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Zamośc dnia 16 marca 2016 roku.

Pan Jerzy Skibniewski
Dyrektor ds. Relacji Społecznych
PełnomocnikZarządu

Stanowisko

w sprawie niezgodnego z prawem wprowadzenia ruchomego czasu pracy w Poczcie
Polskiej S.A.

Związek Zawodo'łły Pracowników Poczty Poiskiej S.A. ,,Wschód'' z siedzibą
w Zamościu przedstawia stanowisko w sprawie wprowadzenia w Poczcie Polskiej S.A
ruchomego czasu pracy, który w naszej ocenie został wdrożony niezgodnie z obowiązującym
prawem.

Stan faktycznv:

W związku z dostosowaniem czasu pracy placówek pocztowych do wymogów okreŚlonych
w umowach zawartych z kontrahentami ( m.in. umowa z Ministerstwem Sprawiedliwości)
Poczta Polska S.A. wprowadz1ła Zmtany w godzinach pracy swoich placówek:
1) czas otwarcia placówek dla klienta w dni roboczę- min. 6 godzin dziennie,
oraz
2a) piacówka powinna byc czynna w jeden dzien roboczy do godziny 20.00
lu'o

2b) placówka powinna byc czynnaw soboty' ptzez co najmnĘ 3 goóziny'

Itriając na uw-adzę przepisy prawa placy dotyczące zacho.'vania doby 1lracowniczej - wydłuzony
czas prĄa>/ inozlirł'y był jedynie w piątki. W kilku Regionach Sięci wprowadzono alternat}'rvę do
pracy w piątki. Np. w RS Kielce, w dniu z 2 października 2015 r. skierowano e-maila do
Naczelników RS Kielce z informacją że mozliwa jest akceptacja zgłoszonego przez
poszczegolnych Naczelników innego dnia pracy do godz. ZO-ej, ale jest to uzależnione od
złoŻentaptzez kazdego Pracownika (takze Naczelnika), który miałby pracowaó w tej placówce -

wniosku o ęlastyczn}r czas pracv. Celem ułatwienia w składaniu wniosków - przekazany został
także wzor wniosku stosowany w innych regionach o następujące-i treści:



Do ]{aczelnika Urzędu Pocztowego w ...'.

Na podstawie art.1401 i art.]50 s 5 kodeksu pracy wnioskuję o mozliwość wykonywania pracy
według takiego rozHadu czasu pracy ( harmonogramu), hóry będzie przewidyvał rożne godziny

:poczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozWadem są dla mnie dniami pracy.

Wg danych z RS Kielce w październiku 20I5r. zatrudnionych w eksploatacji było 1500 osób'

w tym 790 to naczelnicy/kierownicy/kontrolerzylasystenci/ekspedienci, zktorych tylko 210 osób

złoŻyło wnioski o elastyczny czas pracy. Dostosowuj ąc czas pracy do nowych wymagań w t12
placówkach RS Kielce wydłużono pracę w dni robocze do 20-ej ; ztej gtupy, dzięki mozliwoŚci
zŁoŻenia wniosku o elastyezny czas pracy 610ń (czyIi 68 placówek) wybrało inny dzien niz
piątek.

Stan prawnv.

Ustawą zdnta I2lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o zwtązkach

zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 896) do polskiego systemu prawnego zostaŁy wprowad"one

nowe rczwiązania dotyczące regulacji czasu pracy pracowników. Jednym Z \Ą'prowadzonych

wówczas rozwiązan był tzw. ruchomy czas ptacy. Został on uregulowany w art. 1401 Kodeksu
pracy. Pracodawca nie moze sanrodzielnie zadecydowaÓ o wprowadzeniu tego rozwiąZanla.

W tynr celu potrzebna jest zgoda pracowników. Kodeks pracy przewiduje trzy tryby

wprowadzania ruchomego czasu pracy i w kazdym znich muszą partycypowaó pracownicy.

Aprobata pracowników (art. 150 $ 3 Kodeksu pracy) jest warunkiem konieczfiym zarówno przy

wprowadzeniu tego rozwiązania w układzie zbiorowym, jak i w specjalnym porozumieniu
pracodawcy zzal<ładovłymi organizacjami związkowymi (1) lub przedstawicielami

pracowników gdy u pracodawcy nie działajązakJadowe organizacje związkowe (2).

ostatecznie (3) ruchonry czas ptacy moŻe zostać wprowadzony jeszcze na pisemny wniosek

pracownika (art. 150 s 5 Kodeksu pracy). W tei s}'tuacji w)rstarczy podpisanie odrębnego
porozumienia dotvcząceqo organlzacii czasu pracv pomiędry pracodawca. a pracownikiQ]m.

Pracoda.łca wpro'wadzając ruchomy cZaS pracy na podstawie arl. 140' $ 1 Kcdeksu pracy

i zawierĄąc stosowne porozurnienie, musi wprowadzić zmiany w obowiązu;ącym
regulaminie pracy. Biorąc pod uwagę fbkt , żercguIamin pracy reguluje m.in. systemy

irozkłady czasu pracy (art. 1041 s 1 pki 2 Kodeksu pracy), niewprowadzenię zmiarl
do regulaminu pracy spowoduje nieadekwatnoŚć zapisów regulaminu do praktyki przyjęt€1

u pracodawcy. A biorąc pod uwagę, Że napracodawcy ciązy obowiązek Zapoznanua

zatrudnionego pracownika ztreŚcią regulaminu pracy przed rczpoczęciem pracy (art. 1043 $

2 Kodeksu pracy), to moze dojśó do sytuacji, Ze pracownikowi zostaną przedstawione błędne

informacje.
Art. 1'40l Kodeksu pracy w gruncie Tzeczy obejmuje dwie różne instytucje:

- afi.. 1401 $ 1. - Rozkład czasu ptacy moŻe przewidywać rożne godziny rozpoczynania pracy w

dniach, które zgodnie ztym rozkładem sądla pracowników dniami pracy.

