
KOMUNIKAT

W zwiqzku z dalszym ograniczaniem zatrudnienia i nieuwzg|ędnieniem
naszych żqdań wyrażonych w Stanowisku z dnia 5 |utego 2015 roku w sprawie
zaprzestania redukcji zatrudnienia, przekształcania urzędów pocztowych oraz

centralizacji stużby doręczeń organizacje zwiqzkowe Poczty Polskiej sA

działajqce w województwie |ubuskim powołujq

Regiona|ny Komitet Protestaryjno.Straikotłly

w składzie:

. Sławomir Ste|tmann - KP Nsz So|idarność Pracowników PoczĘ Po|skiej
w Gorzowie Wlkp.

o Piotr Saugut - NSZZ Listonoszy PP
. Adam Drapała - Zwiqzek Zawodowy Pracowników Poczty Po|skiej w

Gorzowie Wlkp.
. Ryszard Frqckowiak. Nszz Pracowników Poczty Polskiej w Zie|onej Górze
. Waldemai Kupczak - KZMZZ Kadry Kierowniczej w Gorzowie Wlkp.

Zderydowanie popieramy wystqpienie Warszawskiego Komitetu

Protestacyjno.Strajkowgo do Prezesa Poczty Po|skiej sA i jednocześnie

wyrażamy swoje poparcie d|a organizowanej pikiety w dniu 18 lutego 2015 r.
przed Sejmem RP.

Do wiadomości:

- Minister Administracji i Cyfryzacji
- Przewodniczący KK NSZZ Solidarność
- Przewodniczący o?3'
- Przewodniczqcy Forum Związków Zawodowych
. organizacje związkowe PP SA
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STANOWISKO

ortanizacji związkowych PoczĘ Po|skiej SA dzialających w województwie |ubuskim

organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej SA Region Gorzów Wie|kopolski
występują z żądaniem zaprzestania redukcji zatrudnienia, likwidacji i przekształcania urzędów
pocftowych oraz centra|izacji sluźby doręczeń do szczeb|a powiatu.

Przedstawiony p|an zatrudnienia na 2015 rok zaktada ko|ejną już drasĘczną redukcję

zatrudnienia o ponad 200 etatów w odniesieniu do średniorocznego zatrudnienia w 2014 r' Tylko

latach 2oL2 - 2o!4, przez prowadzoną w różnej formie po|itykę redukcji zatrudnienia zmniejszono już

W naszym regionie (województwo |ubuskie)zatrudnienie o b|isko 300 etatów.w zo1'? r. zatrudnienie
średnioroczne w naszym regionie wynosito 1805,75 etatów, natomiast przedstawiony p|an

zatrudnienia przewiduje na koniec bieżącego roku 1295,68 et. Tak radykalne obniżenie zatrudnienia
powoduje już znaczny spadek jakości i terminowości przebiegu przesyłeĘ wydłuża czas wyjścia i

dojazdu |istonoszy do Ęonów oraz wydtużenie czasu oczekiwania k|ientów w unędach pocztowych,

spowodowane dalszym zmniejszaniem i|ości czynnych okienek. Takie dziatania powodują również
ciągłą praĘ w godzinach nad|iczbowych, dotrudnianie, brak możliwości wykorzystania bieżącego

ur|opu wypoczynkowego przez pracowników, wskutek czego niewykorzystane dni ur|opowe
przenoszone są na rok następny.

Zatożony plan sieci placówek pocztowych na rok 2015 przewiduje likwidację, bądź
przekształcenie w fi|ie |ub agencje pocztowe t5 z 74 funkcjonującYch obecnie urzędów pocztowych.

Takie działania ograniczą W znacznym stopniu dostępność do korzystania przez społeczeństwo z
pełnego zakresu świadczonych przez Pocztę Po|ską ustug pocztowych, bankowych i

ubezpieczeniowych.

