
Wprowadzenie
Problematyka podróży służbowej wywołuje wiele kontrowersji i trudno-
ści w praktyce. Specjaliści prawa pracy często prezentują rozbieżne po-
glądy, odnosząc się krytycznie do orzecznictwa SN. Autorzy publikacji 
podjęli próbę zestawienia najbardziej istotnych zagadnień związanych 
z odbywaniem przez pracownika podróży służbowych. Wśród nich znaj-
dziecie Państwo analizę prawną pojęcia podróży służbowej, opis zdarzeń 
prawnych niebędących podróżą służbową, zasady rozliczania podróży 
służbowej oraz praktyczne aspekty związane z zatrudnianiem tzw. pra-
cowników mobilnych, tj. tej grupy zawodowej, do których obowiązków 
należy stałe przemieszczanie się po określonym terenie. Takie zatrudnie-
nie wymaga bowiem od pracodawcy wyboru właściwego systemu czasu 
pracy, określenia miejsca wykonywania pracy oraz właściwego rozlicza-
nia czasu pracy spędzonego w podróży, związanego z przemieszczaniem 
się do miejsc, gdzie praca jest wykonywana. 

W publikacji rozważana jest również problematyka związana z odpo-
czynkiem pracownika po odbyciu podróży służbowej oraz prawny cha-
rakter podróży samochodem prywatnym lub służbowym w celu wykona-
nia zadania służbowego.

W opracowaniu znajdziecie Państwo również najnowsze orzecznictwo 
SN związane z problematyką podróży służbowych oraz zatrudniania pra-
cowników mobilnych.

UWAGA

Publikację�oddano�do�druku�w�grudniu�2012�r.,�co�oznacza,�że�analizie�
prawnej� poddano� stan� prawny� obowiązujący� w� tym� czasie.� Ponieważ� resort�
pracy�przygotował�projekt�rozporządzenia�w�sprawie�podróży�służbowych�na�
terenie�kraju�i�poza�jego�granicami,�autorzy�w�ramach�suplementu�przedsta-
wiają�jego�podstawowe�założenia.
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Rozdział 1. Podróż służbowa jako pojęcie 
z zakresu prawa pracy

1.1. Co jest podróżą służbową? Pojęcie 

Z art. 775 KP wynika, że podróż służbowa polega na wykonywaniu na 
polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w któ-
rej znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. 
Pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów związanych 
z podróżą służbową. 

Słowo „lub” należy rozumieć w ten sposób, że do określenia podróży 
służbowej należy stosować tylko jeden punkt odniesienia. Podróżą służ-
bową będzie zatem albo wykonywanie zadania poza miejscowością, 
w której znajduje się siedziba pracodawcy, albo poza miejscem stałego 
świadczenia pracy.

PRZYKŁAD 

Siedziba�pracodawcy�znajduje�się�w�Toruniu,�w�umowie�o�pracę�jako�
miejsce�pracy�wskazano�Warszawę.�Wykonywanie�pracy�w�Toruniu,�jak�również�
podróż�z�Warszawy�do�Torunia�jest�podróżą�służbową.

Siedzibę pracodawcy należy rozumieć jako placówkę zatrudnienia pra-
cownika, a nie miejsce zarejestrowania pracodawcy. Przemieszczanie się 
pracownika w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych po 
miejscowości, w której znajduje się jego placówka zatrudnienia, nie jest 
podróżą służbową, niezależnie od tego, czy w tej miejscowości jest zare-
jestrowana także siedziba pracodawcy. 
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Miejsce stałego świadczenia pracy może być inne niż siedziba pracodaw-
cy lub obejmować siedzibę pracodawcy i pewien obszar. Wówczas podró-
żą służbową będzie wykonywanie zadania poza stałym miejscem pracy. 

PRZYKŁAD 

Wyjazd� serwisanta,� którego� miejscem� świadczenia� pracy� wskazanym�
w�umowie�o�pracę�jest�„województwo�mazowieckie”,�do�obsługiwanych�placó-
wek�na�obszarze�tego�województwa�nie�stanowi�podróży�służbowej.�Stanowić�
ją�będzie�natomiast�wyjazd�do�Krakowa�czy�Gdańska,�czyli�miejscowości�położo-
nych�poza�jego�województwem�stanowiącym�jego�miejsce�świadczenia�pracy.

