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IX

Wprowadzenie

Wykonywanie wielu prac wiąże się mniej lub bardziej z koniecznością realizacji części zadań poza
zwykłym miejscem pracy. Wyjazdy takie najczęściej będą oparte na przepisach dotyczących po-
dróży służbowych. Powszechność zjawiska podróży służbowych, częstotliwość takich wyjazdów
w gronie pracowników danego pracodawcy powoduje, że szczególnego znaczenia nabiera prawi-
dłowe stosowanie tych przepisów. Nieprawidłowości w tym zakresie wywołują konsekwencje w na-
stępujących aspektach:

1) odpowiedzialność za nieprawidłowe naliczanie świadczeń ze stosunku pracy w przypadku
zaniżonych świadczeń,

2) odpowiedzialność płatnika (podatki, ubezpieczenia) w związku z wypłatą świadczeń w wyż-
szych kwotach niż przewidziane w przepisach regulujących te kwestie; wyższe świadcze-
nie może przy tym również wynikać z nieprawidłowego naliczenia należności cząstkowej
(np. nieprawidłowego naliczania diet w razie zapewnienia częściowego wyżywienia) oraz
wypłaty świadczenia w okolicznościach wyłączających do niego prawo.

W jednostkach sfery budżetowej sytuacje wynikające z drugiego punktu wpływać będą także na po-
tencjalną odpowiedzialność za naruszenie w zakresie dyscypliny finansów publicznych.

Problematyka delegacji jest dosyć szeroka. Nie obejmuje tylko świadczeń należnych pracownikom.
Powiązana jest z trudnymi w praktyce kwestiami rozliczania czasu pracy. Ważne stają się także
ograniczenia w możliwości zlecania wyjazdów pewnym grupom osób lub pracownikom znajdują-
cym się w pewnych szczególnych sytuacjach, jak również sama kwestia kwalifikacji danego wy-
jazdu jako wyjazdu o charakterze delegacji.

W książce omówiono pojęcie podróży służbowej, wskazując na wyjazdy mające taki charakter oraz
wyjazdy, których nie można zakwalifikować jako delegacji. Przedstawione zostały praktyczne za-
sady rozliczania czasu pracy podczas podróży, jak również możliwości zmian pewnych regulacji
wewnętrznych tego dotyczących. Podróż służbowa to jednak w dużej mierze aspekt finansowy –
przepisy określają katalog świadczeń należnych pracownikowi w związku z podróżą. Znaczna część
książki dotyczy sposobu ustalania, naliczania i dokonywania tych rozliczeń.

Marek Rotkiewicz
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