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Stan obecnyStan obecnyStan obecny

1. Obecnie funkcjonujący w Poczcie Polskiej S.A. system wynagradzania listonoszy zaleŜy 
głównie od: 

2. System nie uwzględnia tak waŜnych czynników jak:

Oznacza to, Ŝe dotychczasowy system pracy 
jest statyczny i nie pobudza listonoszy do wydajnie jszej i lepszej jako ściowo pracy.
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stawki wynagrodzenia 
zasadniczego

staŜu pracy wymiaru etatu

ilości dor ęczanej korespondencji

osiągania odpowiednich wska źników jako ściowych 

wykonywania zada ń sprzeda Ŝowych



Cele przeprowadzenia pilota ŜuCele przeprowadzenia pilotaCele przeprowadzenia pilota ŜŜuu

1. Wypracowanie i zweryfikowanie nowego sposobu wynagradzania listonoszy, 
uzaleŜniającego wysokość ich wynagrodzenia od ilości wykonanych usług. 

2. Nadanie wynagrodzeniu roli motywującej, co w konsekwencji pozwoliłoby na 
poprawę wskaźników skuteczności i terminowości doręczania.

3. Wykazanie moŜliwości ograniczenia kosztów związanych z obsługą rejonów 
doręczeń z równoczesną moŜliwością poprawy norm jakościowych oraz 
optymalizacją czynności związanych z obsługą listonoszy.

4. Uzyskanie wzrostu skuteczności doręczania przesyłek poleconych  a tym samym:

� krótsze kolejki w oddawczych placówkach pocztowych

� uzyskanie przez pracowników tych placówek więcej czasu na obsługę Klienta 
w zakresie sprzedaŜy usług Poczty Polskiej S.A.
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Określono  podstawowe korzy ści jakie miałby przynieść
nowy system wynagradzania listonoszy 

w odniesieniu do Klienta, Pracownika i Spółki .



Cele przeprowadzenia pilota ŜuCele przeprowadzenia pilotaCele przeprowadzenia pilota ŜŜuu
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Korzy ści dla Klienta

wyŜsza skuteczność doręczania przesyłek rejestrowanych

poprawa terminowości przebiegu przesyłek

skrócenie kolejek w oddawczych placówkach pocztowych

dostosowanie godzin doręczania do oczekiwań Klientów.

Korzy ści dla Pracownika

przejrzysta zasada wynagradzania (więcej doręczę – więcej zarobię)

motywacyjny charakter wynagradzania

zniwelowanie dysproporcji w wynagrodzeniach

moŜliwość zwiększenia wynagrodzenia poprzez obsługę dodatkowego obszaru doręczeń,

odciąŜenie listonosza od czynności nie związanych z doręczaniem przesyłek

pozostawanie w dotychczasowym zatrudnieniu 



Cele przeprowadzenia pilotaCele przeprowadzenia pilota ŜŜuu
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Korzy ści dla Spółki

poprawa wizerunku Spółki

racjonalne wykorzystywanie środków

zmniejszenie ilości rejonów doręczeń – poprzez zwiększenie czasu doręczania i 
wydajności listonoszy

zmniejszenie absencji chorobowej oraz rezerwy chorobowo-urlopowej

efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy pracowników okienkowych (mniej awizowanych 
przesyłek)

zmniejszenie ilości skarg dotyczących jakości pracy listonoszy

uproszczenie przeprowadzania badania obciąŜenia pracą słuŜby doręczeń



Zasady przeprowadzenia pilotaZasady przeprowadzenia pilota ŜŜu I etapu I etap
1. Okres pilota Ŝu: od 1 października do 31 grudnia 2011 r.

2. Zakres pilota Ŝu: 7 urzędów pocztowych (96 rejonów doręczeń): Gdynia 1, Reda, 
Świebodzin,  Rymanów, Ustrzyki Dolne, Rydułtowy, Rybnik 15. Od 1 grudnia 
do pilotaŜu dołączono UP Warszawa 45 (20 rejonów doręczeń).

3. Wynagrodzenia: 

� wg. ilości zrealizowanych czynności, zgodnie z przyjętymi stawkami (równieŜ za 
doręczanie przesyłek nierejestrowanych),

� stawki ustalane indywidualnie dla kaŜdego rejonu doręczeń, z uwzględnieniem liczby 
kilometrów i punktów doręczeń, 

� brak wypłaty ekwiwalentu za korzystanie z samochodu prywatnego,

4. Uwarunkowania: 

� zawieszenie korzystania z rezerwy etatowej w słuŜbie doręczeń,

� zmiana organizacji pracy urzędów pocztowych - listonosz w trakcie pilotaŜu zajmował się
wyłącznie czynnościami związanymi z obsługą rejonu tj. ułoŜeniem przesyłek zgodnie z 
planem chodu, obsługą rejonu oraz rozliczeniem po powrocie 
z rejonu.

� gwarancja wypłaty wynagrodzenia w wysokości zgodnej z umową o pracę oraz zwrot 
kosztów za uŜywanie pojazdów prywatnych w przypadku, gdy wypracowana wysokość
wynagrodzenia obliczona nowym sposobem była niŜsza.
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Zasady przeprowadzenia pilotaZasady przeprowadzenia pilota ŜŜu II etapu II etap

1. Okres pilota Ŝu: od 1 stycznia do 31 marca 2012 r.

2. Zakres: 13 urzędów pocztowych (373 rejony doręczeń): Gdynia 1, Reda, Świebodzin, 
Rymanów, Ustrzyki Dolne, Rydułtowy, Rybnik 15, Warszawa 45, Warszawa 4, 
Suwałki 1, Lublin 2, Świdnica Śląska 1, Katowice 1.

3. Uwarunkowania:  bez zmian.

4. Zmiany zasad wynagradzania w stosunku do poprzedniego etapu:

�ustalono wynagrodzenie podstawowe w kwocie 1.500,00 zł (opłata za przygotowanie 
przesyłek wg planu chodu, rozliczanie i doręczanie przesyłek zwykłych); 

�zmienna kwota premii uzaleŜnionej od ilości doręczanych przesyłek rejestrowanych 
i innych czynności wykonywanych w rejonie zgodnie z wyznaczonymi stawkami; 

�naliczanie dodatku staŜowego na zasadach ogólnych;

�przywrócenie ekwiwalentu za uŜywanie prywatnego pojazdu do celów słuŜbowych. 

8



Badania ankietoweBadania ankietowe

W trakcie trwania pilotaŜu przeprowadzone zostały dwa badania ankietowe. 
Do naczelników i listonoszy skierowano ankietę mającą na celu ocenę zasad i sposobu 
nowego sposobu wynagradzania przez pracowników biorących bezpośredni udział
w pilotaŜu. Natomiast do Klientów indywidualnych skierowano badanie ankietowe mające 
na celu określenie ich oczekiwań w zakresie godzin i sposobu doręczania przesyłek.

