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Warszawa, 7 czerwca 2022 r. 
KL/225/108/RL/2022 

 
 

Pani 
Marlena Maląg 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

 
 
Szanowna Pani Minister,  

 

w nawiązaniu do pisma z dnia 11 maja br. (DPP-V.0210.7.7.2022.AG), przy którym przekazano do  

konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Konfederacja Lewiatan przedstawia następujące 

uwagi: 

 

Zmiana rozporządzenia powinna uwzględniać szczególną sytuacje pracowników transportu drogowego. 

Poddajemy pod rozwagę następujące zmiany w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia  2013 r. w sprawie 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej: 

 

1)      w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 

„1a. Wysokość diety w podróży krajowej wynosi 60 złotych za dobę podróży służbowej dla 

kierowcy zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej wykonującego 

przewozy drogowe rzeczy lub osób, pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej co najmniej 2,5 tony lub przeznaczonymi konstrukcyjnie 

do przewozu więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą”. 

 

2)      w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona 

w załączniku do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 13a.” 

 

3)      po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: 

 

„§13a. Kierowcy zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

wykonującego przewozy rzeczy lub osób poza granicami Polski przysługuje dieta stanowiąca 
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równowartość 65 euro za każdą dobę podróży zagranicznej, jeżeli przewóz drogowy wykonywany jest 

pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej co 

najmniej 2,5 tony lub przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z 

kierowcą.” 

 

Uzasadnienie: 

 

Odnośnie  dodania w § 7 nowego ust. 1a 

 

Kierowca transportu drogowego, w odróżnieniu od pozostałych pracowników sfery budżetowej, nie ma 

możliwości skorzystania z różnych ofert w miejscach pobytu stacjonarnego podczas podróży służbowej. 

Wykonuje zadania podczas podróży służbowej polegające na kierowaniu pojazdem, i w związku z tym, 

zmuszony jest korzystać z restauracji i innych punktów żywienia zbiorowego położonych przy miejscach 

obsługi podróżnych lub przy stacjach paliw, w których ceny są zasadniczo wyższe.  

 

Tym samym uzasadnione jest przyjcie średniej stawki w wysokości 30 złotych za obiad (50% diety) i 

bazując na tej podstawie stawki za śniadanie i kolację po 15 złotych (25% diety). Tym samym łączna 

wysokość diety dla kierowcy w krajowej podróży służbowej wyniosłaby 60 złotych. 

 

Odnośnie do propozycji zmiany przepisu § 13 ust. 4 i wprowadzenia przepisu § 13a. 

 

Kierowca w zagranicznej podróży służbowej, w odróżnieniu  od pozostałych pracowników sfery 

budżetowej, jako pracownik wysoko mobilny może przebywać w kilku krajach w trakcie doby. Tym 

samym rozliczenie jego należności jest utrudnione, szczególnie w przypadku długotrwałych wyjazdów 

polegających na przemieszczaniu się przez nawet kilkanaście państw. Zważywszy na fakt, że rejestracja 

przekraczania granic jest utrudniona, proponuje sią uproszczenia w formie przyjętej jednolitej stawki 

zagranicznej dla kierowców  w wysokości 65 euro. Jej wysokość nie odbiega znacząco od stawek 

przyjętych dla innych pracowników i uwzględnia fakt utrudnionego pozyskiwania posiłków w trakcie 

wykorzystania zadań służbowych (konieczność korzystania z restauracji lub innych punktów żywienia 

zbiorowego przy autostradach, gdzie koszt wyżywienia jest znacząco wyższy niż w miejscach pobytu 

stacjonarnego). 

 
Z poważaniem, 
 
 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 


