
K  O  M  U  N  I  K  A  T 
Wspólnej Reprezentacji Związkowej 

Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 
z 23 lipca 2018 roku 

W dniu 23 lipca 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkaniem z przedstawicielami 
związków zawodowych działających w Poczcie Polskiej S.A. w sprawie wzrostu 
wynagrodzeń pracowników w 2018 roku. W spotkaniu nie brali udziału przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej. 
 
Pracodawca zaproponował: 

1. Pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na dzień 31 maja 2018 roku, których 
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze za pracę na dzień 31 maja 2018 roku było 
niższe niż 5.000 zł. brutto w przeliczeniu na pełen etat, podwyższa się miesięczne 
wynagrodzenie zasadnicze o kwotę 172 zł. brutto w przeliczeniu na pełen etat. 

2. Pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowca prowadzący stale pojazd 
powyżej 3,5t., pozostającym w zatrudnieniu na dzień 31 maja 2018 roku, podwyższa 
się miesięczne wynagrodzenie zasadnicze za pracę do wysokości 3.200 zł. brutto  
w przeliczeniu na pełen etat, przy czym o nie mniej niż 172 zł. 

 
Przedstawiciele Wspólnej Reprezentacji Związkowej Krajowego Komitetu Protestacyjno-
Strajkowy w Poczcie Polskiej Spółka Akcyjna (WRZ KKPS) działając w ramach sporu 
zbiorowego o wzrost wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej wszczętego 27 marca 2017 
roku przedstawili następujące stanowisko: 
 
Wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników od 1 czerwca 2018 roku o kwotę 172 zł. 
brutto w przeliczeniu na pełen etat i dalsze rokowania w ramach sporu zbiorowego,  
lub 200 zł. i zakończenie sporu zbiorowego. 
Pracodawca odmówił podpisania takiego porozumienia. 
WRZ KKPS zażądało spisania w trybie ustawowym protokołu rozbieżności oraz skieruje 
skargę do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, stosownych organów kontrolnych oraz opinii 
publicznej. 
Jak się okazało pod koniec spotkania Pan Przemysław Sypniewski Prezes Spółki  
wraz z Panem Wiesławem Włodkiem Wiceprezesem Spółki już w dniu 20 lipca 2018 roku 
podpisali porozumienie o wzroście wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej S.A. 
wyłącznie ze Związkiem Zawodowym NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej,  
co osłabiło pozycję negocjacyjną pozostałych organizacji związkowych biorących udział  
w spotkaniu w dniu 23 lipca 2018 roku. 

Wspólna Reprezentacja Związkowa 
Krajowy Komitet Protestacyjno – Strajkowy 

Otrzymuj ą: Pracownicy Poczty Polskiej S.A. 


