
Podróże służbowe

Od dnia 1 marca 2013r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r.), które
zostało wydane na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy.

Wydane rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe 2 akty prawne regulujące zasady odbywania podróży
służbowych na obszarze kraju oraz poza granicami kraju przez pracowników tj. rozporządzenie MPiPS z dnia
19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju (Dz.U. z 2002r. nr 236,poz.1990 ze zm.), oraz rozporządzenie z 19.12.2002r. MPiPS . w sprawie
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowe poza granicami kraju (Dz.U. z 2002r. nr 236,
poz.1991 ze zm.).
Nadal aktualny jest przepis art. 775. § 1 kp. stanowiący delegację do wydania nowego rozporządzenia z dnia 29
stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z art. 775. § 1 kp. Pracownikowi
wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się
siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów
związanych z podróżą służbową.
Przedstawiona powyżej definicja wyraźnie wskazuje cechy podróży służbowej. Dlatego kluczowe znaczenie będzie
miało wskazanie miejsca pracy, poprzez jego określenie w umowie o pracę, stosownie do art.29§1 kodeksu pracy. 
Polecenie wykonania zadania w innym miejscu aniżeli wskazane w umowie o pracę będzie pozwalało na przyjęcie,
że pracownik odbywa podróż służbową.

 

  Podróż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana:
1) poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy,
2) na polecenie pracodawcy,
3) w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania.
Wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie.(SN z 22.02.2008r. I PK 208/07).

 Kolejnym bardzo ważnym elementem jest określenie miejsca pracy, które może być tożsame z siedzibą
pracodawcy, poprzez wskazanie stałego punktu geograficznego, ale może być również określone w sposób bardzo
ogólny np. poprzez wskazanie określonego obszaru (powiatu, województwa itd.). Zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem Sądu Najwyższego podróż służbowa polega na wykonaniu innego zadania aniżeli zakres
codziennych obowiązków pracownika, poza tym jest zdarzeniem incydentalnym. Nie jest możliwe aby pracownik
przez kilka miesięcy przebywał w podróży służbowy, ponieważ w sposób powtarzalny wykonywałby te same
zadania. W takim przypadku doszłoby do zmiany miejsca wykonywania pracy w sposób czasowy , z wyłączeniem
świadczeń z tytułu podróży służbowej. Dlatego bardzo ważne jest ustalenie i rozróżnienie powyższych elementów
charakteryzujących podróż służbową.

 Nie jest podróżą służbową wykonywanie pracy (zadań) w różnych miejscowościach, gdy przedmiotem
zobowiązania pracownika jest stałe wykonywanie pracy (zadań) w tych miejscowościach.(Wyrok SN z
4.02.2009r. II PK 230/08).

  Podróż służbowa nie może polegać na wykonywaniu uzgodnionej przez strony pracy, która ze swej istoty
polega na stałym przemieszczaniu się po określonym obszarze, bowiem pracownik realizuje jedynie
niewykraczające poza warunki umówione przez strony zobowiązanie, jakie przyjął nawiązując stosunek
pracy.
 Należności przewidziane art. 77[5 ]§ 1 k.p. również w zamyśle ustawodawcy mają służyć kompensowaniu
wydatków ponoszonych przez pracownika w odbywanej doraźnie podróży służbowej, a nie wykonującego pracę



polegającą na stałym pokonywaniu przestrzeni.
 Niewątpliwie celem art. 77[5 ]§ 1 k.p. jest zrekompensowanie pracownikowi kosztów ponoszonych w związku z
poleceniem pracodawcy wykonywania zadania poza jego miejscem pracy, wobec czego z tego punktu widzenia
używane przez przepis pojęcie "stałe miejsce pracy" odpowiada pojęciu "miejsce wykonywania pracy" z art. 29 § 1
pkt 2 k.p.(post.SN z 13.05.2008r. II PP. 8/08).

