
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. 

Poz. 588 

 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia oraz warunków i trybu zwrotu kosztów podróży i noclegów 
przysługującego przewodniczącemu oraz członkom Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa 

i państwowych osób prawnych 

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego przewodniczącemu Rady do spraw spółek z udziałem Skar-

bu Państwa i państwowych osób prawnych, zwanej dalej „Radą”, oraz członkom Rady za udział w pracach Rady; 

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady 

w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo 

maksymalną kwotę tego zwrotu. 

§ 2. 1. Przewodniczącemu Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie za udział w jej pracach w wysokości 200% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 

roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Pozostałym członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie za udział w jej pracach w wysokości 150% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 

roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

§ 3. 1. Przewodniczącemu Rady oraz członkowi Rady przysługuje zwrot kosztów noclegu w hotelu lub innym obiek-

cie świadczącym usługi hotelarskie, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5 
§ 2 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.
2)

). 

2. Przewodniczącemu Rady oraz członkowi Rady przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej koleją lub samolo-

tem w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu wraz ze związany-

mi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez przewodniczącego Rady lub 

członka Rady ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje, jednak w wysokości nie 

wyższej niż za przejazd pociągiem II klasy. 

3. Przewodniczącemu Rady oraz członkowi Rady przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej środkami publicz-

nego transportu autobusowego lub autokarowego lub komunikacją miejscową w wysokości udokumentowanej biletami lub 

fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miej-

scówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez przewodniczącego Rady lub członka Rady ulgi na dany środek transportu, 

bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270 oraz 

z 2019 r. poz. 229, 447 i 492. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 

2245, 2377 i 2432. 
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4. Przewodniczącemu Rady oraz członkowi Rady przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej samochodem pry-

watnym w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, równej 

maksymalnej wysokości stawki określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60 i 125), z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 4, przysługuje w wysokości nie wyższej niż jak za przejazd pociągiem 

II klasy, a jeżeli takich połączeń nie ma, za przejazd środkami publicznego transportu autobusowego lub autokarowego. 

W przypadku braku połączeń komunikacją zbiorową przewodniczącemu Rady lub członkowi Rady przysługuje zwrot 

kosztów przejazdu zgodnie ze stawką, o której mowa w ust. 4. 

6. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–5 do zwrotu przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady kosztów podró-

ży i noclegów stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 77
5 
§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Ko-

deks pracy, z wyłączeniem przepisów dotyczących diet. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2019 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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