycje dla kosztów (transport, nocleg, itd.) i można pominąć udział DziałAdministracji,  

Tak – skutkuje dodaniem linii przycisków na dole formularza z możliwością dodania lotu, pociągu, zakwaterowania, 

wynajmu samochodu lub innych kosztów: 

 
 Cel podróży służbowej – wybierz z listy opcję, która odzwierciedla cel podróży służbowej 

 Opis celu podróży służbowej – wprowadź opis celu podróży, np. nazwę szkolenia, rodzaj problemu, itp. 

 Prywatny samochód – „tak” lub ”nie” – po wybraniu opcji „tak” możesz poniżej wybrać samochód z listy 

Informacje opcjonalne (nie są wymagane): 

 Wypłata zaliczki/Rodzaj płatności – w przypadku, gdy potrzebna jest zaliczka, określ kwotę zaliczki i walutę (możesz 

też określić przyczynę); po wpisaniu danych w polu „Wypłata zaliczki” płatność automatycznie zmieni się na przelew 

oraz konieczne będzie wprowadzenie numeru konta bankowego 

 Refakturowanie – zaznacz to pole w przypadku pewności, że podróż służbowa będzie refakturowana na inną firmę, 

po zaznaczeniu pola wymagane jest wprowadzenie kilku informacji o tej firmie 

 Dodaj lot / Dodaj pociąg / Dodaj zakwaterowanie / Dodaj wynajem samochodu / Dodaj inne koszty – są opisane 

osobno poniżej, w niektórych przypadkach dokładniejsze opisanie planu podróży może być pomocne. Każdy przycisk 

może być użyty więcej niż raz (przyciski są dostępne, gdy wybrano udział Działu Administracji jako potrzebny). 
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Dodaj lot 
W przypadku, gdy chcesz określić lot, użyj przycisku Dodaj lot, który otworzy następujący formularz:  

 

Wymagane pola: 

 Lot z/do – określ miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży lotniczej 

 Wyjazd/Przyjazd – planowany czas rozpoczęcia i zakończenia podróży lotniczej 

Czas nieokreślony – zaznacz, jeżeli nie chcesz określać godziny wylotu/przylotu – wybór godziny będzie niedostępny 

Pamiętaj! Używanie czasu lokalnego dla czasu wylotu i przylotu jest ogólnie przyjętym standardem. 

Opcjonalne pola: 

 Szczegóły podróży lotniczej – użyj tego pola, aby wprowadzić informacje związane z lotem – przewoźnik, 

wymagania lub inne informacje, które mogą być pomocne 

 Cena biletu – w przypadku dodawania szczegółowej opcji lotu, użyj tego pola, aby podać cenę lotu – użyj pola 

„szczegóły podróży lotniczej” lub opcji „Uwagi”, aby podać źródło ceny 

 Waluta – w przypadku podania ceny biletu, wymagane też jest wybranie waluty 

 Uwagi – użyj tej opcji do podania jakiejkolwiek informacji związanej z lotem, np. „dowolna opcja lotu, która pozwoli 

mi dotrzeć na konferencję” 

Dodatkowe opcje: 

 Dodaj nową linię – zielony przycisk ze znakiem „+” z lewej strony – dodaje nową linię (relację) 

 Usuń linię – czerwony przycisk ze znakiem „x” z lewej strony – usuwa linię, przy której jest ten przycisk 

 Usuń – czerwony przycisk ze znakiem „x” z prawej strony – usuwa całą opcję lotu 

Pamiętaj! W dolnej części opcji lotu znajduje się „Limit ceny biletu”, który jest wyświetlany względem wybranego 

docelowego państwa podróży służbowej. 

Formularz dodawania opcji lotu pozwala na dodanie jednej lub większej liczby relacji. W celu dodaniu relacji (nowa linia), 

użyj zielonego przycisku „+” z lewej strony. Po dodaniu linii można ją usunąć czerwonym przyciskiem „x” z lewej strony. 
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Używanie kilku linii pozwala na dokładne opisanie Twojej propozycji. 

 

Wiele linii można wykorzystać także do opisania propozycji powrotu. 

 

 

Dodawanie podróży pociągiem 
W przypadku, gdy chcesz określić podróż pociągiem, użyj przycisku Dodaj pociąg, który otworzy następujący formularz: 

 

Wymagane pola: 

 Z/Do – określ miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży pociągiem 

 Wyjazd/Przyjazd – planowany czas rozpoczęcia i zakończenia podróży pociągiem  

Czas nieokreślony – zaznacz, jeżeli nie chcesz okreslać godziny wyjazdu/przyjazdu– wybór godziny będzie 

niedostępny 

Opcjonalne pola: 

 Cena biletu – w przypadku dodawania szczegółowej opcji podróży pociągiem, użyj tego pola, aby podać cenę 

przejazdu – użyj opcji „Uwagi”, aby podać źródło ceny 

 Waluta – w przypadku podania ceny biletu, wymagane też jest wybranie waluty 

 Uwagi – użyj tej opcji do podania jakiejkolwiek informacji związanej z przejazdem pociągiem 

Dodatkowe opcje: 

 Usuń – czerwony przycisk ze znakiem „x” z prawej strony – usuwa całą opcję przejazdu pociągiem 

