
 
 

Zamość dnia  20  maja  2016 roku.  

       

Pan Jerzy Skibniewski 

Dyrektor Zarządzający  

Pionem Kapitału Ludzkiego 

 

 Sprawa :  udzielenia informacji  w ramach sporu zbiorowego. 

 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas negocjacji, w ramach sporu zbiorowego, w 

dniu 18 maja 2016 roku ,w Zamościu,  zwracamy się z wnioskiem o przedstawienie: 

1. Informacji na temat ilości pracowników (w osobach i etatach)  objętych  nowym 

Regulaminem premiowania, którzy nie otrzymali wypłaty jednorazowego świadczenia 

pieniężnego za styczeń 2016 roku, w wysokości 12% wynagrodzenia zasadniczego i 

jaka jest to kwota ogółem? 

2. Informacji na temat ilości pracowników (w osobach i etatach), którzy nie otrzymali 

wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego za marzec  2016 roku, w wysokości 

200 zł na etat ( na podstawie uzgodnienia z NSZZ „S” ) i jaka jest to kwota ogółem? 

3. Zestawienia z którego wynika , jakie stanowiska pracy występujące w Poczcie Polskiej 

(wszystkie wymienione w zuzp) są zaliczane do stanowisk eksploatacyjnych.  

4. Odpowiedzi na pytanie – skąd ( z jakich środków) zostaną sfinansowane wypłaty nagród 

dla pracowników, w  terminie do 31 maja 2016 roku. Zakładane oszczędności i wzrost 

przychodów mają zostać osiągnięte do końca br., a wypłata środków z tytułu  korekty 

planu rzeczowo-finansowego ma nastąpić do końca maja br..   

5. Prezentacji na temat sytuacji finansowej Spółki za 4 miesiące br.? (plan,  przychody z 

poszczególnych segmentów działalności , koszty ( w tym koszty wynagrodzeń) , wynik 

finansowy brutto) oraz wyników finansowych za 4 miesiące wszystkich spółek z grupy 

kapitałowej Poczty Polskiej.  

6. Informacji na temat  planowanego i przewidywanego wyniku finansowego  PP S.A. na 

koniec 2016 r.? 

7. Informacji dotyczącej ewentualnej  korekty funduszu wynagrodzeń - o jaką kwotę 

zostanie zwiększony fundusz wynagrodzeń osobowych aby zabezpieczyć  wypłatę 
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wszystkich świadczeń przysługujących pracownikom do końca br.? (z uwzględnieniem 

dodatkowych etatów i podwyżek dokonanych w br.)  

8. Odpowiedzi na pytanie - czy na 2016 rok , wzorem lat ubiegłych, w planie rzeczowo-

finansowym  utworzono rezerwę  na  ewentualny wzrost urzędowych  stawek za 

używanie prywatnych pojazdów  do celów służbowych? Jeżeli taką rezerwę  utworzono 

- to jaka jest to kwota?   

 

Za Zarząd 

 

Do wiadomości: 

1. Marek Chibowski- Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. 

 


