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E R R A T A     D O    S P R A W O Z D A N I A 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o poselskim projekcie ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej (druk nr 826) 

 

W załączonym projekcie ustawy art. 242 i art. 243 powinny otrzymać następujące brzmienie: 
 

„Art. 242. 1. Funkcjonariuszowi odbywającemu podróże służbowe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przysługują należności z tytułu podróży służbowych. 

2. Podróż służbowa obejmuje, określony w pisemnym lub ustnym poleceniu wyjazdu 

służbowego, okres od wyjazdu funkcjonariusza – w celu wykonywania czynności służbowych 

na obszarze kraju – poza miejsce pełnienia służby do jego powrotu. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania należności, o 

których mowa w ust. 1, ich wysokość, a także sposób rozliczania się funkcjonariusza, 

uwzględniając potrzebę uzależnienia wysokości należności od czasu trwania podróży 

służbowej, dokonania zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków oraz określenia terminów 

wypłaty należności w sposób ułatwiający dokonywanie rozliczeń. 

Art. 243. 1. Funkcjonariuszowi przysługuje równoważnik z tytułu dojazdu do miejsca 

pełnienia służby, jeżeli on sam lub jego małżonek nie zamieszkują lub nie posiadają lokalu 

mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. 

2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje: 

1) funkcjonariuszom, którzy otrzymują równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 168 

ust. 1; 
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2) jeżeli dojazd do miejsca pełnienia służby jest możliwy środkami komunikacji publicznej 

i nie jest znacznie utrudniony. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki, wysokość oraz tryb i terminy wypłaty równoważnika, o którym mowa w ust. 1, 

uwzględniając potrzebę jego odniesienia do cen biletów za przejazd koleją lub autobusami, 

wzory wymaganych dokumentów oraz potrzebę właściwego dokumentowania poniesionych 

kosztów.”. 
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