
3. Rycza∏t za nocleg przys∏uguje, gdy nocleg trwa∏
co najmniej 6 godzin pomi´dzy godzinami 2100 i 700.

4. Zwrot kosztów i rycza∏t za nocleg nie przys∏ugu-
jà: za noc, w czasie której radny korzysta∏ z wagonu sy-
pialnego lub kuszetki, albo w przypadku delegowania
do miejscowoÊci, w której radny zamieszkuje.

§ 8. Do sposobu ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwro-
tu kosztów podró˝y s∏u˝bowej radnych poza granicami
kraju stosuje si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r.
w sprawie zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝-
bowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 89, poz. 568
i z 1999 r. Nr 105, poz. 1204).

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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z dnia 31 lipca 2000 r.

w sprawie sposobu ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu kosztów podró˝y s∏u˝bowych radnych powiatu.

Na podstawie art. 21 ust. 5b ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,
poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552 i Nr 62, poz. 718)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Podró˝à s∏u˝bowà jest wykonywanie przez rad-
nego zadania majàcego bezpoÊredni zwiàzek z wyko-
nywaniem mandatu, okreÊlonego przez przewodniczà-
cego rady powiatu, poza miejscowoÊcià, w której znaj-
duje si´ siedziba rady.

§ 2. 1. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz
miejscowoÊç rozpocz´cia i zakoƒczenia podró˝y s∏u˝-
bowej okreÊla przewodniczàcy rady powiatu w polece-
niu wyjazdu s∏u˝bowego.

2. CzynnoÊci, o której mowa w ust. 1, w stosunku
do przewodniczàcego rady dokonuje wiceprzewodni-
czàcy wskazany przez rad´.

§ 3. Z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej przys∏ugujà:

1) diety,

2) zwrot kosztów:

a) przejazdów z miejscowoÊci okreÊlonej przez
przewodniczàcego rady powiatu w poleceniu
wyjazdu s∏u˝bowego do miejsca stanowiàcego
cel podró˝y i z powrotem,

b) noclegów,

c) dojazdów Êrodkami komunikacji miejscowej,

d) innych udokumentowanych wydatków.

§ 4. 1. Dieta stanowiàca ekwiwalent pieni´˝ny na
pokrycie zwi´kszonych kosztów wy˝ywienia w czasie
podró˝y s∏u˝bowej wynosi 1% nieprzekraczalnej wyso-
koÊci diety przys∏ugujàcej radnemu z tytu∏u wykony-
wania mandatu, o której mowa w art. 21 ust. 5 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym.

2. Nale˝noÊç z tytu∏u diety przys∏uguje radnemu za
czas od rozpocz´cia podró˝y s∏u˝bowej do powrotu po
wykonaniu zadania.

3. Przy obliczaniu diety stosuje si´ nast´pujàce za-
sady:

1) je˝eli podró˝ s∏u˝bowa trwa nie d∏u˝ej ni˝ dob´
i wynosi:

a) od 8 do 12 godzin — przys∏uguje po∏owa diety,

b) ponad 12 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci,

2) je˝eli podró˝ s∏u˝bowa trwa d∏u˝ej ni˝ dob´, za ka˝-
dà dob´ przys∏uguje dieta w pe∏nej wysokoÊci, a za
niepe∏nà, ale rozpocz´tà dob´:

a) do 8 godzin — przys∏uguje po∏owa diety,

b) ponad 8 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci.

4. Dieta nie przys∏uguje za czas wykonywania zada-
nia w miejscowoÊci, w której radny zamieszkuje, albo
gdy radnemu zapewniono ca∏odzienne bezp∏atne wy-
˝ywienie.

§ 5. 1. Ârodek transportu w∏aÊciwy do odbycia po-
dró˝y s∏u˝bowej okreÊla przewodniczàcy rady powiatu
w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego.

2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cen´ biletu
okreÊlonego Êrodka transportu, z uwzgl´dnieniem
przys∏ugujàcej radnemu ulgi na dany Êrodek transpor-
tu, bez wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u ulga ta przys∏u-
guje.

3. Na wniosek radnego przewodniczàcy rady po-
wiatu mo˝e wyraziç zgod´ na przejazd w podró˝y s∏u˝-
bowej pojazdem samochodowym nie b´dàcym w∏a-
snoÊcià powiatu. W takim przypadku radnemu przys∏u-
guje zwrot kosztów przejazdu wed∏ug stawek za jeden



kilometr przebiegu, okreÊlonych przez rad´ powiatu na
podstawie przepisów w sprawie warunków ustalania
i zasad zwrotu kosztów u˝ywania do celów s∏u˝bowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
nie b´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy.