Pierwsze badanie ankietowe zostało przeprowadzone w lutym 2012 roku i dotyczyło oceny 
nowego sposobu wynagradzania i określonych w pilotaŜu stawek wynagradzania 
listonoszy. W badaniu uczestniczyło 13 naczelników i 369 liston oszy  i  z tego teŜ
względu przygotowane zostały dwie odmienne ankiety.

Badanie dotyczące potrzeb klientów indywidualnych zostały przeprowadzone 
w terminie od 6 do 11 lutego 2012 r. w 23 urzędach pocztowych zlokalizowanych 
na obszarach 12 Regionów Sieci. Ankiet ę wypełniło 2 556 respondentów.
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Badania ankietowe Badania ankietowe -- listonoszelistonosze

Jedną z najwaŜniejszych kwestii w ankiecie skierowanej do listonoszy było uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie dotyczące moŜliwości docelowego wdroŜenia nowego sposobu 
wynagradzania słuŜby doręczeń w całej Poczcie Polskiej S.A. Pozytywnie na to pytanie 
odpowiedziało 111 listonoszy (30,08% wszystkich biorących udział w badaniu). Na pytanie 
nie odpowiedziało 19 listonoszy (5,15%) a negatywnie odpowiedziało 239 listonoszy 
(64,77%). Oznacza to, Ŝe prawie 1/3 biorących udział w pilotaŜu listonoszy dostrzega 
alternatywę dla obecnych zasad wynagradzania.

Równie waŜnym była kwestia dotycząca propozycji zmiany przez listonoszy wysokości 
zaproponowanych do pilotaŜu stawek. Potrzebę podwyŜszenia stawek wyraziło 22,38%,  
natomiast 77,62% osób nie wskazało takiej konieczności. 

Kolejnym newralgicznym punktem w ankiecie było uzyskanie odpowiedzi czy stawka 
podstawowa 1500,00zł brutto jest do zaakceptowania przez listonoszy. Z odpowiedzi 
wynika, Ŝe przedmiotową stawkę w ankiecie zaakceptowało 16,8% listonoszy a 78,6% 
uznało jako niewystarczającą. NaleŜy równieŜ podkreślić fakt, Ŝe analiza odpowiedzi 
wykazała, Ŝe pozytywna opinia na temat wysokości podstawowego wynagrodzenia nie jest 
bezpośrednio zaleŜna od długości staŜu pracy. 

10



Badania ankietowe Badania ankietowe -- naczelnicynaczelnicy

NajwaŜniejsza kwestią przeprowadzonego badania ankietowego było uzyskanie 
od Naczelników odpowiedzi (opinii), czy ich zdaniem istnieje moŜliwość docelowego 
wdroŜenia nowego systemu wynagrodzeń.

Z ankiet przeprowadzonych wśród Naczelników wynika, Ŝe nowy sposób wynagradzania 
listonoszy będzie moŜliwy do zastosowania w Poczcie Polskiej S.A., jednak jego wdroŜenie 
będzie wymagać dokonania zmian organizacyjnych w słuŜbach ekspedycyjno-rozdzielczych 
głównie w zakresie wydzielenia i przygotowania przesyłek dla poszczególnych listonoszy. 

Jednocześnie w opinii Naczelników nowy system wynagradzania słuŜby doręczeń przyczyni się
do osiągnięcia wymiernych korzyści w zakresie skuteczności doręczania, terminowości, 
organizacji pracy i zmniejszenia kolejek. 

Na spotkaniu, które odbyło się w  dniach 12-13 marca 2012 r., wszyscy Naczelnicy urzędów 
pocztowych biorących udział w pilotaŜu, potwierdzili zasadność ww. wniosków. Zwrócili 
jednak uwagę na fakt, Ŝe wdroŜenie będzie moŜliwe dopiero po wprowadzeniu 
odpowiednich narzędzi informatycznych.
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Badania ankietowe Badania ankietowe -- klienciklienci

Badanie dotyczące potrzeb klientów indywidualnych zostały przeprowadzone 
w terminie od 6 do 11 lutego 2012 r. w 23 urzędach pocztowych zlokalizowanych 
na obszarach 12 Regionów Sieci. Ankietę wypełniło 2 556 respondentów.

Tematem ankiety były preferowane godziny doręczania przesyłek przez listonoszy, najczęstsze 
powody awizowania przesyłek oraz preferowana forma doręczania przesyłek poleconych. 

Dla 48% respondentów najdogodniejszymi godzinami doręczania przesyłek są godziny 
od 09:00 do 15:00. Dla kolejnych 21% - godziny 12:00 -18:00. Oznacza to, Ŝe 69% Klientów 
dopuszcza moŜliwość obsługi rejonów doręczeń w godzinach zbliŜonych do tych, w których 
obecnie doręcza listonosz. Dodatkowo dla 12% respondentów nie ma znaczenia, w których 
godzinach odbywa się doręczenie.

JednakŜe wynik 19% ankietowanych, dla których godziny doręczania powinny zamykać się w 
przedziale od 15:00 – do 21:00 wskazują, Ŝe w uzasadnionych przypadkach naleŜy przy 
organizowaniu obszarów doręczeń brać równieŜ pod uwagę potrzebę obsługi rejonów 
doręczeń w godzinach późniejszych.
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Wyniki pilotaWyniki pilota ŜŜu u –– skutecznoskuteczno śćść dordor ęęczaniaczania
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Lp. UP
Przed pilota Ŝem Pilota Ŝ IV kw 2011 Pilota Ŝ I kw 2012

RóŜnica 
III kw 2011

I wersja 
wynagradzania

II wersja 
wynagradzania

1 UP Gdynia 1 70,2% 74,8% 77,6% 7,5%
2 UP Reda 77,2% 78,7% 78,1% 0,9%
3 UP Świebodzin 75,4% 77,2% 78,2% 2,7%
4 UP Rymanów 90,5% 91,9% 92,8% 2,4%
5 UP Ustrzyki Dolne 82,5% 84,6% 85,5% 2,9%
6 UP Rybnik 15 69,8% 74,1% 75,0% 5,2%
7 UP Rydułtowy 85,5% 87,9% 89,1% 3,6%

średnia 3,6%

Lp. UP
Przed pilota Ŝem Pilota Ŝ I kw 2012

RóŜnica 
IV  kw 2011

II wersja 
wynagradzania

8 UP Warszawa 45 64,9% 67,3% 2,4%
9 UP Katowice 1 76,6% 77,8% 1,3%

10 UP Lublin 2 64,4% 69,3% 4,8%
11 UP Suwałki 1 77,5% 80,2% 2,8%
12 UP Świdnica Śląska 79,0% 78,8% -0,3%
13 UP Warszawa 4 57,4% 62,5% 5,0%

średnia 2,7%
wszystkie UP 3,2%

Wpływ skuteczno ści dor ęczania na jako ść obsługi klientów i optymalizacj ę

procesów w placówkach pocztowych

W okresie pilotaŜu wskaźnik skuteczności doręczania wzrósł o 3,2%, co wpłynęło 
bezpośrednio na „skrócenie” kolejek w placówkach pocztowych, a uzyskany w pilotaŜu czas 
mógł zostać przeznaczony na wykonywanie innych czynności, przede wszystkim na obsługę

Klienta przy wykonywaniu czynności sprzedaŜowych. 