Minister Pracy określił, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących
pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie w szczególności określa wysokość diet, z
uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju - walutę, w jakiej będzie
ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów,
noclegów i innych wydatków.
 Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż
wymieniony w rozporządzeniu, określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w
umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia
regulaminu wynagradzania.
Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać
diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika, zatrudnionego w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej.
        W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera
postanowień, o których mowa powyżej, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży
służbowej odpowiednio według przepisów rozporządzenia.

Dieta z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju przyjęta w regulaminie wynagradzania
obowiązującym u prywatnego pracodawcy może być równa diecie z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju ustalonej w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy dla pracowników zatrudnionych w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.( wyrok SN z 10.01.2007r. III PK 90/06).

Pracodawcy bardzo rzadko korzystają z własnych uregulowań wewnątrzzakładowych, w których ustalają
korzystniejsze zasady rozliczania podróży służbowych. Najczęściej sięgają do przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie kodeksu pracy.
Nowy akt prawny zawiera regulacje prawne wspólne dla podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz
przepisy szczególne dla każdego rodzaju podróży służbowej.
Wzrosła stawka diety z 23 zł. do 30 zł. Nowym rozwiązaniem przy podróżach krajowych, jest umniejszanie diety w
zależności od zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, stosownie do zapisu §7 ust.4. Kwotę diety 30 zł. zmniejsza
się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie - 25% diety;
2) obiad - 50% diety;
3) kolacja - 25% diety.
 W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie,
powyższą zasadę stosuje się odpowiednio.

  Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi,
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej:
1) na obszarze kraju, zwanej dalej "podróżą krajową";
2) poza granicami kraju, zwanej dalej "podróżą zagraniczną".
  Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez
pracodawcę, pracownikowi przysługują:
1) diety;
2) zwrot kosztów:
a) przejazdów,
b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
c) noclegów,
d) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio
do uzasadnionych potrzeb.



  Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę,
określa pracodawca.
 Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami
obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym
miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to,
z jakiego tytułu ulga przysługuje.
 Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży
zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W
przypadkach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych
kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21).
 Pracownikowi, który w czasie podróży krajowej lub podróży zagranicznej poniósł inne niezbędne wydatki
związane z tą podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości.
Wydatki obejmują: opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania,
miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub
podróży zagranicznej.
  Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej lub podróży zagranicznej nie później niż w terminie 14
dni od dnia zakończenia tej podróży.
 Do rozliczenia kosztów podróży, o których mowa powyżej pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki,
faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.
Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku
i przyczynach braku jego udokumentowania.
W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na
prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość.
 
Podróż krajowa

  Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca.
 Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu
stałego lub czasowego pracownika.
  Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i
wynosi 30 zł za dobę podróży.
 Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po
wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:
1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale
rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
 Dieta nie przysługuje:
1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których
mowa w § 10;
2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
Kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia,
przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie - 25% diety;
2) obiad - 50% diety;
3) kolacja - 25% diety.
5. W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono
wyżywienie, przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.
  Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot
kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż



dwudziestokrotność stawki diety.
 W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych
rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa powyżej.
 Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku,  przysługuje ryczałt
za każdy nocleg w wysokości 150% diety.
 Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.
 Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że
pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.
 Miejscowość, w której pracodawca udostępnił pracownikowi nieodpłatnie lokal mieszkalny i w której
pracownik faktycznie przebywał, choćby bez zamiaru stałego tam pobytu, bez względu na dopełnienie
obowiązku meldunkowego, jest miejscowością czasowego pobytu pracownika w rozumieniu § 4 ust. 3 pkt 1
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.
1990 ze zm.). Wyrok SN    I PK 67/05.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania
nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.),
przewiduje możliwość usprawiedliwienia przez pracownika nieobecności w pracy, poprzez złożenie oświadczenia,
jeżeli podróż służbowa zakończyła się w porze nocnej i uniemożliwiła pracownikowi odpoczynek nocny obejmujący
8 godzin(§3pkt5).

Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów
dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. Ryczałt nie przysługuje, jeżeli pracownik nie
ponosi kosztów dojazdów.
Przepisu nie stosuje się, jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych
kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.
  Pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów
przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu
stałego lub czasowego i z powrotem.
  Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej w wysokości
wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.

