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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 19 grudnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania 
oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju.

Na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegó∏owych
zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugu-
jàcych pracownikowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza
granicami kraju (Dz. U. Nr 50, poz. 525) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 8:
a) w ust. 3 wyrazy „stanowiàcym w∏asnoÊç pra-

cownika” zast´puje si´ wyrazami „osobowym
nieb´dàcym w∏asnoÊcià pracodawcy”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Za przejazd w podró˝y, o której mowa

w ust. 3, pracownikowi przys∏uguje zwrot
kosztów w wysokoÊci stanowiàcej iloczyn
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przejechanych kilometrów przez stawk´ za
jeden kilometr przebiegu ustalonà przez pra-
codawc´, która nie mo˝e byç wy˝sza ni˝:
1) 0,4488 z∏ — dla samochodu o pojemnoÊci

skokowej silnika do 900 cm3,
2) 0,7195 z∏ — dla samochodu o pojemnoÊci

skokowej silnika powy˝ej 900 cm3.”,
c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Stawka za jeden kilometr przebiegu, o której
mowa w ust. 4, ulega zmianie w stopniu od-
powiadajàcym planowanemu Êredniorocz-
nemu wskaênikowi cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ustalonemu w ustawie bud˝e-
towej na dany rok. Zmiana stawki nast´puje
od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym zosta∏a og∏oszona
ustawa bud˝etowa w Dzienniku Ustaw Rze-
czypospolitej Polskiej.”;

2) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
ustalone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdze-
nia.

§ 2. Dotychczasowe kwoty diet i limitów na noclegi
okreÊlone w zmienianym za∏àczniku do rozporzàdzenia
w walutach narodowych nast´pujàcych paƒstw mogà
byç stosowane:

1) dla Niderlandów — do dnia 27 stycznia 2002 r.,

2) dla Irlandii — do dnia 9 lutego 2002 r.,

3) dla Francji — do dnia 17 lutego 2002 r.,

4) dla Austrii, Belgii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Luk-
semburga, Portugalii i W∏och — do dnia 28 lutego
2002 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. (poz. 1721)

WYSOKOÂå DIETY ZA DOB¢ PODRÓ˚Y ORAZ LIMITU NA NOCLEG W HOTELU
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