Centra|izacja listonoszy może powodować również pogorszenie obstugi w zakresie

doręczania przesyłeĘ prasy oraz v'yptaty rent i emerytur, głównie na terenach wiejskich. Takie

dziatania powodują znaczne wydłużenle czasu dojazdu do obstugiwanego rejonu (spowodowane

większą i|ością przejeżdżanych km}, co przektada się na zmniejszenie czasu pracy przeznaczonego

przez listonosza na obstugę rejonu doręczeń.

Zmniejszanie dostępności do usług świadczonych przez Pocztę Po|ską oraz pogarszanie
jakości ustug, poprzez systematyczne zmniejszanie zatrudnienia, stawia naszą spótkę w niekorrystnej

sytuacji w czasie prowadzonego przetargu na operatora wyznaczonego do świadczenia ustug
powszechnych na lata 2CIL6-2O26.

Nie ma również naszej zgody na zastępowanie zwa|nianych pracowników, pracownikami

zatrudnianymi na umowy śmieciowe, co szczegó|nie byto zauważa|ne w ostatnich miesiącach fot4 r.

W prrypadku niespetnienia naszych żądań, będziemy podejmowa|i różnego rodzaju akcje
protestacyjne w obronie miejsc pracy i godności Naszych pracowników.

o powodach naszych protestów oraz o podejmowanych działaniach będziemy na bieżąco

informowali media oraz wojewodę lubuskiego jako przedstawicie|a Rządu na naszym terenie.
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Warszawa, I2luty 2015 r.

PREZES POCZTY POLSKIEU SA

W imieniu pracowników PocĄ Po|skiej z terenu Warszawy i Województwa
mówimyPanuooŚct l l
Nie ma naszej zgody na da|sze masakrowanie i pozbawianie nas moż|iwości
godnej i ludzkiej pracy !!!
Chcemy pracować, bo w odrÓżnieniu od Pana jesteśmy PoczToWcAM| i
wiemy na czym ta praca polega. POCZTA to nie Bank i inne twory
bankopodobne a|e żmudna i ciężka praca. Nieza|eżnie od jakichkolwiek
czynników, tak zewnętznych jak i zwłaszcza wewnętrznych, staramy się aby jej
efekty były jak najlepsze d|a naszych klientów a także dla nas.
Niestety, wszystkie znane nam doĘchczas, posunięcia Zarządu prowadzą
jedynie do dalszego rozprzęŻenia iwewnętrznego chaosu w naszej Firmie.
Nie zgadzamy się z Pańską polityką redukcji zatrudnienia w eksploatacjl a tym
samym zwiększania ciężarów wiszących na pracownikach, onijuż nie dają rady!

obudźcie sie Panowie póki nie iest za oóźnę !!!

W zaistniaĘ sytuacji w dniu 12 |utego 2015 r. powołujemy Warszawski Komitet
Protestacyjno - StĘkowy, ktÓry Ędzie koordynował działania prowadzone przez
nasze organizacje w interesie pracowników zgodnie z przyjętym przez nas
harmonogramem.
fądamy wycofania się z drastycznej redukcji zatrudnienia i natychmiastowego
plzystąpienia do rozmów! ! !

chcemv rozllów a nie dvktatu!!!

Pienrszą decyzją jaką podję|iśmy jest organizacja pikiety przed Sejmem RP
w dniu {8 lutego 2A15 r. w godz.{6:30 - {9:00.
Dow|adomoóc|:
- illnister Admlnistracll I Cyfrylacli
. Pzewodn|czącyKKNszz,,so|ldamoóć''
- PrwodnlWYOPiZ.
- PtzewodniczącyForumZrr|ękÓrrZruodołych
. Przwodniczący oil NSZZ 

',So|ldamośó... Prz€wodn|caący Fedenc|l NSZZ Pncmnikótv Ęcznoóci w Pol*ce

Warczawski Komitet Protestacyjno - Straikowy


