
 

 

 

       Warszawa  19.11.2021 r. 

 

Szanowny Pan 
       Tomasz Zdzikot 
       Prezes Zarządu Poczta Polska S.A. 
       ul. Rodziny Hiszpańskich 8 
       00-950 Warszawa 
 
Szanowny Panie Prezesie,  

 
W dniu 17 listopada 2021 odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury którego 

przedmiotem była informacja Ministra Infrastruktury na temat prac nad nowelizacją Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 

i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w zakresie urealnienia stawek tzw. kilometrówki. 

W trakcie posiedzenia, głos w imieniu Pocztowców zabrał Pan Robert Czyż – przedstawiciel 

pracowników w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej S.A., członek Związku Zawodowego Pracowników 

Poczty, od wielu lat zabiegający o urealnienie stawek tzw. kilometrówki.  

W posiedzeniu brał udział Pan Minister Rafał Weber odpowiadający w Ministerstwie 

Infrastruktury za ten obszar. Pan Minister kilkukrotnie potwierdził i zaznaczył, iż kształtowanie polityki 

wykorzystywania prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych jest domeną pracodawcy 

który w DOWOLNY sposób może ją kształtować, tak samo jak może wypłacać kilometrówkę wg stawek 

WYŻSZYCH niż wynikające  z Rozporządzenia !!!.  Jest to istotny, ważny sygnał płynący od Rządu RP – 

przeciwny do dotychczasowego stanowiska Zarządu i Spółki Poczta Polska S.A. NIC nie stoi na 

przeszkodzie aby Poczta Polska S.A. wypłacała kilometrówkę wg wyższych, ustalonych wewnątrz 

Spółki stawek– twierdzenie iż wypłacane stawki tzw. kilometrówki nie mogą być wyższe niż 

w Rozporządzeniu jest więc w świetle zapewnień przedstawicieli Rządu RP – nieuzasadnione !!! 

Do ZZPP wpływają liczne sygnały o zamiarze wypowiedzenia przez pracowników umów na 

używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych co może doprowadzić do paraliżu Spółki, 

obniżenia wskaźników jakościowych i terminowości - w kluczowym na Spółki okresie.  



Mamy nadzieję iż Zarząd Spółki jest świadomy zagrożenia i konsekwencji dla Spółki masowego 

wypowiadania umów na prywatne samochody przez pracowników !? 

W związku z powyższym, mając na uwadze jasny i czytelny przekaz Pana Ministra Rafała Weber, 

WZYWAMY Zarząd Spółki do zorganizowania PILNEGO spotkania z Partnerami Społecznymi mającego 

na celu wypracowanie kompromisowego (tymczasowego, do czasu zmiany Rozporządzenia) 

rozwiązania gwarantującego Pracownikom zwrot tzw. kilometrówki wg ustalonych WYŻSZYCH niż 

wynikające z Rozporządzenia stawek, zapewniających zwrot faktycznie ponoszonych kosztów.   

Równocześnie zaznaczamy, iż w przypadku braku kompromisu gwarantującego pracownikom 

zwrot faktycznych kosztów użytkowania pojazdów do celów służbowych to na Zarząd Spółki spadnie 

całkowita odpowiedzialność za ewentualny PARALIŻ Spółki związany z masowymi wypowiedzeniami 

przez pracowników umów na użytkowanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Jest to ostatni 

moment na podjęcie działań - do czego niniejszym pismem wzywamy Zarząd Spółki.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Do wiadomości (elektronicznie): 
- Członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury,  
- Ministerstwo Infrastruktury,  
- Ministerstwo Aktywów Państwowych,  
- Rada Nadzorcza PP SA,  
 
     


