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Sprawa: P|an zatrudnienia na 2013 rok d|a RS Gonów Wlkp.

organizacje zwiqzkowe dziatajqce na obszarze Regionu Sieci w Gorzowie Wlkp. zgtaszajq

zdecydowany sprzeciw w stosunku do przedstawionego zwiqzkom zawodowym planu zatrudnienia

na 2013 rok.

W wersji z 20 |istopa da 2aL2 roku przedstawiony p|an zatrudnienia zakładat zmniejszenie

średniorocznego zatrudnienia dla R5 w Gorzowie Wtkp. z t805,75 na L739,18 tj. 66,66 etatów,

kolejna przedstawiona wersja z 8 lutego 2013 roku zaktadata zmniejszenie zatrudnienia do 1699,74 tj.

106,09 etatóW średniorocznie. Z propozycji Planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2013 rok

z kwietnia br. wynika, że średnioroczne zatrudnienie d|a Regionu Sieci w Gorzowie Wlkp. na rok 2013

ma wynosić 1648,10 etatu, czyli zmniejszenie zatrudnienia do2oL2 roku o L57,65 etatu co stanowi

8,7To redukĄi zatrudnienia W stosunku do roku ubiegłego.

Procent zmniejszenia średniorocznego zatrudnienia w stosunku do roku 2oL2w Regionach Sieci:

Lp Regiony Sieci Redukcja
zatrudnieniaw ?6

1. Białystok 8.1
2. Bydgoszcz 4,8
3. Gdańsk 4,4
4. Gorzów 8,7
5. Katowice 5,3
6. Kielce 5,4
7. Kraków 3,3
8. Lublin 3,7
9. Łódź 4,3
10. Olsztyn 8,9
11. Opole 8,7
L2. Poznań 4,5
13. Rzeszów 3,9
L4. Szczecin 7,L
15. Warszawa Miasto 2,8
16. Warszawa Województwo !,2
L7. Wroctaw 5,0
18. Razem Resionv Sieci 4.7



Z ana|iz przychodów Regionów Sieci na 1 etat pracownika za 20t2 rok wynika, że RS Gorzów
Wlkp. zajmuje na 17 regionów 9 miejsce z wynikiem porównywa|nym do miejsca 7 i 8 w rankingu,
natomiast procent redukcji zatrudnienia jest jeden z najwyższych w RS.

Region Sieci w Gorzowie W|kp. będąc jeszcze w dawnej strukturze Okręgu Poznańskiego
systematycznie restrukturyzowat sieć i zatrudnienie, co nie miato miejsca w wielu innych okręgach. W
chwili obecnej region nasz nie posiada już urzędów pocztowych poza siedzibami gmin, natomiast w
celu lyykonania planu zatrudnienia przekształca się urzędy pocztowe w gminach i centra|izuje stużbę
doręczeń do poziomu powiatu, co naszym zdaniem nie ma absolutnie uzasadnienia ekonomicznego i
nie ma miejsca w wielu innych RS.

Jednocześnie informujemy, że w RS Gorzów W|kp. funkcjonujq dwa węzły pomocnicze w
Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, w których łqczne zatrudnienie wynosi 142,9 etatów. W innych
regionach funkcje te spełniają WER będace w strukturze PoL, być może ten fakt my|nie zobrazowat
stan zatrudnienia w naszej jednostce.

obecny stan zatrudnienia już spowodował, że p|any urlopów z fo1'2 roku nie zostaty jeszcze

zrea|izowane oraz występujq regu|arnie nadgodziny i tzw. rozbiórki rejonów. W urzędach pocztowych
praktycznie nie ma już pracowników zap|ecza, wie|e okienek jest nieobsadzonych, urzędy sq
poprzeksztatcane więc nie ma już gdzie ograniczać zatrudnienie.

W świet|e powyższego oczekujemy przeprowadzenia ponownej ana|izy zatrudnienia z
uwzględnieniem wydajności, natożonych planów i stopnia przeksztatcenia urzędów pocztowych oraz
udzie|enia pełnej informacji na jakiej postawie dokonano tak znacznej redukcji zatrudnienia w
naszym regionie, w zestawieniu z innymi regionami. W celu przedstawienia dodatkowych
argumentów i wyjaśnień gotowi jesteśmy do spotkania z przedstawicie|em spółki w powyższym
temacie.

W przypadku niezweryfikowania planu zatrudnienia, tak niekorzystnego dla naszej jednostki,

zmuszeni będziemy podjać inne stosowne kroki, W tym powiadomienie o tym fakcie właściciela
spótki, media oraz Państwowq lnspekcję Pracy wskazując miejsca łamania czasu pracy zatrudnionych
pracowników.
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