
 

 

 

Polemika z uchwałą Sądu Najwyższego dotycząca noclegów kierowców 

 

 

W dniu 12 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy wstrząsnął w posadach wiele 

przedsiębiorstw transportowych. Tego dnia w uchwale (II PZP 1/14) podjętej  

w składzie 7 sędziów Sąd Najwyższy stanął przede wszystkim na stanowisku,  

że nocleg pracownika – kierowcy w kabinie pojazdu, bez względu na jakość 

wypoczynku jaki taka kabina zapewnia, nie jest równoznaczny z zapewnieniem 

kierowcy bezpłatnego noclegu i nie zwalania to pracodawcy z wypłacenia ryczałtu za 

nocleg.  

 

Ponadto Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza 

granicami kraju (Dz.U. z 2002 r., Nr 236, poz. 1991 ze zm.) – dalej: rozporządzenie 

2002 – regulującego, w czasie relewantnym dla sprawy rozpoznawanej przez Sąd 

Najwyższy (obecnie relewantne jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej; Dz.U. 2013, poz. 167 – dalej: rozporządzenie 

2013), zasady wypłaty diety i zwrotu kosztów podróży służbowych są przepisami  

o charakterze semiimperatywnym. Oznacza to, że pracodawcy mogą w swoich 

wewnętrznych przepisach płacowych co najwyżej zapewnić kierowcom 

korzystniejsze warunki zwrotu kosztów noclegu i wypłaty diety, aniżeli wynikające  

z rozporządzenia 2002, jak i obecnie obowiązującego rozporządzenia 2013 

(jakkolwiek bowiem uchwała dotyczy okresu już historycznego, to wobec zasadniczej 

zbieżności materii obu rozporządzeń, pogląd Sądu Najwyższego pozostaje aktualny 

także po 2013 roku). 

 

Wydanie uchwały w składzie powiększonym skłoniły już Sąd Najwyższy do 

powtórzenia przedmiotowego poglądu w innym orzeczeniu. Stwierdzono już co 

najmniej jedno orzeczenie sądu powszechnego opierającego się na analizowanej 

uchwale. W uzasadnieniach składy orzekające ograniczają się de facto do zgodzenia 

się z wydaną uchwałą i do przepisania odpowiedniej części jej uzasadnienia. 

Komentarze pojawiły się również w prasie – ich wspólnym mianownikiem jest 

zazwyczaj przyjęcie tez przedmiotowej uchwały i wskazywanie, że pracodawcy 

powinni uznawać roszczenia finansowe pracowników – kierowców, jeżeli regulacje 

wewnętrzne zapewniały im diety i ryczałty za nocleg na poziomie niższym, aniżeli 

wynikający z rozporządzenia 2002 (rozporządzenia 2013) lub nie zapewniały im ich 

tych świadczeń w ogóle. 

 



 

 

 

W ocenie autora sprawa nie jest tak oczywista i uchwale Sądu Najwyższego można 

zarzuć błędy w procesie interpretacji norm, dyskwalifikujące oba wyrażone poglądy. 

Przedmiotem niniejszej analizy będzie jednak wyłącznie kwestia dopuszczalności 

obniżenia przez pracodawców prywatnych diety i zwrotu kosztów za noclegi poniżej 

wskaźników określonych w rozporządzeniu 2002. 

 

Sąd Najwyższy wychodzi od stwierdzenia, że skoro art. 21a Ustawy o czasie pracy 

kierowców odsyła do art. art. 775 §§ 3 – 5 Kp., to pośrednio odesłanie to odnosi się 

również do § 2, zawierającego upoważnienie dla właściwego ministra do określenia 

wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi, 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu 

podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. 

W konsekwencji ma to oznaczać, że kierowcy – pracownikowi „prywatnemu” 

przysługują należności według zasad wynikających z rozporządzenia 2002 

(rozporządzenia 2013) lub określone na korzystniejszych warunkach, o ile takowe 

zostały przez danego pracodawcę ustalone. Uchwale Sądu Najwyższego (w danym 

fragmencie) zarzucić należy, iż jest ona wprost sprzeczna z ustawą – art. 775 §§ 3 – 

5 Kp i rozporządzeniem 2002 i 2013 (ich § 1), a przedstawiona konkluzja jest 

pozbawiona jakiegokolwiek uzasadnienia. Sąd Najwyższy nie dostrzega przede 

wszystkim, że normy rozporządzenia 2002 są przepisami adresowanymi (wiążącymi) 

pracodawców i pracowników państwowych i samorządowych (będziemy ich dalej 

określać łącznie jako „państwowych”), a przez to nie mają one co do zasady 

charakteru przepisów z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców „prywatnych”.  

