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Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99,
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489,
Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,
poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199,
poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç oraz warun-
ki ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi
zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jed-
nostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
odbywanej na obszarze kraju, zwanej dalej „podró˝à”.

§ 2. MiejscowoÊç rozpocz´cia i zakoƒczenia podró-
˝y okreÊla pracodawca. Pracodawca mo˝e uznaç za
miejscowoÊç rozpocz´cia (zakoƒczenia) podró˝y miej-
scowoÊç pobytu sta∏ego lub czasowego pracownika.

§ 3. Z tytu∏u podró˝y odbywanej w terminie i miej-
scu okreÊlonym przez pracodawc´ pracownikowi przy-
s∏ugujà diety oraz zwrot kosztów:

1) przejazdów;

2) noclegów;

3) dojazdów Êrodkami komunikacji miejscowej;

4) innych udokumentowanych wydatków, okreÊlo-
nych przez pracodawc´ odpowiednio do uzasad-
nionych potrzeb.

§ 4. 1. Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwi´k-
szonych kosztów wy˝ywienia w czasie podró˝y i wyno-
si 20 z∏ za dob´ podró˝y.

2. Nale˝noÊç z tytu∏u diet oblicza si´ za czas od roz-
pocz´cia podró˝y (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu ) po
wykonaniu zadania, w nast´pujàcy sposób:

1) je˝eli podró˝ 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˝ 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.

3. Dieta nie przys∏uguje:

1) za czas delegowania do miejscowoÊci pobytu sta-
∏ego lub czasowego pracownika oraz w przypad-
kach, o których mowa w § 8;

2) je˝eli pracownikowi zapewniono bezp∏atne ca∏o-
dzienne wy˝ywienie.

§ 5. 1. Ârodek transportu w∏aÊciwy do odbycia po-
dró˝y okreÊla pracodawca.

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

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) 0,4798 z∏ — dla samochodu o pojemnoÊci skokowej
silnika do 900 cm3;

2) 0,7692 z∏ — dla samochodu o pojemnoÊci skokowej
silnika powy˝ej 900 cm3;

3) 0,2119 z∏ — dla motocykla;

4) 0,1272 z∏ — dla motoroweru.

§ 6. 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.

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.

§ 7. 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
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w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
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1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304).
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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. Zwrot kosztów noclegu lub rycza∏t za nocleg nie
przys∏uguje za czas przejazdu, a tak˝e je˝eli pracodaw-
ca uzna, ˝e pracownik ma mo˝liwoÊç codziennego po-
wrotu do miejscowoÊci sta∏ego lub czasowego pobytu.

§ 8. Pracownikowi przebywajàcemu w podró˝y
trwajàcej co najmniej 10 dni przys∏uguje zwrot kosztów
przejazdu w dniu wolnym od pracy, Êrodkiem transpor-
tu okreÊlonym przez pracodawc´, do miejscowoÊci po-
bytu sta∏ego lub czasowego i z powrotem.

§ 9. 1. Od 2004 r. kwota diety, o której mowa w § 4
ust. 1, oraz stawka za jeden kilometr przebiegu, o któ-
rej mowa w § 5 ust. 3, ulegajà corocznie zmianie
w stopniu odpowiadajàcym planowanemu Êrednio-
rocznemu wskaênikowi cen towarów i us∏ug konsump-
cyjnych ogó∏em przyj´temu w ustawie bud˝etowej na
dany rok.

2. Zmiana nast´puje od pierwszego dnia miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zosta∏a og∏oszo-
na ustawa bud˝etowa na dany rok w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Podstaw´ zmiany kwoty diety oraz stawki za je-
den kilometr przebiegu stanowi odpowiednio kwota
diety oraz stawka za jeden kilometr przebiegu obowià-
zujàca w roku poprzedzajàcym rok, w którym zmiana
nast´puje.

4. Kwot´ diety zaokràgla si´ do pe∏nego z∏otego
w gór´.

§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Po-
lityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝-
noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 151, poz. 1720).

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner


