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Zamośc dnia 20 sierpnia 2012 roku.

Pan Jerzy Skibniewski

Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania
Zasobami Ludzkimi

PełnomocnikZarząłJu

do Współpracy z Zakładowymi organizacjami

Związkowymi oraz Radą Pracowników

Stanowisko

w sprawie projektu podziału funduszu wynagrodzeń pracowników PoczĘ Polskiej S.A.

na 2012 rok

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S'A. ',Wschód'' z siedzlbąw Zamościu
informuje, że przedstawiony nam projekt podziału funduszu wynagrodzeń osobowych
w 2012r. na jednostki organizacyjne oraz rezerw Społki jest niezgodny z zapisami
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (zuzp) i treścią obowiązującego Regulaminu
premiowanla oraz narusza przepisy ustawy o związkach zawodowych.

Zgodnie z art. 16 zuzp w ramach środków na Wynagrodzenia pracodawca możę wydzielić
fundusz z ptzęznaczeniem na nagrody pieniężne ( 0,5%o środków przęZnaczonych na
wynagrodzenta) oraz fundusz na nagrody pieniężne za wyntki sprzedazowe w zakresie
realizacji planu sprzedaŻy lub przychodów ze sprzedaŻy , czy teŻw zakresie pozyskania lub
utrzymania klientów (do 1% środków na wynagrodzenia).

W projekcie podziału funduszu wydzielono na nagrody ( l,5%) kwotę 5l.2ll.28 Ęs. zł. ( w
załączntku nr 4 wykazano ją w 2' pozycjach ; nagrody dla BUF- 12.880,00 tys. zł. i nagrody
1,50^-3 8.33 I,28 ty s. zł)

Proponujemy w treści porozumienia zapisać ,że fundusz nagród może zostać
uruchomiony pod warunkiem uzgodnienia regulaminu nagród zgodnie z art.27 ust 3 i
art. 30 ust.S ustawy o rwiązkach zawodowych.

wdo kowvch fundus
Personalnej- 70.700.0 qls. zł oraz pozostałą rezerwę- 60.169.3 tys. zł.

Zgodnie z projektem Załącznika nr 2 * Zasadv rozdysponowania rezerwy Zarządu
Spółki, utworzona rezetwa w kwocie 95.869,26 tys. zł ma zostac przeznaczona na
dodatkową premię. Dalej w treści załącznl'ka określono kryteria wypłaty tej dodatkowej
premii , które są niezgodne z zapisami obowiązującego Regulaminu premiowania.

Jest to ewidentna proba wprowadzenia przez Zatząd, nowych zasad premiowania, które
zostały przedstawione zwiękom zawodowym w malcu br, w projekcie nowego Regulaminu
premiowania, a który to regulamin nie uzyskał akceptacji organizacji związkowych.
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W chwili obecnej obowiązuje jeden Regulamin premiowania, natomiast wprowadzenie
nowego regulaminu musi się odbywać zgodnie z aft.30 ust.5 ustawy o zwlązkach
zawodowych. Równiez wszelkie zmiany do Regulaminu premiowania mogą być
wprowadzane tylko w formie aneksów, po uzgodnieniu ich treści ze związkami zawodowymi,
co oznacza Że przedstawiony nam Załącznik nr 3- Wytyczne przyznawania premii
zadaniowej nie moŻe byó przedmiotem uzgodnień w ramach podziału środków na

wynagrodzenia.

Zarząd Poczty Polskiej S.A. konsekwentnie dąży do zmlany struktury wynagrodzen poprzez

,,ZamroŻenie'' stałych składników wynagrodzenia i zwiększanie części zmiennej. W projekcie
podziału funduszu premia regulaminowa( zwana w projekcie uzgodnien zadaniową???)
została ustalona na poziomie 12 Yo w1lnagrodzeń zasadniczych tj. na poziomie minimalnym
na jaki pozwala obowiązujący Regulamin premiowania. Aby nie zwiększac wskaŹnika premii
regulaminowej, którą Zarząd uznaJe za mało motywacyjną , utworzono rezerwę na
dodatkową premię, przyznawaną wg nowych zasad.

