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Stanowisko w sprawie proiektu Regulaminu premiowania pracowników Poczty Polskiei
S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,,Wschód'' przedstawia

stanowisko w sprawie projektu Regulaminu premiowania pracowników Poczty Polskiej SA
(załącznikNr 1 do Uchwały Nr 42l20I7 ZarząduPoczty Polskiej SA z dnia 28.02.2017 roku).

Biorąc pod uwagę powszechne oczekiwania pracowników Spółki doĘczące realnego
wzrostu wynagrodzeń oraz niezadowolenie załogi wynikające z braku premii zadaniowej
przez caĘ 2016 rok jesteśmy skłonni podpisać przedstawiony nam projekt Regulaminu,
jednakże pod pewnymi warunkami.

Regulamin ten miałby charakter czasowy i obowiązywałby do końca 2017 roku.

W tym okresie przeprowadzone zostaną rokowania na temat zmiany zapisów Regulaminu
uwzględ niaj ące p o n iższe zastrzeżenia i p rop ozycj e.

I. Harmonizacja wewnętrznych aktów prawa w taki sposób aby tworzy[l ze sobą spójny

i jednolity system wynagrudzania.

Relacje zachodzące pomiędzy rodzajamt źrodęł prawa porządkuje obowiązująca je hierarchia

ważności. Postanowienia aktów prawa wewnętrznego nie mogą być mniej korzystne dla
pracowników niz postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Ponadto
postanowienia regulaminów i statutów nie mogą przewidywać rozwiązań mniej
korzystnych dla pracowników nŻ ustanowione w układach zbiorowych pracy ( art.9 $ 3
K.p) . Przedstawiony projekt Regulaminu premiowania w swoich zapisach koliduje z zapisami

ZaĘadowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Poczty Polskiej S.A.

1. - Art. 15 ust' 2 ZIJZP _ Fundusz premiowy jest funduszem o charaktęrze centralnym,

którego środkami administruje Dyrektor właściwy ds. zasobów ludzkich, obecnie

Dyrektor Pionu Kapitału Ludzkiego .

- W $ 6 projektu Regulaminu premiowania jest zapis, ze niewydatkowana kwota

Środków w ramach premii czasowo- jakoŚciowej pozostaje w dyspozycji kierownika
j edno stki or gantzacyjnej.
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2. - Art. 16 ust.I ZIJZP_ Typy zadafipremiowych, wagi poszczególnychzadań premiowych

orazprzyporządkowanie stanowisk pracy do grup premiowych ustala pracodawca.

- W projekcie regulaminu premiowania, w przypadku grupy Pracowników premia składa

się z 3 części ( czasowo- jakościowa, zadaniowa' wynikowa). To bezpośredni

przełoŻony wyznaczać będzie zadania premiowe', a nie tak - jak jest w obecnym

regulaminie- typy zadan i-ich wagi ustalał pracodawca w odrębnym dokumencie ( ZPC).

Ponadto premia czasowo _ jakościowa nie będzie juŻ zaleŻała tylko od rcalizacji
indywidualnych zadan.

3. - Załącznik nr I do ZUZP. Tabela Minimalnych i Maksymalnych Miesięcznych Stawek

Wynagrodzenia zasadniczego oraz Podstaw Premiowania określa podstawy premii w
zaleŻno ści o d kate gor lt zaszer e gowani a.

- Noury projekt Regulaminu premiowania nie odnosi się juz do podstaw premiowania

zawartych w ZUZP. Zmieniony został zasadniczo sposób naliczanta premii - nie będzie
Iiczona od różnych podstaw w zależności od kategorii zaszęregowania. Będą natomiast

dwie roŻne kwoty dla dwóch grup premiowych- niezależnię od stanowiska czy
wynagrodzenia zasadn iczego.

