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Wniosek o przedstawienie informacji w trybie art.28 ustawy o związkach zawodowych.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. ',Wschód'' z siedzlbą
w Zamosciu zwraca się z wnioskiem o przedstawienie, w terminie 14 dni, informacji
ni ezb ę dny c h d o p ro wa dzenia działalno ści zwi ązko wej :

przedstawienie prezentacji na temat planowanych z dniem 1 stycznia 2017 r.
zmian organizacyjnych w Centrali Pionu Sprzedaży (ze szczegółowym
uzasadnieniem Ęch zmian orazkorzyści dla organizacji).

przedstawienie informacji porównawczych na temat stanu placówek pocztowych
w ostatnich 3 latach oraz planowanych zmianach w sieci sprzedaży PS. Ile urzędów
pocztowych zostało przekształconych w filie i agencje w ostatnich 3 latach? o ile
zmnl'ejszyło się zatrudnienie w grupach zawodowych bezpośredniej obsługi klienta
i listonoszy w ostatnich 3 latach? Ile rejonów doręczeń zostaŁo zlikwidowanych? Jaka
jest skala przeprowadzonej centralizacji słuŻby doręczeń? Jakie są plany dotyczące
ewentualnego odtwarzania urzędów pocztowych i zwiększęnia zatrudnienia w grupie
listonoszy i SoK? Czy i kiedy w urzędach pocztowych zostaną przywrócone
zlikwidowane rejony doręczen.? Czy t kiedy zostanie przeprowadzona decentralizacja
słuzby doręczen?

Uzasadnienie:

Ad. 1 . Z informacji jakie do nas docierają wynika, że pracownikom Centrali Pionu SprzedaŻy
przedstawiono informacje na temat zmian organtzacyjnych. które mają nastąlió z dniem
1 stycznia 2017 r. Nam żadnych informacji nie przedstawiono. Nie znamy Żadnego dokumentu,
który wprowadzałby takie zmiany. Nie znamy nawet ogólnych załoŻen, związanych z tązmianą.

Ad.2 Jesteśmy głęboko zaniepokojeni marazmem decyzyjnym jaki występuje w zarządzaniu
Społką w szczegolności w Pionie Sptzedtzy. Po wycofaniu się z rynku listów naszego
głównego konkurenta i odzyskaniu kontraktu na obsługę wymiaru sprawiedliwoŚci oraz więlu
strategicznych nadawców (bankt, zakłady energetyczne, prokuratLlta, ZUS, KRUS, instytucje
państwowe i samorządowe) znacznie wztosła ilośc oplacowywanych przesyłek listowych.
Również znacząco wzrosła liczba usług w segmencie KEP. Wg statystyk rok 2016 będzie
rekordowym rokiem jeśli chodzi o paczki'

ZamosÓ dnia 14 grudnia 2016 roku.

Pan Grzegorz Kurdziel
Członek Zarządu
PoczĘ Polskiej S.A.
w Warszawie
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Za tym wzrostem nie poszĘ jednak żadne działania organizacyjne, które pozwoliĘby na
opanowanie tego wzrostu.

W momencie walki konkurencyjnej i utraty kontraktu poprzedni Zarząd Poczty bardzo
sprawnie wprowadził roŻne dźiałania organtzacyjne mające na celu obniżęnie kosztów
dziaŁalności. Zmniejszono zatrudnienie ( o ok. 15 Ęs.)' zlikwidow^no znaczną część rejonów
doręczeń, zmniejszono obsadę okienkową i zap|eczową, dokonano centralizacji
i przekształceń urzędów pocztowych.

W wywiadzie udzielonym w telewizji TRWAM w dnu 5.12.2016 r. Prezes Poczty Polskiej S.A.
Pan Przemysław Sypniewski tłumaczył tamte dzlaŁania poprzedniego Zarządu koniecznoŚcią
ekonomiczną wynikaj ącąz utraty rynku i obnizeniem przychodów.

Jednak ten niekorzystny trend się teraz odwrócił, a urzędy pocztowe dalej organizacyjnie
pracują tak jakby żadnych wzrostów nie było.

ZarządzĄący Pocztą ciągle czeka1ą na nową strategię Spółki, tym m.in. tłumacząc zastój

decyzyjny. Strategia miała byc znana w październiku br. Tęraz jej termin przedstawienia
przesunięto na luty 2017 r. W naszej ocenie Spółka pilnie potrzebuje konkretnego planu

działania na najblizszy rok , zwłaszcza ze dotychczasowe strategie ( a było ich kilka ) już po

roku stawały się nieaktualne.

Pracownicy są sfrustrowani. Syuacja jest bardzo zła. SłuŻby zaplecza nte są w stanie

przygotować na czas materiału, a listonosze nie są w stanie wynieść całej korespondencji
w obowiązujących ich normach czasu pracy. Brakuje chętn}'ch do pracv. a ci którzy przychodzą

często rzucaią pracę iuŻ po pierwszym dniu. Spółka ma duże problemy z dochowaniem
standardów jakościowych, o czym świadczy ilośó reklamacji i skarg. W Internecie pojawiają się
wcię nowe informacje o spontanicznych protestach podejmowanych przez pracowników

w różnych urzędach pocztowych. Do tego dochodzą niskie płace i brak perspektyw na realną
podwyżkę wynagrodzeń w najbliŻszym czasie.

Dlatego oczekujemy na pilne przedstawienie nam informacji na temat konkretnych planów

działania Zarządu Pocńy Polskiej mających na celu rczwięanie ',palących'' 
problemów

występuj ących w Spółce.
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Do wiadomości:

1. Jerzy Skibniewski - Z-ca Dyrektora
Społecznych' Pełnomo cnik Zar ządu.
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Zapządzającego PKL' Dyrektor ds. Relacji