Wyniki pilotaWyniki pilota ŜŜuu-- skutecznoskuteczno śćść dordor ęęczaniaczania
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Uzyskany czas na obs ługę Klienta 

UP 
bior ące udzia ł

w pilota Ŝu

Wzrost 
skuteczno ści

Średniomiesi ęczna 
zwiększona ilo ść

dor ęczonych przesy łek
wyliczona wg wska źnika 

wzrostu skuteczno ści
(w sztukach)

Uzyskany czas 
na obs ługę Klienta

(w minutach
na m-c)

Uzyskany czas 
na obs ługę Klienta

(w godzinach
na m-c)

UP Gdynia 1 7,5% 1 372 5 027 84
UP Katowice 1* 1,3% 1 860 6 814 114
UP Lublin 2* 4,8% 2 730 9 999 167
UP Reda 0,9% 160 587 10
UP Rybnik 15 5,2% 1 094 4 007 67
UP Rydułtowy 3,6% 681 2 493 42
UP Rymanów 2,4% 193 706 12
UP Suwałki 1* 2,8% 1 571 5 754 96
UP Świdnica Śląska* -0,3% -200 -732 -12
UP Świebodzin 2,7% 730 2 676 45
UP Ustrzyki Dolne 2,9% 368 1 347 22
UP Warszawa 4* 5,0% 4 659 17 066 284
UP Warszawa 45 2,4% 715 2 619 44

Razem I i II etap pilota Ŝu 3,6% 4 598 16 843 281

Razem II etap pilota Ŝu 2,7% 11 334 41 520 692

Razem  3,2% 15 932 58 363 973

*  UP biorące udział tylko w II etapie

Wzrost wskaźnika skuteczności doręczania przełoŜył się takŜe na skuteczne 
doręczenie średnio 15 932 sztuk przesyłek poleconych miesięcznie więcej, niŜ

w okresie przed pilotaŜem. UmoŜliwiło to „odzyskanie” średnio 973 godzin 
miesięcznie i wykorzystanie ich do realizacji m.in..zadań sprzedaŜowych



Wyniki pilotaWyniki pilota ŜŜuu-- skutecznoskuteczno śćść dordor ęęczaniaczania
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Biorąc pod uwagę, Ŝe wybrane do pilotaŜu placówki pocztowe stanowią próbę
reprezentatywną dla całości sieci placówek w całej Polsce, moŜna określić szacunkowo 
miesięczną liczbę godzin pracy asystentów okienkowych, która była dotychczas 
wykorzystywana do wydawania przesyłek awizowanych, a obecnie słuŜyć intensyfikacji 
sprzedaŜy usług Poczty Polskiej. Szacunek ten przedstawia poniŜsza tabela

SYMULACJA uzyskanego czasu dla Klienta w 
skali ca łej PP

Wskaźnik wzrostu 
skuteczno ści dor ęczania

Średniomiesi ęczna 
zwiększona ilo ść

dor ęczonych przesy łek
wyliczona wg wska źnika 

wzrostu skuteczno ści
(w sztukach)

Uzyskany czas 
na obs ługę Klienta

(w minutach
na m-c)

Uzyskany czas 
na obs ługę Klienta

(w godzinach
na m-c)

3,2% 920 794 3 373 791 56 230

Oznacza to, Ŝe poprawa o 3,2 punktu procentowego wskaźnika skuteczności 
doręczania, umoŜliwia znaczący wzrost moŜliwości sprzedaŜowych w placówkach 

pocztowych – 56 230 godzin miesięcznie w skali kraju dodatkowo przeznaczanych 
na obsługę Klientów.



Wyniki pilotaWyniki pilota ŜŜuu-- skutecznoskuteczno śćść dordor ęęczaniaczania
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1. Brak konieczności przybycia do placówki pocztowej - szacując, Ŝe poprawa o 3,2 % 
wskaźnika skuteczności doręczania oznacza doręczenie średnio o 920 794 przesyłek 
poleconych miesięcznie (o tyle jest mniej przesyłek awizowanych), a Klient poświęca 20 
minut na dojście do placówki pocztowej i kolejne 20 minut na powrót do domu, a takŜe, Ŝe 
średnio odbierane są 2 przesyłki na raz – moŜna szacować, Ŝe miesięcznie Klienci 
zaoszczędzają 306 931 godzin . 

2. Drugim aspektem jest czas, który Klienci poświęcają na oczekiwanie w kolejce po odbiór 
przesyłki. Zakładając wyŜej wskazane zmniejszenie liczby awizowanych przesyłek 
poleconych, a takŜe kaŜdorazowe oczekiwanie 5 minut w kolejce, otrzymujemy 
dodatkowo 38 366 godzin miesięcznie zaoszczędzonych przez Klientów Poczty Polskiej.

Rodzaj oszcz ędno ści
zmniejszona liczba 

odbiorów awizowanych 
przesy łek poleconych

czas oszcz ędzony dla 
jednorazowego 

odbioru 
w minutach

czas oszcz ędzony 
ogó łem 

w godzinach

oszczędność czasu Klientów związana 
z brakiem konieczności przyjścia i powrotu z/do placówki 

pocztowej (2 x 20 min)
460 397 40 306 931,00

oszczędność czasu Klientów związana 
z brakiem konieczności oczekiwania w kolejce w placówce 

pocztowej
460 397 5 38 366,00

Ogó łem: 345 297

Skuteczno ść dor ęczania a korzy ści dla  Klientów



Wyniki pilotaWyniki pilota ŜŜu u -- sprzedasprzeda ŜŜ w rejonach dorw rejonach dor ęęczeczeńń
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Urząd Pocztowy
liczba 

rejonów 
dor ęczeń

Wysoko ść sprzeda Ŝy
w  I kwartale 2011 roku 

w przeliczeniu na 1 rejon dor ęczeń

Wysoko ść sprzeda Ŝy
w  I kwartale 2012 roku 

w przeliczeniu na 1 rejon dor ęczeń
RóŜnica 

pomi ędzy
I kw. 2012 

a I kw. 2011znaczki 
pozosta łe 

towary 
ogó łem znaczki 

pozosta łe 
towary 

ogó łem 

UP Świdnica Śląska 1 47 403,5 363,1 766,6 558,7 458,9 1 017,6 251,0
UP Świebodzin 20 68,7 693,1 761,7 661,7 423,3 1 085,0 323,3
UP Ustrzyki Dolne 14 433,0 45,1 478,0 570,4 855,8 1 426,2 948,2
UP Lublin 2 39 20,5 0,0 20,5 378,4 71,0 449,4 428,9
UP Katowice 1 72 55,4 0,0 55,4 164,9 17,8 182,7 127,3
UP Warszawa 45 20 136,5 53,7 190,2 566,8 32,4 599,2 409,0
UP Rymanów 13 224,6 429,2 653,8 700,8 214,1 914,8 261,0
UP Rydu łtowy 15 20,0 611,5 631,5 230,7 501,0 731,7 100,2
UP Reda 11 425,5 137,7 563,3 863,5 44,9 908,4 345,1
UP Suwa łki 1 47 163,6 183,2 346,8 139,4 38,8 178,2 -168,5
UP Warszawa 4 52 90,4 0,0 90,4 124,8 0,0 124,8 34,5
UP Rybnik 15 13 127,1 40,5 167,6 165,1 112,3 277,4 109,9
UP Gdynia 1 10 246,6 0,0 246,6 316,2 0,0 316,2 69,6