Podsumowując, podróż służbowa „polega na zleceniu pracowniko-
wi wykonania zadania poza stałym miejscem pracy” (zob. wyrok SN 
z 30.5.2001 r., I PKN 424/00, OSNP Nr 7/2003, poz. 172 oraz wyrok 
NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z 25.9.1996 r., SA/Lu 1171/95, 
niepubl.). Zdaniem NSA wyrażonym w ww. wyroku: „Nie można mówić 
o podróży służbowej, jeżeli pracownik wykonuje zadanie w miejscowo-
ści, w której znajduje się jego stałe miejsce pracy, a tym samym nie ma 
uzasadnienia w takim przypadku wydawanie przez pracodawcę polecenia 
wyjazdu służbowego i dokumentowanie ewentualnych kosztów”. 

W związku z powyższą definicją podróżą służbową jest przemieszczanie 
się między filiami czy oddziałami tej samej firmy. Jest nią także podróż 
do miejsca zamieszkania czy tymczasowego pobytu pracownika, jeżeli 
jednocześnie nie jest to stałe miejsce pracy. Jednakże powszechnie stoso-
wane przepisy nie przewidują wówczas diety za podróż.

1.2. Miejsce stałego świadczenia pracy – pojęcie

Z powyższego wynika, że do ustalenia uprawnień pracowniczych z tytułu 
podróży służbowej istotne jest ustalenie miejsca stałego świadczenia pra-
cy. Należy je określić w umowie o pracę (art. 29 § 1 pkt 2 KP). Nie jest 
to jednak tzw. konieczny element treści umowy o pracę jak rodzaj pracy. 
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Jeżeli strony nie wskażą w umowie miejsca pracy, wówczas zazwyczaj 
przyjmuje się, że tym miejscem jest siedziba pracodawcy. Jeżeli jednak 
pracownik zgłosi się do pracy w innym miejscu, np. w jednostce orga-
nizacyjnej pracodawcy, i został do niej dopuszczony, wówczas będzie to 
miejsce pracy. Na tej samej zasadzie miejscem pracy jest ta jednostka or-
ganizacyjna, w której pracownik stale wykonuje faktycznie całość lub 
większą część swych obowiązków. Strony zawierające umowę o pracę 
mają dużą swobodę w określeniu miejsca pracy. Ogólnie pod pojęciem 
miejsca pracy rozumie się bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym 
(np. siedziba pracodawcy czy jego oddział), bądź pewien oznaczony ob-
szar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju 
lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić dopełnie-
nie świadczenia pracy. „Miejsce pracy” nie musi być wyposażone w za-
plecze socjalne, kadrowe i techniczne (zob. wyrok SN z 1.4.1985 r., I PR 
19/85, OSPiKA Nr 3/1986, poz. 46). 

Wobec powyższego podróżą służbową jest wykonywanie zadania służ-
bowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, 
lub poza miejscowością będącą stałym miejscem pracy pracownika. Po-
twierdza to SN w wyroku z 30.5.2001 r. (wyrok SN z 30.5.2001 r., I PKN 
424/00, OSNP Nr 7/2003, poz. 172).

Przy określaniu „szerokiego” miejsca pracy strony nie są związane jedy-
nie jednostkami podziału administracyjnego kraju. Może być ono także 
oznaczone przez dostatecznie wyodrębniony zakres działalności praco-
dawcy, np. „region południowo-wschodni”. W takim przypadku koniecz-
ne jest wskazanie wyraźnego wewnętrznego aktu pracodawcy (np. statut 
spółki, regulamin organizacyjny, regulamin pracy), który dokładnie okre-
śla, co oznacza „region południowo-wschodni”. Doprecyzowanie miejsca 
pracy może się znajdować także w samej treści umowy o pracę. 

Wskazane w umowie o prace miejsce pracy musi odpowiadać miejscu 
czy obszarowi, w którym w normalnym, zwyczajnym trybie praca będzie 
wykonywana. Błędem byłoby wskazanie siedziby pracodawcy, podczas 
gdy w rzeczywistości praca wykonywana jest w innym miejscu.

