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Szanowny Panie Ministrze!

W zwiazku z wdrozeniem Strategii Poczty Polskiej S.A NSZZ Listonoszy Poczty
Polskiej wnosi o podjecie natychmiastowych dzialan majacych na celu powstrzymanie
szkodliwych dla przyszlosci PP S.A. poczynan Zarzadu spólki.

Dzialania te polegaja min. na:
1. Likwidacji urzedów pocztowych i budowaniu nowej sieci dostepu do uslug pocztowych
poprzez tworzenie agencji pocztowych. Modelowa optymalizacja sieci dostepu zdaje sie byc
najistotniejszym zalozeniem Strategii,jednak przy jej tworzeniu, a tym samym likwidowaniu
starej, nie sa brane pod uwage wzgledy ekonomiczne, bowiem jak wytlumaczyc likwidacje
rentownych UP. W odczuciu pracowników zatrudnionych w naszej firmie niedorzecznym jest
bezwzgledne dazenie do likwidacji urzedów przynoszacych zysk wylacznie dla wypelnienia
sztywnych zapisów zalozen Strategii.

2. Centralizacja rejonów doreczen do poziomu powiatu - to kolejny absurd, który w czestych
przypadkach nie zmniejsza kosztów (urzad zostaje a listonoszy przenosi sie do innego,
oddalonego o kilkanascie badz nawet kilkadziesiat km od innego urzedu) a wrecz je
zwieksza, poniewaz na potrzeby listonoszy i sluzby wewnetrznej wynajmujemy
pomieszczenia, za które trzeba ponosic koszty najmu i utrzymania. Dodatkowym kosztem jest
zwiekszenie ekwiwalentu wyplacanego za uzywanie prywatnych pojazdów do celów
sluzbowych w zwiazku z koniecznoscia dojazdu do miejscowosci, w której listonosz
rozpoczyna doreczanie korespondencji i z której powraca do urzedu macierzystego. Ma to
równiez wplyw na wydluzony czas pracy - 1 godz. dziennie przy wariancie najbardziej
optymistycznym, co spowoduje wzrost kosztów osobowych.
Jest to równiez klasyczny przypadek, który nie tylko zwieksza koszty firmy, ale równiez
narzuca je pracownikowi ( finansowe i czasowe koszty zwiazane z dojazdem do pracy).

3. Zmniejszanie zatrudnienia w urzedach wyznaczonych jako szkieletowe wbrew wynikom
obciazenia praca, niezaleznie od tego czy wynik ostatniego badania wynosi ponizej czy
powyzej 100%. Ponadto chcemy zwrócic uwage na fakt, iz arkusze obciazeniowe nie

11i~.
ul. Zymierskiego 5
66 - 540 STARE KUROWO

tel/fax 957615161
www.listonosze.org



uwzgledniaja wszystkich czynnosCii zdarzen wystepujacych podczas wykonywania pracy w
urzedach pocztowych, co oznacza, ze wynik obciazenia praca na poziomie 100%w
rzeczywistosci jest wyzszy.
Zmniejszenie zatrudnienia w urzedach szkieletowychjest dzialaniem równie niezrozumialym
tym bardziej, ze po utworzeniu nowej sieci dostepu do uslug pocztowych w urzedach
szkieletowych zwiekszy sie zakres obowiazków, które wynikac beda z obowiazku rozliczania
zwiekszonej ilosci podleglych agencji pocztowych.
Taka sytuacja przyczyni sie do dalszego pogorszenia swiadczonych uslug, co w konsekwencji
moze skutkowac kara nalozona za niewlasciwa ich jakosc i odejsciem Klienta do innego
operatora pocztowego.

Reasumujac, NSZZ Listonoszy PP uwaza, ze gleboko zakrojone dzialania zmierzajace
do odzyskania stabilizacji finansowej wykraczaja poza granice absurdu. Nie moga one
polegac wylacznie na uwalnianiu zakladanych prawie 5 tys etatów. Doprowadzi to do
"anoreksji organizacyjnej" w urzedach pocztowych, w których jakosc swiadczonych uslug nie
bedzie spelniac oczekiwan Klienta.

Likwidacja obecnej wlasnej sieci placówek pocztowych wydaje sie byc kreowana dla
wzmocnienia konkurencji przy cichym przyzwoleniu strony rzadowej, która biernie przyglada
sie lamaniu prawa badz balansowaniu na jego granicy ( dociazanie przesylek obszaru
zastrzezonego dla PP S.A.). Wplynie znaczaco na obnizenie kosztów osobowych przy
jednoczesnym wzroscie kosztów za prowadzenie agencji. Nie jest to wiec rozwiazanie
salomonowe tym bardziej, ze zdarzaja sie przypadki naduzyc w agencji co niekorzystnie
wplywa na wizerunek poczty oraz przysparza niewymiernych kosztów przejawiajacych sie w
utracie zaufania do naszej firmy.
Przyjeta Strategia jest ukierunkowana na radykalna restrukturyzacje w celu przywrócenia
równowagi finansowej z pominieciem nawet namiastki pierwiastków rozwojowych firmy.
Pryzmat mozliwosci zasobów ludzkich równiez jest obcy Strategii.
Pracownicy PP S.A. z niepokojem i niecierpliwoscia beda oczekiwac na podjecie interwencji
ze strony rzadowej, a w szczególnosci wlasciwego ministra, czyli Pana, Panie Ministrze.
Niepewnosc jutra naszych pracowników i niekonczace sie oczekiwanie Klientów na wysoki
standard swiadczonych uslug moze znalezc swoje negatywne odbicie w sytuacji spolecznej
kraju. Czynniki te wplywaja równiez na wizerunek osób odpowiedzialnych za bezposredni
nadzór nad dana firma. W zwiazku z tym oczekujemy, ze jako minister odpowiedzialny
za PP S.A. wezmie Pan pod specjalny nadzór przedsiebiorstwo, które zatrudnia obecnie
ponad 99 tys. pracowników. Mamy równiez nadzieje, ze podejmie Pan dzialania zmierzajace
do wstrzymania zwolnien grupowych i do rozliczenia Zarzadu za niewlasciwie prowadzona
polityke kierowania nasza firma.

Z powazaniem

Za Zarzad
Do Wiadomosci:

1. Pracownicy Poczty Polskiej S.A.
2. Forum Zwiazków Zawodowych
3. Kluby Poselskie.
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