Ogó łem 373 185,8 196,7 382,5 418,6 213,1 631,7 249,2

Porównanie wielkości sprzedaŜy w przeliczeniu na jeden rejon doręczeń w I kwartale 
2012 r. do analogicznego okresu 2011 r. wskazuje na wzrost wartości sprzedaŜy 
dokonywanej przez listonoszy placówek pocztowych biorących udział w pilotaŜu. 

Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe sprzedaŜ znaczków, kartek i kopert, liczona w całości jako 
sprzedaŜ, jest wyŜsza na obszarach wiejskich. W odniesieniu do samych znaczków 

poziom sprzedaŜy nie jest zaleŜny bezpośrednio od obszaru, a więc zaleŜy od listonoszy.

Sprzeda Ŝ znaczków, kopert, kartek oraz innych artykułów  prz ez listonoszy.
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Doręczanie zwykłych i poleconych przesyłek gabarytu B

Przesyłki gabarytu B, ze względu na duŜe problemy z ich transportem, utrudniają prace 
listonoszy oraz w znacznej mierze skracają czas przeznaczony na obsługę rejonu 
doręczeń. Praktyka awizowania takich przesyłek (równieŜ zwykłych) oznacza 
w konsekwencji dla placówki oddawczej konieczność ich magazynowania jak równieŜ
przekłada się na kolejki przychodzących po odbiór przedmiotowych przesyłek odbiorców. 

Ponad 13% 
przesyłek 

poleconych 
otrzymanych do 
doręczenia była 

rozmiarów 
gabarytu B. 

Typ rejonu

I kwarta ł 2012

Ilość przesy łek 
poleconych 
gabaryt A

Udzia ł % 
przesy łek 
gabaryt A

Ilość przesy łek 
poleconych 
gabaryt B

Udzia ł % 
przesy łek 
gabaryt B

miejski: 739 710 86,6% 114 393 13,4%

wiejski: 82 191 84,4% 15 184 15,6%

Ogó łem: 821 901 86,4% 129 577 13,6%

Najszybszym rozwi ązaniem tej sytuacji by łoby 
przekazanie dor ęczania przesy łek gabarytu B 

do strumienia paczek do dor ęczania przez 
listonoszy paczkowych

. 
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Doręczanie przesyłek poleconych ze zwrotnym potwierdzen iem odbioru 

Poziom wskaźnika skuteczności doręczania przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem jest 
niŜszy o około 10 % w stosunku do wskaźnika skuteczności doręczania pozostałych 
przesyłek poleconych bez względu na obszar wiejski czy miejski. Poziom ten w wielu 
aspektach nie zaleŜy od zaangaŜowania listonoszy.

UP

Skuteczno ść R bez PO Skuteczno ść R z PO

2012 2012

Stycze ń Luty Marzec Stycze ń Luty Marzec

UP Gdynia 1 82,63% 84,44% 84,85% 69,00% 72,09% 69,79%
UP Reda 83,17% 85,44% 86,51% 67,77% 67,40% 69,34%
UP Świebodzin 83,10% 83,15% 83,51% 70,93% 71,94% 68,11%
UP Rymanów 94,94% 94,51% 95,01% 90,07% 91,88% 88,76%
UP Ustrzyki Dolne 90,53% 89,49% 88,97% 80,60% 82,64% 80,42%
UP Rybnik 15 81,45% 82,71% 82,05% 64,82% 68,45% 65,28%
UP Rydułtowy 94,08% 94,33% 94,51% 83,55% 84,51% 82,61%

UP Warszawa 45 77,44% 75,33% 75,21% 55,76% 54,70% 56,27%
UP Katowice 1 85,14% 83,36% 84,75% 70,41% 69,28% 70,32%
UP Lublin 2 76,41% 74,65% 75,10% 62,16% 64,41% 62,01%
UP Suwałki 1 87,25% 86,68% 85,50% 75,05% 76,96% 72,01%
UP Świdnica Śląska 85,39% 87,34% 87,33% 68,46% 70,09% 68,08%
UP Warszawa 4 68,55% 64,90% 65,06% 54,88% 61,01% 58,36%

Ogó łem 83,85% 83,56% 83,72% 70,27% 71,95% 70,10%
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Zwiększenie skuteczności dla przesyłek poleconych z usługą potwierdzenie odbioru jest 
zadaniem bardzo trudnym, z uwagi na brak moŜliwości pozostawiania ich w skrzynkach 
oddawczych przy złoŜonych Ŝądaniach doręczania przesyłek poleconych do skrzynek 
oddawczych (konieczność uzyskania podpisu na blankiecie potwierdzenia odbioru) czy 
wręcz unikanie odbioru przez adresatów (w zdecydowanej większości to przesyłki 
nadawane przez sądy, prokuratury itp.).

udział procentowy ilości 
przesyłek ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru 

w łącznej ilości 
przesyłek poleconych 

otrzymanych do 
doręczenia w pilotaŜu 

wyniosła ok. 47%. 

Typ rejonu

I kwarta ł 2012

Łączna ilo ść
przesy łek 

poleconych 
do dor ęczenia 

bez PO

Łączna ilo ść
przesy łek R 

do dor ęczenia 
z PO

Razem
Udzia ł R z PO 

w łącznej ilo ści 
przesy łek R

miejski: 854 103 736 226 1 590 329 46,3%

wiejski: 97 375 93 018 190 393 48,9%

Ogó łem: 951 478 829 244 1 780 722 46,6%
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Analiza czasu poszczególnych etapów pracy listonosz y  

Z miesiąca na miesiąc zmniejszał się czas poświęcany przez listonosza na przygotowanie 
się do wyjścia w rejon i rozliczenie się po zakończeniu jego obsługi. Dzięki temu listonosz 
mógł poświęcić więcej czasu na rzeczywistą obsługę rejonu doręczeń. 

Miesi ąc

Średni czas 
przygotowania 

listonosza do wyj ścia 
w rejon dor ęczeń

Średni czas 
doj ścia/ dojazdu 

do rejonu 
dor ęczeń

Średni czas obs ługi 
rejonu dor ęczeń

Średni czas pobytu 
w placówkach 
awizacyjnych

Średni czas 
powrotu z 

rejonu

Średni czas 
rozliczania po 

powrocie z 
rejonu 

dor ęczeń

Łączny średni czas 
pracy listonosza

Styczeń 2 godz 7 min 15 min 4 godz 40 min 24 min 16 min 40 min 8 godz 22 min

Luty 2 godz 2 min 15 min 5 godz 4 min 22 min 16 min 38 min 8 godz 37 min

Marzec 1 godz 15 min 14 min 5 godz 1 min 22 min 15 min 35 min 7 godz 42 min

Z informacji uzyskanych z placówek pocztowych objętych pilotaŜem wynika, 
Ŝe zróŜnicowane godzin rozpoczęcia pracy przyczynia się do skrócenia czasu 
przebywania listonosza w placówce. Poprawa organizacji pracy placówki i pracy własnej 
listonoszy, a tym samym zwiększenie wydajności w zakresie przygotowania się do wyjścia 
w rejon i rozliczenia, pozwoli na dodatkowe wydłuŜenie czasu przebywania listonosza 
w rejonie doręczeń.
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Dodatkowym czynnikiem wpływającym na czas pracy listonoszy była liczba przypadków 
zastępczego obsługiwania innych rejonów doręczeń (tzw. rozbiórki).

W tabeli poniŜej przedstawiono miesięczną liczbę przypadków, kiedy rejon doręczeń był
zastępczo obsługiwany przez innych listonoszy, niŜ listonosz stały dla tego rejonu (jeŜeli 
dany rejon z powodu absencji stałego dla niego listonosza musiał być w danym dniu 
zastępczo obsługiwany przez kilku innych listonoszy, liczono to jako jeden przypadek).

miesiąc 2012 r. styczeń luty marzec

Liczba przypadków, kiedy rejon 
doręczeń był zastępczo obsługiwany 

przez innych listonoszy

338 203 394
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Analiza min. i maks. godzin pracy listonoszy zatrud nionych w pełnym wymiarze etatu

Czas poświęcany przez listonoszy na poszczególne czynności jest bardzo zróŜnicowany i nie zaleŜy od 
rodzaju obsługiwanego rejonu doręczeń. Oznacza to, Ŝe czas przygotowania i rozliczenia listonosza jest 
ściśle związany z organizacją pracy zaplecza w urzędzie pocztowym jak równieŜ zaleŜy od 
indywidualnych predyspozycji listonosza.

Na czas przygotowania duŜy wpływ miała takŜe liczba przesyłek do doręczenia, która w I kwartale roku 
jest najwyŜsza, a w roku 2012 odnotowano większy niŜ w roku ubiegłym wzrost.

Czynność min/max miejski: wiejski:

Czas przygotowania listonosza do wyjścia 
w rejon doręczeń

Min 40 min 35 min
Średnia 2 godz 1 godz 40 min

Max 3 godz 20 min 2 godz 46 min

Czas dojścia/dojazdu do rejonu doręczeń
Min 1 min 2 min

Średnia 15 min 14 min
Max 36 min 35 min

Czas pobytu w placówce awizacyjnej
Min 1 min 2 min

Średnia 22 min 11 min
Max 45 min 18 min

Czas obsługi rejonu doręczeń
Min 2 godz 50 min 3 godz 30 min

Średnia 4 godz 47 min 5 godz 29 min
Max 6 godz 50 min 7 godz 25 min

Czas powrotu z rejonu
Min 1 min 3 min

Średnia 16 min 16 min
Max 34 min 30 min

Czas rozliczania po powrocie z rejonu 
doręczeń

Min 5 min 5 min
Średnia 33 min 42 min

Max 1 godz 12 min 1 godz 25 min



Wyniki pilotaWyniki pilota ŜŜu u –– czas pracyczas pracy

24

Analiza porównawcza wydajno ści listonoszy polegaj ące na dobraniu 
podobnych pełnoetatowych rejonów dor ęczeń bior ąc pod uwag ę ich długo ść, 

rodzaj, sposób obsługi oraz ilo ść punktów dor ęczeń. (1)

Rejon miejski: długość: do 5 km, ilość punktów adresowych: do 1100.

Rejon miejski: długość: do 15 km, ilość punktów adresowych: do 800.

Nazwa UP
Ilość czynności oddawczych 

(przesyłki/przekazy) bez 
druków bezadresowych

Czas opracowania 1 
przesyłki/przekazu (w 

min.)

Czas podjęcia próby 
doręczenia 1 

przesyłki/przekazu (w 
min.)

UP Suwałki 1 152 55 sek 2 min 30 sek

UP Świebodzin 84 1 min 4 sek 3 min 52 sek
UP Rybnik 15 147 37 sek 1 min 40 sek

Nazwa UP
Ilość czynności oddawczych 

(przesyłki/przekazy) bez 
druków bezadresowych

Czas opracowania 1 
przesyłki/przekazu (w 

min.)

Czas podjęcia próby 
doręczenia 1 

przesyłki/przekazu (w 
min.)

UP Katowice 1 137 1 min 23 sek 2 min 40 sek
UP Suwałki 1 74 1 min 54 sek 3 min 11 sek
UP Lublin 2 74 1 min 5 sek 3 min 51 sek

UP Rydułtowy 107 1 min 13 sek 3 min 56 sek

Jak widać wydajność pracowników, pomimo podobnych parametrów rejonu jest róŜna. 
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Rejon wiejski: długość: do 90 km, ilość punktów adresowych: ok. 400.

Nazwa UP
Ilość czynności oddawczych 

(przesyłki/przekazy) bez 
druków bezadresowych

Czas opracowania 1 
przesyłki/przekazu (w min.)

Czas podjęcia próby 
doręczenia 1 

przesyłki/przekazu (w min.)

UP Suwałki 1 45 1 min 27 sek 7 min 53 sek

UP Suwałki 1 39 2 min 11 sek 8 min 49 sek

UP Suwałki 1 39 2 min 42 sek 9 min 29 sek

UP Suwałki 1 44 2 min 3 sek 7 min 30 sek

Na wydajność listonosza wpływają w duŜej mierze jego 
predyspozycje osobiste wynikające m.in. z organizacji 

pracy własnej listonosza.

ZróŜnicowanie wydajności pracy jeszcze wyraźniej moŜna zaobserwować w odniesieniu 
do rejonów doręczeń zlokalizowanych w jednej placówce.
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Najbardziej zasadnym wydaje się wprowadzenie 
zadaniowego systemu czasu pracy, który ma najwięcej 

zalet, zwłaszcza w aspekcie czasochłonności 
dokumentowania czynności związanych z ewidencją i 
planowaniem czasu prasy, a takŜe ze specyfiką pracy 

listonosza.
.

Obecnie listonosze zatrudnieni w Poczcie Polskiej S.A. pracują w trzech róŜnych 
systemach czasu pracy: podstawowym, równowaŜnym i zadaniowym. Dodatkowo 
w  niektórych Regionach Sieci funkcjonują dwa lub trzy systemy czasu pracy 
listonoszy.

W przypadku zatrudniania nowych pracowników, rodzaj systemu czasu pracy w jakim 
jest zatrudniany zaleŜy od obszaru na jakim listonosz jest zatrudniany czyli obszaru 
byłych CP ORJ.

Porównanie systemów czasu pracy  
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Jednym z załoŜeń do pilotaŜu było wyłączenie doręczania przez listonoszy przesyłek dla tzw. 
klientów masowych.  Jednak w wielu przypadkach listonosze doręczali duŜe ilości przesyłek 
pod jeden punkt doręczeń. PoniŜej przedstawia się tabelę obrazującą proces doręczania 
przesyłek poleconych wpisanych do zbiorowych dowodów odbioru. 

Typ rejonu

Stycze ń Luty Marzec

Ilość ZDO
Średnia ilo ść
przesy łek na 

ZDO

% przesy łek 
dor ęczanych 
poprzez ZDO

Ilość ZDO
Średnia ilo ść
przesy łek na 

ZDO

% przesy łek 
dor ęczanych 
poprzez ZDO

Ilość ZDO
Średnia ilo ść
przesy łek na 

ZDO

% przesy łek 
dor ęczanych 
poprzez ZDO

M 6 172 10,7 13,75% 5 185 10,6 9,61% 5 087 10,2 9,61%
M-W 154 7,5 6,20% 134 9,4 5,50% 45 9,4 3,00%

W 319 9,5 7,49% 322 9,7 5,87% 239 10,5 6,13%

Razem: 6 645 10,6 13,02% 5 641 10,5 9,16% 5 371 10,2 9,21%

.  

Mimo iŜ, z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe ilość doręczanych przesyłek poleconych wpisanych do 
zbiorowych dowodów odbioru sukcesywnie ulega zmniejszeniu to w dalszym ciągu występują
przypadki jednorazowego doręczania do jednego punktu adresowego kilku lub kilkunastu 
przesyłek. 

Konieczność stworzenie definicji odbiorcy masowego 
i kryteriów konstruowania rejonów doręczeń dedykowanych 

firmom i instytucjom i oddzielenia ich od rejonów 
dedykowanych klientom indywidualnym.

Doręczanie przesyłek do klientów biznesowych i instytuc jonalnych.
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PoniŜsza tabela przedstawia poniesione koszty z tytułu wypłaty nagród dla tych listonoszy, 
którzy na podstawie zasad przyjętych w pilotaŜu osiągnęli wynagrodzenie wyŜsze, 
niŜ wynikające z dotychczasowej umowy o pracę.   

.  

Miesiąc 2012 r
Kwota 

wypłaconych 
nagród

Średnio w 
miesiącu kwota 

nagrody na 
jeden rejon 
doręczeń

Liczba wydanych 
i doręczonych 

przesyłek 
poleconych 

Styczeń 178 343,10 478,13 37 023 666

Luty 297 900,43 798,66 43 869 726

Marzec 275 379,21 697,05 42 502 535

Ogó łem: 751 622,74 123 395 927

Korelacja wysoko ści wynagrodze ń i ilo ści przesyłek poleconych
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.  

LICZBA NADANYCH PRZESYŁEK POLECONYCH W LATACH 2010 - 2012
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Zaobserwowano, Ŝe motywacyjny charakter nowego sposobu wynagradzania, ma równieŜ
wpływ na wskaźnik absencji chorobowej. Porównując absencje chorobowe pracowników 
słuŜby doręczeń w I kwartale 2011 roku i I kwartale 2012 roku w placówkach 
uczestniczących w pilotaŜu stwierdzono ogólną tendencją spadkową. 

.  

Porównując okresy 
I kwartału 

2011 i 2012 roku, 
w urzędach pocztowych 

uczestniczących w 
pilotaŜu stwierdzono jej 

spadek o 25%

Analiza absencji chorobowych  
w UP bior ących udzia ł w pilota Ŝu

UP bior ące udzia ł
w pilota Ŝu

Nieobecno ść (w dniach) :

I kwarta ł 2011 I kwarta ł 2012 

Lublin 2 51 144
Świdnica Śl. 1 231 113
Warszawa 45 57 34
Rydułtowy 256 46
Suwałki 1 208 48
Katowice 1 316 370
Warszawa 4 164 144
Gdynia 1 0 62
Reda 18 31
Świebodzin 72 53
Rymanów* 8 223
Ustrzyki Dolne* 22 158
Rybnik 15 103 58

RAZEM 1 506 1 484
RAZEM 

(bez UP Rymanów 
i UP Ustrzyki Dln.)

1 476 1 103

EFEKT -25%

Wpływ nowego sposobu wynagradzania na absencj ę chorobow ą
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Średnio w skali kraju rezerwa organizacyjna w słuŜbie doręczeń wynosi 10,5%. W przypadku 
placówek pocztowych objętych pilotaŜem – 12,1%.

.  

MoŜliwo ści ograniczenia rezerwy organizacyjnej w słu Ŝbie dor ęczeń

Region Sieci
Rezerwa 

listonoszy

Liczba 
listonoszy 

ogó łem

Liczba 
rejonów 
dor ęczeń

% planu 
rezerwy do 

liczby rejonów
Plan Plan

Świebodzin 2,5 23,0 20 12,5
Rybnik 15 1,5 14,5 13 11,5
Suwalki1 6,5 53,5 47 13,8
Rymanów 1,5 13,3 13 11,5
Gdynia 1 1,0 12,0 10 10,0
Świdnica Śląska 1 5,6 55,9 47 11,9
Rydułtowy 1,8 16,8 15 12,0
Warszawa 45 2,5 22,5 20 12,5
Warszawa 4 4,0 57,0 52 7,7
Katowice 1 7,5 79,8 72 10,4
Ustrzyki Dolne 1,8 15,8 14 12,9
Reda 1,0 10,5 11 9,0
Lublin 2 7,8 46,8 39 20,0

Ogó łem 45,0 421,4 373 12,1

Brak jednolitych 
zasad dotyczących 
ustalenia poziomu 
rezerwy dla słuŜby 

doręczeń.

Przy zastosowaniu takiego rozwiązania w skali kraju moŜna 
byłoby znacząco ograniczyć stan rezerwy organizacyjnej, 

która obecnie wynosi ok. 2,4 tys. etatów. 
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Analizując wynagrodzenia naleŜy równieŜ wykazać moŜliwość wprowadzenia innej niŜ
1500 zł stawki podstawowej jak równieŜ stawek za doręczanie poszczególnych rodzajów 
przesyłek rejestrowanych. Tabela zamieszczona na kolejnym slajdzie przedstawia 
wyliczenia wynagrodzenia listonosza dla:

.  

Symulacja wysoko ści wynagrodze ń listonoszy dla ró Ŝnych zasad wynagradzania

I - III
Rosnąca stawka podstawowa (1500 zł; 1800 zł; 2100 zł) oraz wynagrodzenie za doręczanie 

przesyłek wg stawek obowiązujących w pilotaŜu.

