
Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany 

wprowadzone uchwałą: 

-- nr 3 z dnia 22 stycznia 1999 r., 

- nr 9 z dnia 24 kwietnia 2001 r. 

- nr 1 z dnia 6 stycznia 2009 r. 

Uchwała Nr 44 

Prezydium Sejmu 

z dnia 1 lipca 1996 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty 

należności posłów delegowanych przez Sejm poza granice kraju 

Na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i 

senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r., Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, r 

106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r., Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, 

poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, z 2001 r. Nr 94, poz. 1032, Nr 138, poz. 1567, z 2002 r. 

Nr 27, poz. 266, Nr 199, poz. 1673, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 137, poz. 1301)1, w 

porozumieniu z Prezydium Senatu, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Posłom delegowanym przez Sejm poza granice kraju, przysługują należności na obowiązujących 

ogólnie zasadach określonych dla diet i innych należności pracowników z tytułu podróży 

służbowych odbywanych poza granicami kraju, ze zmianami ustalonymi w § 2. 

 

§ 2. 

1. Posłowie otrzymują diety, o których mowa w § 1, powiększone o 75%. 

1a. Z tytułu podróży służbowej za granicę samochodem stanowiącym własność posła przysługuje 

zwrot kosztów według stawek za 1 km przebiegu powiększonych o 50%. 

2. Posłom nie przysługują ryczałty na dojazdy i usługi bagażowe oraz ryczałty na przejazdy 

miejscowe. 

                                                 
1 Obecnie: Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 48, poz. 
446 i Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 



3. W przypadku, gdy podmiot zagraniczny (nierezydent) dokona zwrotu w gotówce posłowi 

przebywającemu poza granicami kraju za przejazdy lub inne wydatki poniesione przez 

Kancelarię Sejmu, poseł po zakończeniu delegacji otrzymane środki dewizowe wpłaca 

bezpośrednio do kasy Kancelarii Sejmu. 

4. W przypadku podróży służbowej za granicę odbywanej samochodem stanowiącym własność 

posła, jeżeli jej całkowity koszt przewyższa koszty podróży służbowej odbywanej środkami 

komunikacji lotniczej, Marszałek Sejmu może podjąć decyzję o wypłacie posłowi należności 

stanowiącej równowartość kosztów podróży służbowej odbywanej środkami komunikacji 

lotniczej.2

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r. 

 

 

MARSZAŁEK SEJMU 

(-) JÓZEF ZYCH 

 

 

                                                 
2 dodany przez § 1 uchwały nr 1 Prezydium Sejmu z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty należności posłów delegowanych przez Sejm poza granice kraju. 


