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w sprawie wydawania wewnętrznych aktów prawnych w Poczcie Polskiej S.A"

Zwtęek Zawodow Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,,Wschód'' zwraca się
zpytantem - Do jakiego rodzaju aktów prawnych należy za|iczyć,,kompendium'', o którym
mowa w informacji zamieszonej w Intranecie, w Aktualnościach w dniu 9 lutego 2016
roku. o pt ooRozliczenie prasy w placówkach - nowe kompendium''?

Teoretycznie kwestię tą reguluje Uchwała ZarząduPoczty Polskiej S.A nr 20412013 z dnia Ż3

października 2013 roku w sprawie wydawania wewnętrznych aktów prawnych w Poczcie
Polskiej S.A.

Zgodntez $ 1 ww. Uchwały - wewnętrznymi aktami prawnymi Poczty Polskiej S.A. są:

1) uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonafluszy, Rady Nadzorczej,Zarządu Spółki,
2) zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki'
3) decyzje:
a) Członków Zarządu Spółki, w tym decyzje Prezesa i WiceprezesaZarządu Spółki'
b) D yrekto r ów Zatządzaj ący cb Pi onami,
c) Dyrektorów jecnostek organizacyjnych o ogólnopolskim i regionalnym zasięgu dzir,łunia,
d) Dyrektorów wewnętrznych kcmóręk organizacyjnych o negionalnym zasięgu dztaŁania
w strukturach Spółki,
4) pisma okólne Dyrektorów samodzielnych komórek organizacyjnych Centrali Spółki.

W Intranecie, w Aktualnościach w dniu 9 lutego 2016 roku. , zamteszczono artykuł pt.

,,Ptozliczanie prasy w placówkach - nowę kompendium. W treŚci tej informacji napisano

,,Prrygotowaliśmy nowe' rozszetzone kompendium dotyczące rczIiczania prasy w placówkach.
Postępowanie zgodnie z nim jest niezbędne do prawidłowego rozliczania sprzedaŻy
e gzemplar zo wej p ras y or az zidentyfiko wanyc h ni e do b o ró w".
Kompendium to naŁożyło nowe obowiązki na listonoszy aIaz na słuzby tozliczające listonoszy
ze sprzedazy towarów (gazet). Zgodnte z definicją zawartą w SJP - kompendium to dzieło
zawierujące zbtór lub zatys podstawowych wiadomoŚci z określonej dzledziny wiedzy.
W potocznym znaazeniu kompendium to wiedza ,, w pigułce'' na temat obowiązujących
przepisów i zasad z danej dziedziny . W '.poeztowym" znaczeniu to nowy rodzaj aktu zarządll
wewnętrznego. Z podpisu wynika ,ze konrpencliurn wprowadził Dział Zarządzania Sprzedazą
BRDH. Oznacza to ,Że dokument ten nie został wprowadzony przez osobę uprawnioną
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wy-mienioną w $ i ww. Uchrł'ały. Na marginesie nalezy stwierdzió' że w naszej wyszukiwarce
aktów prawnych znajduje się wiele dokumentów, wykazanych jako obowiązujące, które
dotyczą działalności handlowej, a które zostały wydane pTzez nie istniejące już jednostki

organizacyjne. Cz}'Kompendium anuluje wcześniejsze regulacje . ajeśli tak _ to które?

Nie będziemy przedstawiać naszej oceny wartości merytorycznej tego dokumentu. bo wystarczy
przeczytaÓ wpisy pracowników, które zostały zamięszczane pod tym artykułem. Jednak jeden

wpis trzeba zacyilować, bo opisuje on pocztowąrzeczywlstośó - c5Ą. ,,Mnie się wydaje, że nie

ma synchronizacji działań, każde biuro, pion pracuje jokby oddzielnie, każdy chce być najlepszy,

ci którzy odpowiodajq za towar chcieliby, żeby sprzedawać akurat najwięcej, ubezpieczenia
majq swoje plany i co ich obchodzq jakieś gozety, bank ma kredyty, konta, pożyczki, o pozostojq
jeszcze paczki, listy, teroz sqdówki.

Byłoby fajnie, tylko jest jeden problem, architekci zoprojektujq plan a "prdce wykończeniowe"
jak zwykle wykonujq ci sami rzemieślnicy, nikt nie pomyślał o tym, że sq jakieś granice

możliwości, ktorych W pewnym momencie nie da się przekroczyć.

Nie da się jednocześnie, pomalowoć pokoju, przepchać kanalizacji, skosić trawnika i zrobić

zakupów, bo można się "zarżnqć" na śmierć, powinna w tym być jakaś kolejność, logika i plan

działania inaczej powstanie chaos i zamieszanie nad którym za jakiś czas nikt nie zapanuje.

Podzielmy się pracq, rozdzielmy obowiqzki, ustalmy co jest ważne, a co może chwilę poczekać,

pociqgajqcych za sznurkijest coraz więcej, tylko ta marionetka (listonosz, asystent) może tego

nie wytrzymoć."

Postawione przez nas pytanie dotyczy tylko jednego przypadku. Temat jest jednak znacznie
szerszy' WiĘe się bowiem bezpośrednio z całościązagadntenia tj. wydawania' wprowadzania w
Życie , weryfikowania i wycofywaria z obiegu wewnętrznych aktów prawnych w Poczcie
Polskiej S.A. .

Do wiadomości: 
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