Pamiętaj! W dolnej części opcji pociągu znajduje się „Limit ceny biletu”, który jest wyświetlany względem wybranego 

docelowego państwa podróży służbowej. 
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Dodawanie noclegu 
W przypadku, gdy chcesz określić zakwaterowanie, użyj przycisku Dodaj zakwaterowanie, to otworzy następujący 

formularz: 

 

Wymagane pola 

 Lokalizacja (miasto) – miejsce, w którym ma zostać zapewnione zakwaterowanie 

 Zameldowanie/Wymeldowanie – planowane ramy czasowe zakwaterowania w hotelu  

Opcjonalne pola: 

 Nazwa hotelu – podaj nazwę proponowanego hotelu 

 Koszt całkowity – podaj koszt całkowity pobytu w hotelu (za wszystkie dni) 

 Waluta – w przypadku podania ceny zakwaterowania, wymagane jest też wybranie waluty 

 Darmowy parking, Darmowy internet, Ze śniadaniem – zaznacz opcje wymagane przez Ciebie 

 Uwagi – użyj tej opcji do podania jakiejkolwiek informacji związanej z zakwaterowaniem 

Dodatkowe opcje: 

 Usuń – czerwony przycisk ze znakiem „x” z prawej strony – usuwa to zakwaterowanie 

Pamiętaj! W dolnej części opcji zakwaterowania znajduje się „Limit kosztów zakwaterowania”, który jest wyświetlany 

względem wybranego docelowego państwa podróży służbowej oraz liczby dni/noclegów. 

Dodawanie wypożyczenia auta 
Jeżeli chcesz wypożyczyć auto w trakcie podróży, wciśnij przycisk Dodaj wynajem samochodu. 

 

Wymagane pola: 

 Lokalizacja wypożyczenia/zwrotu samochodu – gdzie chcesz odebrać auto oraz gdzie je zostawić 

 Data wypożyczenia/zwrotu – określ dzień wypożyczenia pojazdu oraz dzień jego zwrotu  

Czas nieokreślony – zaznacz, jeżeli nie chcesz określać godziny wypożyczenia/zwrotu – wybór godziny będzie 

niedostępny 

Opcjonalne pola: 

 Koszt całkowity – jeżeli znasz całkowitą cenę za wypożyczenie auta, możesz ją podać w tym polu 

 Waluta – w przypadku podania ceny za wypożyczenie auta, wymagane jest też wybranie waluty 

 Uwagi – użyj tej opcji do podania jakiejkolwiek informacji związanej z wypożyczeniem auta 

Dodatkowe opcje: 
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 Usuń – czerwony przycisk ze znakiem „x” z prawej strony – usuwa ten wynajem samochodu 

Dodawanie innych kosztów 
Jeżeli planowane jest poniesienie kosztu innego typu, użyj przycisku Dodaj inne koszty. 

 

Wymagane pola: 

 Nazwa – nazwa tego kosztu, można umieścić krótki opis tego kosztu  

Opcjonalne pola: 

 Płatne przez – wybierz kto opłaci koszt – np. (1) wybierasz się na konferencję i oczekujesz, że opłata wejściowa 

zostanie z góry zapłacona przez Pracodawcę, (2) odbędzie się kolacja z partnerem bizesowym i zamierzasz zapłacić 

gotówką – w związku z tym wprowadzisz zapytanie o zaliczkę 

 Cena – jeżeli znasz cenę za ten koszt, możesz ją podać tutaj 

 Waluta – w przypadku podania ceny, wymagane jest też wybranie waluty 

 Uwagi – użyj tej opcji do podania jakiejkolwiek informacji związanej z tym kosztem  

Dodatkowe opcje: 

 Usuń – czerwony przycisk ze znakiem „x” z prawej strony – usuwa ten koszt 

Prywatny samochód 
Możesz wybrać opcję „tak”, gdy zezwalasz/chcesz użytkować swój prywatny samochód w trakcie tej podróży służbowej. Po 

zaznaczeniu opcji „tak” pojawi się poniżej lista Twoich pojazdów dodanych do systemu. Jeżeli nie ma na liście pojazdu, który 

chcesz wybrać, skontaktuj się z działem administracji. 

Poprawa wniosku business trip 
Twój wniosek podróży biznesowej może być cofnięty przez kierownictwo do poprawy. W takim wypadku konieczne będzie 

naniesienie poprawek (zgodnie z zaleceniami kierownictwa) i ponowne wysłanie wniosku do działu administracji. 

Poprawa wniosku podróży biznesowej wygląda dokładnie tak samo jak tworzenie wniosku – jedyną różnicą jest to, że w tym 

wypadku będą już dane, które były wcześniej wprowadzone w poprzednich krokach. 
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Tworzenie propozycji dla wniosku business trip 
Dział administracji otrzymuje e-mail z informacją, że został dodany nowy wniosek podróży służbowej – ten e-mail zawiera 

odnośnik (link), który może zostać użyty, aby wejść w widok dodawania propozycji do wniosku. 

Innym sposobem wejścia na widok tworzenia propozycji, jest kliknięcie „Lista wszystkich BT” w menu Intranetu: 

 

To spowoduje otworzenie listy wszystkich wniosków podróży służbowych. Przy wnioskach, które oczekują na stworzenie 

propozycji widoczny jest przycisk „Dodaj propozycje” z prawej strony, natomiast status tego wniosku to „Nowy”. 