Po wprowadzeniu z mocy art. 775 § 5 Kp. stosownych uregulowań wewnętrznych 

przez pracodawcę „prywatnego” przedmiotowe rozporządzenie 2002 (jak  

i rozporządzenie 2013) do zatrudnionych przez niego kierowców nie znajduje  

w ogóle zastosowania – podmioty te nie są bowiem od tej chwili adresatami 

wyrażonych tam norm. Analizowanie więc treści regulacji wewnętrznych pracodawcy 

prywatnego w odniesieniu do norm rozporządzenia 2002 (przez pryzmat art. 9 i 18 

Kp.) byłoby w odniesieniu do sytuacji takiego pracownika „prywatnego” uchybieniem, 

wynikłym z błędnego założenia początkowego, że rozporządzenie 2002 ma de facto 

charakter powszechny i dotyczy wszystkich pracodawców i pracowników branży 

transportowej. Gdyby zaś ustawodawca rzeczywiście chciał zapewnić grupie 

pracowników – kierowców minimalny standard świadczeń z tytułu diet i ryczałtów  

w art. 21a Ustawy zawarłby po prostu odesłanie wprost do § 2 art. 775 Kp. 

Ponadto z twierdzenia, że przepisy rozporządzenia 2002 (rozporządzenia 2013) 

mają zastosowanie tylko w wypadkach nieuregulowanych aktami 

wewnątrzzakładowymi, w żaden sposób nie wynika nadto, by przepisy tych 

rozporządzeń wyznaczać miały minimalny standard w zakresie wysokości 

wynagrodzenia dla pracowników „prywatnych”. Powtórzyć więc należy, że w razie 



 

 

 

uregulowania tych kwestii przez pracodawcę normy rozporządzenia 2002 

(rozporządzenia 2013) nie znajdują w ogóle zastosowania, wobec czego nie mogą 

one być w tej sytuacji przepisami prawa pracy wyznaczającymi minimalny standard 

tych świadczeń. Skonstatować więc należy, iż zgodnie z § 3 art. 775 Kp. ustalenia 

stron stosunku pracy mają pierwszeństwo przed przepisami powszechnie 

obowiązującymi, a rozporządzenie 2002 (2013) zgodnie z § 5 art. 775 Kp. stosuje się 

tylko i wyłącznie w razie gdyby strony nie uregulowały w ogóle tych kwestii.  

 

Wykładnia Sądu Najwyższego jest więc całkowicie wbrew art. 21a Ustawy o czasie 

pracy kierowców i art. 775 Kp. Zwłaszcza właśnie literalne brzmienie tego ostatniego 

przepisu – jego § 5: „W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin 

wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień (...)” warunkuje 

odpowiednie stosowanie przepisów rozporządzenia 2002 (rozporządzenia 2013) od 

sytuacji, gdy brak jest stosownego uregulowania tej kwestii u danego pracodawcy 

„prywatnego”. Przy tak jasno i precyzyjnie ujętej normie prawnej nie ma też 

najmniejszych podstaw do sięgania po metody wykładni systemowej,  

czy celowościowej, które w tym wypadku dają wynik całkowicie sprzeczny  

z brzmieniem przepisu, co wykluczać powinno ich zastosowanie. Zwrócić przy tym 

należy uwagę, iż w uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy nie zawiera w tym zakresie 

żadnych odwołań do takich metod interpretacji, a więc uznać należy, że Sąd ten 

opierał się wyłącznie na literalnych zasadach wykładni. 

 

Powyższy wniosek wynikający z zastosowania literalnych zasad wykładni znajduje 

również oparcie w zasadach wykładni historycznej art. 775 Kp. Gdyby ustawodawca 

zamierzał bowiem wprowadzić ograniczenie prawa do ustalenia należności z tytułu 

podróży służbowych do wysokości określonej w rozporządzeniu to nie dokonałby  

w 2002 r. zmiany art. 775 Kp. (ustawa z dnia 26 lipca 2002 r., Dz.U. 2002, Nr 135, 

poz. 1146). Przypomnieć należy, iż właśnie przed dokonaną z dniem 1 stycznia 2003 

r. nowelizacją art. 775 Kp. przepisy nie różnicowały pracodawców (pracowników) na 

