
Warszawa dnia 13.12.2006 r.

POROZUMIENIE
w sprawie zakonczenia sporu zbiorowego spisane

na pOdstawieart 14 Ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych z dnia

23 maja 1991r. (Dz.U. nr 55, poz. 236 z póz. zm.)

pomiedzy:

PPUP "Poczta Polska", zwanym dalej "Pracodawca",

reprezentowanym przez Zbigniewa Niezgode - Dyrektora Generalnego

z udzialem Zastepców Dyrektora Generalnego:

Andrzeja Polakowskiego

Mariusza Wnuka

Miroslawa Jakubowskiego

a

1) Zwiazkiem Zawodowym Pracowników Poczty

reprezentowanym przez:

Slawomira Redmera

Joanne Szelag

Zofie Sloniec

Bogdana Nierzwickiego

Kazimierza Hadama

Zofie Lapot

Ryszarda Frackowiaka

Zbigniewa Warchala

Zenona Stelmasiaka

Janusza Grabowskiego

Krystyne Szczesna

Dariusza Gorczynskiego

2) NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej

reprezentowanym przez:

Marcina Zoledziewskiego

Jacka Tuszynskiego

Krzysztofa Woromieja

Dariusza Bielewicza



3) Ogólnopolskim Zwiazkiem Zawodowym Straz Pocztowa

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Fidelis

Wieslawa Gocal

Dawida Antoniaka

4) Miedzyzakladowym Wolnym Zwiazkiem Zawodowym Pracowników Poczty Polskiej

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Dobrosielskiego

5) Miedzyzakladowa Komisja Zwiazku Zawodowego "KONTRA" Pracowników Poczty

Regionu Dolnoslaskiego

reprezentowana przez:

Piotra Grzybowskiego

Slawomira Zurawskiego

6) Ogólnokrajowym Zwiazkiem Zawodowym FORUM

reprezentowanym przez:

Ryszarda Hrynkiewicza

7) Federacja Niezaleznych Samorzadnych Zwiazków Zawodowych Pracowników

Transportu Samochodowego Lacznosci w Polsce reprezentowanym przez:

Ireneusza Wojtyne

tworzacymi Miedzyzwiazkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w rozumieniu Ustawy o

rozwiazywaniu sporów zbiorowych z dnia

23 maja 1991r. (Dz.U. nr 55, poz. 236 z póz. zm.)

Strony zgodnie ustalily co nastepuje:

1. W celu zmniejszenia obciazenia praca listonoszy listowo - pienieznych Pracodawca z dniem

podpisania porozumienia rozpocznie powierzanie doreczania druków bezadresowych firmom

zewnetrznym. Proces ten zakonczy sie w ciagu 14 dni od daty podpisania porozumienia a w

wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach do konca stycznia 2007r., ale wówczas Pracodawca

przedstawi Stronie zwiazkowej odpowiednie uzasadnienie. W pierwszej kolejnosci Pracodawca

zawieral bedzie umowy zlecenia na doreczanie druków bezadresowych z pracownikami Poczty

Polskiej, którzy wyraza swoja wole podjecia tej pracy.

2. Pracodawca wprowadzi rezerwe kadrowa urlopowo-chorobowa gwarantujaca pracownikom

eksploatacji wykonywanie obowiazków w ustawowych normach czasu pracy - do dnia 15 lutego

2007r.

3. W terminie do 24 grudnia 2006r. Pracodawca przedstawi stronie zwiazkowej projekt pakietu \ lusocjalnego i podejmie negocjacje w celu jego zawarcia. Intencja stron jest podpisanie pakietu ,II
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4. Pracodawca dokona przegladu organizacji sluzb doreczen w terminie do 15 stycznia 2007r. oraz

dokona decentralizacji tam, gdzie jest to uzasadnione. Przeprowadzone analizy zostana

przedstawione stronie zwiazkowej.

5. Pracodawca zobowiaze pelnomocników pracodawcy do bezwzglednego przestrzegania przepisów

dotyczacych czasu pracy.

Pracodawca dokona do 15 stycznia 2007r.. analizy prowadzonej ewidencji czasu pracy i

zaproponuje taki sposób ewidencji, który wykluczy mozliwosc naduzyc.

6. Pracodawca proponuje, a strona zwiazkowa

do Regulaminu Pracy postanowienia nastepujacej tresci:

wyraza zgode na wprowadzenie

"Grupy zawodowe, do których stosuje sie zadaniowy czas pracy w danej jednostce organizacyjnej

okresla kierownik tej jednostki po uzyskaniu w tym zakresie zgody wszystkich zakladowych

organizacji zwiazkowych bedacych strona Regulaminu Pracy i reprezentujacych dana grupe

zawodowa." .