 

Po kliknięciu na “Dodaj propozycje” ukaże się formularz, który jest podzielony na 3 części. 

Twoim zadaniem jest przygotowanie propozycji dla podróżnego. Spróbuj zrozumieć wszystkie aspekty i życzenia, które 

podróżny zawarł w tym wniosku podróży służbowej. Twoja propozycja powinna być zgodna z zasadami firmowymi, a także 

interesująca dla podróżnego. 
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Powyższy obraz przedstawia 3 części fomularza tworzenia propozycji: 

1. Pierwsza część zawiera informacje wygenerowane automatycznie – numer wniosku, informacje o podróżnym oraz 

datę stworzenia tego wniosku. 

2. Druga część jest częściowo wypełniana przez podróżnego – miejsce docelowe, daty rozpoczęcia i zakończenia, 

przyczyna podróży, zaliczka oraz dane do refakturowania. Dodatkowo automatycznie wstawiana jest tam informacja 

o wysokości diety dla wybranego miejsca docelowego.  

W tej części można dokonać: 

o Modyfikacji celu podróży służbowej  

o Zmiany ustalenia odnośnie wykorzystania prywatnego samochodu 

o Modyfikacji ustalenia refakturowania – w przypadku zaznaczania tej opcji konieczne jest wypełnienie 

danych, które pojawią się po zaznaczeniu 

3. Trzecia część zawiera opcje różnych typów: transportu, zakwaterowania, zapytanie o wypożyczenie auta oraz inne 

koszty. Ta część może nie zawierać żadnych propozycji odnośnie wymienionych typów, ale może też zawierać wiele 

propozycji. Wszystko zależy od żądań i sugestii podróżnego. 

Te opcje są tak konkretne i dokładne, jak tego chciał podróżny. Możesz założyć, że bardzo ogólny i nieszczegółowy 

opis podróży i opcji oznacza, że podróżny nie ma sprecyzowanych potrzeb i sugestii.  

Pamiętaj, że: 

 Moduł podróży biznesowych business trip nie zastępuje komunikacji pomiędzy pracownikami – w przypadku, gdy 

masz jakiekolwiek wątpliwości lub nie wiesz jakie są intencje innego pracownika, postaraj się skontaktować z daną 

osobą by wyjaśnić sytuację; odgadywanie zamiarów może spowodować niepotrzebne opóźnienia. 

 Zaliczka może być wnioskowana w późniejszym kroku (w trakcie akceptacji propozycji). 

 Podróżny może nie wiedzieć o refakturowaniu tej podróży (zaznaczenie „refakturowanie” jest możliwe na każdym 

kroku przed akceptacją menadżera). 

 Podróżny mógł nie wprowadzać wszystkich potrzebnych mu opcji, np. (1) podróżny chce jechać do Berlina i nie 

dodał żadnej opcji transportu (z powodu braku znajomości optymalnego rozwiązania takiego przejazdu), (2) podróż 

służbowa ma trwać kilka dni, a podróżny nie dodał żadnej opcji zakwaterowania (to nie oznacza, że rezerwowanie 

hotelu nie będzie w tej podróży wymagane). 

 Zaznaczenie prywatnego samochodu przez podróżnego nie oznacza konieczności wykorzystania tego pojazdu. 

 Podróżny mógł dodać wiele opcji, ale żadna z nich może nie być spójna z zasadami firmowymi, rozwiązaniem jest 

dodanie opcji zgodnych z zasadami firmowymi, które powinny być zadowalające dla podróżnego. 

 Istnieje możliwość zapisania wprowadzonych danych (szkic), jednak aby z tego skorzystać, konieczne jest poprawne 

wprowadzenie wymaganych danych, np. możesz dodać kilka opcji transportu uzupełniając tam wszystkie wymagane 

dane, zapisać szkic, a pozostałymi danymi zająć się później. 

 Możesz wykorzystać opcję Schowek, która ułatwia kopiowanie danych z wniosku do innego miejsca. 

 Możesz wykorzystać Uwagi oraz Załączniki do lepszej komunikacji z podróżnym – np. wykorzystaj Uwagi aby dodać 

notatki lub dodatkowe informacje, wykorzystaj Załączniki aby przekazać plik z ofertą przewoźnika 

Dodawanie opcji wygląda tak samo jak w trakcie tworzenia wniosku podróży – opisy tych czynności zostały opisane tutaj: 

Dodawanie podróży lotniczej, Dodawanie podróży pociągiem, Dodawanie noclegu, Dodawanie wypożyczenia auta, 

Dodawanie innych kosztów, Prywatny samochód. 
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Poniżej przedstawiona została przykładowa podróż lotnicza dodana przez podróżnego przy tworzeniu wniosku. Podróżny 

dodał bardzo ogólny opis lotu – nie ma tutaj szczegółowych informacji o locie. 

 

 

 

To jest przykładowa propozycja tego przelotu. Są tutaj 2 różne opcje tego przelotu, obie opcje mają jakieś zalety i wady. 

