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Zamość dnta23 marca 2017 roku'

Pan Przemysław Sypniewski

Prezes Zarządu

PoczĘ Polskiej S.A.

Stanowisko

dotyczące Decyzji Nr t7l20l7 PS Dyrektora Zarządzającego Pionem SprzedaĘ z rlnia
6 marca 2017 roku w sprawie ,,Standardów sprzedaĘ i obsługi k|ienta w placówce

pocztowej"

Związek Za'wodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,.Wschód" przedstawia stanowisko

w sprawie wprowadzenia w Życie, z dniem podpisania, Decyzjinr 17l20I7lPS .

Nasze zastrzeŻenia dotycząrozdziału 1.3 Wygląd Pracownika, w którym określono wytyczne

dla stroju zastępczego pracownika. W pierwszych punktach tego rozdziału są następujące

zapisy:
o ,, Na stanowisku obowiązuje mnie strój służbowy''
o ,,'W' przypadku, kiedy nie mam stroju służbowego' obowiązuje mnie strój

zastępczy, zgodny z poniŻszymi w1'tycznymi: ....,,

otóż, pracownicy Pionu Sprzedaży nie otrzymują żadnej odzieĘ służbowej!!! Przepisy

wewnętrzne regulujące tą materię są albo nieaktualne' albo są ,,martwe''. Pracodawca nie

wypełnia więc swojego obowiązku i nie wydaje odzieŻy słuzbowej' a ten obowiązek przerzuca

naplacownikówwprowadzając i określając ',strój zastępczy". Koszty związanezzakupem stroju

zastępczego leŻą po stronie pracowników, co przy niskich wynagrodzeniach jest dla nich
dodatkowym i trudnym do udŹwignięcia obciązeniem.

Teoretycznie, obowiązek uzywania ubioru słuzbowego wynika z $ 16 Regulaminu Pracy Poczty
Polskiej S.A.;

1. Pracownicy, których charakter pracy tego wymaga, mąą obowiązek uŻywanta ubioru

słuzboweg o pr zy wykonywaniu obowi ązkow słuzbo!\ych.

2. obowiązek zapewnienia ubioru służbowego Spoczyw a na P oczcie Polskiej .

3. Pracownik nabywa prawo do ubioru słuzbowego z chwilą nawiązaria stosunku pracy.

4. Grupy zawodowe obowiązane do wykonywania obowiązków słuzbowych w ubiorach

służbowych, składniki ubioru służbowego oraz okresy ich uzytkowania, terminy ottzymania

ubioru służbowego, ekwiwalenty i inne zasady okreŚlająprzepisy wewnętrzne.

obowiązującym nadal w tym zakresie przepisem jest Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego

Poczty Polskiej z 7 sierpnia 2003 roku w sprawie użytkowania ubiorów służbowych oraz zasad

wypłaty ekwiwalentu za ubiory słuzbowe pracownikom Państwowego Przedsiębiorstwa
IJŻytecznoŚci Pubticznej Poczta Polska. Zgodnie z $ 1 ust.I Zarządzenia nr 7912003 - ,' Do

wykonywania obowiązków służbowych w ubiorach służbowych, zwanych dalej 
',ubiorami'',



zobowiązani Są pracowniczy następujących grup zawodowych w Państwowym

Przedsiębiorstwie LJŻyteczności PublicznejPocńaPolska, Zwanym dalej PocztąPolską

1) słuŻbadoręczeń' ' 
:'.

2) pracowniczy przeładunku i ekspedycji ładunków pocztowych na teręnię dworców
koleiowych, autobusowyóh i lotnisk,

3) kierowcy w ZaĘadach Transportu Samochodowego,
4) słuŻba okienkowa i kontrolerzy w urzędach pocztowych' urzędach przewozupocńy oraz

centrach ekspedycyj no r ozdzielczy ch,
5) naczelnicy i kierownicy zmian w urzędach pocztowych.

Uchwałą nr 25812011 ZarząduPoczĘ Polskiej S.A. z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie

Regulaminu w sprawie środków ochrony indywidualnej oruz odzieŻy i obuwia roboczego dla

pracowników Poczty Polskiej S.A. doĘchczas wydawaną odzież służbową ( dla wszystkich
grup pracownicrych ) przekwalifikowano na odzież ochronna i robocza!!!.Zgodnie z s2
ust 2 Uchwały nr 258 -cyt. ', Składniki ubioru służbowego wydane na podstawie Zarządzenia nr

79 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 7 sierpnia 2003 roku w sprawie użytkowania

ubiorów słuzbowych oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za ubiory słuzbowe pracownikom

państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska powinny być uzy'tkowane

do zakończenia ich okresu używalnoŚci nie dłużei niż 48 miesięcy od daty ich wydania i
potraktowania odpowiednio jako składniki środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i
obuwia roboczego". Przęd upływem tego terminu ( 48 miesięcy) jedyną grupą zawodową w PP

S.A', dla której określono nowe przepisy dotyczące ubiorów służbowych i która w praktyce taką

odzieŻ otrzymuje są pracownicy PPPO ochrona ( Decyzja nr I3l2}L5lPPPo z dnia 29.09.Ż015

r.).Pozostali pracownicy już od kilku lat nie otrzymują odzieży służbowej i nie ma żadnych
nowych regulacji wewnętrznych na podstawie, których taka odzieżbyłaby wydawana.