IV
Stawka podstawowa 2100 zł oraz 25% wysokości stawek wynagrodzenia za doręczanie 

przesyłek wg. zasad obowiązujących w pilotaŜu.

V
Stawka podstawowa 2100 zł oraz premia regulaminowa w wysokości 25% wynagrodzenia 

zasadniczego - proponowane przez CZK zasady wynagradzania listonoszy.
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.  

Rozpatrując stałe i zmienne składniki wynagrodzeń listonoszy w przypadku zastosowania 
róŜnych wariantów wynagradzania, Zespół doszedł do wniosku, Ŝe najbardziej motywacyjne 
są warianty, w których ustalono wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 1500-1800 złotych 
plus stawki za doręczenie stosowane w II etapie pilotaŜu. 

PoniŜej zestawienie udziału stałych i zmiennych składników wynagrodzenia listonoszy przy 
róŜnych sposobach wynagradzania. 
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Wzrost wska źnika skuteczno ści wskazuję na motywacyjny charakter wynagrodzenia 
przyjętego w pilotaŜu poniewaŜ uzaleŜnia wysokość wynagrodzenia listonosza od ilości 
wykonywanych czynności w rejonie doręczeń. 

1.Mniejsze kolejki w placówkach pocztowych wpływają korzystnie na wizerunek Spółki jako 
firmy przyjaznej dla Klienta,

2.Oszczędności w czasie klientów poświęconym na dojście i powrót z placówki pocztowej 
po odbiór przesyłki awizowanej – szacowane na 345 tys. godz. miesi ęcznie ,

3.Uzyskanie czasu na bezpośrednią obsługę klientów w zakresie realizacji usług   
świadczonych przez wszystkie placówki pocztowe – 38 tys. godz.  miesi ęcznie .

Efekty

Wynik:
wzrost o 3,2 %
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Wysoko ść wynagrodze ń listonoszy jest uzaleŜniona od liczby nadawanych przesyłek 
rejestrowanych i przekazów - czyli koszt wynagrodzeń staje się zmienny i zaleŜny 
od przychodów. 

1.Listonosz jest lepiej wynagradzany za okres zwiększonego wysiłku

2.Wynagrodzenie jest zrozumiałe i przejrzyste - im więcej doręczę tym więcej zarobię!  

Efekty

Wynik
Wysokość wynagrodzenia słuŜby doręczeń na podstawie danych o ilości doręczonych 

przesyłek poleconych w roku 2011 i symulowanej liczby doręczonych przesyłek poleconych w 
roku 2012 wskazuje, Ŝe:

szacowane wynagrodzenie za  miesiąc o największej ilości przesyłek poleconych –
69,9 mln z ł (35 647 178 przesyłek poleconych),  

szacowane wynagrodzenie za  miesiąc o najmniejszej ilości  przesyłek poleconych -
51, 9 mln z ł (26 495 692 przesyłek poleconych).  
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Nowy system wynagradzania wykazał moŜliwość dokonywania tzw. „rozbiórek” rejonów 
doręczeń bez konieczności angaŜowania w kaŜdą rozbiórkę rezerwy chorobowo –
urlopowej – obecnie wynosi ok. 2400 etatów.

1.Zwiększenie ilości pracowników zaplecza do obsługi listonoszy i ich specjalizacja, co 
przekłada się na efektywniejszą pracę i przejrzystość procesów.

2.Ustalenie optymalnego poziomu rezerwy organizacyjnej.

Efekty

Wynik:
ograniczenie rezerwy organizacyjnej w słu Ŝbie dor ęczeń
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Nowy system wynagradzania wykazał spadek liczby absencji chorobowych .

1.WydłuŜeniu czasu na bezpośrednią obsługę klientów w rejonie doręczeń,

2.Mniejsza rotacja w zatrudnieniu,

3.MoŜliwość zmniejszenia  rezerwy organizacyjnej dla listonoszy.  

Efekty

Wynik:
spadek ilo ści zwolnie ń o 25%, 

co w skali PP mogłoby da ć duŜe oszcz ędności.
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Przyjęta organizacja pracy w placówkach, w których zlokalizowana jest słuŜba doręczeń
wymusza na listonoszach działanie w celu minimalizacji czasu przeznaczonego 
na przygotowanie i rozliczenie. 

1.Czas obsługi rejonu doręczeń w trakcie pilotaŜu wynosił co najmniej  5 godz.,

2.WydłuŜeniu czasu na bezpośrednią obsługę klientów w rejonie doręczeń,

3.Zmniejszenie  ogólnej liczby rejonów doręczeń.

Efekty

Wynik:
maksymalizacja czasu przeznaczonego na bezpo średni ą

obsług ę rejonów dor ęczeń.
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� wprowadzenie nowego systemu wynagradzania jest związane z optymalizacją rejonów  
doręczeń,

� do chwili obecnej jedynym narzędziem, na podstawie którego istnieje moŜliwość
określenia wymiaru etatu pracy listonosza, są wyniki badania obciąŜenia pracą, które nie 
są narzędziem obiektywnym. 

� szczegółowość metryk rejonów doręczeń powoduje, Ŝe tworzenie ich jest bardzo 
pracochłonne, a to z kolei ma wpływ na to, Ŝe częste zmiany nie są wprowadzane, albo są
wprowadzane cząstkowo, 

Odpowiednie narzędzie informatyczne w znacznej mierze przyczyniłoby się do optymalnego 
ustalania obszaru rejonu doręczeń oraz ułatwiłoby ustalenie wymiaru czasu, na jaki 
zatrudniani są listonosze, 

Z informacji uzyskanych od innych operatorów pocztowych wynika, iŜ często stosowane 
są narzędzia do planowania i optymalizacji tras doręczeń, np.: GeoRoute, RouteSmart. 
W Poczcie Polskiej S.A. naleŜy równieŜ rozwaŜyć zakup narzędzia do optymalizacji rejonów 
doręczeń ( Projekt Strategiczny „Mobilny Listonosz”).

Wprowadzenie nowych zasad wynagradzania w powi ązaniu z zastosowaniem 
narzędzi informatycznych pozwoli na ograniczenie zakresu  badań obci ąŜenia prac ą.
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Listonosze funkcjonują w firmie w róŜnych grupach zawodowych – listonosze pienięŜno-
listowi i listonosze wiejscy, przy czym zakres ich zadań jest obecnie taki sam, nie ma więc 
uzasadnienia takiego podziału oprócz przepisów wewnętrznych. Nazewnictwo powinno być
jednolite i po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi ujęte w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy.

NaleŜy wprowadzi ć odpowiednie zmiany do Instrukcji II.P.17 
oraz sprawozda ń wewnętrznych . 

Wprowadzenie narz ędzia informatycznego umo Ŝliwiaj ącego rozliczanie listonoszy, 
oraz do optymalizacji zarz ądzania przez naczelnika grup ą listonoszy, dzi ęki 

posiadaniu bie Ŝącej informacji na temat ilo ści wykonanych czynno ści przez ka Ŝdego 
listonosza w ka Ŝdym dniu.