§ 6. 1. Za ka˝dà rozpocz´tà dob´ pobytu w podró˝y
s∏u˝bowej radnemu przys∏uguje rycza∏t na pokrycie
kosztów dojazdów Êrodkami komunikacji miejscowej
w wysokoÊci 20% diety.

2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏ugu-
je, je˝eli radny odbywa podró˝ s∏u˝bowà pojazdem sa-
mochodowym (s∏u˝bowym lub prywatnym).

§ 7. 1. Za nocleg przys∏uguje radnemu zwrot kosz-
tów w wysokoÊci stwierdzonej rachunkiem.

2. Radnemu, któremu w czasie podró˝y s∏u˝bowej
nie zapewniono bezp∏atnego noclegu i który nie przed-
∏o˝y∏ rachunku z kwatery prywatnej lub z hotelu, przy-
s∏uguje rycza∏t za ka˝dy nocleg w wysokoÊci 150% 
diety.

3. Rycza∏t za nocleg przys∏uguje, gdy nocleg trwa∏
co najmniej 6 godzin pomi´dzy godzinami 2100 i 700.

4. Zwrot kosztów i rycza∏t za nocleg nie przys∏ugu-
jà: za noc, w czasie której rady korzysta∏ z wagonu sy-
pialnego lub kuszetki, albo w przypadku wykonywania
zadania w miejscowoÊci, w której radny zamieszkuje.

§ 8. Do sposobu ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwro-
tu kosztów podró˝y s∏u˝bowej radnych poza granicami
kraju stosuje si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r.
w sprawie zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝-
bowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 89, poz. 568
i z 1999 r. Nr 105, poz. 1204).

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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z dnia 31 lipca 2000 r.

w sprawie sposobu ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu kosztów podró˝y s∏u˝bowych radnych gminy.

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552 i Nr 62, poz. 718) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Podró˝à s∏u˝bowà jest wykonywanie przez rad-
nego zadania majàcego bezpoÊredni zwiàzek z wyko-
nywaniem mandatu, okreÊlonego przez przewodniczà-
cego rady gminy, poza miejscowoÊcià, w której znajdu-
je si´ siedziba rady.

§ 2. 1. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz
miejscowoÊç rozpocz´cia i zakoƒczenia podró˝y s∏u˝-
bowej okreÊla przewodniczàcy rady gminy w polece-
niu wyjazdu s∏u˝bowego.

2. CzynnoÊci, o której mowa w ust. 1, w stosunku
do przewodniczàcego rady dokonuje wiceprzewodni-
czàcy wskazany przez rad´.

§ 3. Z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej przys∏ugujà:

1) diety,

2) zwrot kosztów:
a) przejazdów z miejscowoÊci okreÊlonej przez

przewodniczàcego rady gminy w poleceniu wy-
jazdu s∏u˝bowego do miejsca stanowiàcego cel
podró˝y i z powrotem,

b) noclegów,

c) dojazdów Êrodkami komunikacji miejscowej,

d) innych udokumentowanych wydatków.

§ 4. 1. Dieta stanowiàca ekwiwalent pieni´˝ny na
pokrycie zwi´kszonych kosztów wy˝ywienia w czasie
podró˝y s∏u˝bowej wynosi 1% nieprzekraczalnej wyso-
koÊci diety przys∏ugujàcej radnemu z tytu∏u wykony-
wania mandatu, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym.

2. Nale˝noÊç z tytu∏u diety przys∏uguje radnemu za
czas od rozpocz´cia podró˝y s∏u˝bowej do powrotu po
wykonaniu zadania.

3. Przy obliczaniu diety stosuje si´ nast´pujàce za-
sady:

1) je˝eli podró˝ s∏u˝bowa trwa nie d∏u˝ej ni˝ dob´
i wynosi:

a) od 8 do 12 godzin — przys∏uguje po∏owa diety,

b) ponad 12 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci,

2) je˝eli podró˝ s∏u˝bowa trwa d∏u˝ej ni˝ dob´, za ka˝-
dà dob´ przys∏uguje dieta w pe∏nej wysokoÊci, a za
niepe∏nà, ale rozpocz´tà dob´:

a) do 8 godzin — przys∏uguje po∏owa diety,