„państwowych” i „prywatnych”, a tym samym regulacje ówcześnie obowiązujących 

rozporządzeń dot. zasad zwrotu kosztów podróży gwarantowały także pracownikom 

„niepaństwowym” zwrot kosztów podróży w wysokości nie niższej niż wynikających  

z ówcześnie obowiązujących przepisów wykonawczych. Normy wynikające  

z rozporządzenia 2002 (tak jak i rozporządzenia 2013) obecnie są kierowane już 

tylko do podmiotów ze sfery publicznej, co wynika wprost z § 1 obu rozporządzeń 

(rozporządzenie 2013: „Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania 

należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej (...)”; Rozporządzenie 2002: 

„Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, zwanej 

dalej "podróżą"”), którym to podmiotom ustawodawca nie dał możliwości 



 

 

 

uregulowania kwestii zwrotu kosztów podróży służbowych na warunkach mniej 

korzystnych, aniżeli wynikających z przepisów obu rozporządzeń. Na tę kwestię 

zwracał uwagę sam ustawodawca w uzasadnieniu do projektu zmiany art. 775 Kp., 

gdzie zaznaczył, że celem wprowadzonej zmiany ma być racjonalizacja obciążeń 

finansowych pracodawców (przewoźników), w związków z czym upoważnienie do 

wydania wiążących przepisów wykonawczych ograniczone zostanie do pracowników 

zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej. 

Jak zostało wprost wskazane w uzasadnieniu „Odgórnie (przez Radę Ministrów, 

właściwych ministrów lub Ministra Pracy i Polityki Społecznej) są ustalane warunki 

wynagradzania i świadczenia związane z pracą tylko dla pracowników zatrudnionych 

w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej. Pozostali 

pracodawcy ustalają samodzielnie warunki wynagradzania pracowników  

i przyznawania świadczeń związanych z pracą” (por. uzasadnienie do projektu 

ustawy z dnia 26 lipca 2002 r., Dz.U. 2002, Nr 135, poz. 1146 – druk Sejmu IV 

kadencji nr 335). Ustawodawca więc z pełną świadomością wprowadził od 2003 r. 

zmiany do art. 775 Kp., zgodnie z którymi pracodawca prywatny mógł zacząć 

swobodnie określać zasady rozliczenia podróży służbowych (§ 3) – nakładając 

jedynie ograniczenie w zakresie minimalnej wysokości diet w podróży zagranicznej 

(§ 4) i zabezpieczając interes pracowników na wypadek gdyby pracodawca prywatny 

nie uregulował tych zasad poprzez odesłanie do przepisów wykonawczych (§ 5). Sąd 

Najwyższy zlekceważył więc jasne od samego początku założenia ustawodawcy 

sprowadzające się do tego, że przepis ten miał ograniczać swobodę stron wyłącznie 

w zakresie minimalnej wysokości diet. W tym też zakresie stanowisko Sądu 

Najwyższego jest również sprzeczne z wykładnią historyczną tego przepisu i nie 

bierze pod uwagę celów i motywów jakimi kierował się ustawodawca dokonując 

nowelizacji normy. 

 

Kwestią zgodności z Konstytucją art. 775 § 3 – 5 Kp. zajmował się również Trybunał 

Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 4 października 2005 r. (sygn. akt: K 36/03), 

potwierdzając zgodność tego przepisu z Konstytucją, nie miał najmniejszych 

wątpliwości, że wewnętrzne przepisy prawa pracy u pracodawcy prywatnego mogą 

określać stawki należności z tyt. podróży służbowych na poziomie niższym, aniżeli  

w rozporządzeniu 2002. Sąd Najwyższy wydając uchwałę II PZP 1/14 pominął więc 

nie tylko jasne założenia ustawodawcy (por. powyżej), ale również jasną i spójną  

z brzmieniem przepisu ocenę prawną wyrażoną w tym zakresie przez Trybunał 

Konstytucyjny, nie starając się przy tym skonfrontować zaistniałych rozbieżności 

interpretacyjnych. 

 

Sąd Najwyższy pominął również choćby swoje wcześniejsze orzeczenie, tj. wyrok  

z dnia 14 maja 2012 r. (sygn. akt: II PK 230/11), w którym doszedł do dokładnie 



 

 