Podróż zagraniczna

   Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:
1) lądowej - od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze
powrotnej do kraju;
2) lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania
samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
3) morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w
drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.
  Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.
 Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku
podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno
państwo docelowe.
 Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:
1) za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) za niepełną dobę podróży zagranicznej:
a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
 Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do
rozporządzenia. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne
wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3.



 Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi
odpowiednio:
1) śniadanie - 15% diety;
2) obiad - 30% diety;
3) kolacja - 30% diety.
W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie,  stosuje
się powyższe zasady odpowiednio.
 Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie
przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości
należnej diety.
  Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej
pracownikowi przysługuje 25% diety.
  Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej
rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.
 W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym
mowa powyżej. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.
 W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych
rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa powyżej.
 Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny
nocleg.
 Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu
lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej
miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu.
 W przypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w jedną stronę,
przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety.
 Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości
10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej.
 Ryczałty nie przysługują, jeżeli pracownik:
1) odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem lub
motorowerem;
2) ma zapewnione bezpłatne dojazdy;
3) nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty.
  Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg,
liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż zagraniczna trwa ponad 30 dni lub jeżeli
państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie.
W przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot
udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.
 Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń
gwarantowanych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w
Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)).
 Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów
chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz koszty nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów.
 W razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.
   Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, w wysokości
wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.
 Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej
równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych określonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki.
 Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej
albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia.
   W przypadku odbywania podróży zagranicznej w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju, przepisy
rozdziału 2 stosuje się odpowiednio.
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Dotychczasowe przepisy o podróżach służbowych obowiązywały do 28 lutego 2013 r.

S T A N O W I S K A  Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie    w sprawie diet     i podróży służbowych.

 

Pismo z dnia 2 lutego 2009 r.    Głównego Inspektoratu Pracy     GPP-417-4560-10/09/PE/RP - Delegacje służbowe
przedstawicieli handlowych.
 
Zgodnie z art. 775 § 1 kodeksu pracy podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania
służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. W
praktyce oznacza to, że pracownik, który w zawartej z pracodawcą umowie o pracę jako miejsce pracy wpisany ma
obszar np. województwa mazowieckiego, w podróży służbowej znajduje się dopiero po przekroczeniu granicy tego
województwa.
Przy określeniu miejsca pracy jako obszaru danego województwa nie ma przesłanek, aby przyjmować, że
pracownik wyjeżdżający w podróż służbową do miejscowości położonej w obrębie innego województwa pozostaje w
podróży służbowej już od momentu wyjazdu z siedziby pracodawcy. Dla takiego pracownika podróż służbowa
rozpoczyna się bowiem dopiero w momencie przekroczenia granicy województwa określonego jako jego stałe
miejsce pracy.
Jednocześnie, zdaniem departamentu, w przypadku pracownika wyjeżdżającego w zagraniczną podróż
służbową, w czasie której w jednej dobie dojeżdża on do granicy państwa, a w innej dobie po zakończeniu
podróży zagranicznej wraca z granicy państwa do miejsca ustalonego przez pracodawcę jako miejsce
zakończenia delegacji, odbywa on dwie podróże krajowe i jedną podróż zagraniczną. Takie stanowisko
potwierdza również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 22 marca 2000 r. (I SA/Lu 1747/98).
Zgodnie z nim "czas podróży służbowej liczy się w sposób ciągły od chwili przekroczenia granicy w drodze za
granicę do chwili przekroczenia granicy w drodze powrotnej do kraju, bez uwzględnienia pory dziennej lub nocnej,
godziny zmiany daty, itp., a dobę stanowi czas każdych 24 godzin niezależnie od godziny, w której ten okres czasu
się zaczyna". Stanowisko zaprezentowane w wyroku NSA jest konsekwencją §3 rozporządzenia ministra pracy i
polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej poza granicami kraju (DzU nr 236, poz. 1991). Zgodnie z nim czas pobytu pracownika poza granicami
kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:
* lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w
drodze powrotnej do kraju,
* lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania
samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,
* morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej
do portu polskiego.
Z tego wynika zatem, że czas zagranicznej podróży służbowej liczy się w sposób ciągły od chwili
przekroczenia granicy w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy w drodze powrotnej do kraju.
Natomiast czas podróży pracownika obejmujący czas dojazdu do granicy państwa oraz powrotu z granicy do
miejsca określonego przez pracodawcę jako miejsce zakończenia delegacji przypadające w różnych dobach należy
liczyć odrębnie dla każdej z tych podróży.

