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Rozdział I. Należności z tytułu 
podróży służbowych pracowników

1. Definicja podróży służbowej
W podróży służbowej (delegacji) przebywa pracownik, który na 
polecenie zakładu pracy wykonuje zadanie służbowe poza sie-
dzibą pracodawcy bądź poza stałym miejscem pracy (art. 775 
§ 1 KP). Takie określenie budzi wątpliwości co do tego, czy np. 
zatrudniony ze stałym miejscem pracy w Katowicach znajduje 
się w delegacji, jeśli pojechał do Warszawy, w której znajduje 
się siedziba pracodawcy. Według większości ekspertów podróż 
służbowa podwładnego:
1) z wyznaczonym stałym miejscem pracy innym niż siedziba 

zakładu – zaczyna się poza stałym miejscem pracy;
2) mieszkającego na stałe w miejscowości, gdzie znajduje się 

siedziba pracodawcy – zaczyna się poza siedzibą pracodawcy. 
Niektórzy fachowcy definicję podróży służbowej pojmują tak, 
że podwładni mający na stałe „stacjonarne” miejsce pracy 
przebywają w delegacji poza tym stałym miejscem pracy (które 
jest zwykle tożsame z siedzibą zakładu), a pracownicy mobilni – 
poza siedzibą pracodawcy.

W praktyce wykształciło się pojęcie pracowników mobilnych, 
którzy nie mają stałego miejsca pracy ze względu na charakter 
ich obowiązków zawodowych (ciągłe przemieszczanie się po 
pewnym terenie), np. kierowcy transportu drogowego, przed-
stawiciele handlowi, akwizytorzy. Podczas podróży służbowej 
pracownik ma realizować zadanie służbowe incydentalne, 
nadzwyczajne w porównaniu z czynnościami powierzonymi mu 
w ramach zwykłych umówionych warunków pracy w miejscu 
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świadczenia pracy (uchw. SN(7) z 19.11.2008 r., II PZP 11/08, 
OSNAPiUS 2009, Nr 13–14, poz. 166).

Nie można stale przebywać w podróży służbowej; ma ona przej-
ściowy, krótki zakres czasowy. Według SN pracownikom mobil-
nym należy więc wyznaczać miejsce świadczenia pracy obszaro-
wo, np. województwo, Polska, kraje Unii Europejskiej. Warunek 
takiej typizacji jest jeden – wskazane obszarowo miejsce pracy 
musi odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy, a więc pozostawać 
stale zsynchronizowane z rodzajem pracy mobilnego pracownika. 
„Ma być to obszar, w którym pracownicy mobilni będą na stałe 
zobowiązani do przemieszczania się, będą wykonywać przewozy 
na tym właśnie obszarze” – wynika z cytowanej już uchwały SN 
oraz z wyroków SN, m.in. z 4.2.2009 r. (II PK 230/08, Legalis) 
oraz z 3.3.2010 r. (II PK 208/10, OSNAPiUS 2012, Nr 9–10, 
poz. 110).

Obecnie pracownikom stacjonarnym powinno się wskazywać 
miejsce świadczenia pracy w formie punktu geograficznego, np. 
Gdańsk, Łomianki (co może się pokrywać z siedzibą zakładu, ale 
nie musi), a mobilnym – jako pewien obszar.

Ale pracownikowi przedsiębiorstwa budowlanego realizującego 
inwestycje w różnych miejscowościach miejsce wykonywania 
pracy wolno w angażu wyznaczyć jako miejsce, gdzie pracodaw-
ca prowadzi budowy lub innego rodzaje stałe prace, ewentualnie 
ze wskazaniem, na jakim obszarze (wyr. SN z 9.12.2011 r., 
II PZP 3/11, OSNAPiUS 2012, Nr 15–16, poz. 186). W takiej 
sytuacji stałym miejscem pracy w rozumieniu art. 775 § 1 KP jest 
za każdym razem to miejsce spośród wymienionych w umowie 
o pracę, gdzie zatrudniony przez dłuższy czas systematycznie 
świadczy pracę. Jednak takie ukształtowanie ruchomego miejsca 
pracy przez pracodawcę nie jest zupełnie dowolne i uznaniowe. 
Nie jest bowiem ważna klauzula w umowie o pracę zawierająca 
bezwarunkową zgodę pracownika na czasową zmianę miejsca 
pracy w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, 
tj. bez określenia miejscowości, w której praca miałaby być 
świadczona, jak również okresu, którego te zmiany dotyczą (wyr. 
SN z 16.12.2008 r., I PK 96/08, OSNAPiUS 2010, Nr 11–12, 
poz. 138).
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Od 3.4.2010 r. podróżą służbową kierowcy jest zadanie służbowe 
polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy:
1) przewozu drogowego poza miejscowość, w której praco-

