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ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

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

w Zamościu, działając na podstawie art. 1 i art. 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

występuje do ZarząduPoczty Polskiej S.A. z następującymi ządaniami:

wypłaty jednorazowego Świadczenia pieniężnego w wysokości 12oń wynagrodzenia

zasadniczego za styczeń 2016 roku, wszystkim pracownikom objęĘm nowym

Regulaminem premiowania, którym tego Świadczenia nie wypłacono,

opu blikorvania lv [ntranec ie lvsrystkich rverv nętrzny ch aktów praw ny'ch

(wydanych, a nie opublikowanych) dotyczących zasad wynagradzania

pracowników PoczĘ Polskiej S.A'

3) spełnieniażąd,ait określonych w pkt 1 i pkt 2 w terminie do 10 marca 2016 r..

Niespełnienie Żądai, we wskazanym tenninie, będzie równoznaczne Z wejŚcierrr pIzez Zarząo

Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. ',Wschód" w spór zbiorowy

z Pracodawc ą, zgodnie z art. 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Uzasadnienie Żądan w zaŁączeniu.

Do wiadomoŚci:

1. Panlerzy Skibniewski

l)

2)

Pełnomocnlk Zarządu ds. Relacj i Społecznych



Uzasadnienie :

1. Wypłata jednorazowego Świadczenia pieniężnego w wysokości l2oń vlynagrodzenia

zasadniczego za sĘczeń 2016 rokuo wszystkim pracownikom objętym nowym

Regulaminem premiowania, którym tego świadczenia nie wypłacono.

W dniu 25 stycznia 2016 roku w Intranecie, w AktualnoŚciach pojawiła się informacja
o podwyzszeniu na1niższego wynagrodzenia w Poczcie Polskiej do poziomu 1.900 zł oraz
o wypłacie jednorazowego świadczenia w wysokości 12 % wynagrodzeń zasadniczych
za styczen 2016 roku. Zgodnte z treściątej informacji- jednorazowe świadczenie mieli otrzymaó
pracownicy eksploatacii. ktorzy dotychczas byli premiowani miesięcznieo a obecnie
w ramach systemu ZPC pierwszą premię kwartalną w biezącym roku, mają otrzymaÓ w maju -
pracownicy Pionu Sprzedaży, Pionu operacji Logistycznych oraz Pionu Poczta Polska
ochrona. Świadczenie zostało wypłacone wraz z wynagrodzeniem za sĘczeń (wypłata do
L0lutego).
W związku z tą informacją w dniu 28 stycznia 2016 roku rrasza organizacja związkowa
z'wóciła się do Pana Jerzego Skibniewskiego Dyrektora ds. Relacji Społecznych )
Pełnomocnika Zarządu o udostępnienie przedmiotowej Uchwały Zarządu. Pismo nasze, zostało
równiez przesłane do wiadomości wszystkich członkow Zaruądu Poczty Polskiej S.A. Pismo
nasze zostało całkowicie zignorowane, a nasz wniosek nie został zrealizowany przez
Pracodawcę.

W dniu 2lutego 2016 roku skierowaliśmy do Prezesa Zarządu PP S.A. stanowisko w sprawie
uchwały ZarząduPoczty Polskiej S.A. dotyczącej wypłaty jednorazowego dodatku w wysokości
12 % wynagrodzeń zasadniczych za styczei 2016 roku. W stanowisku zawarliśmy wniosek
o wypłatę jednorazowego świadczenia wszystkim pracownikom PP S.A.
W dniu 15 lutego 2015 roku otrzymaliśmy odpowiedżna nasze stanowisko (pismo zdnia15
lutego 2016 r. znak :PKL-SPZPP/0171I061212016) . W treści tej odpowiedzi przedstawiono
motywy jakimi kierował się Zarząd przyznając jednorazowe świadczenie dla wybranirch
jednostek_ organizacyjnych i grup pracowników, cy.t. ,, premia stanowi istotną części
wynagrodzenia dlą pracowników 4rup eksploatacyjnych .J.T związku z pcwyzszym, mając na
względzie celowość częściowego zrekompensowania oraz zrównowazenia powstałej luki
finansowej wśród pracowników, dla których do tej pory comiesięczna wypłata prełnii stanowiła
znaczącą cześć docłtodu, Zarząd Spółki podjął Uchwałę o wypłacie jednorazoulego świadczenia
mimo, iż pracowników tych obowiązuje okres premiowy lałartalny' Przy czym nie zaburza to
zasad funkcjonowania Regulaminu premiowania. Pracodawca od początku negocjacji
proponował roczną częstotliwość wypłaQ premii dla pozostałych pracowników. Propozycja
takiego terminu wypłaQ została zaakceptowan(l przez obie strony i zapis w proponowanym
ks z t ał c i e znal ązł o dnł i er c i e dl e ni e w nowym Re gul amini e pr emi ow ani a'' .

