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Sprawa: podrózy słuzbowych

Zamośc dnia 23 paŹdziernika 2015 roku.

Pan Jerzy' Skibniet'ski

Dyrektor ds. Relacji Społecznych

PełnomocnikZarządu

Związek Zawodov,ry Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,,Wschód'' z siedzlbą
w Zamościu zwraca się z wnioskiem o wyjaŚnienie Sprawy rozliczęnia kosztów delegacji Pani
Lucyny Kliszcz zatrudnionej na stanowisku listonosza w UP Miączyn /RS Lublin.

Jednocześnle zwtacamy się z prośbą o rozstrzygniecie wątpliwoŚci i aktualizację przepisów
regulujących kwestie delegacji służbowych w odniesieniu do listonoszy oddelegowywanych do
obsługi rejonów samochodowych' do innych urzędów pocztowych niz macierzyste.

Uzasadnienie:
Pani LucynaKliszcz - listonosz UP MiączyrVRS Lublin (miejsce wykonywania pracy: obszar
działanta UP Miączyn) - została oddelegowana, na okres 3 miesięcy' do pracy w UP
Hrubieszów 1 ( na podst. Art. 42 $ a k.p.). W okresie oddelegowania odbywała podróŻe
słuzbowe własnym samochodem. Charakter jej pracy ( obsługa rejonu doręczeń) związany jest
z uŻywaniem prywatnego Samochodu do celów słuzbowych, na co ma podpisaną stosowną
umowę z pracodawcą. Przeniesienie jej do Hrubieszowa wiązało się tez z samochodową obsługą
rejonu doręczeń w miejscu oddeleqowania' Posiadając tylko jeden samochód , który jest jej
niezbędny rownteż w Życiu prywatnym, nie mogła go pozostawiaó w Hrubieszowie i codziennie
do1eżdŻała nim do placy. Natomiast delegację wystawiono jej i rozliczono na środek
transportu komunikacji zbiorowej ( BUS-a), co jest dla niej rozwiązaniem niekorrystnym ,

bo nie rekompensuje jej rzeczywistych kosztów przejazdu poniesionych w związku
z odbywaniem podróży służbowych własnym samochodem. Analogiczna sytuacja ma miejsce
w przypadku listonoszy oddelegowywanych do obsługi rejonów w innych urzędach pocztowych
ntŻ macierzysty, na zastępstwa do obsługi rejonów samochodowych, motocyklowych,
motorowerowych.
W dniu 28 wrześnta 2075 roku zwróciliśmy Się z wnioskięm do Dyrektora RS Lublin,
o właściwe rozltczenie delegacji Pani Lucyny Kliszcz, z uwzględnieniem kosztów związanych
zkorzystaniem z prywatnego samochodu, w celu dojazdu do miejsca oddelegowania, w ramach
podroży słuzbowej. RS poinformował nas, że Naczelnik UP Hrubieszów 1 ani RS nie otrzymał
wniosku Pani Lucyny Kliszcz w kwestii zastosowania innego śroclka transporlu, a delegacje są
juŻ rozltczone. Niemniej RS Lublin wystąpił ze stosownym zapytaniem do PKL w kwestii
rozliczania kwot za dojazdy oraz naliczania diet w takich przypadkach. Do dzisiejszego dnia
sprawa ta nie została ostatecznie wyjaśniona i rozstr4zgnięta.

Kwestie podroŻy słuzbowych, w Poczcie Polskiej S.A. zostały uregulowane w Instrukcji
w sprawie krajowych poeJróĘ służbowych pracowników PoczĘ Polskiej S.A. (załącznik do

Uchwały Nr 13 l20II Zarządu PocŻy Polskiej S.A. z clnia 11 stycznia 201l roku w sprawie
wprowadzenia Instrukcji w sprawie krajowych podroŻy słuzbowych pracowników Poczty



Po|skiej S.A.) . Instrukcja ta- z Ż0l1roku nie uwzględnia zmian jakie nastąpiĘ w Poczcie

Polskiej po tym okresie, to jest elektronicznego obiegu dokumentów doĘczących

wystawiania i roz|iczania delegacji oraz nie uwzględnia specyfiki pracy listonoszy

w ramach wzajemnych zastępstw. Dla przykładu:

t. $ 2 Instrukcji sianowi ,Że cyt-,, Warunkiem niezbędnyn do rozpoczęcia krajowej podtóĘ

służbowej ptzez pracownika jest otrzymanie polecenia vłyjazdu shrŹbowego od przełożonego

pisemnie na druku ,'Polecenie wyjazdu słuzbowego'', zwanym dalej ,,delegacjd', którego wzór

określony jest w lnstrukcji sporządzartta, obiegu i sprawdzania dokumentów finansowo

księgowych''.
Pani LucynaKliszcztakiego druku nie otrzynała- Naczelnik UP Hrubieszów 1 wystawił delegację

elektronicznie i rozliczy| iązuwzględnieniem kosztów biletów, a nie stawki za 1 km.

2. $ 3 ust. 7 Instrukcji stanowi, Że csĄ:,, Na wniosek pracownika przełozony moze vrryraziÓ

wnika w m niesta

własności pracodawcy. w przypadku gdy dojazd do bezpośredniego celu podrózy Środkami

komunikacji wymienionymi w ust. 4 będzie niemozliwy lub znacznię utrudniony lub

w przypadku gdy koszt przejazduww. środkami byłby wyŻszy niŻkosztprzejazdu samochodem

prywatnym' a pracownik posiada zawatią z pracodawcą umowę na uzywanie samochodu

prywatnego do celów słuzbowych''.

w tej konkretnej sytuacji przełożony wiedział, że pracownik dojeżdża do pracy

samochodem, bo samochodu tego używal do obsługi przydzielonego mu rejonu doręczeń.

Była to więc trw. zgoda dorozumiana na dojazd do pracy własnym samochodem,

odbywany w ramach podróży służbowej.

W przypadku oddelegowywania listonoszy do innych UP do obsługi rejonów samochodowych /

motocyklowych/ motorowych itp. z Instrukcji powinno jasno wynikaÓ, Że na dojazd do innej

placówki przysługuje środek transportu analogiczny jak w rejonie!!!

W związku z tym, ze wyjaśnienie tej Sprawy 'leŻy w interesie znacznie szerszej grupy

pracownikow niż pojedynczy ptzypadek Pani Lucyny Kliszcz ( dotyczy m.in. delegowanych

listonoszy Z tezerw powiatowych) oraz ma bezpoŚredni związek ze stosowaniem Instrukcji

w sprawie krajowych podroŻy sfu:Żbowych pracowników Poczty Polskiej S.A., która nie uwzględnia

zmtan wdrozonych w Spółce w zakresie wystawiania i rozliczania delegacji po dacie wydania

uchwały Nr 13/20l I ZaruąduPoczĘ Polskiej S.A. z dnia 11 stycznia 2011 roku- wnosimy o pilne

Do wiadomości:

-PanJerzy JóŹkowiak- Prezes ZaruąduPoczty Polskiej S.A.

- Pan Piotr Michalski- Członek ZarządlPoczty Polskiej S.A.

- Pan Henryk Szabała- Dyrektor RS Lublin

wewnętrznych.