dawca ma siedzibę, bądź inne miejsce prowadzenia działal-
ności (filia, przedstawicielstwo, oddział);

2) wyjazdu poza miejscowość, w której pracodawca ma sie-
dzibę, bądź inne miejsce prowadzenia działalności (filia, 
przedstawicielstwo, oddział) w celu wykonania przewozu 
drogowego (art. 2 pkt 7 CzasKierU).

Definicja podróży służbowej kierowców przewozu drogowego 
została zmodyfikowana tak, by przy realizacji zwykłych obowiąz-
ków dostawali diety z racji delegacji (rezygnacja z incydentalne-
go charakteru podróży służbowej).

Cechy charakterystyczne podróży służbowej to:
1) pracownik wykonuje ją poza siedzibą zakładu lub poza sta-

łym miejscem pracy;
2) na polecenie służbowe pracodawcy;
3) w celu realizacji zadania zleconego przez pracodawcę;
4) zadanie, w związku z którym pracownik odbywa podróż 

służbową, ma mieć incydentalny charakter w porównaniu 
ze standardowymi umówionymi obowiązkami (z wyjątkiem 
kierowców przewozu drogowego).

Dla zaistnienia podróży służbowej wymienione elementy muszą 
wystąpić łącznie.

Należności przysługujące za czas podróży służbowych pra-
cownikom sfery budżetowej określa PodrSłużbR. Pozostali 
pracodawcy (inni niż państwowe i samorządowe jednostki sfery 
budżetowej) mają prawo do ich samodzielnej regulacji w ukła-
dzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania, a jeśli 
nie podlegają układowi zbiorowemu lub nie mają obowiązku 
tworzenia regulaminu płac (bo zatrudniają poniżej 20 osób) 
– w umowach o pracę. Jednak diet krajowych i zagranicznych 
nie wolno im ustalić poniżej limitów diet krajowych wskaza-
nych w PodrSłużbR (art. 775 § 3–5 KP). Dotychczas spedytorzy 
uważali, że na tej podstawie mogą u siebie wprowadzić niższe 
należności z racji delegacji, byleby diety krajowe i zagraniczne 
nie spadły poniżej poziomu diet wiążących na terenie Polski. 
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Sąd Najwyższy w uchw. (7) z 12.6.2014 r. (II PZP 1/14, Biul. 
SN 2014, Nr 6) zakwestionował te praktyki jako nieprawidłowe. 
Zastrzegł, że PodrSłużbR stanowi akt powszechnie obowiązujący, 
a w przepisach zakładowych lub umowach o pracę pracodawcy 
prywatni mogą jedynie określić należności korzystniejsze od 
pułapów wynikających z cytowanego rozporządzenia. Wyjąt-
kowo diety zagraniczne wolno im zredukować do wysokości 
diet krajowych. Gdy układ zbiorowy pracy, regulamin płac lub 
umowy o pracę zatrudnionych milczą na temat świadczeń za 
czas podróży służbowych, zakład spoza sfery budżetowej wprost 
stosuje PodrSłużbR.

Przykład 1

Zgodnie z regulaminem wynagradzania firmy transportowej (spoza 
sfery budżetowej) za czas krajowej podróży służbowej pracownikowi 
przysługują m.in.:
● ryczałt z tytułu dojazdu komunikacją miejscową w wysokości 3 zł za 

każdą rozpoczętą dobę pobytu w delegacji, a zatrudniony w ogóle 
nie ma prawa składać wniosku o refundację faktycznie poniesionych 
wydatków na dojazdy miejscowe w krajowej podróży służbowej po-
twierdzonych biletami;

● zwrot faktycznych kosztów noclegu w kwocie wynikającej z faktury 
obiektu świadczącego usługi hotelarskie, ale nie wyższej od 400 zł 
za pojedynczy nocleg.