W następnym kroku podróżny będzie wybierać jedną z tych dwóch opcji. 
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Zatwierdzanie propozycji dla wniosku business trip 

I – Otwieranie formularza akceptacji propozycji 
Jako podróżny otrzymasz e-mail zaraz po stworzeniu przez dział administracji propozycji dla Twojego wniosku podróży 

służbowej. Ten e-mail zawiera odnośnik, którego można użyć aby wejść w widok akceptacji propozycji. 

Drugą opcją, by wejść w widok akceptacji propozycji, jest kliknięcie „Lista moich BT” w menu Intranetu: 

 

To spowoduje otworzenie listy wszystkich Twoich wniosków podróży służbowych. Przy wnioskach, które oczekują na 

akceptacje propozycji, widoczny jest przycisk „Akceptuj propozycje” z prawej strony, natomiast status tego wniosku to 

„Oczekujące na akceptację”. 

 

II – Modyfikacja danych ogólnych 
Krok akceptacji propozycji to ostatnia szansa (przed wysłaniem do kierownictwa)  aby podać informacje o: 

 Refakturowaniu i danych firmy do refakturowania 

 Zaliczce – przeglądnij cały widok propozycji, aby dowiedzieć się ile potrzebujesz pieniędzy, a także upewnij się, że 

wprowadzone dane do przelewu mają prawidłowe dane 

 Celu podróży służbowej 

 Wykorzystaniu prywatnego samochodu 

 

 

III – Przegląd propozycji 
W tym kroku przeglądasz propozycje przygotowane przez dział administracji. Każda opcja, którą wcześniej dodałeś, może 

mieć teraz kilka alternatywnych rozwiązań. 
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Twoim zadaniem tutaj jest przeglądnięcie tych opcji i wybranie jednej opcji dla danego aspektu/kosztu. 

Pamiętaj, że: 

 Może być kilka alternatywnych opcji dla jednego kosztu (tak jak na obrazku powyżej) 

 Może być kilka alternatywnych opcji dla kilku kosztów, np. Twoja podróż ma kilka miejsc docelowych, są w związku 

z tym 3 loty i dla każdego lotu dział administracji przygotował 3 różne alternatywy – w takim wypadku będzie 9 opcji 

 Znajdują się tutaj Uwagi oraz Załączniki, które mogły być wcześniej dodane aby zapewnić więcej informacji, np. 

pełny opis przelotu lub oferta przewoźnika z dokładnym opisem 

 Na dole tego widoku jest opcja rezerwacji transportu na lotnisko lub dworzec kolejowy (Intranetowy formularz 

zamawiania transportu) 

 Jeżeli nie zmieniłeś zaliczki w trakcie tego kroku, pojawi się pytanie, czy zaliczka jest prawidłowa 

IV – Akceptacja lub odrzucenie wniosku business trip 
Po skończeniu wybierania i akceptacji opcji, powinieneś wybrać dokąd następnie pójdzie wniosek pozdróży służbowej: 

 Nie akceptuj propozycji – jeżeli dla niektórych aspektów/kosztów nie ma zadowalającej opcji i nie możesz 

zaakceptować tej propozycji – użyj tego przycisku a wniosek podróży wróci do działu administracji w celu 

ponownego stworzenia propozycji. Pamiętaj o dodaniu uwag dla działu administracji, aby opisać w czym tkwi 

problem. 

 Akceptuj propozycję – jeżeli dla każdego aspektu/kosztu jest zadowalająca opcja – użyj tego przycisku, a wniosek 

zostanie wysłany do menadżera działu. Jeżeli menadżer działu jest nieobecny można się poprosić o akceptację 

prezesa. Prośbę taką trzeba zgłosić osobiście.  

http://intranet.tri.pl/transport_reservation/add
http://intranet.tri.pl/transport_reservation/add
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Zatwierdzenie wniosku business trip (menadżer) 

I – Otwieranie widoku zatwierdzania 
Jako menadżer departamentu otrzymasz e-mail zaraz po akceptacji propozycji przez podróżnego. Ten e-mail zawiera 

odnośnik, którego można użyć, aby wejść na widok akceptacji wniosku. 

Drugą opcją, by wejść w widok akceptacji wniosku, jest kliknięcie na „Lista wszystkich BT”  lub „BT do akceptacji 

(menadżer)” w menu Intranetu. 

Lista wszystkich BT – spowoduje otworzenie listy z wszystkimi podróżami służbowymi  

BT do akceptacji (menadżer) – spowoduje otworzenie listy oczekujących na akceptację 

wniosków lub raportów. 

Przy wnioskach, które oczekują na akceptację propozycji, widoczny jest przycisk „Zatwierdź” 

z prawej strony. Status takiego wniosku to „Propozycje zaakceptowane”. 

 

II – Przegląd wniosku business trip 
Widok akceptacji zawiera wszystkie informacje, które zostały dodane przez podróżnego i dział administracji. Domyślnie po 

otworzeniu tego widoku pojawią się te opcje, które zostały wybrane/zaakceptowane przez podróżnego. 
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Aby zobaczyć wszystkie opcje, które zostały dodane przez dział adminsitracji, kliknij przycisk „przegląd opcji”, który znajduje 

się na dole po lewej stronie. Możliwe jest także zobaczenie historii wniosku – wciśnij „historia” na dole po lewej stronie. 

