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PRACOWNIKÓW POCZTY POLSKIEJ 
W GORZOWIE WLKP 
           
                                                                                       Pan  
                                                                                       Jerzy Jóźkowiak 
                                                                                       Prezes Zarządu Poczty Polskiej SA 
                                                                                       Warszawa 
 
 
 
Szanowny Panie Prezesie! 
 
Pismem Pana Prezesa Zarządu Poczty Polskiej SA z dnia 12 lipca 2013r. jako jedna z 
dziesięciu organizacji związkowych, która nie złożyła podpisu pod Protokołem Dodatkowym  
Nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  dla Pracowników Poczty Polskiej SA  
zostaliśmy niejako wywołani do odpowiedzi. 
 
W piśmie skierowanym do organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej SA 
przedstawieni zostaliśmy jako grupa organizacji związkowych, które „blokują przyjęcie 
kluczowych dla Spółki rozwiązań”,  pozbawiają pracowników szansy  na zwiększenie 
dochodów w formie prowizji.  
 
Otóż Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp jest gotowy do 
złożenia podpisu pod Protokołem Dodatkowym Nr 1 do ZUZP po wniesieniu zmian, o które 
wnioskowaliśmy w piśmie skierowanym do Dyrektora Jerzego Skibniewskiego (pismo z dnia 
22.02.2013r.oraz pismo z dnia 02.04.2013r.) jak również podczas spotkań  pracodawcy ze 
związkami. Przedstawiciele pracodawcy prowadzący uzgodnienia zmian do ZUZP byli na 
bieżąco informowani, że  zapisy  art.8 ust. 1d i 1f wywołują wiele kontrowersji  i niektóre 
organizacje związkowe ( m.in. nasza)  nie wyrażają zgody na zawarcie Protokołu 
Dodatkowego Nr 1 do ZUZP w obecnej formie.  
 Jako organizacja reprezentująca swoich członków nie możemy zgodzić się na zapisy  
artykułu 8 ust. 1d i 1f.  
 
Zapis ust. 1d jest nie do zaakceptowania, bowiem zastosowanie trybu określonego w 
art.30.ust.5 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r. pozbawia nas prawa 
decydowania o rozszerzeniu grup pracowników wynagradzanych w formie czasowo-
prowizyjnej lub prowizyjnej.  
Każdy związek zawodowy ma za zadanie ochronę praw pracowniczych członków w nim 
zrzeszonych  lub  pracowników,  których obejmuje swoją ochroną m.in. poprzez 
współuczestnictwo w tworzeniu źródeł prawa pracy jakim są m.in.  układy zbiorowe, 
regulaminy czy porozumienia zbiorowe. Wyrażając zgodę na zapis art.8 ust. 1d  
pozbawiamy się  prawa decydowania  o istotnych dla pracowników sprawach , jakim jest 
niewątpliwie zmiana sposobu wynagradzania.  
 
Zapis ust 1f dotyczy powierzenia dodatkowych czynności polegających na sprzedaży 
produktów lub usług, za które przysługuje dodatkowe  wynagrodzenie w formie prowizji, 
pracownikom szeroko rozumianej sieci sprzedaży Poczty Polskiej ( pracownicy okienkowi w 
placówkach handlowych, listonosze , przedstawiciele handlowi) – bez wymogu uzyskania 
zgody pracownika .  Również zapisu tego ustępu zaakceptować nie możemy. Szczególnie 
grupa zawodowa listonoszy, która w naszym regionie pracuje w zadaniowym czasie pracy, 
ma określone zadania na 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo i powierzenie jej 



dodatkowych czynności spowodować może przeciążenie rejonów doręczeń. Ponadto pod 
uwagę należy wziąć również predyspozycje pracowników do sprzedaży usług bankowych czy 
ubezpieczeniowych, choćby ze względu na wiek czy poziom wykształcenia. O ile 
dotychczasowa ich praca przynosi zamierzone efekty i dochody Spółce, o tyle rozszerzenie 
sprzedaży  usług o produkty ubezpieczeniowe  wymaga szczególnych uprawnień . 
Nasza organizacja związkowa zaakceptuje powierzenie dodatkowych czynności pracownikom 
wymienionym wyżej jedynie po wyrażeniu przez nich zgody , tak jak w ust. 1 e Protokołu.  
 
