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Zamośc dnia 4 kwietnia 2017 roku.

Pan Jerzy Skibniewski
Dyrektor ds. Relacji Społecznych
PełnomocnikZarządu
Pion Kapitału Ludzkiego
Poczta Polska S.A.

Wniosek

o udzielenie informacii w sprawie wdrożenia nowego Regulaminu premiowania.

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

zwłaca się z wnioskiem o udzielenie informacji na temat wdrozenia nowego Regulaminu

premiowania, który wejdzie w życie z dniem 1 maja 2017 roku.

I' Wg jakich zasad i w oparciu o jakie przepisy prawa będzie wdrażany nowy Regulamin
premiowania?

W 2015 roku Poczta Polska S.A. wprowadzlła nowy system vnynagradzania składający

się z dwóch elementów ; nowego ZIJZP i nowego Regulaminu premiowania.Przy wdrażaniu

nowego system wynagradzania w 2015 roku Spółka wykonała wszystkie czynnoŚci wynikające

z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników. Przeprowadziła konsultacje ze związkamt

zawodowymi w sprawie porozumienia ( art. 3 - projekt Porozumienia z dnta 18 sierpnia 2015 r.),

zawiadomiła Powiatowy Urząd Pracy o zamiarze dokonania wypowiedzeń zmieniających ( aft.

6 ust.1- Zawiadomienie PUP z dnia 14lipca 2015 roku), wydała Regulamin 
' 
o którym mowa w

art. 3 ust. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych- Regulamin w sprawie dokonania wypowiedzeń

zmieniających z dnia 28.08 .2015 r.) .We wszystkich ww. dokumentach znajdują się zapisy, ze

zmiany zasad vłynagradzania odbywają się z zachowaniem procedur określonych w art. 3

ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczegolnych zasadach rozwiązywania Z pracownikami

stosunków pracy Z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. z dnia 2 ltltego Ż0I5 r.Dz. U.

z2OI5 r. poz.192). Cz}' now)z Regulamin premiowania wprowadzany będzie wg takich samych

zasad?

Ż. Czy dodatki wyrównawcze przyznane pracownikom w związku ze zmianą systemu
wynagradzaniu w 2015 roku będą wypłacune dalej pa zmianie Reguluminu premiowania?
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Stanowiska sądów są w takich sprawach jednolite.
kwocie nominalnej i nie podlega on zmiantę do końca
szczególną ochroną stosunku pracy _ przysługuje on
dnia2} marca I992r.IPZP I8l92; OSNCP z I99Żr. nr

Do wiadomości:

1. Pani AgnieszkaGrzegorczyk- Dyrektor Załządzający PKL

Dodatek wyrównawczy wypłaca się w
okresu, w którym pracownik jest objęty

w niezmienionej kwocie (uchwała SN z
IŻ,poz.2I5).
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