Za czas zagranicznej podróży służbowej regulamin wynagradzania 
przewiduje m.in., że ryczałt za nocleg wynosi 15% limitów za nocleg 
określonych w załączniku do PodrSłużbR. W pozostałym zakresie re-
gulamin płac nakazuje stosować bezpośrednio PodrSłużbR. 

Wymienione postanowienia regulaminowe są mniej korzystne niż 
PodrSłużR (art. 9 § 2 KP), ponieważ zgodnie z cytowanym rozporzą-
dzeniem:
● ryczałt na dojazdy miejscowe w krajowej podróży służbowej to mini-

mum 6 zł za każdą rozpoczętą dobę delegacji; za zgodą pracodawcy 
udzieloną na wniosek podwładnego ten pierwszy może mu oddać 
rzeczywiście poniesione i udokumentowane wydatki na dojazdy 
miejscowe (§ 9 PodrSłużbR);

● maksymalny limit zwrotu kosztów noclegu potwierdzonych rachun-
kiem w krajowej podróży służbowej wynosi 600 zł za dobę hotelową 
(§ 8 ust. 1 PodrSłużbR);

● ryczałt za nocleg w zagranicznej podróży służbowej równa się mi-



5

1. Definicja podróży służbowej

nimum 25% limitu hotelowego przypisanego do danego państwa 
w załączniku do PodrSłużbR.

Skoro tak, to postanowienia regulaminu płac mniej korzystne od 
PodrSłużbR są nieważne z mocy prawa, a zamiast nich stosuje się 
wprost odpowiednie przepisy tego rozporządzenia (art. 18 § 2 KP). 

Zwolnienie podatkowe 
Wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za 
czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej 
w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez 
ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz 
poza granicami kraju (art. 21 ust. 1 pkt 16 PDOFizU).

Zwolnienie ubezpieczeniowe 
Wolne od składek są diety i inne należności z tytułu podróży 
służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach 
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (§ 2 
ust. 1 pkt 15 PodstWymSkłR). 

Pracownikom sfery budżetowej należą się za podróże służbowe:
1) diety; 
2) zwrot kosztów przejazdów;
3) zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej; 
4) zwrot kosztów noclegu;
5) zwrot kosztów innych udokumentowanych wydatków. 

Każdą z należności za podróż służbową analizujemy dalej pod 
kątem jej zwolnienia z podatku dochodowego oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
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2. Krajowa podróż służbowa
2.1. Dieta
W krajowej podróży służbowej dieta jest przeznaczona na po-
krycie zwiększonych kosztów wyżywienia i równa się 30 zł za 
dobę delegacji. Obliczamy ją za czas od rozpoczęcia podróży 
(wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po realizacji zadania, przy 
czym miejscowości jej rozpoczęcia i zakończenia wskazuje praco-
dawca, z możliwością wyznaczenia za takie miejscowości stałego 
lub czasowego pobytu pracownika. 

Jeżeli krajowa podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wy-
nosi: 
1) do 8 godzin – dieta nie przysługuje;
2) od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety;
3) ponad 12 godzin – przysługuje pełna dieta. 

Gdy krajowa podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przy-
sługuje pełna dieta, a za niepełną rozpoczętą dobę: do 8 godzin 
– należy się połowa diety, a ponad 8 godzin – pełna dieta. 

Dieta w ogóle nie przysługuje: 
1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub 

czasowego pracownika;
2) za czas przejazdu pracownika będącego w krajowej podróży 

służbowej, trwającej co najmniej 10 dni, w dniu wolnym od 
pracy, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z po-
wrotem;

3) jeżeli pracownikowi zostało zapewnione bezpłatne, cało-
dzienne wyżywienie. 

Przykład 2

Pani Iza, pracownica, przebywała w krajowej podróży służbowej przez 
2 doby i 1 godzinę. W cenie hotelu, w którym nocowała i który opłaci-
ła zatrudniająca ją spółka, mieściły się całodzienne posiłki (śniadanie, 
obiad, kolacja). Z tego powodu szef nie powinien wypłacić kobiecie 
żadnej diety, mimo że trzy posiłki dziennie zostały ujęte w cenie usługi 
hotelowej, a nie zostały zapewnione przez niego. Jako jedną z okolicz-
ności wyłączających prawo do diet PodrSłużbR wskazuje zapewnienie 

Wysokość 
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pracownikowi bezpłatnie całodziennego wyżywienia; nie nakazuje, 
aby stroną zapewniającą był koniecznie pracodawca.

Przykład 3

Pan Zygmunt wyjechał w podróż służbową do Gdańska na zaprosze-
nie kontrahenta swojego pracodawcy, mającego w tym mieście siedzi-
bę. W delegacji pozostawał przez 4 doby i 3 godziny. Firma goszczą-
ca gwarantowała mu trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolację. 
W konsekwencji pracodawca nie powinien wypłacić panu Zygmuntowi 
żadnej diety, gdyż mężczyzna miał zapewnione całodzienne bezpłatne 
pożywienie podczas delegacji. Przepisy PodrSłużbR nie wymagają, aby 
to pracodawca zapewnił zatrudnionemu bezpłatnie całodzienne wyży-
wienie w trakcie podróży służbowej. 

Często zakłady gwarantują pracownikom w krajowej podróży 
służbowej bezpłatnie częściowe wyżywienie. Wówczas kwotę 
diety zmniejszamy o koszt zapewnionego bezpłatnego pożywie-
nia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
● śniadanie – 25% diety,
● obiad – 50% diety,
● kolacja – 25% diety.

Dotyczy to również pracownika korzystającego z hotelu, w któ-
rym zapewniono mu częściowe wyżywienie w cenie usługi (§ 7 
PodrSłużR). 

Kwestia zmniejszania diet krajowych z racji zapewnienia 
pracownikowi częściowego wiktu w trakcie delegacji wzbudza 
kontrowersje. Resort pracy uważa (m.in. stanowisko MPiPS 
z 16.4.2013 r.), że kwoty zmniejszenia zredukowanej diety 
należy ustalać od pełnej kwoty diety dobowej, czyli od 30 zł. 
A zatem, dieta z tytułu delegacji odbywanej na terenie Polski, 
trwającej 10 godzin (15 zł), podczas której zapewniono pracow-
nikowi bezpłatnie obiad i kolację, ulega zmniejszeniu o kwotę 
7,50 zł z racji kolacji (30 zł × 25%) i o kwotę 15 zł z racji obiadu 
(30 zł × 50%). W takiej sytuacji zatrudniony w ogóle nie dostaje 
więc diety, ponieważ wartości pomniejszeń z tytułu zapewnienia 
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bezpłatnie obiadu i kolacji (łącznie 22,50 zł) przewyższają staw-
kę należnej mu diety (15 zł). 

Stanowisko MPiPS z 16.4.2013 r.

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie 
zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży 
(§ 7 ust. 1 PodrSłużbR). Należność z tytułu diet oblicza się za czas 
od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) 
po wykonaniu zadania służbowego, w sposób określony w § 7 ust. 2 
PodrSłużbR. Należność pracownika z tytułu diet ulega stosownemu 
zmniejszeniu bądź nie występuje, jeśli pracownik miał zapewnione 
bezpłatne wyżywienie podczas podróży służbowej. W przypadku 
przedstawionym w piśmie, tj. jeśli podróż służbowa trwała od 
8 do 12 godzin, a pracownik miał zapewniony obiad, należność 
z tytułu diety nie występuje. Obliczona zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 
lit. b PodrSłużbR połowa diety (15 zł) podlega bowiem zmniejszeniu 
o koszt obiadu, tj. o 15 zł (50% z 30 zł = 15 zł).

Departament pragnie zauważyć, że przepisy PodrSłużbR, wydanego 
na podstawie art. 775 § 2 KP, nie mają bezpośredniego zastosowa-
nia do świadczeń przysługujących pracownikom biorącym udział 
w szkoleniach. Kwestię szkoleń pracowników oraz przysługujących 
im z tego tytułu świadczeń należałoby rozpatrywać na tle przepisów 
odrębnych, w tym zwłaszcza art. 1031–6 KP.

Zwolnienie podatkowe i ubezpieczeniowe
Diety z tytułu krajowej podróży służbowej nie podlegają po-
datkowi dochodowemu od osób fizycznych i ubezpieczeniom 
społecznym do wysokości określonych w PodrSłużbR (art. 21 
ust. 1 pkt 16 lit. a PDOFizU, § 2 ust. 1 pkt 15 PodstWymSkłR). 
Pracodawca uwalnia się od konieczności uiszczenia pracowni-
kowi diety, zapewniając zatrudnionemu bezpłatnie całodzienne 
wyżywienie (pod pojęciem tym rozumiemy śniadanie, obiad i ko-
lację). Bezpłatne zapewnienie trzech posiłków może polegać na 
przekazaniu mu w tym celu zaliczki na poczet krajowej podróży, 
udostępnieniu firmowej karty kredytowej lub refundacji ponie-
sionych przez niego wydatków. Jednak zagwarantowanie pra-
cownikowi bezpłatnego całodziennego wyżywienia bez względu 
na jego formę (zaliczka, firmowa karta kredytowa, zwrot wydat-
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ków) jest wolne od podatku tylko do kwoty diety. „Rezygnacja 
przez pracodawcę z wypłacania diety na rzecz finansowania 
kosztów wyżywienia nie oznacza, że […] zwolnienie z art. 21 
ust. 1 pkt 16 lit. a PDOFizU nie obejmuje limitu dla należności 
związanych z wyżywieniem pracownika podczas podróży służ-
bowej, bowiem należności te również korzystają ze zwolnienia 
do wysokości określonego limitu” (interpretacja indywidualna 
dyrektora IS w Warszawie z 6.5.2014 r., IPPB2/415-45/14-4/
MK, Legalis). Jeżeli pracownik miał zapewnione bezpłatne ca-
łodzienne wyżywienie przez cały czas trwania krajowej podróży 
służbowej, wartość zapewnionych mu posiłków jest wolna od 
opodatkowania do kwoty limitu diety ustalonej w zależności od 
czasu trwania delegacji. 

Przykład 4

Zgodnie z zapisem w umowie o pracę miejscem pracy pana Jana jest 
Warszawa, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy. W październiku 
2014 r. przebywał on w podróży służbowej w Krakowie przez 3 doby. 
Służby administracyjne firmy załatwiły mu nocleg w hotelu, gwaran-
tując pełne 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolację). Z faktury 
wystawionej przez hotel wynika, że całodzienne pożywienie oferowa-
ne przez hotel kosztowało 63 zł. Mimo to księgowa wypłaciła mu trzy 
diety w kwocie 90 zł. Suma ta podlega podatkowi dochodowemu oraz 
składkom. Panu Janowi w ogóle nie należały się diety, ponieważ szef 
zapewnił mu bezpłatnie całodzienne wyżywienie. Co więcej, przycho-
dem podatkowym ze stosunku pracy jest również wartość zapewnione-
go mu przez szefa podczas podróży służbowej bezpłatnego wyżywienia 
w części przekraczającej wysokość diet ustalonych z uwzględnieniem 
czasu trwania podróży służbowej, czyli w kwocie 99 zł (63 zł × 3 doby 
– 30 zł × 3 doby). A zatem do przychodów pracownika w październiku 
2014 r. z tytułu podróży służbowej trzeba doliczyć aż 90 zł z tytułu 
nieprawidłowo wypłaconych diet plus 99 zł nadwyżki ponad zwolnie-
nie podatkowe, a więc łącznie 189 zł. Od kwoty tej należy pobrać za-
liczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne. 

Jeśli z kolei pracodawca gwarantuje pracownikowi podczas 
podróży służbowej bezpłatne częściowe wyżywienie (a nie cało-
dzienne), to opodatkowaniu podlega nadwyżka sumy wartości 
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Rozdział I .  Należności z tytułu podróży służbowych pracowników

częściowej diety i wartości zapewnionych bezpłatnie posiłków 
(tzw. świadczenie żywieniowe) ponad wysokość diety należnej za 
czas delegacji (ustalonej na podstawie okresu trwania podróży). 
Nie ma przy tym znaczenia sposób, w jaki pracownik opłacił te 
koszty (interpretacje indywidualne dyrektora IS w Poznaniu 
z 15.4.2014 r., ILPB2/415-73/14-4/WM, Legalis oraz dyrektora IS 
w Warszawie z 28.2.2014 r., IPPB2/415-850/13-4/MG, Legalis).

