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3. Na wniosek pracownika pracodawca mo˝e wyra-
ziç zgod´ na przejazd w podró˝y samochodem osobo-
wym, motocyklem lub motorowerem nieb´dàcym
w∏asnoÊcià pracodawcy. W takim przypadku pracowni-
kowi przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu w wysoko-
Êci stanowiàcej iloczyn przejechanych kilometrów
przez stawk´ za jeden kilometr przebiegu, ustalonà
przez pracodawc´, 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,

3) 0,1982 z∏ — dla motocykla,

4) 0,1189 z∏ — dla motoroweru.

§ 6. Kwota diety, o której mowa w § 4 ust. 1, oraz
stawka za jeden kilometr przebiegu, o której mowa
w § 5 ust. 3, ulegajà zmianie w stopniu odpowiadajà-
cym planowanemu Êredniorocznemu wskaênikowi cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych ustalonemu w usta-
wie bud˝etowej na dany rok. Zmiana nast´puje od
pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym zosta∏a og∏oszona ustawa bud˝etowa
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Kwot´
diety zaokràgla si´ do pe∏nego z∏otego w gór´.

§ 7. 1. Za ka˝dà rozpocz´tà dob´ pobytu w podró˝y
pracownikowi przys∏uguje rycza∏t na pokrycie kosztów
dojazdów Êrodkami komunikacji miejscowej w wyso-
koÊci 20% diety, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏ugu-
je, je˝eli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli na wniosek
pracownika pracodawca wyrazi zgod´ na pokrycie
udokumentowanych kosztów dojazdów Êrodkami ko-
munikacji miejscowej.

§ 8. 1. Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie
Êwiadczàcym us∏ugi hotelarskie pracownikowi przy-
s∏uguje zwrot kosztów w wysokoÊci stwierdzonej ra-
chunkiem.

2. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezp∏at-
nego noclegu i który nie przed∏o˝y∏ rachunku, o którym
mowa w ust. 1, przys∏uguje rycza∏t za ka˝dy nocleg
w wysokoÊci 150% diety.

3. Rycza∏t za nocleg przys∏uguje wówczas, gdy noc-
leg trwa∏ co najmniej 6 godzin pomi´dzy godzinami 21
i 7.

4. Prawo do zwrotu kosztów noclegu lub rycza∏tu za
nocleg nie przys∏uguje za czas przejazdu, a tak˝e je˝eli
pracodawca uzna, ˝e pracownik ma mo˝liwoÊç co-
dziennego powrotu do miejscowoÊci sta∏ego lub cza-
sowego pobytu.

§ 9. 1. Pracownikowi przebywajàcemu w podró˝y
trwajàcej co najmniej 10 dni przys∏uguje prawo do
przejazdu w dniu wolnym od pracy do miejscowoÊci
pobytu sta∏ego lub czasowego na koszt pracodawcy.

2. Za przejazd do miejscowoÊci sta∏ego lub czaso-
wego pobytu i z powrotem przys∏uguje wy∏àcznie
zwrot kosztów przejazdu Êrodkiem transportu okreÊlo-
nym przez pracodawc´.

§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie za-
sad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujà-
cych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na ob-
szarze kraju (Dz. U. Nr 69, poz. 454 i z 2000 r. Nr 13,
poz. 173), z wy∏àczeniem § 9, który traci moc z dniem
31 marca 2002 r.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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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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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA  ZDROWIA

z dnia 11 grudnia 2001 r.

w sprawie op∏at ponoszonych przez szko∏´ piel´gniarskà i szko∏´ po∏o˝nych za uzyskanie akredytacji oraz
wydanie certyfikatu.

Na podstawie art. 8c ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o zawodach piel´gniarki  i po∏o˝nej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Op∏ata za uzyskanie akredytacji wynosi 210%
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze
przedsi´biorstw bez wyp∏at nagród z zysku w trzecim
kwartale roku poprzedzajàcego z∏o˝enie wniosku,
og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego w drodze obwieszczenia, zwanego dalej
„wynagrodzeniem”, w tym:

1) 70%  wynagrodzenia — za rozpatrzenie wniosku,

2) 140 %  wynagrodzenia — za przeprowadzenie wizy-
tacji.

§ 2. Op∏ata za wydanie certyfikatu wynosi 50% wy-
nagrodzenia.

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

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski


