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Wasze pismo z dnia 29 czerwca20l6 r.

Znak: PKL-SPZPP I 017 I 21 I l2l 20 I 6

Dotyczy: stosowania art. 24 zuzp .

Nawiązując do przesłanej odpowiedzi (znak i data jak wyżej) Związek Zawod,ow
Pracownikow Poczty Polskiej S.A ,, Wschód" z siedz1bą w Zamościu informuje, Że tęmat
zastępstw zanaczelników został zgłoszony przeznasząorganizację związkowąjako dodatkowe
zagadnienie do omówienia na comiesięcznych spotkaniach, które odbyĘ się w Regionach Sieci.

Wnioski zĘch spotkań są następujące.

W zadnym z Regionów nikt nie słyszał o wytyczn},ch o których wspomina Pan w treści
odpowiedzi!.

W praktyce atl',. 24 zuzp jest stosowany sporadycznie. Jest to zaledwie po kilka przypadków
w poszczególnych RS-ach w skali roku i to tylko w sytuacjach długotrwabzch zwolnień
lekarskich. Nikt z dyrektorów RS nie potrafił wyjaśnió od którego dnia nieobecności naczelnika
należy stosować ten przepis. W niektórych RS-ach formalnego powierzenia obowiązków
dokonuje się dopiero po upływie 33 dni absencji chorobowej naczelnika. W przypadku innych
absencji aft.24 nie stosuje się w ogóle

W zdecydowanej większoŚci przypadków zastępowania naczę|ników przez pracowników
zatrudnionych na stanowiskach ds. obsługi klienta ( SoK) nikt nie py.ta pracowników
zastępujących o zgodę. Naczelnik Wznacza pracownika na zasadzie polecenia służbowego.
Takie polecenie nie jest w Żaden sposób dokumentowane ' a pracownikowi SoK nie jest
ustalane nowe wynagrodzenie zasadnicze, właściwe dla danego stanowiska kierowniczego' na
czas wykonywania zastępstwa.

Pracownik zastępujący nie otrzymuje równiez nowego zakresu czynnoŚci. Tłumaczono to tym ,

Że w kaŻdym zakresie czynności jest zapis o obowiązku wykonywania innych czynności
zleconych ptzezprzełoŻonego. Taki zapis w zakresach czynności jeŚt sprzecZny z samą istotą
zakresu , który powinien w sposób bardzo szczegołowy określać obowiązki pracownika. Jest to
zapis niekonkretny tbardzo ogólny. Jak widaó na obecnym przyl<ładzie może on być powodem

Zamośc dnia 11 lipca 20i6 roku.
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do naduzyć i sporów co do zakresu obowiązków wykonywanych w ramach rodzaju umówionej
pracy.

Pracownikom SoK w czasie-wykonywania zastępstw nie koryguje się zadanpremiowych
nałozonych w ramach ZPC. Muszą więc' oprócz wykonyłvania zastępstwa, ręaIizować swoje
zadania. z ktorych sąrozliczani.

W naszej ocenie przyazynami sporadycznego stosowania art.24 zuzp są:

brak wiedzy w RS-ach na temat treści Samego art. 24 zuzp i jasnych zasad co do
stosowania tego przepisu,
brak rezerw oryanizacyjnych na zastęp stwa urlopowo -chorobowe naczelników,
bardzo duża liczba wzajemnych zastępstw wykonywanych w urzędach' które odbywają
się poza zainteresowaniem i kontroląRS-ów.
),praca nad statystyką'' tj. niechęć do regulowania kwestii zastępstw za naczelntków
w sposób formalny. Takie zmiany wprowadzone do systemu kadrowego są wykazywane
w statystyce kadrowej.
oszczędności na funduszu płac.

Podsumowując, przepis art. 24 zuzp nie jest stosowany w praktyce, co jest ewidentnym
naruszeniem zapisów układu zbiorowego pracy. Pracownicy SoK zastępujący naczelników nie
korzystają z uprawnień wynikających z tego przepisu i nie otrzymują przysługującego im
wynagrodzenia. W tym zakresie całkowicie zawiodły słuzby kontroli i nadzoru nad organizacją
pracy w urzędach pocztowych. Swiadczy o tym również treść ww. odpowiedzi Pracodawcy
z dnia29 czerwca 2016 roku, która w zasadzie jest zgodnazltterąprawa' ale nie ma nic
wspólnego ze stanem fakĘcznym , który występuje w Poczcie Polskiej S.A.

W związku zpoluyŻszym prosimy o udzielenie pilnej odpowiedzi na pytanie:

Kiedy i w jaki sposób Pracodawca zamierza uregulować kwestię stosowania art.24 zuzp,
w tym wypłacenia pracownikom zastępującym naczelników należnym im (w tym zategĘch)
wynagrodzeń za czas zastępstwa?

Informujemy jednocześnie, Że nie przestrzeganie przez Pracodawcę postanowień układu
zbiorowego pracy może być podstawądo wszczęcia sporu zbiorowego ( spór o prawa).

Do wiadomości:

Pan Przemysław Sypniewski- Prezes
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