Przedstawiciele Spółki prowadzący negocjacje w sprawie zmian do ZUZP przez cały okres 
wspólnego wypracowywania dokumentu znali stanowisko dotyczące punktów 1 d i 1f  
Protokołu Dodatkowego nr 1  do ZUZP, jednak argumenty przez nas przedstawiane były 
pomijane lub spychane na margines.  
Czy celowo?  Sądzimy, że tak, ponieważ wprowadzenie nowego systemu wynagradzania 
najliczniejszej grupie pocztowców  spowoduje duże oszczędności w funduszu wynagrodzeń, 
a narzucone plany i trudności z ich wykonaniem będą przyczyną  nie wypłacenia prowizji 
pracownikom. . 
 Jest też drugie niebezpieczeństwo – zmiana sposobu wynagradzania listonoszy, testowana 
przez ostatnie lata,  której wyniki nie zostały do chwili obecnej udostępnione ZZ. 
Już w chwili obecnej urzędy pocztowe po wprowadzeniu „polityki kadrowej” na rok 2013 
pozbawione zostały części  etatów w tym części etatów  rezerwy organizacyjnej, którymi 
zabezpieczano dotychczas  m.in. urlopy pracownicze, chorobowe. 
Pracownicy starają się zabezpieczyć wykonywanie usług na należytym poziomie, jednak 
odnosimy wrażenie, że pracodawca testuje wytrzymałość załogi.  
 
Zarówno pismo Pana Prezesa skierowane do organizacji związkowych jak również 
informacja skierowana do pracowników z dnia 15.07.2013r. przedstawia naszą organizację 
związkową jako „hamulcowych” w rozwoju Spółki. Panie Prezesie!  my tylko wykonujemy 
zadania, do których zostaliśmy powołani przez naszych członków , a więc  staramy się bronić 
praw pracowników do jakich obliguje nas  ustawa o związkach zawodowych oraz Kodeks 
Pracy. 
Jako organizacja związkowa mająca w swoim Statucie zapis o obronie praw pracowniczych – 
nie możemy przyglądać się biernie, jak w obliczu prawa ( ZUZP zmienianego  Protokołem 
Dodatkowym Nr 1 )  ubożeć będą  pracownicy Poczty Polskiej SA. 
 
Pomyślność i dobro Spółki , a także dostosowanie realiów do gospodarki rynkowej są nam 
niezwykle bliskie, jednak nie możemy pozwolić aby dodatni wynik finansowy Spółki  
osiągany  był kosztem  wynagrodzeń pracowników / wirtualnych prowizji/. 
To na  barkach pracowników najniższego szczebla spoczywa obowiązek zrealizowania  planu 
sprzedaży, a jego niewykonanie skutkować będzie brakiem  prowizji. Nie zostały dotychczas 
przedstawione szczegółowe kryteria naliczania prowizji (% od wykonania planu , czy od 
sztuki- produktu).Artykuł 1 Protokołu wprowadza w art.7 ust1 pkt.6  ZUZP całkowitą 
dobrowolność pracodawcy w regulowaniu wysokości stawek prowizji.    
  
Ponieważ ostateczny kształt Protokołu Dodatkowego Nr 1 jak również termin zakończenia  
negocjacji został narzucony stronie związkowej , apelujemy, aby powrócić do rozmów nad 
dokumentem, a szczególnie przedyskutować zgłaszane przez nas sporne punkty.  
                                                                                  
                                                                Z poważaniem  
 
                                                                    Za Zarząd ZZPPP w Gorzowie Wlkp 
                                                                              Przewodniczący 
                                                                               Adam Drapała 