 

odwrotnej konstatacji, aniżeli w swojej najnowszej uchwale. W wyrok tym Sąd 

Najwyższy potwierdził wówczas dotychczas bezsporną kwestię, iż „Odmienna 

regulacja dotycząca pracodawców niebędących państwowymi lub samorządowymi 

jednostkami sfery budżetowej oznacza, że mogą oni uregulować należności 

pracowników na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową zarówno  

w sposób korzystniejszy, jak i mniej korzystny dla pracowników od tego, jaki wynika  

z odpowiedniego rozporządzenia ministra” – z zastrzeżeniem wyjątku dot. minimalnej 

wysokości diet. Jak więc widać, do czerwca 2014 r. nie zarejestrowano poważnych 

wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie. Ponownie jednak Sąd Najwyższy  

w uzasadnieniu swojego ostatniego stanowiska nie wspominał o tym, że odstępuje 

od dotychczasowych poglądów, nie wskazał na to, by w orzecznictwie sądów 

powszechnych lub jego własnym występowały w tym zakresie jakiekolwiek różnice 

lub by występowała tu (jakaś) jednolita linia orzecznicza. Sąd Najwyższy w ogóle nie 

uzasadnił swojego poglądu co, w połączeniu z oczywistą sprzecznością w poglądach 

z Trybunałem Konstytucyjnym, poważnie osłabia autorytet najnowszego poglądu. 

Ostatecznie wskazać należy, iż również w wypowiedziach doktryny zdecydowanie 

przeważały poglądy wskazujące na dopuszczalność obniżenia przez pracodawców 

„prywatnych” ryczałtów za nocleg poniżej poziomu określonego rozporządzeniem 

2002. 

Aby nie ograniczać się wyłącznie do wskazywania rozbieżności w wypowiedziach 

samego Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego odnieść należy się do 

budowy samej normy. Rozkładając cały art. 775 Kp. (stosowanym w zakresie § 3 – 5 

w odniesieniu do pracowników – kierowców poprzez odesłanie z art. 21a ustawy  

o czasie pracy kierowców) na czynniki pierwsze w ocenie autora wyodrębnić można 

następujące normy postępowania: 

 § 1 ustanawia zasadę, że z tytułu wykonywania zadania służbowego przez 

pracownika (tak „państwowego”, jak i „prywatnego”) należą mu się należności 

na pokrycie kosztów z tym związanych; 

 § 2 wskazuje, iż rozporządzenia wydane na jego podstawie określać mają 

wysokość stawek odnoszących się do pracowników państwowych  

i samorządowych (tj. tylko i wyłącznie pracowników „państwowych”);  

 § 3 daje swobodę uregulowania należności z tytułu podróży służbowych 

pracowników innych niż „państwowi”;  

 § 4 wskazuje na jedyne ograniczenie tej swobody i to tylko w zakresie diety, 

która w podróży zagranicznej nie może być ustanowiona na poziomie niższym 

niż dieta krajowa;  

 § 5 mówi, że tylko jeśli nie uregulowano tych kwestii w odpowiedni sposób, 

stosuje się przepisy rozporządzenia.  

Podkreślić więc ponownie należy, że jeżeli pracodawca uregulował kwestię wypłaty 

należności w sposób mniej korzystny, aniżeli uregulowania to w rozporządzeniu 2002 



 

 

 

(rozporządzeniu 2013), to z żadnego przepisu Kodeksu pracy nie wynika,  

by pracownikowi – innemu niż państwowy lub samorządowy – przysługiwało 

roszczenie o zapłatę ryczałtu na podstawie przepisów rozporządzenia 2002 

(rozporządzenia 2013). Odmienny wywód Sądu Najwyższego w tym zakresie zdaje 

się więc być całkowicie nielogicznym i sprzecznym z podstawowymi zasadami 

wykładni.  

 

Przy interpretacji Sądu Najwyższego, jakoby przepisy rozporządzenia 2002 

(rozporządzenia 2013) ustanawiać by miały minimalny standard dla wszystkich 

pracowników branży transportowej (lub wręcz wszystkich pracowników) zastanowić 

się należy, dlaczego art. 775 § 4 Kp. przewiduje, że nie można obniżać diet  

w podróży zagranicznej, poniżej poziomu diety krajowej. Przyjmując sposób 

interpretacji Sądu Najwyższego przepis ten jest zbędny – wszak i tak nie można 

obniżyć stawek poniżej wartości określonych w rozporządzeniu. Jest to kolejny 

argument przemawiający za wadliwością wykładni zastosowanej przez Sąd 

Najwyższy, która sprowadza się do tego, że część przepisu jest zbędna. Norma nie 

powinna być również traktowana jako ustanawiająca wyjątek od takiej rzekomej 

zasady. Skoro bowiem art. 775 § 4 Kp. wprowadza granicę dopuszczalnego 

obniżenia musi istnieć inny przepis, który takie obniżenie dopuszcza. Przepisem tym 

jest właśnie poprzedzający art. 775 § 3 Kp. Co więcej, jeżeli w art. 775 § 4 Kp. 

ustawodawca stwierdza, że przepis ten ustanawia minimalną granicę wyłącznie  

w odniesieniu do diety, nie wprowadzając tożsamego zastrzeżenia w odniesieniu np. 

do ryczałtu za nocleg – a contrario pozostałe składniki należności na pokrycie 

kosztów podróży służbowej w tym ryczałty mogą być kształtowane dowolnie. 