Wyjaśnienia te trudno jest traktowaó powaznie' chociaż zostały przedstav;ione w oficjalnym
dokumencie PracodawCY , d pismo to zostało podpisane przez Pełnomocnika Zarządu Poczty
Polskiej S.A.
Z wyjaśnień tych wynika, że premia miesięczna była istotną częścią wynagrodzenia tylko
dla pracowników grup eksploatacyjnych i to tylko w wvmienionych trzech pionach. Dla
pozostaĘch pracowników już nie stanowiła ona znaczącej części dochodu. Ponadto
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z odpowiedzi wynika' że okres roczny wypłafy premii zadaniowej zostal uzgodniony

i zapisany w Regulaminie Premiowania 
' 
natomiast okres kwartalny już niekoniecznie. oba

te stwierdzenia Są nieprawdziwe. PrZy relatywnie niskich dochodach w Stosunku do średniego

wynagrodzenia w Polsce wg GUS, dla wszystkich pracowników premia była i jest istotnym

składnikiem v,rynagradzania. Jeżeli jest inaczej' to premia nie spełnia swojego motywacyjnego

charakteru. okresy wypłaty premii ( zarówno kwartalny jak i roczny) zostały uzgodnione

i zapisane w nowym Regulaminie Premiowania. Zapisy te są jednoznaczne. Pracownicy,ktorzy

mają kwartalny okres wypłaty premii zadaniowej - pierwszą premię otrzymają w maju br.,,

natomiast pracownicy o okresie rocznym wypłaty- mają szansę na swojąpremię dopiero w lutym

2017 roku !!!. Jeszcze mniej zrozumiałe jest różnicowanie pracowników eksploatacji

w zależności od Pionu w którym sązatrudnieni.

Przedmiotowa uchwała Zarządu nie została nam przekazana. Nie została ona opublikowana

i podana do wiadomości pracowników. otrzymaliśmy ją jednak od kolegów z innego związku

zawodowego, którym udało się tąuchwałę ,, zdobyó".

Z porównania treści uchwaĘ nr 18lŻ016 Zarządu PoczĘ Polskiej S.A. z dnia 22 stycznia

2016 roku w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników

Spółki najniżej zarabiających oraz wypłaĘ jednorazowego świadczenia rwiązanego

z okresem wdrażania nowego systemu wynagrodzeń w Poczcie Polskiej S.A. - z treścią

informacji zawartej w Intranecie wynika, że jest między nimi istotna różnica.
Zgodnie z lJch-wałą Nr 18/2016 vłypłata jednorazowego świadczęnia dotyczy pracowników

którzy:
- zostali objęci nowymi zasadami wynagrodzenia i premiowania od stycznia 2016 r. i byli
zatrudnieni na dzień 31 stycznia 20|6 r.

- za miesiąc grudziefi 2015 r. byli uprawnienie do premii czasowo-zadaniowej w oparciu

o dotychczasowy regulamin premiowania w Regionach Sieci, Pionie Operacji Logistycznych

i Pionie PocztaPolska Ochrona.

W Uchwale nie ma ograniczenia do służb eksploatacyjnych!!!. W Uchwale wymieniono

Regiony Sieci , natomiast w Intranecie podano Pion SprzedaĘ , a więc znacznie szerszą

grupę pracowników niż okreŚla to Uchwała.
Nie wiemy więc według jakich zasad pracownikom wypłacono jednorazowe świadczenie.

Czy zgodnie z treŚcią niepublikowanej uchwaĘ Nr 18/2016, c4 też zgodnie z informacją
umieszczoną w Intranecie?

W piśmie z dnta 15 lutego 2016 r. Pełnomocnlk zarządu stwierdza równiez ,Że ,, Dopuszczalne
jest jednak podejmowanie działań na korzyść pracowników' Przepisy nie zakazują

jednorazowych wypłat, tego rodzaju świadczenia nie podlegają równiez obowiązkowi

uzgadniania z zalcładowymi organizacjami nłiązkowymi, o których mowa w art' 30 ust. 5 ustawy

z dnia 23 maja ]99] roku o ałiązkach zawodowych i innych przepisach. Podsumowując,

przyjęte rozwiązanie nie narusza przepisów prawa pracy"

otóż przyjęte rozrviązanie narusza podstawową zasadę prawa pracy określoną w art.112

Kodeksu pracy. Przepisy art. 112 Kodeksu pracy' mającym charakter nadrzędny wobec

norm zakładowych. Przepisy art. lf Kodeksu pracy stanowią, ze praco'wniqy mają równe

prawą z q"tułu jednakowęqo wypełniania takich samych obowiązków ; dotyczy to



w szczegóIności równego traktowaniamężczyzn i kobietw dziedzinie pracy. Przepis tenryraŻa

zasadęrównego traktowania wszystkich pracowników , ktorzy wypełniajątakie same obowiązki,

a więc prawa do równej płacy Za ro\Ńry7ąpfacę oraz prawa do takich samych Świadczeń z tyĄ:lu

jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Powyższa zasada równoŚci pracowników

w zakresie pracy stanowi konkretyzację na gruncie prawa konst1'tucyjnej zasady równości

wszystkich wobec prawa , wynikającej z art.33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednorazowe świadczenie zostało wypłacone bez rwiązku z rodzajem wykonywanej pracy

oraz bez związku z iloŚcią i jakością świadczonej pracy. Prawo do niego mają więc

wszyscy pracownicy PoczĘ Polskiej S.A. !!!

