
Związekilawłdowy
Pracowniftów Poczty Polsfiriej 5.A.

''Wstrhód'w Zarnoś'ciu
Zamośc dnlaL2 listopada 201ó roku.

Pan Grzegorz Kurdziel

Członek Zarządu

PoczĘ Polskiej S.A.

ł{'l i;l'lęh .j-'i''!łiłs<'.. f . }. iiwm|&{i.k_1
i' '" ,',,'"*,o' 

" 
1" .^ '.'Ą,-'.

]] 'łr'| rl[ - !'' ;ł.-1.:,'"..i-'i!.
i.i| !l--)(a!ii:::rł.-l ,_} _)'..łi.i.1 7- *_ '

L ,,'.c: lii]: l'''łl,!!-'] .

Sprawa: wdrożeniu ZPCER

Szanowny Panie Prezesie,

W dniu 6 sierpnia 2016 roku przesłaliŚmy na Pana adres stanowisko naszej otganizacji
związkowej w sprawie ZPCER( w załączeniu) . Na pytana postawione w treŚci stanowiska nie
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Efekt tego pisma był jednak takl, Że w RS Lublin ZPCER stał
się narzędziem do dobrowolnego stosowania.

Syuacja się zmieniła. Aktualnie Urzędy Pocztowe zostały ponownie zobowtązane, w terminie
do 15 listopada br., do obowiązkowego wdroŻenia tego narzędzia. Jako argument przedstawia
się fakt ' Ze wszystkie RS-y stosują ZPCER i tylko RS Lublin jeszcze tego narzędzla nie
wdroŻył. SprawdziliŚmy jak to wygląda w praktyce w innych RS-ach. Prawda jest taka,
Ze wszyscy się z tym męcz% ale nikt z Dyrektorów nie ma odwagi aby się do tego przyznac
(czyli standard w Poczcie Polskiej).
Przedstawiamy niŻej uwagi naczelników( tj. pracowników bezpośrednio zaangażowanych
w realizację tego zadania) dotyczące ZPCER.

1. Pierwszym podstawowym błędem jest podział planu nałozonego na UP na poszczególnych
pracowników. To naczelnik powinien odpowiadać i być roz|iczanym za realtzację planów. To
naczelnik powinien motywować i egzekwowac realizację planów wŚród swoich pracowników.
W duzym urzędzie (filie, agencje, wiele stanowisk pracy, rotacje pracowników, róŻne formy
zatrudnienia pracowników) ZPCER kompletnie się nie sprawdza się w praktyce (szczegoły
w zaŁączniku -opinia naczelnika).

2. Naczelnik powinien mieó określony katalog konkretnybh zadan, które mógłby nakładac na
swoich pracowników' ale nie powinny to być zadania z zakresu usług powszechnych, typu
sprzedaŻ znaczków, sprzedaz KEP, sprzedaŻ tradycyjnych usług finansowych. Lepszym
i bardziej efektywnym rozwtązaniem byłoby nakładanie zadan jakościowych związanych
chociazby z Wyzwaniami Wzrostu ( szczegóły w załączniku). To naczelnik powinien w taki
sposób nałoŻyc plany, aby wykonac plannaŁoŻony na UP.

3. ZPCER jako narzędzie do nakładania planów i ich rozliczania jest instrumentem bardzo
skomplikowanym. Cały proces jest mocno pracochłonny i czasochłonny . Wprowadzenie tego

narzędzia w duzych placówkach (m. in. duze rotacje pracowników na róŻnych stanowiskach
pracy) i planowanie kwańalne wykonania planów finalnie spowoduje olbrzymie róznice
w wykonaniu planów fieden pracownik osiągnie realizację planÓw na poziomie kilkuset % -

wystarczy tzw' ,,złoty st:zał'', np. jednorazowe nadanie duzej ilości druków bezadresowych,
a inny pracownik moŻę osiągnąó k1lka %o realizacji planów, gdyŻ np. zostanie przesunięty na
innę stanowisko). Jaka to zasługa pracownika, Że do niego podejdzie klient i kupi dużą iloŚć
znaczków, nada duŻą iloŚć drukow, itp. To się będzie nazywało SZCZĘSCIE. Czy w dużej
mlerze szczęście ma się przyczynlac do rea|tzacji planu przez pracownika? Korekta planów
w ciągu kwartału o ile w ogóle będzie mozliwa, to będzie bardzo skomplikowana (w dużych
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urzędach takie korekty trzeba przeprowadzać kilkadziesiąt razy w kwartale dla kilkuset
pracowników).

