
K O M U N I K A T 
NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 15.09.2009r. 

 
 

W dniu 11.09.2009 r., odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładowych Organizacji 
Związkowych z Prezesem Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie planowanej II tury zwolnień 
grupowych. W  spotkaniu udział wziął Pan Andrzej Polakowski - Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. a w 
dalszą części  w imieniu Prezesa Zarządu PP S.A. spotkanie prowadziła  Dyrektor CZK Magdalena  
Drabent.  

Spotkanie miało dotyczyć uzgodnienia  treści porozumienia pomiędzy Pracodawcą a ZOZ w 
sprawie II etapu zwolnień grupowych w PP S.A.  
Dyskusja potoczyła się w  innym kierunku niŜ zakładali to przedstawiciele Dyrekcji a głównym tematem 
spotkania stały się sprawy związane z redukcją  kadry kierowniczo-kontrolerskiej zatrudnionej w  
eksploatacji.  
 Związki zgłosiły szereg uwag dotyczących sposobu wyliczenia „algorytmu” , który to w 
znacznym stopniu redukuje słuŜby kierowniczo-kontrolerskie. Sytuacja ta moŜe spowodować szereg 
nieprawidłowości związanych z prawidłową organizacją pracy w poszczególnych urzędach pocztowych, 
co w konsekwencji pogorszy równieŜ pracę pozostałej części załogi danego UP.  
Strona związkowa zgłosiła  wiele uwag między innymi: 
 

• drastyczne zmniejszenie ilości stanowisk kierowników zmian i kontrolerów w urzędach 
pocztowych, ze szczególnym uwzględnieniem urzędów pocztowych pracujących na dwie zmiany, 

• ograniczenie ilości stanowisk kierowników zmian i kontrolerów spowodować moŜe  zmniejszenie 
bezpieczeństwa funkcjonowania UP, 

• zachowanie pełnej komisyjności w UP przy braku w urzędzie naczelnika, kierownika zmiany czy 
kontrolera, 

• kto będzie wykonywał dotychczasowe czynności kierownika zmiany jeśli naczelnik nie będzie 
miał zmniejszonej ilości obowiązków słuŜbowych?  

• zrzucenie więcej obowiązków nas pozostałe słuŜby i tak juŜ mocno obciąŜone pracą. 
 

 Zgłoszono jeszcze wiele innych uwag i wątpliwości. 
 
 W efekcie takiego obrotu sprawy nie doszło do omówienia Porozumienia w sprawie  zwolnień 
grupowych, a ze strony  związkowej zostało zredagowane pismo do Zarządu PP S.A. w sprawie 
wstrzymania zwolnień grupowych. 
Przedmiotowe pismo w załączeniu. 
 
 Następne spotkanie w sprawie zwolnień grupowych wyznaczono na dzień 16.09.2009r.  
.  
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