II. Niejasne zapisy.

- s 2 pkt 2 ,,jednostka organizacyjna'' - na|eŻy doprecyzować jaki jest status urzędu

pocztowego, a jaki RS- ponieważ więe się to Z Wznaczaniem i roz|iczaniem zadan,

naliczeniami i potrąceniami premii, procesem odwoławczym itp. W s 2 pkt.2 projektu jest

odwołanie do Regulaminu organizacyjnego Poczty Polskiej SA (,, element struktury

spółki'').Tymczasem w Regulaminie Poczty Polskiej nie ma definicji co jest ,jednostką
organizacyjfrd', d strukturą Spółki jest pion ($ 3 Ro PPSA). Paragraf 4 Ro PP SA również
określa piony, jako ełementy strukturY, a 1ry pkt. 3 znajduje się zapis ,,Jednostki organizacyjne
Spółki' urzędy Pocztowe oraz filie''.

- $2 p. 4) lit. a) - ,,wynik finansowy brutto z dzia|a|noŚci operacyjnej stanowiący różnicę
pomiędzy przychodami będącymi w odpowiedzialności danej jednostki organizacyjnej
a kosztami jej funkcjonowania(wg podejścia budżetowego)?

_ Jakie przychody Są w ,,odpowiedzialnośc1" urzędu pocztowego? Z segmentu klienta

detalicznego? Z segmentu klienta umownego? Z obu segmentów? W chwili obecnej urzędy
pocztowe mająplany okręślone w obu obszarach.

- Co w przypadku odwołania się pracownika od zadania związanego z realizacjąprzychodów
z segmentu klienta umownego? Jak do odwołania odniesie się naczelnik UP lub Dyrektor RS,
skoro plany w tym segmencie dla UP przygotowuje Biuro Klienta Biznesowego
i Instytucj onalnego? odwołanie rozpatrzy BKBI?

- Które ,,koszty funkcjonowania'' będą stanowiły podstawę do określaniazadan premiowych? Te
pozostające w tzw. ,,odpowiedzialności planistycznej''? Ale operacyjnie dotyczą one innych
jednostek organizacyjnych (problem dotyczy głownie PI). Te ewidencjonowane na MPK
jednostki? Znaczna częŚć z nich nie zalez}z od jednostki. np. amortyzacja. czvnsze. podatki.

opłaty za sprzątanie" wvwóz nieczystości. etc.



- Co konkretnie oznacza ,,podejŚcie budzetowe''? Taka definicja nie funkcjonuje w innych
dokumentach regulujących sferę finansów i budzetowania Spółki' a w Samym regulaminie nie
jest dookreślona. Definicję należy uzupełniÓ i doprecyzowaó.

- Jakie dane finansowe są właŚciwe dla CoF, pionu księgow.ości' PKL, PI, PIT ? Jakie ,,wyniki
jednostki organtzacyjnej'' mogą osiągać piony obsługi dysponujące wyłącznie budzetem
kosztowym?

- s6 ,,,Łączna kwota środków niewydatkowanych [...l' pozostaje do dyspozycji
kierownika tej jednostki organizacyjnej w celu dodatkowego motywowania Pracowników''.

- Wszystkie niewydatkowane środki finansowe powinny pozostać w komórce organizacyjnej do

dyspozycji kierownika danej komórki organtzacyjnej. Cry urząd pocztowy to komórka
otgantzacyjfla , czy też jest to jednocześnie jednostka organizacyjna. Czy środki te w zamyŚle
projektodawcy Regulaminu mająpozostać w dyspozycjinaczelnika UP czy Dyrektora RS?

- osobną kwestią jest - na jakich zasadach ma następowaó dodatkowe motywowanie;
uznaniowo, na podstawię zadan, wniosków - inne metody ?

- $ 8 ust. 4 pkt 3 lit.b _ ,,dodatkowe ind1,widualne zadnia premiowe'' wyznacza bezpośredni
przełoŻony.

- Jak naleŻy rozumieć te zapisy w sytuacji gdy jednostkąorgantzacyjną nie jest UP - naczelnik
ma prawo takie zadante Wznaczyc nie mąąc na to Żadnych dodatkowych środków
finansowych?

-W jakich sytuacjach moŻe wystąpić taki wyjątek od ogólnej zasady wyznaczaniazadan?

_ $11 pkt.l - ,,Decyzja o nieprzyznaniu lub pomniejszeniu premii czasowo - jakościowej

musi mieć formę pisemną wedle wzoru stanowiącego Za|ącznik nr 2''.