W tym miejscu warto przywołac fragment artykułu zamięszczonego w Intranecie w dniu 7

października 2015 roku, Mówimy o strategii: ubrania pocztowe.
,, Pracownicy placówek pocztowych - asystenci, co miesiąc otrzymująehłiwalent pieniężny z
przeznaczeniem na składniki ubioru służbowo-wizerunkowego. Ubiór słuzbowo-wizerunkowy jest
wydawany (izycznie) jedynie pracownikom placówek oddawanych po rewitalizacji. Nowe
ubiory służbowo-wizerunkowe otrzymująw pierwszej kolejności pracownicy placówek
rewitąlizowanych, gd))ż jest on nierozłqczną częścią zmian}) wizualizacii placówek
rewitalizowanych. Jednak już niebawem wzór ubioru służbowo-wizerunkowego, taki jak dla
pl ac ow e k r ew i t al i z ow any c h b ędzi e o b ow i ązyw ał w s zy s t ki c h a sy s t e nt ów, ko ntr ol er ów i
nączelników. W trakcie opracow)lwania jest nowa Instrukcja w sprawie u4ltkowania ubiorów
s ł uzb ow o -w i z erunkow)l c h pr z e z or ac ow ni ków p l ac ów e k p o c zt owv c h.

W kwestii ubiorów dla kurierów planowane są zmiany, w odniesieniu do obecnie

obowiązujących przepisów w Qm zalcresie. Nasząpodstawowąintencjąjest dązenie do działania
w oparciu o standardy zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi. "

,,Pracownicy placówek rewitalizowanych otrzymująubrania ubiory służbowo-wizerunkowe
jednorazowo z chwilą uruchomienia placówki po rewitulizacji. Przekazywany zestaw

pracownikowi składa się z: 2 koszul, kamizelki, żakietu/marynarki i spódnicy/spodni.

obecnie, ze względu na ograniczone środkijinansowe nie sąrealizbwane dodatkowe

zamówienia z tytułu zmian skłudu osobowego lub zużyciu abrań. W pozostałym kwestiach

dotyczących ubiorów słuzbowo-wizerunkowych obowiązująwszystkie dotychczasowe

uregulowania".



,,Jednym z wniosków z komunikącji kaskadowej strategii jest hłestia nowychfunkcjonalnych

ubiorów. Chcemy odpowiedzieć na tę potrzebę naszych pracowników w nowy sposób.

[Iruchomiony został interdyscyplinarny zespół, który do końca października ma przygotować

rekomendacje w tym zakresie. " .'

Jakie rekomendacje wypracował w 2015 roku ten interdyscyplinarny Zespół?

Sprawa wdrożenia nowych ,,Standardów sprzedaŻy i obsługi klienta w placówce pocztowej''

bulwersuje pracowników placówek pocztowych. Wynika to z faktu' iż nastąpiła istotna zamiana

co do wytycznych stroju zastępczego. W poprzedniej wersji Standardu pracownicy mogli nosió

koszule białe lub niebieskie, a od dnia wejścia w życie nowych wytycznych, tylko koszule białe.

Brak przepisów przejŚciow}'ch zmuszawięc pracowników , tych ktorzy mieli koszule niebieskie,

do dokonania nowych zakupów. Takie postępowanie pracodawCY , W sytuacji niskich zarobków,

jest trudne do zaakceptowania. Białe bluzki i koszule ładnie wyglądaja . ale i łatwo się brudzą.

W placówkach pocztowych pracownicy bezpośredniej obsługi klienta dokonują również

wymiany ładunku oraz przyjmują paczki ( w tym gabaryty) od klientów, częgo nie wzięto pod

uwagę opracowując,,Standard''. Niebieskie barwy są bardziej praktyczne.

Pvtania w tei sprawie są następujące:

Czy poprzez wydanie Decyzji określającej wymogi dla ,'stroju zastępczego'' Pracodawca moŻę

skutecznie uchylió się od realizacji nałozonego przez siebie i na siebie obowiązku wydawania

odzieŻy słuzbowej i przenieść ten obowięekna pracowników?

Czy taki obowiązek nałoŻony na pracowników , wynikający zDecyĄi (,, Standardów...'') , a nie

z Regulaminu pracy czy umowy o pracę moŻe byó skutecznie egzekwowany przez Pracodawcę?

Czy' kiedy i w jaki sposób Pracodawca zamierza uregulowaó kwestię ubiorów słuzbowych oraz

wysokoŚÓ wypłacanych ekwiwalentów z tego t1'tułu?

Jednocześnie Zwracamy się z wnioskiem o zawieszenie obowiązku pracowniczego

wynikającego z rozdziału L.3 ,,Standardów sprzedaĘ i obsługi klienta w placówce

pocztowej'' do czasu uregulowania kwestii ubiorów służbowych (wizerunkowych) w PP
S.A.
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Do wiadomości:. i ]

1. Pan Tomasz Dąbrowski- Członek Zarządu Poczty Pols ds. Finansolvych

Ż. Pan Paweł Kopeć - Dyrektor Zarządzający Pionem SprzedaŻy

3. PanJerzy Skibniewski- Dyrektor ds. Relacji Społecznych.