Jedynym możliwym rozwiązaniem , zgodnym z obowiązującymi w Spółce przepisami,
jest przeznaczenie całej kwoty funduszu planowanego na realŁację poliĘki personalnej
oraz pozostałej rezerwy, na premię regulaminową (czasowo-zadaniową i zadaniową).

od 2008 roku , a więc od 4' lat nie było w naszej Firmie regulacji płacowych, które
objęłyby wszystkich pracowników. Do wyjątkow należą tylko pracownicy administracyjni
RS , z ktorych część dostała podwyzkt w zwlązku Z reorgantzacją pionu CP.

WskaŹnik inflacji w Polsce wynosi ok. 4,2oń rck do roku. Tak więc siła nabywcza
pocztowych wynagrodzeń systematycznl'e spada. Generalnie, zdroŻało wszystko, najbardzlej
jednak najwaŻniejsze dla konsumentów produkty. Specjaliści ostrzegają Że to jeszcze nie
koniec podwyzek, a w kolejnych miesiącach br. będziemy więcej płacić za mieszkanie, za
benzynę i oczywiścte za samązywnośó .

Trudną sytuację pocztowców pogłębia równiez ,,zamtoŻenle" stawek Za uzywanie
prywatnych pojazdów do celów słuzbowych, co nie rekompensuje pracownikom pełnych
kosztów eksploatacji pojazdow uzywanych do pracy . Aby pracować muSZą dokładac z
własnych skromnych wynagrodzeń.

Wiemy, Że w Poczcie Polskiej S.A. trwa obecnie proces wartościowania stanowisk pracy,
który ma się zakończyc do końca br. Efektem wartościowania będzie nowy taryfikator
kwalifikacyjny i siatka płac. Aby zmienic zasady wynagradzania trzeba będzie wyniki
warlościowania wprowadzić do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a następnie
dokonać wypowiedzeń zmieniających. Jest to więc jeszczę bardzo długa droga i nie wiadomo
kiedy całazmiana wejdzie w życie.
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Dlatego proponujemy, aby w ramach trwających negocjacji dotyczących zmian w zuzp,,

w treści zakładowego układu zbiorowego pracy dodać zapis o automatycznej

rew alo ryzacj i wyna grodzeń zasadniczych, o następ uj ącej treści :

,,Wynagrodzenie zasadnicze pracowników Spółki podlega corocznie, od dnia 1 lutego,

podwyższeniu o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych,

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu StaĘsĘcznego do dnia 31 stycznia

każdego roku w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.''

Wprowadzenie takiego zapisu zatrzyma dalsze ubozenie pocztowców i ich todzin, bo ich
wynagrodzenia nie będą tracić na waftości wskutek inflacji. Pozwoli także uniknąć sporów ze

zwlązkamt zawodowymi na tle podwyzek wynagrodzeń. Takie rczwiązania funkcjonują w

wielu renomowanych firmach działających na polskim rynku.

Biorąc pod uwagę powyzsze informujemy ,Że nie mozemy podpisać przedstawionego nam

projektu podziału funduszu wynagrodzeń osobowych w 20I2t' na jednostki organizacyjne

otaz rezeTry Spółki, poniewaz jest on niezgodny z obowtązującymi w Spółce przepisami

oraznarusza przepisy ustawy o związkach zawodowych.

ZaZarząd
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Do wiadoIności:

1. Paweł Włoch- członek Zarządu Poczfy Polskiej S.A.- przedstawiciel pracowników

2. Halirra Bąk- członek Rady Nadzorczej- przedstawiciel pracowników

3 . Adam Warpas- członek Rady Nadzo rczej - przedstawiciel pracowników
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