Rozdział 1. Podróż służbowa jako pojęcie z zakresu prawa pracy
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Miejsce pracy można określić przez podanie obszaru, pod warunkiem że 
wynika to z charakteru (rodzaju) świadczonej pracy. Ustalenie „szero-
kiego” miejsca pracy jest dopuszczalne, gdy praca będzie wykonywana 
w przeważającej i zasadniczej mierze „w terenie”, a nie wyłącznie na ob-
szarze zakładu pracy czy w siedzibie pracodawcy. Tego rodzaju ustalenia 
są uzasadnione np. dla przedstawicieli handlowych, serwisantów, kierow-
ców. Zmienność miejsca najczęściej wynikać z rodzaju pełnionej pra-
cy (zob. nadal aktualna uchwała SN z 17.7.1975 r., I PZP 9/75, OSPiKA 
Nr 7–8/1976, poz. 136). Natomiast określenie „szerokiego” miejsca dla 
pracownika biurowego czy wykonującego pracę w zakładzie produkcyj-
nym nie odpowiada rzeczywistości i nie jest uzasadnione rodzajem świad-
czonej pracy. Pracodawca nie może uznać, że wyjazd takiego pracowni-
ka do innej miejscowości na terenie tego samego województwa nie jest 
wyjazdem poza stałe miejsce pracy, przez co nie jest podróżą służbową. 
Takie stanowisko potwierdza wyrok SN z 11.4.2001 r., I PKN 350/00, 
OSNP Nr 2/2003, poz. 36), zgodnie z którym „nie jest podróżą służbo-
wą stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach, których wy-
boru i terminu pobytu dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach 
uzgodnionego rodzaju pracy”.

Warto podkreślić, że według jednego z poglądów geograficzne, szerokie 
miejsce pracy jest oznaczone poprawnie, jeżeli pracownik może wykonać 
swoje obowiązki na tym obszarze w ramach normatywnego czasu pracy. 
Oznacza to, że czas podróży pracownika, wykonywania zadań pracow-
niczych oraz czas powrotu do miejsca rozpoczęcia tej podróży nie po-
winien łącznie trwać dłużej niż przyjęty u pracodawcy dobowy wymiar 
czasu pracy. Stanowisko to potwierdza SN w powoływanym wyżej wy-
roku z 11.4.2001 r., stwierdzając, że „miejsce wykonywania pracy po-
winno być tak ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania za-
dań, wliczając w to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania, w ramach 
umówionej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okre-
sie rozliczeniowym”.

Określenie szerokiego miejsca pracy jest kontrowersyjne – 19.11.2008 r. 
została wydana uchwała 7 sędziów SN (II PZP 11/08, OSNP Nr 13–14/2009, 
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poz. 166), potwierdzająca słuszność określania szerokiego miejsca pracy 
dla kierowcy w transporcie międzynarodowym. Sąd uznał za prawidło-
we i zgodne z art. 29 § 1 pkt 2 KP określenie w umowie o pracę z kie-
rowcą mającym wykonywać wyłącznie przewozy na terenie państw UE 
miejsca wykonywania pracy przez wskazanie, że miejscem wykonywa-
nia pracy są kraje UE. Kierowca odbywający podróże w ramach wykony-
wania umówionej pracy na określonym w ten sposób w umowie obszarze 
jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumie-
niu art. 775 § 1 KP.