Pamiętaj, że: 

 Jeżeli są jakieś uwagi lub załączniki, pojawi się tam number z ich ilością, np. (4) 

 Suma przedstawia koszt wszystkich zaakceptowanych przez podróżnego opcji 

 Możesz dodać uwagi do opcji, np. w przypadku wysyłania wniosku do poprawy i chcesz poinformować o 

problemach z wnioskiem. 

III – Akceptacja, odrzucenie lub wysłanie do poprawy 
Zaakceptuj - użyj tej opcji aby zaakceptować wniosek podróży służbowej. W przypadku krajowej podróży to jest ostateczna 

akceptacja, a informacja o tej akceptacji zostanie wysłana do działu administracji i podróżnego. W przypadku podróży 

międzynarodowej będzie jeszcze akceptacja przez prezesa. 

Odrzuć – użyj tej opcji jeżeli chcesz całkowicie anulować ten wniosek podróży służbowej. Po kliknięciu w ten przycisk pojawi 

się informacja o tym fakcie i będzie możliwość wprowadzenia powodu tej decyzji. 

Prześlij do ponownego rozpatrzenia – użyj tego przycisku aby przesłać ten wniosek z powrotem do podróżnego w celu 

poprawy. Po kliknięciu w ten przycisk będzie możliwość wprowadzenia powodu tej decyzji. 
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Zatwierdzenie wniosku business trip (prezes) 

I – Otwieranie widoku zatwierdzania 
Jako prezes otrzymasz e-mail zaraz po akceptacji wniosku podróży międzynarodowej przez menadżera. Ten e-mail zawiera 

odnośnik, którego można użyć, aby wejść na widok akceptacji wniosku. 

Drugą opcją, by wejść w widok akceptacji wniosku, jest kliknięcie na „Lista wszystkich BT”  lub „BT do akceptacji (prezes)” 

w menu Intranetu. 

Lista wszystkich BT – spowoduje otworzenie listy z wszystkimi podróżami służbowymi  

BT do akceptacji (prezes) – spowoduje otworzenie listy oczekujących na akceptację wniosków 

Przy wnioskach, które oczekują na akceptację propozycji, widoczny jest przycisk „Zatwierdź” 

z prawej strony. Status takiego wniosku to „Czekające na akceptację kosztów”. 

 

 

II – Przegląd wniosku business trip 
Widok ostatecznej akceptacji podróży międzynarodowej zawiera wszystkie informacje, które zostały dodane przez 

podróżnego i dział administracji. Domyślnie po otworzeniu tego widoku pojawią się te opcje, które zostały 

wybrane/zaakceptowane przez podróżnego. 
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Aby zobaczyć wszystkie opcje, które zostały dodane przez dział adminsitracji, kliknij przycisk „przegląd opcji”, który znajduje 

się na dole po lewej stronie. Możliwe jest także zobaczenie historii wniosku – wciśnij „historia” na dole po lewej stronie. 

Pamiętaj, że: 

 Jeżeli są jakieś uwagi lub załączniki, pojawi się tam numer z ich ilością, np. (4) 

 Suma przedstawia koszt wszystkich zaakceptowanych przez podróżnego opcji 

 Możesz dodać uwagi do opcji, np. w przypadku wysyłania wniosku do poprawy i chcesz poinformować o 

problemach z wnioskiem. 

III – Akceptacja, odrzucenie lub wysłanie do poprawy 
Zaakceptuj koszty - użyj tej opcji aby zaakceptować wniosek podróży służbowej. Jest to ostateczna akceptacja, a informacja 

o tej akceptacji zostanie wysłana do działu administracji i podróżnego. 

Odrzuć koszty – użyj tej opcji jeżeli chcesz całkowicie anulować ten wniosek podróży służbowej. Po kliknięciu w ten przycisk 

pojawi się informacja o tym fakcie i będzie możliwość wprowadzenia powodu tej decyzji. 

Prześlij do ponownego rozpatrzenia – użyj tego przycisku aby przesłać ten wniosek z powrotem do podróżnego w celu 

poprawy. Po kliknięciu w ten przycisk będzie możliwość wprowadzenia powodu tej decyzji. 
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Dokonanie rezerwacji 

I – Ogólne informacje o tym kroku 
Ten krok jest oznaczony statusem „Zaakceptowane przez przełożonego”. Następujące aspekty powinny być przygotowane 

w trakcie tego kroku: 

 [Dział administracji] – dokonanie rezerwacji, przygotowanie wszystkich aspektów podróży i dostarczenie 

wymaganych dokumentów podróżnemu 

 [Podróżny] – odebranie wnioskowanej zaliczki z kasy (sprawdzenie czy wpłynął przelew) 

 [Kasa] – wypłata zaliczki (przelew) – odpowiedni pracownik otrzymuje informację e-mailem o konieczości przelania 

zaliczki 

II – Opis dla działu Administracji 
Dział administracji otrzymuje e-mail, że wniosek podróży biznesowej został zaakceptowany – ten e-mail zawiera odnośnik, 

który może zostać użyty aby wejść w podgląd wniosku. 

Drugą opcją, by wejść w widok akceptacji wniosku, jest kliknięcie na „Lista wszystkich BT” w menu Intranetu. 

