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Stanowisko
w sprawie projektu ,,Zasad wynagradzania pracowników Poczty Polskiej S.A.

nieobjętych postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
PoczĘ Polskiej S.A.".

Zwtązek Zawodovnry Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,, Wschód'' przedstawia

stanowisko w sprawie projektu ,,Zasad wynagradzania pracowników PoczĘ Polskiej S.A.
nieobjęĘch postanowieniami Zal<łałJowego Układu Zbiorowego Pracy dia Pracowników
PoczĘ Polskiej S.A.''.

Nasze stanowisko w tej sprawie jest następujące;

Postanowieniami złIzp z 18 marca 2015 roku (protokołem dodatkowym) naleĘ objąć
również grupę pracowników wyłączonych zzazp.

Uzasadnienie:

W okresie od 22 września 2014 r. do 3 marca Ż0I5 r. Najwyzsza Izba Kontroli przeprowadztła
z własnej inicjatywy kontrolę dostępnoŚci usług pocztgwych' w tym wypełniania przez
restrukturyzL|Jącą się Pocztę Polską SA zadań operatora wyznaczonego na zlibcłaltzowanym
rynku pocztowym w latach 2011_2014 (I półrocze). Na stronie 56. Raportu kontrolerzy NIK
stwierdzili CYt. ,, Do czasu zakonczenia kontroli Poczta Polska SA nie wprowadziła zmian
w systemie wynagrodzeń pracowników. Przyczyną tego były trudności w zawarciu
porozumienia w sprawie nowego Zal<ładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP)
Z organlzacjami związkovq,mi działającymi w Spółce. Brak nowego ZUZP skutkował tym,
że wynagrodzenia 34 dyrektorów zarządzających pionami i ich zastępców byĘ ustalane
w indywidualnych umowach o pracę' zawieranych w oparciu o przepisy Kodeksu pracy,
negocjowanych pomiędzy pracodawcą i osobą powołyrvaną na takie stanowisko. oznaczało
to' że z Ęmi pracownikami zawarto umowy o pracę poza obowiązującym ZUZP, pomimo
że spod działania ZUZP byli wyłączeni jedynie członkowie Zarządu i Główny Księgowy
PoczĘ Polskiej SA.''.

Wynika z tego jednoznacznie , że jeszcze przed wypowiedzeniem układu zborowego pracy
z dnia 9.10.2010 roku ( co nastąpiło w dniu 15 lipca 2014 roku) pracodawca nie
przestrzegał postanowień układu zbiorowego pracy.
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Zamość dnia 5 stycznia 2016 roku.

Pan Jerzy Skibniervski

Dyrektor ds. Relacji Społecznych

PełnomocnikZarządu
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o tym fakcie nasza organizacja związkowa nie była informowana. Nie wiemy równteż czy
wiedzę na ten temat posiadały organizacje związkowe , które podpisały zLLzp , w tym organizacje
reprezentatywne.
W świetle ustaleń NIK należy stwierdzió. że głównym motywem działań pracodawcy

w sprawie w}'powiedzenia zuzp i prowadzenia rokowań nad nowym układęm było wyłączenie
qrupv dvrektorów z reeulacii zuzp. w celu legalizacii istnieiacvch iuż umów o pracę
zawartych z naraszeniem zazp.

Kto jest personalnie odpowiedzialny za podjęcie decyzji o zawieraniu umów o pracę poza
układem?
Kto ustalał warunki zatrudnienia dla tych osób i na podstawie jakich uprawnień?
Według jakich zasad ustalono wynagrodzenia dla wymienionych w raporcie 34,
dyrektorów?
Ilu pracownikówo wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 rokuo posiadało umowy o pracę
zawarte poza układem zbiorowym pracy?

Są to podstawowe pytania, które wymagają wyjaśnienia i na które oczekujemy pilnej
odpowiedzi.

W dniu 21 grudnia 2015 roku otrzymaliśmy od pracodawcy Informację doĘczące nagród
jubileuszowych i struktury budżetu Środków na wynagrodzenia, odnoszące się do osób

wyłączony ch z ZUZP. Z tego zestawienia wynika, że:

1) średnie miesięczne wynagrodzenie w grupie łvyłączonych to L9.359'39 z|. ( w tym
zasadnicze 11.894109 zł). To średnie wynagrodzenie zasadnicze znacznie
przehacza maksymalne stawki okreŚlone w zuzp z dnta 13 wrzeŚnia}}I} roku dla
nĄv'yŻszej 20 kategorii zaszercgowania tj. 9.600 zł.

2) premia zadaniowa w budżecie ''wyłączonych'' stanowi 4018'ń wynagrodzeń
zasadniczycho a po dodaniu do premii zadaniowej funduszu pYzeznaczonego na
dodatki stażowe, dodatki funkcyjne i premię roczną- fundusz na premie wynosił
będzie 62,7 6oń wyna grod zefi zasadniczych.

Biorąc pod uwagę wnioski za'warte w raporcie NIK z dnia 6 listopada 2015 r' oraz treść
informacji z dnta 2I grudnia 2015 roku dotyczącej budzetu dla osób vrryłączonych z układu,

należy stwierdzió, Że dalsze procedowanie projektu ,,Zasadwynagradzilnia.." jest bezcelowe i
bezzasadne
Jeden z najwuŻntejszych aktów normatywnych obowiązujących w Spółce jakim jest zakładowy
układ zbiorowy pracy) nie był przestrzegany przez pracodawcę!!!.
Przedmiotowe ,,Zasady wynagradzania.." są konĘnuacją tych bezprawnych działan, zwłaszcza,
Że zawarte w zasadach zapisy dają całkowitą dowolnoŚó pracodawcy w zakresie kształtowania
wynagrodzeń osób wyłączonych z układu.
Dlatego wnosimy o objęcie zapisarrti zuzp równiez pracowników vłyłączonych z układu.

oczekujemy jednoczeŚnie na odpowiedzi na pytania postawione w treŚci stanowiska.

Do wiadomoŚci:

1. ZarządPoczty Polskiej S.A.
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