 

Pismo z dnia 29 maja 2007 r. Główny Inspektorat Pracy Departament  Prawny

GNP-152/302-4560-274/07/PE - Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie określania w umowie o
pracę miejsca pracy.
Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 29 maja 2007 r. w sprawie określania w umowie o pracę miejsca pracy
.
Zgodnie z art. 29 § 1 k.p. strony stosunku pracy powinny w umowie o pracą określić miejsce wykonywania pracy. W
doktrynie prawa pracy odróżnia się przy tym prawne pojęcie "miejsca stałego wykonywania pracy" (w rozumieniu art.
29 k.p.) od "miejsc wypełniania obowiązków pracowniczych". Pierwsze z tych pojąć oznacza miejsce wykonywania
zobowiązania przez pracownika i nie może być określone ogólnikowo (niewyraźnie) np. jako teren całego kraju,
gdyż w istocie miejsce pracy pozostaje nieokreślone. Jeżeli natomiast w umowie o pracę strony nie postanowiły



inaczej, miejscem pracy jest siedziba pracodawcy. W tym wypadku bowiem odpowiednio stosuje się - zgodnie z art.
300 k.p. - art. 454 § 2 k.c. Według niego o miejscu wykonywania zobowiązania mającego związek z
przedsiębiorstwem (zakładem pracy) rozstrzyga miejsce, w którym się znajduje siedziba przedsiębiorstwa. Nie jest
to jednak jednoznaczne z domniemaniem, że miejscem świadczenia pracy jest zawsze siedziba pracodawcy (por.
orzeczenie SN z 10 kwietnia 1985 r., I PR 19/85, OSPiKA 1986 r., zd. 3, poz. 46).
Drugie z tych pojęć to miejsce wykonywania czynności wchodzących w zakres danego rodzaju pracy,
realizowanych w zależności od okoliczności w miejscu pracy bądź poza nim, a nawet w innych miejscowościach czy
państwach. Strony mogą się bowiem umówić, że pracownik będzie wykonywał określone zadania na całym
obszarze kraju (por. W. Masewicz, glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 21 marca 1993 r., PRN 35/83). Przy
czym miejsce wykonywania czynności nie musi być skonkretyzowane w umowie o pracę. Może wynikać z opisu
stanowiska bądź zarządzenia pracodawcy. Biorąc to pod uwagę, zgodne z prawem w tym zakresie jest określenie
w umowie o pracę - jako miejsca pracy - miejsca, w którym pracownik otrzymuje przydział zadań, składających się
na dany rodzaj pracy. Możliwe jest przy tym jednocześnie polecanie pracy poza tak określonym umownie miejscem
wykonywania pracy. Praca taka ma w takiej sytuacji charakter podróży służbowej, za którą przysługują należności
na pokrycie kosztów związanych z taką podróżą na podstawie art. 775 k.p.

 

USTAWA  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) zmieniona w
kwietniu 2010r., doprecyzowała pojęcie podróży służbowej dla kierowców.
 Zgodnie z w/w ustawą  stanowisko pracy kierowcy oznacza:
a) siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce
prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały,
b) pojazd, który kierowca prowadzi,
c) każde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynności związane z wykonywanymi przewozami drogowymi;
Natomiast podróż służbowa - to każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie
pracodawcy:
- przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w lit. a, lub
- wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego.

 

 

 