4. Wprowadzentę ZPCER wymusza zaliczanie sprzedaŻy (handlu, znaczków, wpłaO listonoszy
na ich konta w Poczcie 2000. Ęto ma to robić? Listonosz po powrocie z rejonu' czy np. kasa
główna? Czy kasa główna moŻe logować się w Poczcie 2000 posługując się loginem i hasłem
poszczegolnych listonoszy? W prakt}rce jest tak . że w urzŁdach wyznacza się pracownika .

któr}u w}'konuje te czvnności za listonosz]l. Cz}' w svtuacji braków kadrowych w urzędach ma to
jakieś uzasadnienie?

5. W jaki sposób nakładać na pracowników plany bankowo-ubezpieczeniowe, skoro w duzych
IJP zarealtzacjęĘchŻe w dużej mierze odpowiada Doradca Klienta (dawny PSF), ktory w ogóle
jest wyłączony Z regulaminu premiowania? Bardzo skomplikowane jest nakładanie zadan
sprzedażowych liczonych prowizj ą!

ZarządzaniePrzez Cele w Poczcie Polskiej moŻę być dobrym rozwiązaniem' ale do okreŚlonego
poziomu. Tym poziomem stosowania ZPCER powinien byó poziom naczelnika Urzędu
Pocztowego. Dalej to juŻ naczelnik powinien decydować o tym, jakie plany nałożyc na swoich
pracowników, aby wykonać plan UP. Naczelnik powinien mieć bardzo proste narzędzie
zaakceptowane przez Centralę lub całkowitą dowolnoŚć (oczywiŚcie podlegającą kontroli) do

nakładania i rozliczania planów, gdyŻ to właśnie naczelnik odpowiada za wyniki osiągane przęz
swojąplacówkę.

Wprowadzenie w całym kraju i we wszystkich typach placówek pocztowych aplikacji ZPCER
dla wszystkich pracowników jest złym rozwiązaniem. Rozumiemy powszechny trend
występujący w Poczcie Polskiej do standaryzaĄi wszelkich procesów, ale powinno się to
odbywać w oparciu o analizę opłacalności całego przedsięwzięcia' z uwzględnieniem
aktualneqo stanu organizacji (etatowego , sprzętowego i informatycznego). Jesteśmy świadomi
tego, Że Pracodawca moŻe wprowadzac toŻne rozwtązania organizacyjne wg swojego uznania
tbez względu na koszty. Ale trzeba mieć na uwadze fakt , Że normy czasu pracy pracowników
są ściśle okreŚlone ptzez Kodeks Pracy. Możemy ten czas poświęcić albo na obsługę k|ienta,
albo na zajmowanie się sobą. Czy w dobie problemów z pozyskaniem pracowników,
lawinowo rosnącą liczba korespondencji, nie spełnianiem standardów terminowoŚci,
ograniczonymi zasobami kadrowymi' staó nas na wydzielanie dodatkowych osób w eksploatacji
do obsługi programu' który nie przynosi firmie przychodów?

Plany w Poczcie Polskiej były nakładane na urzędy i na pracowników od zawsze. Wafto
zauwaŻyc , Że w biezącym roku, pomimo tego Żę nie ma premii, plany przychodów są

realizowane na zakładanym poziomie. I to bez przełożenia ZPCER na indywidualne
premie pracowników.

Co to oznacza? Widać wyraźnie, że tego narzędzia tliznes nie potrzebuje!!! Widać równieŻ
wyraŻnie, Że Centrala realizt4e swoje ambitne projekty w oderwaniu od pocztowej

rzeczywistości.

Jaki będzie wymiemy efekt stosowania tego narzędzia? Jakię będą koszty jego stosowania
(etatowe i finansowe)? A przede wszystkim - jaki jest formalno- prawny status ZPC i ZPCR
w stosunku do Regulaminu premiowania?
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