1.3. Co nie jest podróżą służbową? Weryfikacja miejsca 
wykonywanej pracy

Miejsce pracy jest jednym z elementów treści umowy o pracę. Na mocy 
porozumienia strony mogą je zmienić, także na czas określony w poro-
zumieniu. W takiej sytuacji dochodzi do delegowania pracownika w celu 
wykonywania pracy poza stałym miejscem pracy. Podjęcie wyjazdu służ-
bowego, połączonego z wykonywaniem pracy, na podstawie porozu-
mienia zawartego z pracodawcą nie jest podróżą służbową w rozumie-
niu art. 77 § 1 KP (por. wyrok SN z 20.2.2007 r., II PK 165/06, OSNP 
Nr 7–8/2008, poz. 97). Oddelegowany nie znajduje się w podróży służbo-
wej, gdyż wykonuje pracę w określonym w umowie miejscu pracy. Nie 
przysługują mu diety i zwrot kosztów z tytułu podróży służbowej. Sąd 
Najwyższy w wyroku z 1.4.1985 r. (I PR 19/85, niepubl.) wskazał, że wy-
konywanie pracy w uzgodnionym przez strony „miejscu pracy” pracowni-
ka nie rodzi obowiązku płacenia mu ani diet, ani świadczeń rozłąkowych, 
chociażby to miejsce pracy było różne od siedziby pracodawcy. Stanowi-
sko to SN podtrzymał w uzasadnieniu wyroku z 20.2.2007 r., uznając, że 
w przypadku oddelegowania na podstawie porozumienia stron nie znajdą 
zastosowania przepisy określające należności przysługujące pracowniko-
wi z tytułu podróży służbowej. Dotyczą one bowiem jedynie delegowa-
nia mającego charakter podróży służbowej, to jest delegowania „narzuco-
nego” pracownikowi w drodze polecenia zobowiązującego go do odbycia 
takiej podróży. 

Rozdział 1. Podróż służbowa jako pojęcie z zakresu prawa pracy
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Z punktu widzenia zarządzania personelem porozumienie zmieniające 
jest najlepszym sposobem zmiany miejsca pracy. Oddelegowanie opiera 
się wówczas na współdziałaniu z pracownikiem. Jeżeli jednak nie wyraża 
on zgody, pracodawca ma prawo wypowiedzieć warunki pracy w zakre-
sie miejsca pracy (art. 42 KP). 

Oddelegowany może natomiast otrzymać polecenie wykonania zadania 
poza miejscem oddelegowania i wówczas będzie to podróż służbowa. Po-
twierdza to wyrok z 11.2.1999 r., w którym SN stwierdził, że dla pracowni-
ka zatrudnionego na zagranicznej budowie o stałej lokalizacji miejsca wy-
konywania pracy podróżą służbową jest delegowanie do innej miejscowości 
w kraju zatrudnienia za granicą, w celu załatwienia spraw związanych z re-
alizacją tej budowy (II UKN 466/98, OSNAPiUS Nr 7/2000, poz. 289).

PRZYKŁAD 

Pracownik� został� oddelegowany� do� pracy� we� Francji.� Aneksem� do�
umowy�o�pracę�ustalono,�że�stałym�miejscem�wykonywania�pracy� jest�Lyon.�
Pracownik�nie�przebywa�w�podróży�służbowej,�nie�przysługują�mu�diety�i�inne�
świadczenia�związane�z�podróżami�służbowymi.�Przepisy�wewnętrzne�obowią-
zujące�u�danego�pracodawcy�(układ�zbiorowy�pracy,�regulamin�wynagradza-
nia)�mogą�przewidywać�jednak�pewne�świadczenia�(np.�dodatek�za�rozłąkę�czy�
premia�za�pobyt�za�granicą).�Gdyby�pracownik�został�wysłany�do�Francji�na�za-
sadach�wyjazdu�służbowego,�byłaby�to�podróż�służbowa�i�pracownik�miałby�
prawo�do�świadczeń�z�tego�tytułu.

Pracodawcy często wypłacają delegowanym pracownikom zwrot kosz-
tów dojazdu, odpowiednik diet czy dodatkowe wynagrodzenie. Stanowi 
to przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. W przypadku od-
delegowania na terytorium RP wypłacone kwoty otrzymane przez pra-
cownika podlegają w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych. Natomiast przy oddelegowaniu poza granice RP zwol-
nione z podatku dochodowego są dochody pracownika w wysokości nie-
przekraczającej rocznie kwoty 30% diety z tytułu podróży służbowych 
poza granicami kraju – zgodnie z art. 21 ust. 20 PDOFizU.
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Podobnie będzie z zapewnieniem pracownikowi mieszkania w miejscu 
oddelegowania (miejscu wykonywania pracy). Zwolnione z opodatko-
wania są jedynie hotele robotnicze oraz kwatery prywatne wynajmowa-
ne na cele zbiorowego zakwaterowania do limitu 500 zł (art. 21 ust. 19 
PDOFizU). 

