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Zamośc dnia 8 częrwca 2016 roku.

Pan Grzegorz Kurdziel

Członek Zarząda

PoczĘ Polskiej S.A.

Stanowisko

w sprawie wdrożenia arkusza ZPCER we wszvstkich placówkach pocztowvch.

Zwlązek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A.''Wschód" z siedzibą w Zamościu

przedstawia stanowisko w sprawie obowiązku wdrożenia arkusza ZPCER w placówkach

pocztowych .

W dniu 6 częrwca 2016 roku urzędy pocztowe, za pośrednictwem elektronicznej poczty

korporacyjnej, otrzymały informację o obowiązku wdrozeniu arkusza ZPCER we wszystkich
placówkach pocztowych, które do tej pory nie korzystały z narzędzia ZPCER. Termin granlczny

na wdrozenie arkusza określono na koniec czerwca br .

W zwtązku ze zmianą Regulaminu premiowania i wprowadzaniem Zasad Zarządzania przez

Cele w PP S.A. ( Decyzja rlr 55l20I5lPKL z dnta 22 grudnia 2015 r.) naczelnicy urzędów
pocztowych oczekiwali na proste , praktyczne i funkcjonalne narzędzie do nakładania

t tozltczanla zadai w ramach ZPC. Natzędzie z załoŻenia miało automatycznte zaciągać dane

z systemu Poczta 2000 i rozliczac indywidualną sprzedaz pracownikow. Miało ułatwić pracę

kadrze kierowniczej urzędów pocztowych.

W lutym br. narzędzie pod nazwą ZPCER |ZarządzaniePizez Cele Elektroniczne Rozliczenie)
zostało przesłane do placówek pocztowych. Nie było obowiązku jego stosowania. Po próbach

iego w)'korzystania większoŚć urzędów zrez},gnowała z tego narzędzia . bo iako alternatywę

miała bardzo prosty w obsłudze arkusz w formacie Excel.

Wystarczyło przeczytac opinie pracowników na forum w Intranecie na temat ZPCER , żeby

zorientowaó się Że mamy do czynienia z kolejnym bublem. Arkusz ZPCER ma codziennie
zaciągac dane dotyczące wynikow sprzedaŻy poszczęgólnvch pracowników okienkowych
z systemu Poczta 2000 oraz z plików magazynowych. Przy próbach uruchomienia imporlu do

ZPCR ' w placówkach które próbowały wczeŚniej wdroŻyc to narzędzie, dochodziło do

zawieszenia się serwerów. Imporlu danych trzeba było dokonywaó po zakonczeniu obsługi

klientów. Zaciągnięte dane trzeba jeszcze codziennie ,, oczyszczać" ręcznte ze sprzedtzy

prowadzonej przez listonoszy. Dane z poszczegoInych placówek pocztowych mają być,

zapisywane i agregowane na dyskach sieciowych . W tym celu mają zostac zakupione dyski
sieciowe, co więe się z dodatkowymi kosztami . Nowe narzędzie ZPCER to skomplikowany



arkusz w formacie Excel (zmabami) , który jest trudny w obsłudze orazbardzo czasochłonny ,

a przede wszystkim wymagający od naczelników wysokiego poziomu wiedzy informatycznej'

Można go uruchomió w wersji Excela 2003 lub wvższej. W mniejszych urzędach pocztowych

jest tylko jedno stanowisko komputerowe z takim Excelem, w duzych urzędach po dwa

stanowiska. Takie sąstandardy obowiązujące w Poczcie Polskiej. Do tego trzeba dodać jeszcze

awarie SP 2000 i brak komputerów na zapleczu, co oznacza pracę po godzinach w celu

uzupełnienia arkusza ZPCER. Kolejnym załoŻenięm , którego nie spełnia ZPCER jest

współpraca z aplikacjąmHR' W efekcie i tak dane zZPCERtrzeba będzie ręcznie nanosió do

mHR.

Pvtania dotvczace wdrożenia ZPCER :

1) na podstawie jakiej decyzji ( nr i data) wprowadzono do obowiązkowego stosowania arkusz

ZPCEP.?

2) jakie będą wymieme oszczędności ( finansowe , organizacyjne' itp. ) z wdroŻenia tego

narzędzia (konkretne kwoty, zaoszczędzony cZaS pracy, itp.)?

3) jakie czynności i raporty sporuądzane dotychczas zastąpi ZPCEP.?

3) komu ( oprócz naczelników) i na jakim poziomie zarządzania potrzebna jest wiedza na temat

codziennych wyników sprzedażowych osiąganych przęZ poszczególnych pracowników

z placówki pocztowej?

Naczelnicy i bez tego narzędziamająna bieŻąco wiedzę kto ile sprzedaje i na jakim stanowisku

w danej chwili pracuje.

W naszym pocztowym biznesie chodzi m.in. o to, Żeby minimalizować czynności nie związane

Ze sprzedaŻą i obsługą klientów zewnętrznych. Liczy się przede wszystkim sprzedaz

i przychody. Chyba, że jest inaczej - bo wprowadzenie do stosowania takiego narzędzia jak

ZPCER nie daje w naszej ocenie Żadnych wymiemych korzyści, a angaŻuje niepotrzebnie

pracowników i zabieraim czas przeznaazony na obsługę klienta zewnętrznego.

W związku z povłryższym oczekujemy na powtómą ocenę zasadności decyzji w sprawie

obowiązkowego stosowania ZPCER i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w treści pisma.
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