
K O M U N I K A T 
 

NiezaleŜnego Samorz ądnego Zwi ązku Zawodowego Listonoszy Poczty Polskiej                  
 z dnia 26.01.2010r. 

 
W dniu 22.01.2010 roku odbyło się w Warszawie spotkanie zakładowych organizacji związkowych  

z Zarządem PP S.A.  Tematem spotkania miały być sprawy związane z ustalaniem zapisów nowego 
ZUZP. JednakŜe do porządku spotkania włączono równieŜ takie tematy jak: 
1. Wyniki ekonomiczne PP S.A. za 11 miesięcy 2009 roku. 
2. Sprawy związane z III etapem zwolnień grupowych. 
  M. Markiewicz – członek zarządu przedstawił wyniki finansowe PP S.A. za 11 miesięcy 2009r. 
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe okres ten zamknął się stratą 132 mln zł. Na taką sytuację 
zasadniczy wpływ ma bardzo duŜy wzrost ponoszonych kosztów oraz znaczne obniŜenie przychodów. 
Wykazano spadek ilościowy nadawanych przesyłek, paczek oraz spadek ilości usług finansowych. 
Dokładny raport wyników finansowych za  2009 rok zostanie przedstawiony w miesiącu marca br. 

  M. Drabant- dyrektor CZK przedstawiła załoŜenia do planowanego III etapu zwolnień grupowych, 
który ma zostać przeprowadzony w I półroczu br. Z przedstawionych danych wynika, Ŝe w ramach tego 
etapu zwolnień grupowych stan zatrudnienia w PP S.A. zostanie zmniejszony o 1155,54 etatu tj.: 

- Centrum Poczty -1050,00 et. 
- Centrum Rachunkowości -12,54 et. 
- Centrum Infrastruktury - 62 et. 
- Centrum Informatyki - 5 et. 
- Centrum Zarządzania Kadrami - 4et. 

 
 Zarząd PP S.A. przedstawił  nowy projekt ZUZP dla pracowników Poczty Polskiej S .A.  Jest to  
całkowicie nowy projekt, na temat którego do tej pory nie było Ŝadnej dyskusji.  
W przedstawionym projekcie Zarz ąd proponuje:  

- projekt nie zakłada likwidacji dodatku za staŜ pracy w Poczcie Polskiej, dodatku funkcyjnego, 
dodatku kasowego oraz przy konwojowaniu 

- projekt zakład likwidację wypłaty dodatku za staŜ pracy poza PP, za pracę w warunkach 
szkodliwych, za wykonywanie przez kierowców czynności dodatkowych, wypłaty dodatku 
kontrolnego, 

- projekt zakłada likwidację 50% ulgi za przejazdy kolejami, oraz urlopu zdrowotnego na 
leczenie sanatoryjne 

- projekt zakłada  likwidacj ę nagród jubileuszowych, oraz wypłat ę odpraw emerytalnych i 
rentowych na warunkach okre ślonych w Kodeksie Pracy tj. odpraw ę w wysoko ści 
jednomiesi ęcznego wynagrodzenia 

- projekt zakłada wypłatę dodatku za pracę w porze nocnej wg zasad określonych w Kodeksie 
Pracy, 

- do projektu ZUZP włączono zasady premiowania - proponuje się pozostawienie dla 
wszystkich pracowników premii zadaniowej i wydłuŜenie okresu rozliczeniowego z jednego 
miesiąca do trzech lub sześciu dla wybranych stanowisk pracy, 

 
 Zarząd PP S.A. uzasadnia przedstawienie nowego projektu ZUZP: 

- koniecznością zmniejszenia obciąŜenia Poczty Polskiej S.A. kosztami wynagrodzeń o charakterze 
nie motywacyjnym i nie powiązanymi z wynikami przedsiębiorstwa, 

- uproszczeniem systemu wynagrodzeń, 
- zapewnieniem równego traktowania w zatrudnieniu. 

 
Kolejne spotkanie  z Kierownictwem PP S.A. planowane jest w miesiącu  lutym br. Na dzień 4 luty 
zaplanowano równieŜ spotkanie z dyrektorem Centrum Poczty Ryszardem Kumkowskim. 
 
                                                                                              Z pozdrowieniem związkowym 
 

                                                                                   Przewodniczący 
                                                                               NSZZ Listonoszy PP 
                                                                                    Piotr Saugut 

 
  


