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Zamośc dnia2L czerwca 2016 roku'

Pan Jerzy Skibniewski
Dyrektor Zarządzający
Pionem Kapitału Ludzkiego
PoczĘ Polskiej S.A.
w Warszawie

Dotyczy: stosowania art.24 zuzp.

Zwlązek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,,Wschód" z sied_ibą
w Zamośclr Zwraca się z wnioskiem o przedstawienie informacji na temat realizacji przepisu
art. 24 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Poczty Polskiej Spółka
Akcyjna z dnia 18 marca 2015 roku ( dalej ; zuzp) .

Chodzi o zastępstwa wykonyrvane przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds.

obsługi klienta (stanowiska wykonawcze) wykonujących pracę na stanowiskach
naczelników urzędów pocztowych- w czasie nieobecności naczelników (stanowiska
kierownicze).

Stanowisko cls. obsługi klienta zostało za|tczone w ZLIzp do IV kategorii zaszeregowania
(wynagrodzęnte zasadnicze od 1650 do 4lŻ5, podstawa premii 2750) , natomiast naczelnicy od
VI do VIII kategorii ( VI kat. - wynagrodzenie zasadnicze od 2500 do 6250, podstawa premii
4100).

Zgodnie z treścią art.24 Z'Jzp :

1. Pracodawca moze powierzyć pracownikow)', za jego"zgodą, pełnienie obowiązkow na
stanowisku kierowniczym na okres nie dłuŻszy niz 6 rniesięcy.

4. Pracownikowi, któremu powierzono pełnienie obowiązkow na stanowisku kierowniczym,
w czasie pełnienia Ęch obowiązków przysługuje wynagrodzenie zasadnicze właściwe dla
danego stanowiska kierowni czego.

Urząd Pocztowy jest komórką organizacyjną, którą kiertrje Naczelnik Urzędu Pocztowego
($ i3 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Pionu Sprzedazy) .

W przypadku nieobecności naczelników , w tym w czasie ich absencji urlopowo-chorobowych.
w mniejszyclr urzędach pocztowych gdzie nie ma kadry kierowniczo-kontrolerskiej, zastępują
ich pracownicy zatrudnieni na stanowisku ds. obsłr-rgi klienta.
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Pytania są następujące:

1. W jaki formalny sposób pracownikom zatrudnionym na stanowiskach ds. obsługi klienta
powierza się pełnienie obowiązków na stanowisku naczelnika?

2. W jakiej 1brmie pracownicy ds. obsługi klienta wyraŻajązgodę na powierzenie im obowiąz. ,jw
naczelnika ( stanowiska kierownic zego')?

3. Czy za czas wykonywania zastępstwa pracownicy zastępujący naczelników otrzymują
wynagrodzenia zasadnicze- zgodnie z treściąart'24 ust. 4 zuzp?

4. Czy za okres wykonywania innej pracy korekcie ulegają zadanta nałoŻone na pracownikow
zastępujących naczelników( w ramach ZPC) i zmianie ulega podstawa ich premii?

Instytucja powierzania pracownikowi innej pracy niŻ określona W umowie o pracę została
jednoznacznie uregulowana w Kodeksie pracy (art" 4Ź $ 4}.
Nie ma innych przepisów regulujących to zagadnienie!!!.

Szczególne potrzeby pracodawcy, maksymalnie 3-miesięczny okres, stanowisko zgodne
z kwalifikacjami i co najmniej takie samo wynagrodzenie - to warunki, pod jakimi
pracodawca rnoze czasowo powierzyć inną_ pracę pracownikowi. bez konieczności zmiany
umowy o pracę.

Pracownik' za powieTzone obowiązki musi otrzynrać wynagrodzenie, jakie przysługujc-za
pracę na danym stanowisku. Nie moŻe być ono jednak niŻsze od dotychczasowego
wynagrodzenia pracownika. Wynika to z ogólnych zasad prawa pracy. Wynagrodzenie powinno
być adekwatne do rodząu wykonywanej pracy.

Postanowienia układu zbiorowego nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niŻ przepisy
Kodeksu pracy otaz|nnych ustaw i aktów wykonawczych( art. l8 K'p). Takie postanowienia
umów i innych aktów, które są mniej korzystne dla pracownika niz przepisy prawa pracy Są
z mocy prawa niewazne, a Zam:rasl nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

Tak więc zapisy ZUZp mogą być jedynie korzystniejsze ntŻ te wynikające z ptawa
powszechnego. Z taką sytuacją mamy do czynienia w art. 24 ust. l zuzp, gdzie zapisano Że
powierzenie obowiązków na stanowisku kierowrriczym moŻe odbyć się fylko za zgodą
pracownika. W art. 24 ust. 4 zapisano równiez, Że za czas pełnienia obowiązkow przysługuje
wynagrodzenie właściwe dla danego stanowiska kierowni czego.

Według naszej wiedzy, podczas pełnienia zastępstw ptzez pracowników ds. obsługi klienta za
naczelników ( co w świetle przepisów prawa pracy .jest powierzaniem innej pracy) w Poc.-cie
Polskiej S.A nie są stosowane zadne przepisy - ani te zawatte w ZuZp , ani te powszechnie
obowiązujące.

Wobec powyższego Zwracamy slę z wnioskiem o przestawienie stanowiska pracodawcy w tej
sprawie i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w treści niniejszego pisma.
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Do wiadomości:
Pani Irłona Ziornek-

Za Zarząd


