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UCHWAŁA

Nr 21 'RADV .MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 1989 r.
zmieniająca uchwałę

w sprawie świadczeń , dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie
pracownikom urzęd~wpaństwowy,ch przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

świadczeń przysługujących

łecznionych zakładach pracy, określonego przez Radę
Na podstawie art. 79 Kodeksu prac;y (Dz. U. z 1974 r.
Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z ,1981 r. Nr 6,
Ministrów" ,
paz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 . 2) Vf pkt 4 wyrazy ,,220 zł" zastępuje się wyrazami "odi Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21.
powiadającej 600/0 kwoty dodatku za rozłąkę, o któ'poz. 124 oraz z 1988 r. Nr 20, poz. 134) oraz art. 26 ust. 2
rej mowa w pkt 2".
ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach , urzę
dów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r.Nr 35,
§ 2. W uchwale nr 225 Rady M,inistrów z dnia 8 listopoz. 187 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) Rada Ministrów uchwa- ,pada 1982 r. w sprawie śv,riadczeń przysługujących prala, co następuje:
cownikom urzędów państwowych przeniesionym do prac,!
w innej miejscowości -(Monitor Polski Nr 30, poz. 258,,,
z 1985 r. Nr 8, paz. 66, z 1986 r. Nr 19, poz. 139, z 1987 r.
§ 1. W uchwale nr 78 Rady Ministrów z dnia 17. kwietnia 1981 r. w sprawie Świadczeń dla pracowników czaso- Nr 9, poz. 82 i z 1988 r. Nr 3, poz. ,21) w § 10 w ust, l wywo przeniesionych (Monitor Polski Nr 11, poz. 84, z 1982 r. razy ,,370 zł" zastępuje się wyr·azami "odpowiadającej
Ńr 4, poz. 19, z 1984 r. Nr 2, poz. 13, z 1985 r. Nr 8, poz. 66,
6,5% najniższegó wynagrodzenia w uspołecznionych zakła
z 1986 r. Nr' 19, poz. 139, z 1987 r. Nr 9, poz. 82 i z 1988 r.
dach pracy, określonego przez _Radę Ministrów".
Nr 3, poz. 21) w § 3,:
.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1) w pkt '2 wyrazy ,,370 zł" zastępuje się , wyrazami "odPrezes Rady Minislrów:M . .F. Rakowski
powiadającej 6,ENo ną.jniższego wynagrOdzenia w uspo-
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UCHWAŁA

Nr 25 RADY MINISTRÓW

z dnia 23 lutego 1989 r.
w

spr~wie

diet i innych

nalemości

z tytulu"ódróty

2.

Podróżą

służbową:

jest. wykonywanie

zadania,.

określonego przez zakład pracy, poza miejscowości& staJlowiącą siedzibę zakłaqu pracy, -zwaną -dalej. "stałyril

miejscem pracy", w terminie i miejscu
leceniu wyjazdu służbowego.
. § 2.

Z

tytułu . · podróży

służbowej

określonych

przysługują

w

po-

diety

oraz zwrot kosztów:
l) przejazdów na trasie od stałego miejsca pracy bądź
miejsca zamieszkania do miejscowości' stanowiącej cel
podróży SłuŻ'bowej i z powrotem,
2) noclE!96w

bądt ryczałtu

za. nocleg,

na obszarze kraju.

3) dojazdów środkami komunikacji miejscowej ' w formie ryczałtu, .

. Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U .. ż 1974 r.
Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz.91, z 1981 r. Nr 6,
poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. ' 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85
i Nr 35, poz. 16;2, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 'r. Nr 21.
poz. 124 oraz z 1988 r. Nr 20, poz. 134) Rada . Ministrów
uchw.ala" có następuje:
.
.
'
§1.1.- Przepisy ucbwały ' o&reślają , żą.sadywypłacanla diet i innych należności pracownikom zatrudnionym
w uspołecznionych zakładach pracy z tytułu pódtóżysłuż
bowych odbywanych na obszarze kraju.

służbowych

4) innych ud'o kumentowanych wydatków.

.*

krycie
"

clróż~

3. 1. Dieta stanowi ekwiwalent pieniężny ' na pozwiększonych kosztów wyżywienia w czasie posłużbowej. - ,
, ., '

2. Dieta wynosi za dobę podróży służbowej -7'/0 najwynagrodzenia , w uliPołecznionych zakładach
t>racy, określonego przez Radę Ministrów.

niższego

3. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od roz, poczęCia podróży służbowef (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania ..

.

'

A. Przy obliczaniu diet stosuje
sady:
1)' jeżeli podróż służbowa . trw~_
i wYnosi:
"

a) od 8 do ·12 godzin b) ponad 12 godzin ,wysok_()ścii

, się mastępujące

nie

_ dłuż~j . niż cl0~ę

,

przysłu91lje połowa

przysługuje

, . ", ...' ,

za-

dieta w

diety,
pełnej

