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Działając w imieniu Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A.

,,Wschód" zsiedzibąwZamoŚciu,napodstawie art.24l2 $ 3pkt. 1ipkt 3 wzw.zart.Ż4lza

pkt.2 Kodeksu placy występujemy z inicjatywą Za'warcia nowego zakładowego układu

zbiorowego pracy dla pracowników PoczĘ Polskiej nieobjeĘch postanowieniami

zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników PoczĘ Polskiej S.A z dnia 18

marca 2015 roku i wnosimy o prą'stąpienie do rokowań układowvch w terminie 30 dni. licząc

od dnia zgłoszenia niniej szej inicj aĘlw}' zawarcia układu.

Uzasadnienie:

Zakładovły układ zbiorowy pracy dla pracowników Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2015

roku ( dalej zuzp) nie objął swoim zakresem pracowników wymienionych w aft. 2 ust' 4 zuzp.

- tj. pracowników zatrudnionych na stanowiskach: 1) od zastępcy dyrektorawzwŻ, zgodnie ze

strukturą organtzacyjną Spółki, 2) doradcow Zarząd:u i eksperlów o wysoko specjalistycznych

kompetencjach merytorycznych w swoich obszarach, w, szczegolnoŚci takich jak obszar

informatyki, analiz rynkowych, finansów, logistyki i sprzedaŻy. Zasady wynagtadzania tych

osób mają zostac ustalonę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego ( ań.

2ust.6 zuzp).

W polskim prawodawstwie wyróżnia się dwa typy regulacji za|iczanych do źródel prawa

pracy: regulacje powszechne i swoiste ( szczególne, specyficzne). Te pierwsze wskazane są

w konstytucyjnym katalogu żrodeł prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 ust. 1

Konstytucji) i znane są w innych gałęziach prawa; drugie są charakterystyczne wyłącznie dla

prawa p1acy. Afi. 87 ust. 1 Konstytucji stanowi, Że do Źrodeł prawa powszechnie

obowiązującego na|eŻy Konstytucja' ustawy' ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz
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rczporządzenia (wykonawcze do ustaw)' Do takich fuodeł zaliczyó należy takŻe na podstawie

art. 234 Konstytucji wydawane przez Prezydenta RP rozporządzenta Z mocą ustawy oraz

wskazane w art. 87 ust. 2 Konstytucji akty prawa miejscowego;

WłaŚciwymi przepisami prawa powszechnego w tym zakresie są zatem ustawa Kodeks Pracy

(Dział XI. Układy zbiorowe pracy) oraz ustawa o związkach zawodowych ( w odniesieniu do

Re gul aminu wynagra dzanta) .

W art. 9 $ 2 i 3 Kodeksu pracy określona została natomiast hierarchia źrodęł prawa pracy otaz

wzajemne relacje między nimi. NajwyŻsze miejsce w tej hierarchii zajmuje prawo ustawowe

(wtaz z aktami wykonawczym|), nizej us1'tuowane są układy zbiorowe pracy i inne

porozumienia zbiorowe, zaś nĄniŻej - regulaminy i statuty.

Biorąc pod uwagę hierarchię dokumentów, gdzie układ zbiorowy jest dokumentem

wyższej rangi niż regulamin występujemy z inicjatywą zawarcia takiego ukladu dla

pracowników nie objętych układem z dnia 18 marca 2015 roku.

Zgodnte ztreścią Art,2412. $ 3. Strona uprawniona do zawarcta układu nie moze odrnówić żądaniu

drugiej strony podjęcia rokowań:

1) w celu zawarcia ulrładu dla pracowników nie objęĘch układem'

2) w celu zmiany układu uzasadnionej istotną zmianą sytuacji ekonomicznej bądź finansowej

pracodawców lub pogorszeniem się sytuacji materialnej pracowników,

3) ieżeli Żądanie zostało zgłoszone nie wcześniej niż 60 dni przed upływer,r okresu, na jaki układ

został zawar1y, albo po dniu wypowiedzenia układu.

otrzymują:

Zakł adow e or ganlzacj e zwi ązko u&ws zy stki e

6-it{,Ł'f]" !Ą]/ ?r ł E'r l\i } ę"'. a'r\Ł' \1

-;lt|,it; i'. ::t1 i | 
^,',ł.',i'iTŁ,i;','-1:i,

t ĘĄ^','[o't tr
ł-N*! \ ! jl'hrlłqsiąi

n:e1: r$ l
ll;t.-r-,'q \,''.r,.[o-

u", li.{^