 

To spowoduje otworzenie listy wszystkich wniosków podróży służbowych. Przy wnioskach, które oczekują na akceptację 

propozycji, widoczny jest przycisk „Dodaj rezerwacje” z prawej strony. Status takiego wniosku to „Zaakceptowane przez 

przełożonego”. 

 

Ten krok jest tylko stanem pomiędzy ostateczną akceptacją wniosku podróży służbowej. Dział administracji jest zobligowany 

do dokonania potrzebnych rezerwacji oraz wszystkich aspektów związanych z podróżą i zapotrzebowaniem podróżnego. 

W trakcie tego stanu, wniosek oczekuje na ostateczne potwierdzenie, że wszystko zostało przygotowane. 

Obraz poniżej pokazuje jedną z opcji dodaną do wniosku. W trakcie „dodawania rezerwacji” szczególnie wskazane jest, by 

wykorzystać Uwagi oraz Załączniki, gdzie można umieścić informacje pomocne podróżnemu lub zamieścić 

bilety/dokumenty. 

 

Gdy już wszystko zostało przygotowane, użyj przycisku „Wprowadź rezerwacje” na dole po prawej stronie tego widoku, aby 

potwierdzić, że wszystkie rezerwacje zostały dokonane i pracownik jest przygotowany na podróż służbową. 
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Rozliczenie podróży 

I – Otwieranie formularza rozliczenia 
Zaraz po wykonaniu kroku „dodawania rezerwacji”, wniosek podróży służbowej jest gotowy na rozliczenie tej podróży. Jako 

podróżny otrzymasz e-mail z odnośnikiem, którego można użyć do wejścia na widok rozliczenia podróży.  

Drugą opcją, by wejść w widok akceptacji propozycji, jest kliknięcie „Lista moich BT” w menu Intranetu: 

 

To spowoduje otworzenie listy wszystkich Twoich wniosków podróży służbowych. Przy wnioskach, które oczekują na 

rozliczenie, widoczny jest przycisk „Rozlicz” z prawej strony, natomiast status tego wniosku to „Gotowe do rozliczenia”. 

 

II – Wprowadzanie informacji do rozliczenia 
Pierwsza część rozliczenia podróży służbowej to wprowadzenie ostatecznego czasu trwania podróży, który może się różnić 

od planowanego. Należy uzupełnić dni prywatne, jeżeli takie wystąpiły – dni prywatne są odliczane od całego czasu trwania 

podróży służbowej. Następnie wprowadzane są dane na temat zapewnionych posiłków. 

 

Poniżej daty startu i zakończenia widoczne jest rozliczenie diety dla podanego czasu trwania podróży. Po prawej stronie 

możesz sprawdzić jak dużo diety zostało użyte na zapewnione posiłki – to zależy od wcześniej wprowadzonych liczb 

odnośnie zapewnionych śniadań, obiadów i kolacji. Liczba posiłków możliwych do wyboru zależy od długości trwania 

podróży. Szczegółowe zasady dotyczące rozliczania kosztów zapewnionych posiłków (redukcji wypłaconej diety), dostępne 

są w dziale administracji. 

W przypadku wykorzystywania waluty obcej, dieta jest przeliczana na złotówki (PLN). 

Możesz wykorzystać Uwagi do podania informacji lub komentarza związanego z tym rozliczeniem. 

III – Wprowadzanie danych o kosztach 
Następnym krokiem jest uzupełnienie informacji o poniesionych kosztach. 
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Aby dodać koszt, wprowadź jego nazwę (kolumna Uwagi), koszt oraz walutę, a następnie kliknij zielony przycisk z prawej 

strony z ikoną „+”. Ta operacja przesunie koszt do góry do listy dodanych kosztów. Przeliczy się także „pozostała zaliczka”. 

W pierwszej kolejności wykorzystywane są pieniądze z zaliczki w tym rozliczeniu, w związku z tym wprowadzenie innego 

kursu waluty nie jest możliwe. Gdy zaliczka zostanie „zużyta” (nie będzie więcej zaliczki w danej walucie) konieczne będzie 

wprowadzenie kursu lub kosztu całkowitego (koszt w PLN) – wtedy kurs zostanie przeliczony automatycznie. 

Gdy koszty w danej walucie przekraczają wydaną kwotę w tej walucie, oznaczenie kosztu zmieni się z zaliczki na prywatny 

(wprowadzenie kursu dla obcej waluty będzie konieczne). Jeśli to konieczne, koszt będzie podzielony na 2 części. 

 

Obraz powyżej przedstawia przykład kosztu, który zostało podzielony na 2 części – taka sytuacja ma miejsce, gdy w 

konkretnej walucie wyczerpana została cała zaliczka. Jeżeli jest to waluta obca, możliwe jest podanie innego kursu dla 

kosztu prywatnego. 

IV – Podsumowanie, załączniki i deklaracje 
Jedną z ostatnich części rozliczenia jest przeglądnięcie podsumowania – jest tam kalkulacja diety, zaliczki i kosztów. 

Podsumowanie zawiera: 

1. Łączna kwota zaliczki, która została wypłacona podróżnemu, przeliczona na złotówki (PLN). 