Podstawowy dokument dotyczący zasad wynagradzania jakim jest zakładowy układ zbiorowy

pracy w art. 10 określa zasady uzgadniania funduszu płac. Na spotkaniu w dniu 17 listopada

2015 roku związkom zawodowym zostaŁ przedstawiony projekt planu zatrudnienia i funduszu

vłynagtodzeń na 2016 rok. Plan ten został zatwięrdzony przez Radę NadzorcząPP S.A. Zgodnie

z art. 10 ust. 2 zuzp - po przyjęciu planu rzeczowo-ftnansowego na dany rok pracodawca

dokonuje w terminie do końca I kwarlału danego roku podziału funduszu wynagrodzen na

jednostki organizacyjne oIaz rezetw Spółki w porozumieniu ze związka:riri zawodowymi.

Ustęp 3. tego artykułu stanowi, Że nie dokonanie uzgodnień nie zwalnia pracodawcy

z obowiązku podjęcia decyzji w Sprawach i terminach umozliwiającvch wykonanie zobowiązań

pracodawcy.

Uchwała Nr 18/2016 nie określa kwot.'r jaka została przeznaczona na wypłatę jednorazowe9o

ip nlrre{lq t/rlxrnir'ż azw tn świar]czenie iest wvnłacane z ustal

wynagrodzeń_ czy jest to moze kwota poza ustalonym funduszem wynagrodzeń' którą

dodatkowo wyasygnowa| Zarząd' PP S.A. Afi. 10 ust3 zuzpvłyruŹnie stanowi' Że do czasll

podziału funduszu wynagrodzeń pracodawcamoże podejmować decyzje w Sprawach i terminach

umożliwiających wykonanie zobowiązań pracodawcv. Z ja|<lego przepisu prawa wynikał

obowiązek wypłaty jednorazowego świadczenia?

2. opublikowanie wsrystkich wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zasad

wyna grad zania p racowników.

Zasady ustalania warunków wynagradzania zil pr^cę i przyznawania innych świadczeń

zwiazanvch z praca okreŚlaia przepisy Działu III Kodeksu Pracy. Zgodnie z treścią tych

przepisów zasady wynagradzaniaiprzyznewania świadczeń zmiązanych z pracą ustala się

w układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania. Te akty prawa'

w rozumieniu art. 9 KP. , podlegają uzgodnieniu ze rwiązkami zawodowymi i wchodzą

w Ęcie po podaniu ich do wiadomości pracowników.

DoĘchczasowa praktyka była taka, Że wszystkie wewnętrzne akty prawa dotyczące zasad

wynagtadzania były publikowane w Intranecie. od pewnego czasu , te podstawowe dla

pracowników i zakładowych organizacji związkowych dokumenty, nie podlegają publikacji.

Nie są podawane do wiadomości w sposób możliwy do ząoznania się z ich treścią. Jeżeli nie

w zycię.
do wi te zK nle moga o



W Intranecie znajduje się np. jako obowią7ujące Zaruądzenie w sprawie Regulaminu

premiowania z Z4listopada 2008 roku. Nie ma natomiast zarządzenia na temat wprowadzenia

nowego Regulaminu premiowania. Nie ma róvłnieŻ uchwał o wysokości dodatku

konwojenckiego i inkasenckiego, których wysokość zostaŁa ostatnio zmieniona. Nie ma takŻe

wspomnianej już Uchwały nr 1812016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 22 stycznia 2016

roku w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Spółki

najnizej zarabtających oraz wypŁaty jednorazowego Świadczenia związanego z okresem

wdrazania nowego systemu wynagrodzeń w Poczcie Polskiej S.A. Nie ma teŻ uchwały

w sprawie zdefiniowania miernika premiowego ,,Wynik jednostki'' na rok Ż016 - o której mowa

w $ 6 ust. 2 Regulaminu premiowania

Nie ma żadnego logicznego uzasadnienia dla takiego postępowania Pracodawcy' nł|aszcza
że jest to postępowanie niezgodne z obowiązującym prawem i standardami, które

obowiązują w Poczcie Polskiej S.A. .

ZaZarząd
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