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Dotvczv: sporu zbiorowego zgłoszonego w dniu 22 lutego 2016 roku.

W związku z treścią pisma ( znak i data jak wyżej), Zaruąd Zwłązku Zawodowego
Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,'Wschód'' z siedzIbą w Zamościu informuje,
że podttzymujemy żądania będące przedmiotem sporu zbiorowego, zgłoszone w dniu 22lutego
Ż016 r.

W naszym wystąpieniu, termin realizacji żądań zosiał określony na dzien 10 marca 2016 roku.
Żądania nie zostały spełnione, a przedstawione ptzez Pracodawcę ' w piŚmte z dnia 1 kwietnia
2016 roku wyjaśnienia:

l) w przypadku żądania nr 1- nie odnoszą się bezpoŚrednio do przedmiotu sporu.
Żądanie to dotyczy wypłaty jednorazowego świadczenia, za miesiąc styczeń br.
wszystkim tym pracownikom , którym tego świadczenia nie wypłacono.
Jednorazowe Świadczenie ( wg twierdzenia Pracodawcy) miało być rekompensatą za
przesunięcie w czasie wypłaty premii zcaniowej. Wypłata ta nie była konsultowana
zę związkamt zawodowymi. Z w)rjaśnień rlrzędstawicieli Pracodawc)'.
przedstawionych na spotkaniu w dniu 23 marca 2016 roku wvnika. że w ramach tego
świadczenia wypłacono kwotę 20 rnln zł. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej
ut-worzonei na funduszu wŁnaqrodzeń . t!. Ż rezei'wy na nremię. Nie było więc
żadnych podstaw, Żeby wypłacić jednorazowe Ś.'^,'iadczenie z tej rezerry celowej ,'
a tym bardziej do różnicowania pracowników' '|akie świadczenie mogłoby zostac
wypłacone w tej formie, gdyby pracodawca wyasygnował dodatkowe środki
finansowe, poza ustalonym funduszem wyna grodzen.

2) w przypadku żądania nr 2 - kwestionują zasadność sporu'
Pracodawca twierdzi, że kwestia publikowania aktów prawnych dotyczących zasad
wrynagradzania może zostac omówiona poza ramami sporu zbiorowego. oczywiŚcie
mogłyby, tylko ze dalsze działania Pracodawcy konsekwentnie temu ptzecz% np.: -

została wydana Interpretacja do opublikowanych w Intranecie - Zasad Zarządzanta
ptzez Cele ( o ktorej istnieniu dowiedzieliśmy się przypadkiem). Interpretacja
wprowadza etap konsultacji związkowej w trybie odwoławczym od zadannałozonych
na pracowników, w ramach ZPC' Ta interpretacja nie została podana do wiadomości
pracownikow. Kolejny przykład - w dniu 25 łnarca 2016 roku zostało podpisane



porozumierrie płacowe porniędzy Pracodawl4 , d NSZZ ,,S'' . W aneksach , które

otrzynują aktualnie pracorvnicy porozumienie to jest wpisane jako podstawa

prawna do zawarcia aneksu do umowy o pracę. Porozumienie to nie zostało

jednak opublikowane. Nie ptzekazano go równiez do wiadomości pozostałych

or ganizacji zwi ązkowych

Spór zbiorowy moze dotyczyi: warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych, praw i wolnoŚci
związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się
w związkach zawodolvych ( art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów

zbiorowych ( dalej u.r.s.z). Sporem o prawa zwiazkowe może bvć więc spór o dostęp do

informacji o zasadach w)znaqradzania obowia.zuiacych w zakładzie pracy. które z niewiadomych
przyczyn nie podlegają publikacji. Tym bardziej, że obowiąek publikowania takich
d"k"-*tó* *y"iku *p'o't ' pr'.pisów Działu III Kodeksu Pracy (art.77Ż Kp ). Dokumenty
te stanowią akty prawa pracy, w rozumieniu art. 9 Kp i wchodzą w Życie po podaniu ich do

wiadomości pracowników. Prawo do informacji wynika równieŻ z art. Ż8 ustawy o zwtązkach
zawodowych.

Zgodnie z treścią arl. 7 ust. 1 u.r.s.z - cyt. ,,Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez

podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami w sprawach

wskazanych w art. 1, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie

określonym w wystąpieniu, nie krótszym niŻ3 dni-"

Niespełnienie przez Pracodawcę żądaf organizacji związkowej w zakreślonym przez nią
terminie nakłada na Pracodawcę obowiązek niez-włocznego poinformowania właŚciwego
okręgowego inspektora pracy o zaistnieniu sporu oraz podjęcia rokowań (art. 8 u.r.s.z).

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przewiduje odpowiedzialnośó karną dla osób,

które w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadzają we wszczęciu
lub w prowadzeniu w sposób zgodny Z prawem Sporu zbiorowego lub tez nie dopełniają
okreŚlonych w ustawie obowiązków. osoby takie podlegają grzywnie lub karze ograniczenia
wolnoŚci.

W związku z povłyŻszym oczekujemy na informację o zgŁoszeniu sporu zbiorowego do oIP
w Warszawie oraz na niezwłoczne ptzystąpienie do rokowań.
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