2. Suma wszystkich kosztów dla firmy – dieta oraz podane koszty 

3. Przeliczona różnica pomiędzy tymi kwotami z informacją, kto komu jest zobowiązany zwrócić pieniądze. 

 

W sekcji „Załączniki” można dodawać zdjęcia lub zeskanowane faktury, rachunki lub inne dokumenty. 
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Zaznaczenie obu oświadczeń jest wymagane aby za pomocą przycisku „Rozlicz BT” wysłać raport do akceptacji. Po 

dokonaniu rozliczenia podróży służbowej należy wydrukować arkusz Excel i przedstawić go w dziale księgowości razem z 

rachunkami. 
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Zatwierdzenie rozliczenia 

I – Otwieranie widoku zatwierdzania 
Jako menadżer departamentu otrzymasz e-mail zaraz po utworzeniu raportu przez podróżnego. Ten e-mail zawiera 

odnośnik, którego można użyć, aby wejść na widok akceptacji raportu. 

Drugą opcją, by wejść w widok akceptacji wniosku, jest kliknięcie na „Lista wszystkich BT”  lub „BT do akceptacji 

(menadżer)” w menu Intranetu. 

Lista wszystkich BT – spowoduje otworzenie listy z wszystkimi podróżami służbowymi  

BT do akceptacji (menadżer) – spowoduje otworzenie listy oczekujących na akceptację 

wniosków lub raportów. 

Przy raportach oczekujących na akceptację widoczny będzie przycisk „Zatwierdź rozliczenie”, 

natomiast status takiego wniosku to „Rozliczone”. 

 

II – Przegląd rozliczenia 
Pierwsza część widoku akceptacji zawiera te same informacje, które były wcześniej (przy akceptacji wniosku), z taką różnicą, 

że w tym momencie będzie dodatkowo informacja o wypłaconej zaliczce. 

Druga część, która zaczyna się od „Raport finansowy”, zawiera wszystkie dane uzupełnione przez podróżnego w raporcie. 

 

 

Rozliczenie diet zawiera: 

 Ostateczny czas trwania podróży – podane przez podróżnego 

 Dieta na dzień oraz całkowitą dietę – dane przeliczone na podstawie danych z panelu adminstracyjnego modułu 

 Wprowadzone przez podróżnego dni prywatne 

 Posiłki zapewnione przez firmę – podane przez podróżnego 
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 Rozliczenie diety = całkowita dieta – dieta wykorzystana na posiłki; przeliczone na złotówki (PLN) 

 Uwagi – jeżeli zostały tam wprowadzone jakieś uwagi, pojawi się tam ich ilość, np. (3). 

Część oznaczona jako Koszty zawiera: 

 Nazwę kosztu (pierwsza kolumna) 

 Typ kosztu – z zaliczki lub prywatny, ustalane automatycznie przez system względem wysokości zaliczki i waluty 

 Koszt – cena danego kosztu 

 Kurs – kurs waluty pomiędzy daną walutą a złotówką (PLN) 

o Jeżeli koszt jest wzięty z zaliczki, kurs waluty jest taki sam jak kurs wydania zaliczki 

o Jeżeli koszt jest prywatny, podróżny miał możliwość wprowadzenia innego kursu 

 Koszt (po prawej stronie) – jest to koszt przeliczony na złotówki (PLN) 

Podsumowanie zawiera: 

1. Całkowitą zaliczkę, która została wypłacona pracownikowi, przeliczona na złotówki (PLN). 

2. Sumę wszystkich kosztów poniesionych przez firmę – dieta oraz koszty podane przez podróżnego. 

3. Ostatecznie rozliczenie z informacją, kto komu jest zobowiązany zwrócić pieniądze. 

Część Załączniki zawierają wszystkie pliki dodane przez podróżnego w trakcie tworzenia raportu z podróży.  

III – Zatwierdzenie lub odrzucenie rozliczenia 
Po przeglądnięciu tego raportu należy podjąć decyzję i wybrać jedną z dwóch opcji: 

 Zatwierdź – użyj tej opcji, jeżeli rozliczenie jest prawidłowe i powinno zostać przesłane do działu księgowości 

 Błędnie rozliczono – użyj tej opcji, jeżeli rozliczenie nie jest prawidłowe i podróżny powinien poprawić raport – ta 

opcja wyśle rozliczenie z powrotem do podróżnego 

Możesz użyć „Uwag” poniżej „Rozliczenia diet” aby przekazać podróżnemu lub księgowości jakąkolwiek informację, która 

może być pomocna, np. do ponownego zrobienia raportu. 
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Wypłata zaliczki 

I – Otwieranie formularza wypłaty zaliczki 
Osoba odpowiedzialna za wypłacanie zaliczek otrzymuje e-mail z informacją, że został zaakceptowany wniosek podróży 

służbowej, w którym było zapytanie o zaliczkę. Ten e-mail zawiera bezpośredni odnośnik pozwalający na zapisanie w 

systemie informacji o wypłaconej zaliczke oraz link do listy zaliczek do wypłacenia. Za pomocą tej listy możesz odnaleźć dany 

wniosek. 

Drugą opcją, by wejść w widok zaliczek do wypłacenia, jest kliknięcie na „Zaliczki” w menu Intranetu: 

 

II – Zapisanie wypłaty zaliczki 
Formularz pozwalający na zapisanie wypłaty zaliczki powinien wyglądać następująco: 

 

 

Na górze tego widoku znajdują się informacje o podróżnym. Po prawej stronie znajdują się informacje na temat zaliczki – 

jest to treść zapytania wprowadzonego przez podróżnego we wniosku podróży służbowej. W przypadku metody wypłaty 

przelewem będzie też podany numer konta. 

