KOMUNIKAT
NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 13.08.2009r
W dniach 6 i 7 sierpnia br. odbyły się kolejne spotkania Dyrektora Generalnego PP z
przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej.
Głównym tematem spotkanie były rozmowy dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
oraz sytuacji ekonomicznej po 6 miesiącach br.
Spotkanie w sprawie ZUZP prowadził Z-ca Dyrektora Generalnego PP Mirosław
Markiewicz, z ramienia naszej organizacji w spotkaniu uczestniczyli: Jacek Tuszyński i Waldek
Smolibocki.
Strona związkowa złoŜyła wniosek formalny, aby nie ustalać Regulaminu rokowań ZUZP
tylko rozpocząć od razu negocjacje nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, gdyŜ to moŜe
tylko przyspieszyć prace nad tym układem.
Po dyskusji, Pracodawca wyraził zgodę na powyŜszą propozycję, w związku z czym w
dniach 6 i 7 sierpnia br prowadzone były negocjacje nad zapisami ZUZP.
PoniewaŜ ZUZP jest bardzo waŜnym dokumentem regulującym zasady zatrudniania i
wynagradzania wszystkich pracowników PP, stąd obydwie strony podchodzą z pełną
odpowiedzialnością do poszczególnych zapisów Układu. Negocjacje odbywają się na zasadzie
porównywania projektu ZUZP strony związkowej (przesłanego Pracodawcy w dniu 28 lipca br) z
projektem ZUZP przedstawionym przez pracodawcę.
W trakcie dwudniowych negocjacji uzgodniono tylko artykuły, które w bezpośredni
sposób nie dotyczą kwestii wynagrodzeń za dodatki, nagród jubileuszowych, odpraw
emerytalnych czy teŜ dodatków staŜowych.
Z innych spraw przekazanych przez Dyrektora Generalnego w czasie spotkania były:
 Wyniki ekonomiczne za 6 m-cy br. – są w miarę dobre, chociaŜ niŜsze od planowanych
 W przychodach bardzo dobrze wypadł m-c czerwiec br.
 Poczta Polska obecnie spełnia wskaźniki terminowości przebiegu przesyłek
 Wyraźnie poprawiły się ujemne przejawy w słuŜbie pocztowej
 W dalszym ciągu muszą być prowadzone działania naprawcze
 Zwolnienia grupowe (I etap) zrealizowano w 1/3 zamiarów
 W br. będzie uruchomiony II etap zwolnień grupowych w Poczcie Polskiej
 W najbliŜszym czasie prowadzone będą rozmowy na temat zmian w Regulaminie Pracy
m.in. w zakresie dotyczącym jednego terminu wypłaty wynagrodzeń – na 10-tego.
 Prowadzone są rozmowy (Pracodawcy z dwiema organizacjami reprezentatywnymi) m.in.
na temat wypłaty premii rocznej. Ostatnia propozycja Pracodawcy, aby w/w premię po
połowie wypłacić w 2 ratach: do 15 października br. i do 20-tego grudnia br.
Kolejne spotkanie w sprawie ZUZP wstępnie przewidziane jest na 27,28 sierpnia br.
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