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Zamośc dnia2 lutego 2016 roku.

Pan Marek Chibowski

Prezes Zarządu

PoczĘ Polskiej S.A.

w Warszawie

Stanowisko

w sprawie UchwaĘ Zarządu PoczĘ Polskiej S.A. doĘczącej wypłaty jednorazowego
dodatku w wysokości 12 "ń wynagrodzeń zasadnicrych za sĘczeń2016 roku.

Związek Zawodow Pracowników Poczty Polskiej S.A' ,,Wschód'' z siedzibą
w Zamościu przedstawia stanowisko w sprawie Uchwały Zarządu Poczty Po|skiej S.A
dotyczącej podwyżki najniŻszego wynagro dzenia zasadniczego i jedno rilzowego świadczenia
dla eksploatacji.
W dniu 25 stycznia 2016 roku w Intranecie' w Aktualnościach pojawiła się informacja
o podwyzszeniu najniŻszego wynagrodzenia w Poczcie Polskiej do poziomu 1.900 zł oraz
o wypłacie jednorazowego świadczenia w wysokoŚci 12 %o vqłnagrodzen zasadniczych Za
styczen 2016 roku. To jednorzowe świadczenie mają otrzymac osoby, które dotychszas były
premiowane miesięcznie, a obecnie w ramach systemu ZPC pietwszą premię kwarlalną
w biezącym roku mają otrzymac w maju - Pracownicy Pionu Sprzedaży, Pionu Operacji
Logistycznych oraz Pionu Poczta Polska Ochrona. Świadczenie zostanie wyplacone wraz
z wynagrodzeniem za styczefi (wypłata do 10 lutego).
W związku z tą informacją w dniu 28 stycznia 2016 roku nasza organizacja związkawa
zwroc1ła się do Pana Jerzego Skibniewskiego Dyrektora ds. Relacji Społecznych )
PełnomocnlkaZarządu o udostępnienie treŚci pi'zedmiotowej Uchwały Zarządu. Pismo nasze ,
zostało rownieŻ przesłane do wiadomoŚci wszystkich członków noweg o ZarząduPoczty Polskiej
S.A.
Do dzisiejszego dnia nie otrzymaliśmy Żadnej odpowiedzi na nasz wniosek.

Z infotmacji jakie do nas docierają wynika' Że uchwałanie podlega publikacji. Prawdopodobnie,
w jej treści nie ma zapisów ograniczających wyołatę świadczenia do słuzb eksploatacyjnych.

Zasady ustalania warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą określają przepisy Działu III Kodeksu Pracy. Zgodnie z treścią Ęch przepisów
zasady wynagradzania i przyznawania śv''iadczeń związanych z pracą ustala się w układach
zbiorowych pracy lułr regulaminach wynagradzanie. Te akty prawa' w rozumieniu art. 9 KP.,
podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodcwymi i wchodzą w życie po podaniu ich do
wiadomoŚci pracowników.



Przedmiotowa Uchwała Zarządu wprowadza nowe świadczenie, którego nie zostało

wymienione w układzie zbiorowm pracy. To jednorazowe świadczen|e nie r'rynika tęŻ z treści

jakiegokolwiek porozumienia zawartego ze zwtązkami zawodowymi. Uchwała Zarządu jest

jednostronną decyzją pracodawcy. ŚwnnczENIE To NIE ZoSTAŁo UZGoDNIoNE

Z ZAI<ŁADOWYN'iI oRGANIZACJAMI ZWI%K)WYMI!!!. Jest to ewidentne naruszenie

przepisów prawa pracy. Utajnienie uchwały ' 
na podstawie której ma zostac wypłacony dodatek,

stoi równie Ż w sptzeczności z kodeksowym obowiązkiem podania do powszechnej wiadomości

pracowników wszystkich obowiązujących ich zasad wynagradzania. Nie jest to jednostkowy

ptzypadek takiego działania. W dniu 22 stycznia 2016 roku Zarząd Pocńy Polskiej podjął

uchwałę o zmianie wysokości dodatku konwojenckiego i inkasenckiego. Ta uchwała równiez nie

zostaŁa opublikowana.

W ocęnie naszej organizacji związkowej nie ma również Żadnego uzasadnienia dla ograniczenia

wypłaty tego dodatku tylko dla pracowników Pionu SprzedaŻy, Pionu operacji Logistycznych

oraz Pionu Poczta Polska ochrona' którym zgodnie Z nowym Regulaminem premiowania

przysługuje kwartalna premia zadaniowa. Pracownicy ci wypłatę premii mają odroczoną do

maja br. , natomiast wszyscy pozostali pracownicy mają szansę na swoją premię dopiero

w lutym 2017 roku !!!.

W zwipku z powyŻszym zwracamy się z wnioskiem o wypłatę dodatku w wysokości 12 Yo za

styczen2O16 roku wszystkim pracownikom Poczty Polskiej S.A.

W przypadku braku akceptacji dla naszego wniosku rozpoczniemy procedurę związaną ze

zgŁo szeniem Sporu zbiorowe go.

Do wiadomoŚci:
1. PanJerzy Skibniewski - Dyrektor ds. Relacji Społecznych


