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Zamośc dnia 20 sierpnia 2015 roku.

Pan Jerzy Skibniewski

Dyrektor ds. Relacji Społecznych

PełnomocnikZarządu

nanta n zmlen warunków

umów o pracę pracowników Poczty Polskiej S.A.

Zgodnie ztreściąustaleń dokonanych w dniu 18 sierpnia 2015 roku, co do harmonogramu

działin zmierzający"ń do uzgodnienia porozumienia, o którym mowa w art. 3 ustawy z 13 marca

ŻOO3 r. o szczego|nych zasadach rozwiązywania Z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

niedotyczących p.a"'o*ników (Dz.IJ. z2OO3 r. Nr 90, poz.844 zpoŹn. zm.) Związek Zawodowy

Pracowników Poczty Polskiej S.A.''Wschód'' przedstawia propozycje zmian do treści projektu

porozumienia.

l. Nal kreślić a zam ić konkret

Fracownlk*w P**ntsp Pmlxkle.i S"&"

"illfsfihsd" w Bam*:*m*u

o nastepuiacei treści:

$ 1. Na podstawie 3 ust. I i 2 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczegolnych zasadach

iozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z ptzyczyn niedotyczących pracowników

(Dz.U. z 2OO3 r. Ńr 90, poz. 844 z póŹn. zm.) strony, po rozpatrzeniu informacji pracodawcy

w zakresie pracowników mających zostać objętymi procedurą zwolnień grupowych i po

przeprowadzóniu konsultacji w okresie od 10 lipca 2OI5 r. do 25 sierpnia 2015 r. zawarły

niniej sze porozumienie.

Uzasadnienie:

W przedstawionym nam projekcie , w preambule jest zapisgne 'Że 
pracodawcaz'amięrza dokonaó

wypowiedzeń zmieniająóych warunki umów o pracę pracownikom Poczty Polskiej w trybie

w'trybie art.241|3 g ż xooet<su pracy' z zachowaniem procedur określonych w art. 3 ustawy

z dnia 13 marca 200i3 roku o szcżego\nych zasadachrozwiązywania z pracownikami stosunków

pracy Zprzyczynniedotyczącychpracowników_dalej wtreści n.z.g. .

}est to bardzo kontrowersyjny zapis. Wynika bowiem z niego , że nowy system

wynagrad zania będzie wprowadzany w trybie kodeksowym ( gdzie nie obowiązuje ŻarJna

oółr.o'ru i nie są wypłacane żadne Świadczenia wynikające z U.z.g), z zachowaniem tvlko

wybranych procedur wynikaiących z u.z.g.

Mamy tutaj do czynienia z jakimś poplątaniem trybow wprowadzania nowych zasad

wynagradzania ( ,,schizofrenia proceduralna") , poniewaz nowe zasady wynagtadzanta

-p.o'ńudra się albo w trybie kodeksu pracy , albo w trybie ustawy o szczególnych zasadach

r ozw iązyw ania z p racownikami stosunków pracy z przy czy n niedoĘczących pracowników-

z pełnymi tego konsekwenciami !!!
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Kolejnym przykładem poplątania trybów wprowadzania nowych zasad wynagradzania są

zapisy zawartew porozumieniach zmieniających jakie otrzymali wszyscy pracownicy 
'

których stosunek pracy podlega szczególnój'ochrónie. W porozumieniach zmieniających

;.rt "u*urty 
zapis, z" p.u.o*nikowi przysługuje ,, dodatek wyrównawczy przez czas

trwania szczególnej ochrony stosunkri pracy, obliczony według zasad wynikających

z Kodeksu PracY."
otóż taki dodatek przysługuje tylko na podstawie art' 5 ust 6 ustawy o szczególnych

zasadach rorwiązywania z pracownikamf stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

pracowników_ cyL" JeŻeli wypowiedzenie warunków^ pracy i płacy powoduje obniżenie

wynagrodzer'iu, pru"ownikom, o których mowa w u9t' 5' przysługuje' do końca okresu'

w którym korzystalib y ze szczegotnej ochrony przed..wypowiedzeniem lub rozwięaniem

stosunku pracy, dodatek wyrównawciy obliczóny według zasad wynikających z Kodeksu

pracy."

w sytuacji gdy wypowiedzenie zmieniające powoduje obnizenię dotychczasowego

wynagrodz enia zaplacę pracownik a szczegó|nió .n'onio"ego, przysługuje mu' do końca okresu'

w którym korzystałby ze szczego1nej Jch'ony prz;d wypowiedzeniem.lub rozwiązatiem

stosuŃu pracy,dodatek wyrównaw czy'ob\iczony według zasad wynikających z Kodeksu pfacy.

Dodatek wyrównawczy stanowi różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego

przeniesienie a wynagródzeniem po pr'"r'i.rianiu pracownika do innej pracy' Wvnagrodzenie do

."1ó* ok .śl.r'iu dodutk., *y.ó*rru*"'.go obli;ru 'i. *"dł'g 'u'ud 
obo*iu'*iu"y"h p''y

*tul'u.ri,l *y.ru gto dt.ttiu tu tttlop *ypo 
"tyttko*y'

Tak więc pracodawc a przyznał prawo do dodatku wynikającego Z u'z'g wszystkim

p.u.o*rrikom których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie'

Ważne!!!
W dniu 18 sierpnia 2015 roku na spotkaniu w Warszawie Pan Mec' Jabłkowski reprezentujący

pracodawcę stwierdz 7ł ,że ten oodatet będzie przysługiwał Ęlko Ęm pracownikom' którzy

taki dodatek otrzymywali wcześniej. Ta[ więc pracownicy podpisując porozumienia

zmieniające zostali wprowadzeni w błąd , bo pracodu*"u nie zamierza takich dodatkow

wypłacaÓ.

Podpisanie porozumienia w sprawie dokonania #ypowiedzeń zmieniających przez

organizacje związkowe ' w wersji zaproponowanej przez pracodawcę, utrudni

pracowniko*o *o)li*ość dochodzenia *ypłuty tego dodatku na drodze sądowej!

3. W porozumieniu w sprawie dokonanta wypowiedzeń zmieniających na|eŻy umieŚcić

zapis ,Że ,, y odm la warunków ZaDroponowanYc

ru zm ta art. wnl

razanlem ku nracY w ach

asad

Takie świadczenie przysługuje pracownikom z mocy ustawy , w przypadku zmiany

systemu wynagradzuniu *pio* udrur"go w oparciu o przepisy Lt'z'g ' Jest to tym bardziei

uzasadnione , bo pru"obu*. a przyznał suŻ prawo do dodatku wyrównawczęgo

pracownikom , któryóh stosunek pracy podlega szózegóLnej ochronie (w porozumięniach

żmieniających ) na mocy tej samej ustawy'



Podsumowujac:

Projekt porozumienia , który został nam przedstawiony jest wewnętrunie sprzeczny , bo zawiera
połączenie dwóch odrębnych trybów postępowania stosowanych w przypadku wprowadzania
nowego systemu wynagradzaria tj. wynikającego z kodeksu pracy lub z ustawy
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników.

Projekt należy więc gruntownie przepracować aby spełniał wymogi określone w art. 3 ustawy
z 13 marca 2003 r. o szczegóInych zasadach rozwiązywania Z pracownikami stosunków pracy
z ptzy czyn niedotyczących pracowników.

ZaZarząd

Lesaek Michoński
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