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W dniach 18-19 listopada 2009 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zakładowych organizacji 

związkowych działających w Poczcie Polskiej S.A. z Prezesem Spółki Panem Andrzejem Polakowskim  dotyczące  

uzgodnień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 

Organizacje związkowe wypracowały i przedstawiły wspólne stanowisko dotyczące zapisów ZUZP tj. 

utrzymanie na dotychczasowych zasadach naliczania i wypłacanie: 

    - dodatku za staŜ pracy, 

    - nagród jubileuszowych, 

    - odpraw emerytalno-rentowych. 

 Z powodu nie przedstawienia przez Zarząd Spółki uzasadnienia w sprawie: 

    - prawa do 50% ulgi przy przejazdach kolejami, 

    - przyznawania pracownikom urlopów zdrowotnych na leczenie sanatoryjne 

 związki zawodowe nie przedstawiły stanowiska w sprawie propozycji likwidacji uprawnień pracowniczych. 

Ponadto poinformowano przedstawicieli organizacji związkowych o tym Ŝe: 

   - Ŝadnemu pracownikowi nie została wypłacona premia za październik 2009 r., najwyŜej nastąpiły   pojedyncze 

przypadki wypłat nagrody za dodatkową pracę, 

 - pogłoski o zamiarze obniŜenia płacy zasadniczej pracownikom od stycznia 2010 r. nie znajdują   potwierdzenia, 

jedynie  trwają prace dotyczące wyrównywania dysproporcji płacowych w Centrum Poczty,  związanych z 

ostatnimi zmianami organizacyjnymi (dotyczy to niewielkiej grupy wyłącznie kadry kierowniczej), 

 -   Zarząd Spółki nie podjął dotychczas decyzji w sprawie premii za listopad i grudzień 2009 r., 

 - Zarząd Spółki nie rozpatrywał tematu zakupu dla pracowników bonów towarowych, świątecznych, z 

wypowiedzi Prezesa Spółki moŜna wnioskować, Ŝe taki wniosek nie będzie rozpatrywany, 

- członkowie Zarządu Spółki obniŜyli swoje wynagrodzenia za październik 2009 r., utworzony fundusz nie został 

jeszcze rozdysponowany dla najbardziej potrzebujących pracowników Poczty Polskiej S.A. 

         Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych przedstawili stanowisko o szczegółowe rozliczenie 

funduszu płac za październik 2009r. oraz wniosek, Ŝądanie bezwzględnej wypłaty premii za listopad i grudzień, a 

takŜe   postulat  wyrównania niewypłaconej części  premii za czerwiec i premii za październik br. 

Ponadto  organizacje związkowe zaŜądały sprostowania  informacji Zarządu Poczty Polskiej S.A. o 

przeprowadzeniu konsultacji w związku z nieruchomieniem premii za październik 2009r,  Wszystkie organizacje 

wyraziły zdecydowanie opinię negatywną a w informacji podanej przez Zarząd zabrakło rzetelnego przedstawienia 

stanowiska ZOZ. 

Następne spotkanie zaplanowane jest na dzień 30 listopada br. z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie 

Infrastruktury Panem Maciejem Jankowskim 
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