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Sprawa: decyzja o powrocie do doręczania DB przez wszystkich listonoszy. 
 

W związku z decyzją Zarządu Poczty Polskiej S.A. o powrocie do doręczania druków 

bezadresowych przez wszystkich listonoszy pomimo sprzeciwu naszej organizacji, jak 

równieŜ pozostałych związków będących uczestnikami spotkania w dniu 23 września br. 

Zarząd Krajowy NSZZ Listonoszy podjął następujące działania: 

 

1. Zobligował za pośrednictwem poszczególnych Komisji Oddziałowych pracowników 

UP, w których dotychczas doręczanie DB odbywało się za pośrednictwem firm 

zewnętrznych o szczegółowe notowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w 

zaprowadzonych notatnikach przez grupowych związku. 

2. Uzyskanie w w/w notatniku potwierdzenia godzin pracy przez swoich przełoŜonych, a 

w przypadku odmowy takiego potwierdzenia dokonania adnotacji informującej o 

odmowie potwierdzenia przez bezpośredniego przełoŜonego ( dot. czasu zadaniowego 

i równowaŜnego). 

3. Przy podstawowym czasie pracy dopilnowanie prawidłowego wpisu rzeczywistego 

czasu pracy listonosza. 

4. Informowanie na bieŜąco Zarząd Związku o nieprawidłowościach w organizacji pracy 

tj. oczekiwanie na przesyłki rejestrowane powodujące późne wychodzenie w rejony 

doręczeń z powodu braku obsady kadrowej na UP jak równieŜ przestarzałym sprzętem 

komputerowym oraz wadliwym działaniem poszczególnych programów, brakiem 

wypłaty nadgodzin, zaleganiem materiału przeznaczonego do doręczenia ze względu 

na brak obsady wszystkich rejonów, co w konsekwencji kumuluje materiał z kilku dni 

i powoduje przeciąŜenie pracownika. 
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5. BieŜące przekazywanie nieprawidłowości związanch z obecnie trwającym BOP tj. 

zaliczeniem trasy chodu mniejszej niŜ faktycznie pokonywanej przez listonosza - ze 

względu na błędne dane w planie obsługi pocztowego obszaru doręczeń, nie 

zaliczaniem wyŜszego wskaźnika w związku ze złą topografią terenu, jak równieŜ 

inne nieprawidłowości, które to w znaczący sposób będą zaniŜać wskaźnik obciąŜenia.  

6. BieŜące informowanie o nieprawidłowościach związanych z doręczaniem DB tj. 

powrotem do tendencji waŜności druku nad pozostałymi przesyłkami ( np. w dobie 

gorącego terminu zbliŜających się wyborów samorządowych ). 

7. Pomimo wykorzystania limitu nadgodzin przewidzianego dla danego pracownika, 

zmuszanie go do dalszej pracy powyŜej ustalonej normy czasu pracy tj. 8godz. 

dziennie i 40 godz. tygodniowo.  

 

Większość z tych tematów została poruszona przez związki zawodowe na 

zorganizowanym w tej sprawie spotkaniu. Deklaracje ze strony członka Zarządu Poczty 

Polskiej Pana M. Popka, jak równieŜ kierownictwa Centrali Centrum Poczty w tym Dyrektora 

R. Kumkowskiego nie do końca nas przekonały. W chwili obecnej szereg tych punktów jest 

realizowana w sposób nie do końca poprawny, a mówiąc dokładniej w wielu urzędach 

codziennie dochodzi do łamania kodeksu pracy. Doręczanie mocno nieterminowej 

korespondencji doprowadza do sytuacji, w której to listonosze jako ostatnie ogniwo 

realizowanej usługi muszą odpierać ataki niezadowolonych klientów dodatkowo naraŜając się 

na niepotrzebny stres. Dlatego teŜ w przypadkach potwierdzających naszą rację zostaniemy 

zmuszeni do natychmiastowego działania, w tym powiadamiana Państwową Inspekcje Pracy 

w terenach, na których będzie dochodzić do wspomnianych nieprawidłowości. 

 

    Z powaŜaniem  

                                                                                      Przewodniczący 
                                                                         NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej 
                                                                                       /-/ Piotr Saugut  
 

Do wiadomości: 

1. R Kumkowski – Dyrektor CP 
2. Zakładowe organizacje związkowe 
3. Listonosze z UP w których zawieszono doręczanie DB przez Firmy zewnętrzne 

 


