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ZamośÓ dnia 13 stycznia 2017 roku.

Pan Jerzy Skibniewski
Dyrektor ds. Relacji Społecznych
Pion Kapitału Ludzkiego
Poczta Polska S.A.

Stanowisko w sprawie proiektu Regulaminu korzvstania z ZFŚS w PP S.A.

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,,Wschód" z siedzibą

w Zamościu przedstawia stanowisko do projektu Regulaminu korzystania z Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. przesłanego nam do uzgodnienia

w dniu 14 grudnia 2016 roku.

Regulamin ten nie spełnia oczekiwań naszej organizacji, co do likwidacji występujących
patologii t naduŻyc w funkcjonowaniu funduszu, przestrzegania zasady równego dostępu do

świadczeń osób uprawnionych' jasnych i zrozumiałych reguł przyznawania świadczeń, zasad

współpracy organizacji zwiękoluych z przedstawicielami pracodawcy w zakresie działalności

funduszu.

Przede wsrystkim, niektóre zapisy Regulaminu są niezgodne z obowiązującym prawem' co

całkowicie dyskwalifikuje ten dokument i co może być podstawą do usunięcia go z obrotu
prawnego. Natomiast sama procedura jego uzgadniania wprowadzona przez Pracodawcę
narusza normę prawną jaką jest art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

W naszej ocenie ten akt prawny' w takiej wersji, nie nadaje się do wdrożenia.

(Jzas adni eni e s z cz e gół ow e'

1. Procedura uzgadniania Regulaminu zfŚs jest niezgodna z treŚcią art.30 ust.5 ustawy o zz.
Taki regulamin mozna wprowadzic albo w wyniku uzgodnienia jego treŚci, po negocjacj ach ze

stroną zwiękową( podpisując stosowne porozumienie), albo w trybie art.30 ust.5 ustawy o zz.

Takich dwóch odrębnych trybów postępowania nie moŻna mieszać ze sobąjak to miało miejsce

w przypadku uzgadniania tego regulaminu. Jęst to istotna wada formalno-prawna , która może
stanowić o nieważności tego dokumentu. W dniu 14 grudnia 2016 roku do zal<ładov\rych

organizacji związkow1lch został przesłany projekt Regulaminu zfśs . Jednocześnie organizacjom

związkov'rym zakreślono 30. dniowy termin naząęcie stanowiska - w trybie art. 30 ust. 5 ustawy

o zwiękach zawodowych ( do 13 sĘcznia 2017 r.). W dniu 19 grudnia 2016 roku

w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawiciel pracodawcy z reprezentantami zakładowych

organizacji związkowych mające na celu omówienie projektu. Na spotkaniu zostaliśmy

poinformowani że przedstawion}z projekt nie jest węrsją ostateczna i,mozna do niego zgłaszać

uwagi i propozycje. co zostało zwarte w treŚci protokołu ze spotkanla z dnia 19.|2.2016 r .
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Wypowiedzi dyr. Jerzego Skibniewskiego odnoszące się do Regulaminu zfśs zawarte w protokole

cyt:

,, Wypracowany dokument został zaprezentowany Partnerom Społecznym w celu przekaąvwania

uwag".

,, Dyr. J' Skibniewski kolejny raz przekazał, że to jest.projekt , gdzie istnieje mozliwość

korygowania go ooprzez wnoszenie uwag. Postawione arg:umenry nie stanowią podstawy do

uni ew azni eni a do ty c hc z a s wypr aĆów ane go do kum e ntu. "

W dniu 20 grudnia 2016 r. otrzymaliśmy e-maila od pracodaWCY ' Że do 30 grudnia (w miarę

możliwości) możemy zgłaszac swoje uwagi i propozycje do projektu . Takie uwagi i propozycje

zostały przez nasz złożonę. Jędnocześnie, w dniu 2 stycznia 2017 roku wystąpiliśmy z
wnioskiem do Pani Agnieszki Grzegorczyk- DyrektoraZarządzającego PKL o anulowanie pisma

z dnia 14 grudnia 2016 roku zakreślającego 30 dniowy termin na zajęcie stanowiska, poniewaz

takie stanowisko może odnosić sie tylko do ostatecznej wersji pro-iektu . który jęszcze nie
powstał. W}'znaczenie 30 dniowego terminu b}'ło więc przedwczesne i nieuprawnione.

W dniu 9 stycznia2}I7 roku otrzymaliśmy odpowiedź negatywną nanasz wniosek.

W dniu 11 stycznia 2077 roku w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie Regulaminu

zfŚs , na którym zapewniano nas ponownie , ze wnięsione uwagi zostaną przeanalizowanę i
ewentualnie rozpatrzone przez pracodawcę Na pytanie kiedy to nastąpi- uzyskaliśmy
odpowiedz- ze dopiero po przedstawieniu wspólnego stanowiska przez zakładowe organizacje
związkowe , w zakreŚlonym terminie tj. do 13 st}'cznia 2017 r.

Mamy prawo czuć się oszukani. Pracodawca swoim postępowaniem markował prowadzenie

negocjacji w sprawie wypracowania ostatęcznej wersji dokumentu , a w dniu 11 stycznia Ż016 r.

( dwa dni przed upływem terminu) stwierdził ,Ża oczekuje na stanowisko/ stanowiska

organizacji związkowych odnoszące się do pierwotnej wersji dokumentu, bo jego zmiana w
trakcie biegu terminu oznaczać będzie złamanie prawa. W tej sytuacji organizacjom
rwiązkowym zostało 2 dni na wyrażenie swoich stanowisk z 30 dni przysługujących im
z mocy przepisu art.30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych!!!.

2. Zapisv Regulaminu są niezgodne z treścią ustawv o zakładowym funduszu Świadczęń
socialnych .

s 13 ust. 1 pkt 3 - wypoczynek indywidualny typu grusza- poLączony z urlopem
uprawnionego pracownika w danym roku kalendarzowym trwający nie krócej niŻ 14 dni
kalendarzowych.
Z treści tego zapisu wynikao że tej formy wypoczynku mogą korzystać tylko pracownicy
(nawet nie członkowie rodziny pracownika)!!! Jest to zapis niezgody z aktem
normatywnym wyższego rzędu- ustawą. W odpowiedzi na interpelację poselską resort pracy
( a więc jest to interpretacja organu Państwa ) w dniu 23 vr"rześnia20Ia r. wystosował pismo
(znak: SPS-023-16975l10), w któryrn stwierdził' Że: obowiązujące przepisy zarówno w zaltresie
tworzenia, jak i wydatkowania zaHadowego .funduszu świadczeń socjalnych zapewniają
mozliwość sprawowania przez pracodawcę opieki socjalnej nad byĘmi pracownikami -
emerytami i rencistami - według takich samvch zasad, iakie dotvczq pracowników Jeśli w
praktyce występują przypadki odmiennego traktowania pracowników i emerytów w sferze
działalności socjalnej, to należy je uznać jako nhruszające przepisy. W takich sytuacjach
zasadne jest nłrócenie się zainteresowanych z wnioskiem o interwencję do właściwych organów
Państwowej Inspekcji Pracy, instytucji podległej Sejmowi RP i ustawowo uprawnionej do



nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów o zaWadowym funduszu
świadczeń socjalnych. (. .)
,,Ze względu na występujące w praktyce zróżnicowanie sytuacji materialnej poszczególnych osób
uprawnionych, świadczenia socjalne nie powinny być przyznawane w oparciu o posiadany
status pracownika lub emeryta, ale w największym rozmiarze powinny trafiać do osób

znaj duj ących s ię w obie ktywnie naj tr udniej s zej sytuacj i matćrialnej. "

3. $ 5 ust. 4- dochód na członka rodzin:v.
Należy rozwaŻyc , cży nie nalezy braó pod uwagę dochodu osób prowadzących wspólnie
gospodarstwo domowe, który jest zapisem bardziej odzwierciedlającym sy'tuację materialną
uprawnionych. Takie zgłoszente problemu przedstawiają osoby mające na utrzymaniu rodziców
lub Żyjące w nięformalnych związkach.

4. $ 5 ust. 5- iak ustalić dochód z gospodarstwa rolneeo i z działalności eospodarczej
r ozliczanej ry czałtęm lub kartą ? Regu lamin p owinien to p recyzować.
Dochód z działalności gospodarczej, dodać ,,W przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności- dochody przyjmuje się
w wysokości brutto na podstawie PIT-u rocznego' ale nie niższe od najniższej podstawy
wymiaru składek obowiązującej osoby ubezpieczone w ZUS''.
Działalność gospodarcza może być opodatkowana albo na zasadach ogólnych albo w formie
uproszczonej ; karta podatkowa lub ryczałt. Przy ryczałcie i karcie nie płaci się podatku od
dochodu tylko od przychodów ewidencjonowanych ' Nie ustalo się więc dochodu. Przvchodów
z tei działalności nie łaczv sie z przvchodami rozliczanvmi w PIT. Często pracownicy , których
członkowie rodziny prowadzili działalność opodatkowaną w formie karty lub ryczałtu
wykazywali dochód ,,0", a pracownik socjalny nie mógł tego zweryfikować, bo urząd skarbowy
wystawiał zaświadczenie ,że nie ustala się dochodu przy takichformach opodatkowania.

Dochód z gospodarstwa rolnego - dodać '' Pracownik posiadający gospodarstwo rolne lub gdy
jego małzoneWmałŻonka posiada gospodarstwo rolne jest zobowiązany do udokumentowania
powierzchni prze|iczeniowej przedmiotowego gospodarstwa. Dochód z gospodarstwa rolnego
ustala się analogicznie jakprzy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych''.

Sa tr4l różne metody liczenia dochodów z gospodarstwa rolnego, w zalezności do czego się to
wykorzystuje ( do opieki społecznej -250 zł , do zasiłku rodzinnego- 226'08 miesięcznie , wg.

GUS- 2713 zł rocznie ).

5. 8 7 ust. 3 - Środki funduszu zwiększa się ... na emeryta i rencistę... .

Zapisten maobowiązywać od stycznia 2018 roku. W dniu 19 grudnia 2016r. Panmecenas
Michał Frankiewicz wniósł zasttzeŻenie do treści protokołu ze spotkania , że Zarząd PP S.A.
zastrzega sobie prawo do renegocjacji tego zapisu w przypadku zmiany wysokości odpisu-
nie podając o jaką zmianę ( kwotową czy procentową tutaj chodzi, ani ewentualnej jej

wielkości ). Należy wpisaó to zastrzeŻenię do projektu Regulaminu socjalnego i określić
poziom, od przekroczenia którego zapis ten będzie negocjowany powtórnie oraz określić tryb
jego uzgadniania.

6. S L3 ust. 1 pkt 2 wypoczvnek zorsanizowany indywidualnie-
Nowe świadczenie ma byó dokumentowane rachunkami i fakturami wydawanymi przez
dowolne roŻne podmioty. Ile moze być takich rachunków i na co mają one zavłierać? Patologia
jaka miała miejsce pod rządami obecnego Regulaminu dotyczyła ,,lewych'' rachunków i faktur.

Z założenia, nowy regulamin socjalny miał na celu eliminację naduŻyć i nieprawidłowości.
Faktycznie, w nowych zapisach je legalizuje.

u lub dofinansowanl
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8.

Nalezy określió które Świadczęnia wymienione w $ 14

kryterium socjalnego) , a które będą dofinansowane ( wg.

Uprawniony nie będzie mógł sobie
osranicza sie w znagzacy sposób swc

będą finansowane ( tj. bez stosowania
kryerium socjalnego).

- W ramach nei i kult ratowe

dofinarrsowanie lub finansowanie moze dotyczyć udziału osób uprawnionych; w wycieczkach
turystycznych i rajdach organizowanych z inicjatywy, pracodawcy lub zakładowych

organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej, ujęĘch w preliminarzu na dany

wykupić indywidualnie wycieczki w bturze

rto

ru mieisca. terminu i standardu

10.

ońb uprawnion}'ch . Uprawniony będzie mógł jechać tylko ze związkami zawodowymi lub

korzystać z wycieczek organizowanych przęz pracodawcę ( co w praktyce nie występuje bo

barierą jest koniecznoŚć stosowania ustawy o zamówięniach publicznych). Związki zawodowe

natomiaśt nie prowadządztałalności gospodarczej i nie mogąbyó samodzielnymi organizatorami

wycieczek. Będzie to omijanie przepisów ustawy pzp. Jakie będą kryteria kwalifikowania do

wycieczek organŁowanych przez związki zawodowe? Kto będzie o tym decydował? JęŻeIi

kryterium będzie kolejność zgłoszen lub przynaleŻność, związkowa to od przyznanych

dofi nansow ań trzeb a b ędzie zapłacic składki ZU S .

9. $ 18 ust.8- pobyt w pokojach gościnnych. Do jakiej kategorii wypoczynku na\eŻy zaliczyć

to świadczenie? Czy jest to odrębne świadczenię czy mieŚci się w którymŚ z określonych w

s 13 ? Ile moze trwać taki pobyt ? Czy do rachunkow Za pob)4 moŻna doŁączać rachunki za
wyzywienie od dowolnego podmiotu ( ze sklepów) ?

20- elmowan

sie dofi
Zapts ten daje duze mozliwości podejmowania róŻnych decyzji, co będzie miało wpływ na

nierówne traktowanie osób uprawnionych do korzystania z funduszu u jednego pracodawcy
jakim jest Poczta Polska S.A. Dofinansowanie powinno się odbywać Ęlko wg tabel
dofinansowań będący ch załącznikiem do Regulaminu. Inne rozwi ązania, przyjmowane przęz

niektóre Komisje Socjalne np. dwię stawki dofinansowania 95oń i 90% są niezgodne

z przepisam| ze względu na pozomość różnicowania świadczeń pod względem socjalnym.

Zipis ten stoi również w Sprzeczności z $ 29 ust. 4 dotyczącym Interpretacji. Będziemy mieli
problem co jest interpretacją 

' 
a co jest działaniem w ramach $ 20.

11. ,LttaaJ-L

wlane) 3lati36
2ti okres moze

remontowe 15 000 zl i
Niektóre Komisje socjalne ustalają krótsze okresy spłaty niż wnioskują osoby uprawnione
we wnioskach (np.21ata) i ustalają niższe kwoĘ pożyczek często inne dla pracowników 

'
a inne dla emerytów i rencistów. NaleŻy tak zredagowac zapisy aby wszystkie osoby

uprawnione były tak samo traktowane u jednego pracodawcy jakim jestPocztaPolska S.A.

12. 23 ust.4_ oprocentowanie pożyczek - 20ń. Fundusz socjalny nie jest od zarubiania

pienĘdzy na osobach uprawnionych do korzystania z funduszu. Pożyczki powinny byó realna
pomoca dla potrzebu-iacvch . a nie Źródłem dochodu- oprocentowanię 00ń: .

13. 8 27 - Sankcie dla osób uprawnionvch Za Wvłudzenia Z funduszu. Zapis ten został

radyialnie zmieniony w stosunku do obecnej treści s 27 .oczywistym jest 
'ze 

obecny zapis jest

nieżgodny z obowiązującym prawem ' bo jednym kryterium przyznawania ulgowych

świadczeń socjalnych jaki stanowi ustawa o zfśs jest Ęlko i wyłącznie kryterium socjalne.

Przy ubieganiu się o ulgowę Świadczenia nie md znaczenia czy.ktoś złoŻył takie czy inne

oŚwiadczenie czy popełnił takie czy inne wykroczęnie. od tego są inne sankcje. Ale doĘczy to
tylko prawa do ulgowych Świadczeń, a nie do wszystkich świadczefi ( np. finansowanych
z funduszu) . Sąd NajwyŻszy w wyroku z Ż3 paździemika 2008 r., sfbrmułował tezę, Że art- 8

rok.

lowan



ust. 1 ustawy o zfśs odnosi się wyłącznie do ulgowych świadczeń i usług w zalężności od
s1.tuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Przepis ten natomiast nie dotyczy całości działalności
socjalnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 wymienionej ustawy. Natomiast regulamin przyznawania
świadczeń socjalnych moŻe przewidywać wydatkowanie środków funduszu na inne cele, które
mieszczą się w pojęciu działalności socjalnej, olu ustalać inne zasady korzystania z tych
świadczeń (II PK 74108).

Kiedy oświadczenie dotyczące dochodu złożoneprzez pracownika jest nieprawdziwe?
Czy jeŻelińŻnicapomiędzy oświadczeniem a zaśwtadczęniami o zarobkach wynosi np. I zł to
oświadczenie jest prawdziwe czy juŻ nie?!!| Zapisjest mało precyzyjny

Należy przyjąć określenie nieprawdziwości oświadczenia i uznać, że jest ono nieprawdziwe jeśli
dochód podany w oświadczeniu uprawniał do wyższego dojinansowania niż wynika to

z p rze ds t aw io ny c h zaświadcze ń

14. $ 29 Interpretacji Regulaminu dokonuje Pracodawca w uzgodnieniu z organizacjami
związkowvmi będącymi stroną uzgadniai ącą ten Regulaminu.

Czy strona uzgadniąąca to ta która podpisała Regulamin , czy ta która przedstawiła swoje
stanowiska? W jaki sposób - w jakim trybie i w jakim terminie będądokonywane interpretacje?
Brak szczegółowych zapisów na ten tęmat powodował , żebył to zapis marlwy.

15. Załącznik nr 1 do Regulaminu- Regulamin Pracy Komisii Socialnei.
w s 4 ust. 6- zapisano oże Komisja ustala swoje stanowisko zrvykłą większością głosów. Do
wyboru są trzy możliwości zv,ykła większość , kwalifikowana większoŚó i consensus. Biorąc
pod uwagę skład osobowy Komisji, w której ponad połowę mogą mieć przedstawiciele dwóch
związkow reprezentatywnych bardziej sprawiedliwym roz',niązaniem jest kwalifikowana
większość.

16. Załaczniknr 2- oświadczęnie

w pkt.S wymienia się rodzaje odpowiedzialnoŚci; w tym dyscyplinamej. Taka
odpowiedzialność dotyczy tylko pracowników urzędów państwowych gdzie obowiązują
pragmatyki słuzbowe W Poczcie Polskiej taka nie występuje!!!. Nie wpisano za to
odpowiedzialności regulaminowej - wykluczenie z ptac Komisj i.

|7.Załaczniknr 5 - wniosek o dofinansowanie nie zawierawykazuzaŁącznlkow składanych
razem z wnioskiem.
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