Wprowadzenie systemu wynagradzania listonoszy, opartego na ilości wykonanych 
czynności, wymaga opracowania i wdroŜenia wspierających narzędzi informatycznych. 
Metoda ręcznego sporządzania odpowiednich zestawień jest nieefektywna i czasochłonna. 
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Obecnie stosowania technologia przekazywania przesyłek poleconych do doręczenia 
uniemoŜliwia proste ustalenie ilości przesyłek skierowanych do masowych odbiorców. 
Jedynym rozwiązaniem jest jasne określenie kryteriów i zasad tworzenia oraz obsługi 
rejonów masowych odbiorców, które obsługiwałyby  tylko firmy i instytucje.(Projekt 
Strategiczny „Koncentracja Listonoszy”) Listonosze obsługujący rejony masowe byliby 
wynagradzani na innych zasadach.

NaleŜy wypracowa ć zasady tworzenia 
rejonów dor ęczeń dedykowanych firmom i instytucjom.

Trudno ści w dor ęczaniu przesyłek gabarytu B

Ze względu na obiektywne trudności w doręczaniu przesyłek gabarytu B istnieje potrzeba 
decyzji w zakresie przeniesienia ich doręczania w strumieniu paczek, a w przyszłości  
zmiana cennika lub przepisów określających precyzyjnie czym jest list. Przeniesienie R do 
doręczania w ramach strumienia paczek spowoduje wzrost przesyłek w tej grupie.
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Z uwagi na róŜnorodność systemów czasów pracy, w jakim zatrudniani są listonosze, 
naleŜy podjąć działania, aby wprowadzić jednolity system czasu. Regulamin Pracy 
obowiązujący w Spółce daje moŜliwość ustalania systemów czasu pracy ze Związkami 
zawodowymi Dyrektorom RS, jednak aby wprowadzić zasady jednolite naleŜałoby by ten 
proces przeprowadzić na poziomie Centrali.

Wprowadzenie jednolitego systemu czasu pracy liston oszy

Region Sieci podstawowy równowa Ŝny zadaniowy
Bia łystok x
Bydgoszcz x
Gdańsk x x x
Gorzów Wielkopolski x
Katowice x x
Kielce x x
Kraków x
Lublin x x
Łódź x
Olsztyn x x
Opole x
Poznań x x
Rzeszów x
Szczecin x x
Warszawa-Miasto x
Warszawa-Województwo x x
Wroc ław x x x
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Obecny system wynagrodze ń Proponowany system wynagrodze ń

Wynagrodzenie 
podstawowe róŜne w skali kraju

jednolite w całym kraju - obejmujące opłatę
pokonanie drogi do klienta, ułoŜenie przesyłek wg 

trasy chodu, doręczanie przesyłek zwykłych i 
rozliczenie

Wysoko ść wynagrodzenia 
zaleŜy od:

miejsca w kraju - obszaru zamieszkania, staŜu 
pracy, wymiaru etatu

jednolita

Premia zale Ŝy od:
miejsca w kraju - obszaru zamieszkania, staŜu 
pracy, wymiaru etatu i w niewielkim stopniu od 

efektów pracy
wydajności pracownika i jakości pracy

Zwrot kosztów paliwa na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu

Dodatek sta Ŝowy
zaleŜny od staŜu pracy i wynagrodzenia 

podstawowego
zaleŜny od staŜu pracy

Bezpiecze ństwo 
finansowe pracownika zapewnienie stałego wynagrodzenia zapewnienie stałej podstawy i dodatku staŜowego

MoŜliwo ść zwiększenia 
zarobków niewielka

poprzez osiąganie wysokich wskaźników 
jakościowych i zwiększanie wydajności

Charakter wynagrodzenia małomotywacyjny motywacyjny

Wpływ wynagrodzenia na 
jako ść pracy niewielki bardzo duŜy
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1. Utworzenie jednej grupy zawodowej – Listonosz. Obecnie funkcjonuje 6 grup: 
listonosze pienięŜno-listowi, wiejscy, paczkowi, przesyłek ekspresowych 
i drukonosze, co powoduje trudności w przesuwaniu pracowników na inny rejon 
doręczeń, nawet w ramach jednej placówki pocztowej.

2. Ustalenie jednolitego w skali firmy zakresu czynności listonoszy.

3. Ujednolicenie systemu czasu pracy w skali całej firmy.

4. Wprowadzenie zmian do:

� Zarządzenia 78/2010 Prezesa Zarządu PP S.A. – Instrukcja organizacji 
pocztowej słuŜby doręczeń.

� Zarządzenia 77/2011 Prezesa Zarządu PP S.A.- Instrukcja technologiczna dla    
słuŜby doręczeń IIP17.

� Sprawozdawczości wewnętrznej PP S.A.

I. W zakresie organizacyjnym:
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1. Przeprowadzenie pilotaŜu w okresie od 1.07 do 30.09.2012 roku (w okresie najmniejszej 
liczby przesyłek do doręczenia) na zasadach z II etapu PilotaŜu:

� wynagrodzenie podstawowe 1 500 zł.

� dodatek staŜowy zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie.

� premia w postaci stawek za skuteczne doręczenie poszczególnych przesyłek, wykonywanie 
innych czynności w rejonie doręczeń, a takŜe sprzedaŜ znaczków i innych towarów 
handlowych.

� zwrot kosztów za uŜywanie środków transportu do celów słuŜbowych zgodnie 
z obowiązującymi zasadami. 

� przeprowadzenie PilotaŜu w tych samych placówkach, które uczestniczyły w II etapie 
i poszerzenie o kolejne placówki, tak aby w kaŜdym Regionie SprzedaŜy uczestniczyła co 
najmniej 1 placówka pocztowa, a liczba rejonów doręczeń w okresie PilotaŜu wynosiła ok.1 
tys.

2. Przetestowanie w czasie PilotaŜu narzędzia do rozliczania listonoszy w P2000, które 
powinno zlikwidować czasochłonny proces rozliczania listonoszy z wykonanej pracy, 
a takŜe pozwoliłoby na optymalne zarządzanie listonoszami przez Naczelnika dzięki 
bieŜącej informacji o poziomie skuteczności, wydajności i sprzedaŜy.

3. Przeprowadzenie analizy i ustalenie precyzyjnych kryteriów tworzenia i obsługi rejonów 
doręczeń dedykowanych firmom i instytucjom.

w zakresie operacyjnym:
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1. W okresie najmniejszej liczby przesyłek do doręczenia ustalić poziom wynagrodzeń, 
tak aby listonosze uzyskali gwarancje odpowiedniego poziomu wynagrodzenia w 
okresie najmniejszej liczby przesyłek.

2. UmoŜliwi takŜe wyliczenie odpowiedniego poziomu rezerwy kadrowej w tym okresie –
zmniejszony wolumen przesyłek, wzrost absencji urlopowych.

Pilota Ŝ pozwoli na:


