
V

Spis treści
Wykaz skrótów  ............................................................................. XI

Wprowadzenie  ............................................................................. XV

Rozdział I. Definicja podróży służbowej pracownika  .............. 1

 1. Wyznaczanie miejsca pracy  .................................................. 2
 2. Wykonywanie zadania na polecenie pracodawcy  ................. 12
 3. Incydentalne zadanie określone przez szefa  ......................... 13
 4. Podróż służbowa kierowcy  ................................................... 14

Rozdział II. Delegacja a czas pracy  ........................................... 16

 1. Czas przejazdu oraz powrotu z/i do miejscowości  
docelowej  ...............................................................................  17

 2. Naruszenie norm odpoczynku  .............................................. 20
 3. Gwarancja nieprzychodzenia do pracy  ................................. 20
 4. Delegacja a czas pracy kierowcy ........................................... 21

Rozdział III. Należności za krajowy wyjazd służbowy  ............. 24

Rozdział IV. Diety w krajowej podróży służbowej  ................... 27

 1. Ustalanie diet z uwzględnieniem czasu trwania delegacji  .... 27
 2. Bezpłatne zapewnienie całodziennego wyżywienia   ............ 28
 3. Zapewnienie bezpłatnie częściowego wyżywienia  ............... 28
 4. Posiłek profilaktyczny a pomniejszanie diet  ......................... 32
 5. Zwolnienie podatkowe i składkowe  ..................................... 34

Rozdział V. Przejazd w krajowej podróży służbowej  ............... 46

 1. Wskazanie środka transportu  ............................................... 46
 2. Wysokość refundacji  ............................................................. 48
 3. Przejazd samochodem znajdującym się w dyspozycji  

pracownika  .......................................................................... 49
 4. Przejazd samochodem służbowym  ....................................... 51
 5. Zwolnienie podatkowe i składkowe   .................................... 51



VI

S p i s  t r e ś c i

Rozdział VI. Dojazdy miejscowe podczas krajowej delegacji  .... 55

 1. Brak kosztów dojazdu  .......................................................... 55
 2. Zwrot udokumentowanych kosztów  ..................................... 56
 3. Zwolnienie podatkowe i składkowe  ..................................... 57

Rozdział VII. Nocleg w krajowej podróży służbowej  ............... 59

 1. Zapewnienie bezpłatnego noclegu  ....................................... 59
 2. Przekroczenie limitu noclegowego  ....................................... 61
 3. Ryczałt hotelowy  .................................................................. 62
 4. Wyłączenie prawa do zwrotu kosztów i ryczałtu  

noclegowego  ........................................................................ 64
 5. Pracownik mobilny i będący w krajowej podróży   ................ 67
 6. Zwolnienie podatkowe i składkowe  ..................................... 69

Rozdział VIII. Inne niezbędne wydatki w krajowej delegacji  .... 70

 1. Katalog innych wydatków  .................................................... 70
 2. Cechy kwalifikujące do katalogu innych wydatków  ............. 71
 3. Zwolnienie podatkowe i składkowe  ..................................... 73

Rozdział IX. Przemieszczanie się w miejscu pracy  
i w delegacji  ................................................................................ 76

 1. Podatkowa i składkowa ulga na jazdy miejscowe  ................. 76
 2. Zwolnienie kwaterunkowe PIT i ZUS  ................................... 86
 3. Reasumpcja statusu obu grup zatrudnionych  ....................... 90

Rozdział X. Przeniesienie do innej pracy a delegacja  
służbowa  ..................................................................................... 91

 1. Przeniesienie pracownika według pragmatyk służbowych  ... 91
 2. Zwolnienie z tytułu przeniesienia służbowego  ..................... 95
 3. Zwolnienie kwaterunkowe dla przeniesionego   ................... 98
 4. Ulga na jazdy lokalne dla przeniesionego  ............................ 100
 5. Podsumowanie różnic między obu grupami  

zatrudnionych   ..................................................................... 101

Rozdział XI. Oddelegowanie a podróż służbowa  ..................... 103

 1. Ulga kwaterunkowa dla oddelegowanego   ........................... 104
 2. Zwolnienie na jazdy miejscowe  ............................................ 105
 3. Porównanie obu grup zatrudnionych  ................................... 106



VII

S p i s  t r e ś c i

Rozdział XII. Należności z tytułu zagranicznej podróży  
służbowej  .................................................................................... 107

Rozdział XIII. Diety z tytułu zagranicznej podróży  
służbowej  .................................................................................... 109

 1. Wyjazd do kilku państw docelowych  .................................... 115
 2. Zmniejszenie diet zagranicznych ze względu na czas ich  

trwania  ................................................................................ 117
 3. Bezpłatne zapewnienie całodziennego wyżywienia  ............. 121
 4. Redukcja diet z powodu zapewnienia częściowego  

pożywienia  ........................................................................... 124
 5. Zwolnienie podatkowe i ubezpieczeniowe   .......................... 128

Rozdział XIV. Przejazd w zagranicznej podróży służbowej  .... 134

 1. Wskazanie środka transportu  ............................................... 134
 2. Wysokość refundacji  ............................................................. 134
 3. Przejazd samochodem znajdującym się w dyspozycji  

pracownika  .......................................................................... 135
 4. Przejazd samochodem służbowym  ....................................... 136
 5. Zwolnienie podatkowe i składkowe   .................................... 136

Rozdział XV. Noclegi podczas wyjazdu służbowego  
poza Polskę  ................................................................................. 138

 1. Zapewnienie bezpłatnego noclegu  ....................................... 138
 2. Faktyczna refundacja wydatków ........................................... 140
 3. Ryczałt hotelowy  .................................................................. 142
 4. Nocleg kierowcy w kabinie tira  ............................................ 143
 5. Zwolnienie podatkowe i składkowe  ..................................... 144

XVI. Ryczałty na dojazdy miejscowe w zagranicznej  
delegacji  ...................................................................................... 146

 1. Ryczałt dworcowy  ................................................................ 146
 2. Ryczałt na dojazdy miejscowe  .............................................. 149
 3. Zwolnienie podatkowe i składkowe  ..................................... 150

Rozdział XVII. Inne wydatki w zagranicznej podróży  
służbowej  .................................................................................... 152

 1. Zwrot kosztów bagażu  ......................................................... 152
 2. Zwrot kosztów leczenia  ........................................................ 153
 3. Katalog innych wydatków  .................................................... 154



VIII

S p i s  t r e ś c i

Rozdział XVIII. Delegowanie do pracy w Unii a podróż  
służbowa  ..................................................................................... 156

 1. Delegowanie to nie delegacja służbowa  ............................... 157
 2. Zwolnienie ubezpieczeniowe delegowanego   ....................... 158
 3. Zwolnienie podatkowe delegowanego  ................................. 160

Rozdział XIX. Rozliczanie krajowej i zagranicznej podróży 
służbowej  .................................................................................... 161

 1. Udzielenie zaliczki na poczet wyjazdu służbowego  .............. 161
 2. Dokumentowanie wydatków w krajowej i zagranicznej  

delegacji  ............................................................................... 166
 3. Końcowe rachunki w ramach rozliczenia krajowej  

i zagranicznej delegacji  ........................................................ 170

Rozdział XX. Podróże osób niebędących pracownikami  ......... 179

 1. Katalog uprawnionych i definicja podróży  ........................... 180
 2. Podróże przedsiębiorców  ...................................................... 181
 3. Podróże zleceniobiorców  ...................................................... 182
 4. Zwolnienie składkowe z racji podróży osób niebędących 

pracownikami  ...................................................................... 187

Rozdział XXI. Podróże służbowe pracowników a koszty  
uzyskania przychodów  ............................................................... 189

 1. Świadczenie żywieniowe w delegacji w kosztach uzyskania 
przychodów  ......................................................................... 190

 2. Podróż służbowa własnym samochodem pracownika  
w kosztach podatkowych  ..................................................... 192

 3. Moment zaliczenia świadczeń delegacyjnych do kosztów 
uzyskania przychodów  ......................................................... 195

 4. Przeliczanie należności delegacyjnych w walutach obcych  
na cele podatkowe  ............................................................... 196

 5. Podróże przedsiębiorców w kosztach uzyskania  
przychodów  ......................................................................... 197

Rozdział XXII. Delegacje członków rad samorządu  
terytorialnego  ............................................................................. 203

 1. Krajowe delegacje radnych  .................................................. 203
 2. Zagraniczne delegacje radnych  ............................................ 205
 3. Zwolnienie podatkowe i składkowe  ..................................... 205



IX

S p i s  t r e ś c i

Rozdział XXIII. Akty prawne ...................................................... 207

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub  
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu  
podróży służbowej  ............................................................... 207
Rozdział 1. Przepisy ogólne  .................................................. 207
Rozdział 2. Podróż krajowa   ................................................. 208
Rozdział 3. Podróż zagraniczna  ............................................ 210
Rozdział 4. Przepisy końcowe  .............................................. 212

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z 31.7.2000 r. w sprawie sposobu ustalania 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych  
radnych gminy  ..................................................................... 213

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.3.2002 r.  
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania  
zwrotu kosztów używania do celów służbowych  
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów  
niebędących własnością pracodawcy .................................... 215

Aneks 1. Regulamin przyznawania, ustalania i wypłacania 
należności za czas podróży służbowych – wzór  
z załącznikami  ............................................................................ 217

Regulamin przyznawania, ustalania i wypłacania należności  
za czas podróży służbowych ......................................................... 220

Część pierwsza. Przepisy ogólne  .......................................... 220
Część druga. Krajowa podróż służbowa  ............................... 222
Część trzecia. Zagraniczna podróż służbowa  ........................ 225
Część czwarta. Postanowienia końcowe  ............................... 229
Część piąta. Załączniki do Regulaminu  ................................ 231

Aneks 2. Niezbędnik działów płac i finansowych – ustalanie 
należności delegacyjnych  .......................................................... 245