Dokonane przez Sąd Najwyższy rozszerzenie gwarancyjnego charakteru tego 

uregulowania na wszystkie należności stanowi wyraz niedopuszczalnej interpretacji 

rozszerzającej jasnego i precyzyjnego przepisu prawa. 

 

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że art. 18 Kp. w tego typu sprawach  

w ogóle nie znajduje zastosowania. Zgodnie z przytoczoną normą postanowienia 

umów o pracę i innych aktów nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż 

przepisy prawa pracy. Nie powinno być żadnych wątpliwości, że przy rozpoznawaniu 

konkretnej sprawy przez „przepisy prawa pracy” rozumieć należy nie jakiekolwiek 

przepisy, ale te uregulowania, które mają zastosowanie do danej kategorii 

pracowników. Kierowca zatrudniony przez pracodawcę świadczącego usługi 

transportowe nie może się więc powoływać na przepisy prawa pracy dotyczące 

wyłącznie danej grupy zawodowej (np. policjantów). Przyjęcie zaś interpretacji Sądu 

Najwyższego może zaś w konsekwencji prowadzić do absurdalnego wniosku,  

że jakiekolwiek rozporządzenie regulujące sytuację pewnej kategorii pracowników – 

w tym wypadku pracowników państwowych i samorządowych – stanowi przepis 

prawa pracy dla innych grup pracowników – kierowców zatrudnianych przez 

pracodawców „prywatnych”. 



 

 

 

Podkreślić więc należy z całą mocą, że zgodnie z art. 775 § 3 Kp. – zasady 

rozliczania podróży służbowych pracowników określonych w rozporządzeniu 2002 

(rozporządzeniu 2013) nie odnoszą się do pracowników „prywatnych”. Staną się one 

dla tej grupy pracowników przepisami prawa pracy tylko, gdy przepisy wewnętrzne 

obowiązujące u danego pracodawcy nie uregulują tej kwestii. Jeżeli więc dany 

pracodawca kwestie te uregulował, to nie ma najmniejszego uzasadnienia 

twierdzenie, że jego wewnętrzne przepisy płacowe mogłyby być niezgodne z tymi lub 

jakimikolwiek innymi przepisami prawa pracy (z zastrzeżeniem wyjątku w zakresie 

diet). 

 

Zestawiając ze sobą art. 775 § 5 Kp. z art. 18 Kp. podkreślić należy również,  

iż między tymi normami zachodzi stosunek lex specialis. Art. 775 § 5 Kp. ma 

charakter dyspozytywny i znajduje zastosowanie tylko, gdy strony stosunku pracy nie 

uzgodnią danej kwestii inaczej. Gdy taka sytuacja zaistnieje art. 18 Kp. nie znajduje 

zastosowania, co oznacza brak możliwość porównywania przepisów płacowych 

pracodawcy „prywatnego” z normami rozporządzenia 2002  czy rozporządzenia 2013 

– gdyż w tej sytuacji rozporządzenia te nie są dla takiego pracodawcy przepisami  

z zakresu prawa pracy. Z tych też względów tak samo wadliwe byłoby powoływanie 

się na art. 9 Kp: skoro bowiem przepisy rozporządzenia 2002 r. nie znajdowały  

w ogóle zastosowania do danego pracodawcy (tj. rozporządzenie nie było dla 

pracowników danego pracodawcy przepisem prawa pracy) nie było żadnego 

uzasadnienia do porównywania obowiązujących u danego pracodawcy przepisów 

płacowych z uregulowaniami rozporządzenia. 

 

Nie po raz pierwszy Sąd Najwyższy postanawia wyręczyć ustawodawcę i mocą 

swojego autorytetu zmienia de facto treść obowiązujących przepisów prawa  

z pominięciem procesu legislacyjnego. Mając jednak na uwadze przedstawione 

argumenty wydaje się, że poglądy Sądu Najwyższego pozostają z tym prawem  

w oczywistej sprzeczności, zaś każdy sąd powszechny zaś jest zobligowany do 

stosowania się do obowiązujących przepisów prawa: ustaw i Konstytucji. 
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