Twoim zadaniem jest wprowadzenie informacji ile, jakiej waluty oraz jaki jest kurs tej waluty, zostało wypłacone 

podróżnemu. Można dodać więcej niż jedną linię za pomocą zielonej ikony z ikoną „+” z lewej strony. Po wprowadzeniu 

wszystkich danych użyj przycisku „Zapisz”, który znajduje się na samym dole tego widoku.  
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III – Edycja zaliczki 
Jest opcja edycji zaliczki po jej wypłaceniu. W takim wypadku można wykorzystać tę samą listę z zaliczkami do wypłacenia, 

gdzie należy odnaleźć odpowiedni numer wniosku podróży, a następnie kliknąć na „edycja” z prawej strony. To powinno 

wyglądać następująco: 

 

 

Widok edycji wypłaty zaliczki wygląda dokładnie tak samo jak widok wypłacania zaliczki. Możesz edytować, dodawać i 

usuwać dane, a po poprawieniu danych kliknąć przycisk „Zapisz” na dole po prawej. 
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Dokonanie korekty rozliczenia – Księgowość 

I – Otwieranie widoku korekcji rozliczenia 
Dział księgowości otrzymuje e-mail zaraz po tym, gdy menadżer akceptuje rozliczenie podróżnego – ten e-mail zawiera 

odnośnik, który może być użyty do otworzenia widoku korekty rozliczenia. 

Drugą opcją, by wejść w widok korekcji rozliczenia, jest kliknięcie na „Lista wszystkich BT” 

 

To spowoduje otworzenie listy z wszystkimi podróżami służbowymi. Raporty oczekujące na korektę mają widoczny przycisk 

„Dodaj korektę”, natomiast status takiego wniosku to „Rozliczenie zatwierdzone”. 

 

II – Korekta rozliczenia 
Pierwsza część tego widoki zawiera ogólne informacje o podróży służbowej.  

 

Pamiętaj, że: dane zawarte w tej części nie zmieniły się od momentu akceptacji wniosku podróży służbowej przez 

kierownictwo.  

Na przykład mógł ulec zmianie czas trwania podróży, o czym powinna świadczyć druga część tego widoku z finalnymi 

informacjami. 
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Druga część tego widoku może wyglądać następująco: 

 

 

W tej części widoku widoczne są informacje podane przez podróżnego w raporcie: 

 Ostateczny czas trwania podróży służbowej 

 Rozliczenie diety, do którego podróżny podał ilość posiłków zapewnionych przez firmę 

 Listę kosztów 

 Podsumowanie 

 Załączniki 

Pamiętaj, że: mogły zostać dodane „Uwagi” – jeżeli jakiekolwiek uwagi zostały dodane, pojawi się tam ich ilość, np. (3).  



  

30 
 

Jeżeli jest jakiś problem z tym raportem, kliknij na przycisk „Utwórz korektę” z lewej strony. To umożliwi na dokonanie 

korekty tego raportu oraz zobaczenie zmian. 

 

 

Możesz dokonać korekty „otrzymanych posiłków” oraz wszystkich kosztów na liście, a także dni prywatnych. Na dole tego 

widoku widoczne jest podsumowanie oraz podsumowanie korekty, które pozwala na porównanie pomiędzy rozliczeniem 

podróżnego a Twóją korektą. Użyj przycisku „Anuluj korektę” z lewej strony aby usunąć wprowadzone przez siebie korekty. 

Aby zatwierdzić wprowadzone informacje (lub ich brak), kliknij na przycisk „Zamknij” znajdujący się na dole tego widoku. 
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Rozliczenie i zamknięcie 
Krok ten jest dokonywany przez pracownika, który zgodnie z rozliczeniem podróży służbowej, otrzymuje zwrot pieniędzy lub 

wydaje pieniądze pracownikowi (jeśli istnieje taka potrzeba). Pracownik ten otrzymuje e-mail, że dokonano ostatecznej 

korekty w rozliczeniu podróży służbowej i można dokonać rozliczenia pieniędzy. 

Wykonanie tego kroku jest możliwe poprzez wejście na listę wszystkich podróży służbowych („Lista wszystkich BT”) w menu 

Intranetu z lewej strony: 

 

Na liście przedstawione sa wszystkie dokumenty podróży służbowych. Te, które są gotowe na ostateczne rozliczenie 

i zamknięcie, mają przycisk „Zamknij”, a dokument posiada status „Po korekcie”: 

 

 

Kliknięcie na przycisk „Zamknij” spowoduje ostateczne zamknięcie tego dokumentu podróży oraz dodanie wpisu w 

podglądzie dokumentu, który informuje o tym, że pracownik kasy oznaczył ten dokument jako rozliczony, a więc nastąpił 

zwrot lub przyjęcie pieniędzy zgodnie z rozliczeniem podróży służbowej. 

Po tej operacji, po wejściu w dokument podróży służbowej, wyświetla się następujące powiadomienie na górze: 

 

 

Aby wejść w widok podróży służbowej, kliknij na number BT na dowolnej liście z dokumentami business trip. 

 

 


