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Zamość dnia 29 kwietnia 2016 roku. 

 

Pan Marek Chibowski 

Prezes  Zarządu 

Poczty Polskiej S.A. 

w  Warszawie  

 

Dotyczy:  AAOD i AAPP.  

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód” z siedzibą                            

w Zamościu zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji na temat  prowadzonego w  dniach 

18 kwietnia – 18 maja  br. badania AAOD (Arkusz Analizy Obszaru Doręczeń)  oraz od 19 maja 

do 19 czerwca br.  AAPP ( Arkusz Analizy Pracy Placówki).  

1. AAOD. 

Jedynym, znanym nam dokumentem dotyczącym  tego tematu , jest Instrukcja 

organizacji pocztowej służby doręczeń - Zarządzenie 78/2010 Prezesa Zarządu Poczty Polskiej 

S.A. z dnia 30 lipca 2010 roku . Instrukcja ta określa m.in. zasady ustalania pocztowego obszaru 

doręczeń i rejonów doręczeń. Zgodnie z treścią § 5 ust. 4  cyt. – „Ustalanie obszaru danego 

rejonu doręczeń winno być dokonywane po uprzednim wyznaczeniu czynników wymienionych 

w ust. 3, z uwzględnieniem następujących kryteriów dodatkowych : ( pkt.13)  analizy wyników 

badania obciążenia pracą.  Instrukcja określa również sposób ustalania rejonów doręczeń-§ 4 

ust. 4 - Instrukcji " Projekty podziału na rejony doręczeń i opracowanie planu obsługi obszaru 

doręczeń sporządzają komisje, powołane i zatwierdzone przez kierowników właściwych 

jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem zapisów § 6. W skład komisji wchodzą również 

doświadczeni listonosze".  

Kilka lat temu, w formie pilotażu prowadzono arkusz AAOD. Jest to narzędzie, które podlega 

ciągłej modyfikacji. Aktualna forma arkusza jak i przyjęte normatywy różnią się od tych , które 

obowiązywały w latach ubiegłych. Nie znamy żadnego zarządzenia lub decyzji, która 

wprowadzałoby to narzędzie do powszechnego i obowiązkowego stosowania. W latach 

ubiegłych niektórzy dyrektorzy Regionów Sieci ( jednostek organizacyjnych) próbowali 

„zalegalizować” AAOD i wykorzystać to narzędzie do reorganizacji rejonów doręczeń.                       

W załączeniu przykładowe decyzje  z RS Kraków i RS Wrocław.   

Pytania są następujące;  

1) Czy  Zarządzenie nr 78/2010 Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A nadal obowiązuje ? 

2) Czy AAOD jest badaniem obciążenia pracą, o którym mowa w Instrukcji? 

3) Na jakiej podstawie  ( zarządzenie , decyzja) wprowadzono  aktualny Arkusz Analizy 

Obszaru Doręczeń do powszechnego i obowiązkowego stosowania? 

4) Jaki jest cel wprowadzenia tego narzędzia?  

5) Kto personalnie podjął taką decyzję i kto odpowiada za cały ten proces? 
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6) Kto będzie dokonywał zbiorczych analiz i w jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki                 

z AAOD? 

7) Jak w nowej strukturze organizacyjnej  będą realizowane zapisy Instrukcji organizacji 

pocztowej służby doręczeń dotyczące powoływania i pracy komisji? Od 1 września 2015 

roku Regiony Sieci nie są już jednostkami organizacyjnymi. 

8) Czy z wynikami AAOD zostaną zapoznani przedstawiciele zakładowych organizacji 

związkowych?  

 

2. AAPP. 

W dniu dzisiejszym urzędy pocztowe zostały poinformowane, że w dniach 19 maja –                   

19 czerwca 2016 roku , we wszystkich placówkach własnych Poczty Polskiej S.A prowadzony 

będzie pilotaż narzędzia Arkusz Analizy Pracy Placówki. Pilotaż,  to zgodnie z definicją - 

realizacja projektu wstępnego mającego na celu przede wszystkim rozpoznanie podstawowych 

barier wdrożeniowych oraz zebranie know-how niezbędnego do realizacji przyszłych projektów 

w tej samej lub pokrewnej dziedzinie.   

1) Dlaczego pilotażem zostały objęte wszystkie placówki pocztowe?  

Trzeba mieć na uwadze fakt, że jest to kolejne badanie , prowadzone zaraz po AAOD.  

Badania takie, z oczywistych względów,  wstrzymują realizację planu urlopów. Jeżeli celem 

jest budowa optymalnego arkusza to po co angażuje się w to,  wszystkie placówki pocztowe? 

Jest to sprzeczne z  definicją pilotażu , zasadami ekonomii i zdrowym rozsądkiem.  

2) Kto personalnie podjął taką decyzję i kto odpowiada za cały ten proces? 

W informacjach skierowanych do UP podano ,że pilotaż został wprowadzony przez 

Centralę Poczty Polskiej S.A., a nadzór nad jego realizacją prowadzi Pion Jakości 

Procesów. W Poczcie Polskiej S.A. zostały jednoznacznie uregulowane  zasady  wydawania 

wewnętrznych aktów prawnych. Uchwała Nr 204/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 

23 października 2013 roku w sprawie wydawania wewnętrznych aktów prawnych Poczty 

Polskiej S.A. wyraźnie określa rodzaje aktów prawnych i osoby uprawnione do ich 

wydawania. Nie jest tam wymieniona bezosobowa Centrala!.  Z czego wynika taki tryb 

wprowadzenia pilotażu i anonimowość osób, które podjęły taką decyzję?  

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania 

postawione w treści niniejszego pisma. 

  

Za Zarząd  

Zał. 2  

Do wiadomości: 

1. Jerzy Skibniewski – p.o. Dyrektor Zarządzający PKL, Dyrektor ds. Relacji Społecznych, 

        Pełnomocnik Zarządu. 