- art. I4O1 $ 2.- Rozkład czasu pracy może przewidywać, przedział czasv, w którym pracownik

decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, ktÓry zgodnie z tym rozkładem jest dla

pracownika dniem pracy.



w żadnym wypadku nie może dojść do sytuacji, w kJórej strony stosunku pracy
porozumiaĘby się co do uprawnienia pracodawcy do stosowania ruchomego czasu pracy'
ale pracodawca dokładne godziny rozpoczynania pracy ptzez praco=''lnika ustalałby według
własnego uznania i np. z dnia na dzień lub z krótkim wyprzedzeniem. Nieakceptowalne jest

równiez rozwiązanie, według którego strony stosunku pracy ustaliłyby godziny rozpoczynania
pracy przęz pracownika w sposób widełkowy' a następnie pracodawca z kilkudniowym
wyprzedzeniem informowałby pracownika o konkretnych godzinach rozpoczęciapracy.

Kolejna kwestia dotyczy spotządzartia harmonogramu czasu pracy pracownika w ruchomym

czaste pracy. Zasadąprawa pracy jest to, ze pracodawca ma obowiązek sporządzatlia rozkładu

czasu pracy danego pracownika. od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków. Jeden z nich
dotyczy ruchomego czasu pracy. Zgodnie z art. I29 $ 4 pkt 3 Kodeksu pracy, pracodawca nie ma

obowiązku spcrządzania harmonogramu czasu ptacy' jeżeli na pisemn)' wniosek pracownika.
pracodawca stosuje w stosunku do pracownika rozkłady czasu pracy. o których mowa w art.

140lKodeksu pracy. Kodeksowe zrvolnienie z obowiązku sporząrlzania rozkładu czasu
pracy dotycry zatem przypadku, gdy ruchomy czas pracy został wprowadzony na wniosek
pracownika (czyli w trybie art. 150 $ 5 Kodeksu pracy).

Uzasadnienie stanowiska.

1. W Poczcie Polskiej S.A. pracodawca nie podjął Żadnej próby dokonania zmian w zuzp

czy teŻ zawarcia stosownego porozumienia z zaŁJadowymi otganizacjami związkowymi
w celu wprowadzenia ruchomego czasu pracy.

Nie zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Pracy Pracowników Poczty Polskiej

S.A. - nie ma w nim zapisów dotyczących mozliwości stosowania ruchomego czasu

pracy
Wzór wniosku- wniosek adresowany jest do Naczelnika urzędu pocztowego, który nie

ma żadnych pełnomocnictw do zawierania z pracownikiem indywidualnych
porozumień w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy.

Poza zŁoŻeniem wniosk'rl ptzęz pracowników nie zostały z nimi zawarte indywidualne
porozumienia, co do szczegołowego rozkładu czasu pracy.

Wzór.wrrioskll- w treści podano jako podstawę prawnąart. 1401Kodeksu praci'. Przepis

tendotyczy ci-wóch róŻnychregulacjiwymienionychw $ 1 i w $ 2.

Wzór wniosku_ w treści zapisano, Ze pracownik wnioskuje o mozliwoŚó wykonywania
pracy według takiego rozkładu czasv pracy ( harmonogramu), który będzie
przewidywał rcŻnę godziny tazpoczynania pracy w dniach, które zgodnte z tyrn
rozkładem są dla niego dniami pracy. Jest to ewidentne obejŚcie norm ochronnych

zawaliych w Kodeksie pracy dotyczących doby pracowniczej. Pracownik, we wniosku,
zgadza się na to ze to pracodawca będzie mu ustalał godziny pracy według własnego

uznania. Jest to sptzeczne Z ptzepsami dotycząayml ruchomego czasu pracy

wprowadzanego na wniosek pracownika. W zawartym porozumieniu z pracownikiem
(w przypadku zastosowania aft. 1401 s 1) powinno się szczegółowo określić godziny

placy w poszczególnych dniach tygocinia.

W związku zwyżej wymienionymi błędami formalnymi i prałvnymi w wielu placówkach

pocztowych Źle jest roz|iczan:, czas pracy pracowników, ktotzy zŁożyli wnioski
o stosowanie ruchomego czasu pracy. llarny tutaj do czynienia z naruszeniem doby
pracowniczej i koniecznościąw1'płaty wynagrodzenia zagodziny nadliczbowe.

2.

aJ.

4.

5.

6.

7.



RozumiemY, że Spółka nasza ma trudności z-więane z zapev,lnieniem wymaganej obsady
etatow-ej w placówkach pocztowych, ale podejmowanie doru:Źnych działań organizacyjnych
przez Regiony Sieci nie moŻe odbywać się z naruszeniem norm ochronnych określonych
w przepisach Kodeksu pracy.
W strukturze Spółki sąprzecieŻ Piony, które w zakresie swojego działania zajmują się tą
tematyką a jako jednostki wsparcia mają obowiązek wspomagaó jednostki sprzedazowe.
odnosimy wrażenie, że Regiony Sieci zostały same ztym problemem.

W zwtązku z niniejszym pismem oczekujemy na stanowisko Zarządu Poczty Polskiej S.A .

w sprawie wprowadzenia ruchomego czasu pracy w placówkach pocztowych.
oczekujemy równiez na informacj ę czy została dokonana korekta rozliczana czasupracowników
zatrudnionych w ruchomym rczkŁadzie czasl pracy.
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Do wiadomości:

1. Marek Chibowski- Prezes Zarządu P oczty Polskiej S.A.