Niekiedy można spotkać się ze stwierdzeniem, że z oddelegowaniem 
mamy do czynienia, jeżeli trwa ono powyżej 3 miesiące (w razie krót-
szego okresu jest to podróż służbowa). Taka interpretacja nie jest jednak 
właściwa. Zwolennicy takiego rozwiązania powołują się przede wszyst-
kim na art. 42 § 3 KP. Jednakże z drugiej strony należy rozważyć przepis 
§ 11 DietyRZagr. Uprawnia on pracodawcę do wyrażenia zgody na zwrot 
kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczo-
nej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż trwa 
ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest państwo pozaeuropej-
skie. Naszym zdaniem, jest w pełni dopuszczalne skierowanie pracowni-
ka w podróż służbową trwającą kilka czy kilkanaście miesięcy. Podstawą 
podróży służbowej jest polecenie pracodawcy (skierowanie), wynikające 
z jego uprawnień kierowniczych wobec pracownika, natomiast oddele-
gowania – porozumienie zmieniające albo wypowiedzenie zmieniające. 
W pierwszym przypadku nie zmienia się miejsce pracy wskazane w umo-
wie o pracę, co następuje w drugiej sytuacji. 

W państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych oraz za-
kładach, które stosowały w tym zakresie 1.4.1981 r. układ zbiorowy pra-
cy dla budownictwa, stosuje się zarządzenie MPiPS z 14.8.1990 r. w spra-
wie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych (M.P. Nr 32, 
poz. 258 ze zm.). Zarządzenie obowiązuje do czasu objęcia pracowni-
ków, których dotyczą jego przepisy, postanowieniami układu zbiorowe-
go pracy lub innymi przepisami prawa pracy. Pozostali pracodawcy mogą 
postanowienia zarządzenia lub podobne wprowadzić do swoich przepi-
sów płacowych. Zgodnie z zarządzeniem czasowo przeniesiony jest pra-
cownik, który wyraził zgodę na okresowe przeniesienie do pracy na inny 
teren poza miejscowość stałego zamieszkania i utracił możność codzien-

Rozdział 1. Podróż służbowa jako pojęcie z zakresu prawa pracy
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nego powrotu do miejscowości stałego zamieszkania. Takiemu pracowni-
kowi przysługuje: 
– zwrot kosztów przejazdu do miejsca czasowego przeniesienia i z po-

wrotem; 
– dodatek za rozłąkę za każdy dzień pobytu w miejscowości czasowe-

go przeniesienia, łącznie z dniami podróży w związku z rozpoczęciem 
i zakończeniem czasowego przeniesienia; 

– po każdych 14 dniach czasowego przeniesienia zwrot kosztów prze-
jazdu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem najtańszym pub-
licznym środkiem lokomocji w związku z odwiedzeniem rodziny 
w dniach wolnych od pracy oraz bezpłatne zakwaterowanie, a w razie 
jego braku zwrot kosztów zakwaterowania w wysokości stwierdzonej 
rachunkiem; 

– ryczałt za nocleg w wysokości 150% dodatku za rozłąkę. 

Dodatek jest wolny od podatku do wysokości diet za czas podróży służ-
bowej pracowników.

Podróżą służbową nie jest także:
– okresowe zatrudnienie pracownika u innego pracodawcy w wyniku 

zawartego przez tych pracodawców porozumienia (wyrok SA w Łodzi 
z 6.3.1991 r., III APr 16/91, OSP Nr 1/1992, poz. 21);

– przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości na podsta-
wie art. 42 § 4 KP;

– przemieszczanie się pracownika w związku z wykonywaniem obo-
wiązków służbowych po miejscowości, w której znajduje się jego pla-
cówka zatrudnienia (tzw. jazdy lokalne);

– stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, 
których wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach 
uzgodnionego rodzaju pracy (wyrok SN z 11.4.2001 r., I PKN 350/00, 
OSN Nr 2/2003, poz. 36).

Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd 
lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędą-
cych własnością pracodawcy następuje na podstawie umowy cywilno-


