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Wniosek

o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości naliczania i wypłacania Świadczeń

chorobowych w Poczcie Polskiej S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,,Wschód'' z siedzibą

w Zamościu z:wtaca się z wnioskiem o przeprowadzente kontroli w Poczcie Polskiej S.A.

w zakresie na]ltczantai wypłacania pracownikom, w biezącym roku, świadczeń chorobowych'

Siedziba Pocztv Polskiei S.A.:

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa.

Uzasadnienie:

W Poczcie Polskiej S.A. od 1 stycznia2Ot6 roku obowiązuje nowy Regulamin premiowania'

W poprzednim regulaminie pracownicy otrzymywali premie miesięczne' W nowym

regulaminie obowiązują kwartalne i roczne terminy wypłaty premii.

Po zmianie Regulaminu premiowania, ustalając podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

PocztaPolska S.A. powinna dokonać odpowiednichprzeliczeń. Pracownicy,którzy korzystalt ze

zwolnień 1ekarskich w I i II kwar1ale bi. w podstawie świadczeń chorobowych powinni mieó

uwzględniane:
|; 

-- 
pr'ypadku premii kwartalnych- 1lt2 kwot wypłaconych za cztery kwartaĘ

' 
pop."ół raiącć miesiąc, w ktoiym powstała niezdolnoŚÓ do pracy. W sytuacji kiedy

łany składnik p.u.o*nikowi przysługuje, ale nie został wypłacony do czasu ostatecznego -

sporządzenia iisty wypłat źasiłków chorobowych, wówczas do podstawy wymiaru
-,,_^,1-^: ^ ^l--.^^-.

iłl<u wli ie te składniki w zednie

2)h-tt0sumypremiimiesięcznychwypłaconychza- 
miesiące od sĘcznia do grudnia 2015 r. tj. za rok kalendarzowy poprzedzający

miesiąc, w którym zatrudniony zachorował.

Z załączonej korespondencji z pracodawcą wynika' ze Świadczenia chorobowe zostały

nieprawidłowo naliczone i wypłacone w zaniŻonej wysokości. Do podstawy Świadczeń,

wliczono bowiem premię, w której uwzględniono miesiące z bieŻącego roku z ,zerową"

premią.
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Nasze dane teleadresowe: ]

-i

ZwiązekZawodowy Pracowników Po czty P o 1 skiej S. A.,,Wschód''

ul. Kościuszki 9 ŻŻ-4OO Zarnośc

tel. kom 502015416 tel. stac.84 8386711

KRS 0000408s2r

Załączniki

1. Pismo do Pracodawcy zdnia}maia20l6r'
2. Odpowiedz Pracodawcy z dtia 11 maja 2016 r'

3. Stanowisko ZwiązkuZawodowe go z dnia 16 maja20l6 r.

4. odpowiedź Pracodawcy z dnia}4 częrwca20l6 r'

5. odpis KRS Związku Zawodowego'



Nasze dane teleadresowe: ]

,l

ZwiryekZawodowy Pracowników Po czty Po 1 skiej S. A.,,Wschód''

ul. Kościuszki 9 Żz-4OO Zarność

tel. kom 50Ż015416 tel. stac. 84 838671l

KRS 00004085ŻI

Załączniki:

1. Pismo do Pracodawcy z dnia} maia2016 r'

2. Odpowiedz Pracodawcy z dnia 11 maja 2016 r'

3 ' Stanowisko ZwiązkuZawodowe go z drlia t6 maja20l6 r.

4. odpowiedź Pracodawcy z dnia}  czerwca20l6 r'

5. odpis KRS Związku Zawodowego'


