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UCHW AlA Nt" 78 RADY MINISTROW 

z dnia 17 kwietnia 1981 r. 

w sprawle ~wladeze6 dla praeoWnlk6w ezasowo' przenleslonyeli. 

Na podstawie art. 79 Kodeksu praey (Dz. U. z 1974 r. 
Nr 24, poz. 114. z 1975 r. Nr 16, poz. 91 iz 1981 r. Nr 6~ 
poz. 23) Rada Ministrow uehwala, co nastE:puje: 

§ 1. Przepisy uehwaly majCl zastosowanie do praeow
nikow ezasowoprzeniesionych, zatrudnionyeh w panstwo
:wyelv przedsi~biorstwach , budowlano-montaiowych orn 
przedsiElbiorstwach (zakladaeh), w ktoryeh w dniu wejscia 
:w iyeie uehwaly, w zakresie swiadczen dla ezasowo prze
niesionyeh, o-bowiqzywaly zasady okreslone w ukladzie 
zbiorowym pracy dla budownictwa .. 

§ 2. Czasowo przeniesionym w rozumieniu uehwaly 
jest praeownik, ktory wyrazi! zgodEl na okresowe prze
niesienie go do praeyna inny teren poza miejseowos~ 
stalego zamieszkania (zakwaterowania), a byl zatrudnionYI 

1) w miejseowosei stalego zamieszkania lub eodzienni. 
dojeidial do praey z miejsl;owosei stalego zamieszka
nia bqdi 

2) w innej miejseo1(\'osci nit ' miejseowosc stalego za
mieszkania i mieszkal w hotelu praeowniczym lub w 
kwaterze wynajE:tej przez przedsiE:biorstwo. 

§ 3. Praeownikowi, kt6ry na skutek ezasowego prze. 
niesienia utraei! moinosc eodzienn~go powrotu do miej.
seowosci stalego zamieszkania (zakwaterowania), przyslu
gujCl nastElPuj<tee swiadezenia: 
.1) zwrot kosz.tow przejazdu do 'miejsea ezasowego prze

niesienia i z powrotem wedlug ogolnie obowi<tzuj'l-
eyeh przepisow, , 

2) dodatek za I0zl<tkE: w wysokosci 100 zl za kaidy dzien 
pobytu w miejseowosci czasowego przeniesienia (l<tcz
nie z dniami ' podroiy w zwi<tzku z rozpoezE!ciem lub 
zakonezeniem czasowego przeniesienia); 'dodatek nie 
przysluguje: 
a) za dni nie usprawiedliwionej nieobeenosci w 

praey, 
b) za okres pobytu na leezeniu w szpitalu lub w 

izbie chorych, w czasie ktorego pracownik otrzy
mywal bezplatne wyzywienie, 

. c) za okres urlopu wypoezynkowego, 
d) za dni zwolnien od peacy udzielonyeh na podsta

wie ogolnie obowi<tzuj<teyeh przepis6w~ oraz za 
okres niezdolnosci do praey wskutek choroby,. je
ieli w czasie zwolnienia od praey lub niezdolnosci 
do- praey pratownik nie przebywal w miejscowosci 
ezasowego przeniesienia, 

3) po kaidyeh zakonezonych 14 dniach ezasowego prze- ' 
niesienia -,. zwrot kosztow · przejazdu do miejsea sta-

lego zamieszkania i z powrotem najtanszym puhlicz· 
nym srodkiem Iokomoeji wzwiqzku Z odwiedzeniem 
rodziny w dnlach woInyeh od praeYI ' zwrot 'koszt6w 
przejazdu nie przysluguje, jeieli praeowniknie stawil 
siq w termini. do pra-cy bez uzasadnionej przyezyny. 

.) bezplatne zakwaterowanie lub ryczalt w wysokokJ ' 
70 zl za nocleg W. ruie nieprzydzielenia bezplatneg~ 
zakwaterowania. 

§ 4. 1. Praeownikowi czasowciprzeniesionemu, kt6-
ry ma moinosc codziennego powrotu do miejsea stalego 
zamieszkania (zakwaterowania), przyshiguje: 

1) ryezalt w wysokoSci 30 zl z~ kaidydzien przepraco-
. wany, jeieli czas przejazdu do praey i z powrotem 
publieznymsrodkiem lokomoeji Iub srodkiem trans· 
portu przedsiE:biorstwa ...;. a w razie braku takieh 
srodk6w czas pieszego dojscia - przekracza 2 go
dziny, 

2) zwrot faktycznych koszt6w przejazdu najtanszym pu
blicznym srodkiem lokomocji ~ub bezplatny przejazd 
w razie dojazdu srodkami transportu przedsiE:bior
stwa. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 dotyezy takie pracownik6w, 
ktorych ezas przejazdu publicznym srodkiem lokomoeji . 
Iu\);, srodkiem transportu przedsi~biorstwa nie przekraeza 
2 godzin., 

3. Do ezasu przejazdu nie wlicza siE: ezasu dojsci", 
pieszego lub Ilojazdu wlasnym srodkiem transportu do sta" 
cji (przystanku) publicznego'srodka lokomocjl Iub srodka 
transportu przedsiE:biorstw.a. 

§ 5: Przepisy uehwaly nie majil zastosowania do os6b 
delegowanyeh lub odbywaj<tcyeh podr6ie sluibowe n'a 
podstawie przepisow w sprawie diet i innych naleinosci 
za czas podr6iy sluzbowyeh na obszarze kraju. 

§ 6. Minister Pracy, Plae i Spraw Socjalnych moie 
zezwolil! - nawniosekzainteresowanego ministra (kie
rownika urzEldu ce~tralnego)- na stosowanie uchwaly w ' 
1nnych , przedsiE:biorstwach (zakladach) budciwlano-moilta
iowych, nie wymienionyeh w § 1. 

§ 7: Trad moe uehwala nr 186 Rady Ministrow z dnia 
30 ezerwca 1972 r. w sprawie swiadezen dla praeownik6w 
czasowo przeniesionyeh. 

§ 8. Uchwala wchodzi w iycie z dniemogloszenia 
z moeil od dnia i kwietnia 1981 r. 

Prezes Rady Ministr6w: gen. armii W .'Jawzelskl 
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UCHW AtA Nr 79 RADY MINISTROW ' 

. z dnia 17 kwietnia 1981 r. 
zmlenlajctea uchwal«: w sprawle diet Ilnnych nale:ino~cl za· czas podr6zy sluibowych na obszarze kraju. 

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy(Dz. U,z 1974-r. 
Nr 24, poz. 114,t 1975r. Ni" 16, poz; 91 i z 1981 r. Nr 6. 

poz. 23) Rada Ministr6w po por0zumieniu ze zwiqzkami 
zawodowymi uchwala, co nast~puje; 