- Skoro premia ta ma co do zasady charakter redukc}'jn}' w}'nikający wprost z regulaminu
premiowania (pomniejszanie o Il30 zakazdy dzień nieobecnoŚci z okreŚlonych przyczyn, to w
jakim celu dodatkowo informowaÓ o takich pomniejszeniach pracownika na piśmie? To zbędna

dodatkowa praca, strata czasu i materiałów. Takie uzasadnienie powinno być natomiast
stosowane do wszystkich rodzaiów premii, W PrłPadkach wymienionych w $ 13

Załącznlknr 2 odnosi się tylko do premii czasowo-jakościowej.

_ sl1 pkt.3 - o,odwołanie, o którym mowa w ust.2, wnosi się do kierownika jednostki
organizacyjnej w formie pisemnej [...]"

- Kolejne pytanie o jednostk ę organlzacyjną: jeŻeli UP jest jednostką organizacyjną w myśl

regulaminu premiowania' to zgodnie z tym brzmieniem wskazanego zapisu odwołanie od

decyzii zanieprzyznanie lub pomniejszęnie premii dokonane przez Naczelnika UP wnosi się do

tegożNaczelnika UP?

- $13 ust.2 - BezpoŚredni przełoŻony może zdecydować o nieprryznaniu Pracownikowi
objętemu Regulaminem w całości lub częŚci każdej, określonej Regulaminem premii za dany

okres premiowy, jeŻeli w tym okresie premiowym Pracownik objęty R'egulaminem:

1) nie przestrzegaŁ przepisów obowiązujących w Spółce'
2) nie przestrzegał dyscypliny pracy'
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3) naruszył Regulamin pracy,

4) naruszył obowiąki pracownicze określone w przepisach Kodeksu pracy,

5) nuaził z własnej winy Spółkę na szkodę,

6)ujawnił informacje będące tajemnicą: przedsiębiorstwa, pocztową bankową ubezpteczeniową

zawodową dane osobowe lub innątajemnicę prawnie chronioną

7) samowolnie opuŚcił stanowisko placy (zaprzestał wykonywania pracy,

WyŻej wymienione tzw. reduktory premiowania sąbardzo ogólne. Powoduje to, Że premiowanie

ma charakter negatywtrY, B przede wsrystkim uznaniowy. Nie są określone szczegółowe

kryteria ani zakres redukcji premii. Zakuizde przewinienie pracownik może zostac pozbawiony

premii i za\eŻy to tylko od decyzji przełoŻonego- czy i ile premii pracownik otrzyma. Jest to

zaprzęczenie zasad transparentności i ptzejrzystoŚci premiowania. Warunki premiowania

musza b}'ć jasno określone. konkretne i mierzalne. aby ich wykonanie mogło podlegać

sprawdzeniu. Prawo do premii regulaminowej i jej wysokośó nie za|eżą od swobodnego

uznania pracodawcy.

Uwagi o charakterze ogólnym:

Premia zadaniowa ma niski wymiar kwotowy i procentowy: 60 PLN brutto to ok' 2,5oń

typowego, średniego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego Z umowy o pracę. Czy jest

zasadne, Żeby d\a tak niewielkiej wartoŚci środkow tworzyć rozbudowany system okreŚlania

zadan, tworzenia kart z zadantami, zapoznawania pracownika, wpro.wadzania trybu odwołań,

zmiany i modyfikacji zadan w trakcie okresu premiowego, rozliczania zadń, trybu

odwoławczego do rozliczen i na koniec wprowadzania kwot do systemu CSIP?

Premia czasowo- jakościowa to w zasadzie premia Za czas efektywnie przepracowany. Jest to

bardziej dodatek frekwencyj ny niz premia. Lepszym rozwiązantem byłoby wprowadzenie

dodatku frekwencyjnego jako dodatkowego składnika płac do ZUZP. W Regulaminie

premiowania powinny pozostaó tylko zapisy określające warunki premiowania pracowników.

Premia jest składnikiem wynagrodzenia,za|eżnym od efektów pracy pracownikuptzy czym

efekty te nie muszą przybierać postaci ponadprzeciętnych osiągnięć pracownika.

ZaZarząd