Przykład 5

Pan Tadeusz przebywał w krajowej podróży służbowej przez 3 doby 
i 7 godzin. W cenie usługi hotelowej miał zapewnione śniadania, któ-
rych pojedyncza cena to 27 zł. Łącznie zjadł w delegacji cztery śniada-
nia o wartości 108 zł. Obliczenie diet i ulgi podatkowej z tego tytułu 
przedstawia się następująco:

Etap rachunków Sposób obliczenia Wynik
łączne diety ustalone na podsta-
wie czasu trwania delegacji

30 zł × 3 doby + 30 zł × 1/2 105 zł

wartość zwolnienia podatkowego 
z racji diet

jw. 105 zł

kwota obniżenia diet z tytułu za-
pewnionych bezpłatnie śniadań

30 zł × 25% × 4 zapewnio-
ne śniadania

30 zł

należne diety łącznie (obniżone 
z tytułu zapewnionych bezpłatnie 
śniadań)

105 zł – 30 zł 75 zł

faktyczna wartość zapewnionych 
bezpłatnie śniadań

(dane z faktury) 108 zł

łączne świadczenie żywieniowe 
(należna dieta plus faktyczna 
wartość zapewnionych bezpłatnie 
śniadań)

75 zł + 108 zł 183 zł

opodatkowana część świadczenia 
żywieniowego (łączne świadczenie 
żywieniowe minus wartość zwol-
nienia podatkowego)

183 zł – 105 zł 78 zł

Przykład 6

Krajowa podróż służbowa pani Grażyny trwała 5 dób i 14 godzin. Pra-
codawca zapewnił jej bezpłatnie śniadania i obiady o łącznej wartości 
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2. Krajowa podróż służbowa

324 zł (132 zł za sześć śniadań i 192 zł za sześć obiadów). Obliczenie 
diet i zwolnienia podatkowego z tego tytułu powinno wyglądać tak:

Etap rachunków Sposób obliczenia Wynik
łączne diety ustalone na podstawie cza-
su trwania delegacji

30 zł × 5 dób + 30 zł 
za ostatnie 14 godzin 
podróży

180 zł

wartość zwolnienia podatkowego z racji 
diet

jw. 180 zł

kwota obniżenia diet z tytułu zapewnio-
nych bezpłatnie posiłków

30 zł × 25% × 6 za-
pewnionych śniadań 
+ 30 zł × 50% × 6 za-
pewnionych obiadów 
= 45 zł + 90 zł

135 zł

należne diety łącznie (obniżone z tytułu 
zapewnionych bezpłatnie posiłków)

180 zł – 135 zł 45 zł

faktyczna wartość zapewnionych bez-
płatnie posiłków

(dane z faktury) 324 zł

łączne świadczenie żywieniowe (należ-
ne diety łącznie plus faktyczna wartość 
zapewnionych bezpłatnie śniadań)

45 zł + 324 zł 369 zł

opodatkowana część świadczenia 
żywieniowego (łączne świadczenie ży-
wieniowe minus wartość zwolnienia 
podatkowego)

369 zł – 180 zł 189 zł

Problem stanowiła kwestia, czy pracownikowi będącemu w po-
dróży służbowej i pobierającemu posiłek profilaktyczny należy 
pomniejszać dietę z tytułu obiadu? Posiłek regeneracyjny to 
ciepłe danie o odpowiednim składzie kalorycznym, jakie musi 
zapewnić zakład pracownikowi zatrudnionemu w warunkach 
szczególnie uciążliwych na stanowiskach określonych w wykazie 
wspólnie ze związkiem zawodowym lub przedstawicielem załogi 
(§ 5 PosiłkiProfR). Służy on uzupełnieniu wydatku energetycz-
nego, jaki traci osoba realizująca zadania zbyt ciężkie bądź 
w trudnych warunkach. Przywraca on niejako prawidłowy po-
ziom funkcjonowania organizmu i dlatego nie można uznać, że 
posiłek profilaktyczny udostępniany w podróży służbowej rów-
noważy obiad. Dlatego zapewnienie zatrudnionemu będącemu 
w delegacji służbowej posiłku regeneracyjnego (bo tak nakazuje 
PosiłkiProfR) nie jest równoznaczne z bezpłatnym zapewnieniem 

Posiłek 
profilaktyczny 
a obiad