7. Pracodawca zobowiaze pelnomocników pracodawcy do:

- zawierania terminowych umów o prace na czas nie dluzszy, niz 2 lata,

- niewykorzystywania przerw miedzy umowami o prace w celu obchodzenia

pracy.

przepisów prawa

Obecnie obowiazujace

do powyzszych zasad.

umowy na czas okreslony zostana dostosowane

8. Pracodawca zobowiaze pelnomocników pracodawcy do:

- nie zawierania umów o prace w niepelnym wymiarze czasu pracy, jezeli nie

uzasadnione faktycznie wykonywanym przez pracownika wymiarem zadan,

jest to

zatrudniania w wymiarze pelnego etatu w

niepelnoetatowych, w przypadku wolnych miejsc pracy.

pierwszej kolejnosci pracowników

9. Pracodawca i Strona Zwiazkowa powolaja wspólna komisje celem wypracowania regul i zasad

wprowadzenia mierników obciazenia praca. Komisja przedstawi wyniki prac nie pózniej, niz do

30 kwietnia 2007r.

10. Pracodawca rozpocznie procedure przetargowa na umundurowanie dla pracowników CUK

wedlug nowego wzoru - I kwartal 2007r., zakonczenie postepowania i wyposazenie

pracowników - III kwartal 2007r.

Centralny zakup interwencyjny - realizacja I kwartal 2007r.

Zakupy niezbednych elementów umundurowania - na biezaco wg potrzeb realizowane na

szczeblu regionalnym. Pracodawca zobowiazuje sie terminowo wydawac umundurowanie.

Pracodawcazobowiazujesie terminowowydawacodziezsluzbowa,robocza i srodki ochrony \A
indywidualnej oraz przeprowadzac kompleksowa analize \' \LJ

w tych sprawach. Wyniki analizy przedstawi do dnia 31 stycznia 20~ -

~ QtU ~H ~t~
-- f~Jr



Po przeprowadzeniu analizy zostanie rozwazona mozliwosc wyplaty ekwiwalentu pienieznego

za obuwie na nowych zasadach.

11. Pracodawca zobowiazuje sie do ujednolicenia zasad wydawania posilków profilaktycznych dla

pracowników Poczty Polskiej w terminie do konca 2006r w oparciu o powszechnie obowiazujace

przepisy prawa i wyda stosowne regulacje wewnetrzne.

12. Przed komercjalizacja przedsiebiorstwa zadne z centrów nie bedzie wydzielone ze struktur

Poczty Polskiej. Pracodawca informuje, ze prowadzone prace na temat wydzielenia Centrum

Logistyki i Centrum Uslug Koncesjonowanych maja charakter studialny.

13. Pracodawca nie bedzie wyciagal konsekwencji w stosunku do pracowników protestujacych pod

warunkiem wyeliminowania zaleglosci w pracy, w tym takze w zakresie doreczania przesylek

pocztowych.

14. Strony, które jeszcze tego nie uczynily, wyrazaja wole podpisania aneksu

do Porozumienia z dnia 12 stycznia 2005r. dotyczacego mozliwosci wypowiadania warunków

placowych niektórym pracownikom, w tym natychmiastowe wypowiedzenie warunków placy

pracownikom, którzy otrzymuja wynagrodzenie wyzsze niz przewiduje ZUZP. W dniu 28

wrzesnia 2006r. aneks dotyczacy wypowiedzen zmieniajacych na okres trzech miesiecy

podpisala Organizacja Miedzyzakladowa NSZZ "Solidarnosc" Pracowników Poczty Polskiej.

15. W sprawach postulatów dotyczacych wynagrodzen ustala sie co nastepuje:

Dodatkowy wzrost plac w 2006 roku.

Pracodawca zamiast proponowanych w trakcie rokowan dodatkowych bonów towarowych

wyplaci Pracownikom dodatkowa premie w 2006 roku. Premia ta zostanie naliczona w

wysokosci 600 zl brutto na jeden etat. W wyniku tego przewidywana srednia placa w Poczcie

wzrosnie w biezacym roku o 50 zl brutto (600 zl podzielone przez 12 miesiecy) z 2584,3 zl

brutto do poziomu 2634,3 zl brutto. Wskaznik wzrostu sredniej placy wyniesie w 2006 roku 5,1

proc. i zostanie przekroczony dzieki korzystnej sytuacji przedsiebiorstwa w biezacym roku.

Premia ta zostanie wyplacona proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w wysokosci 600 zl dla

osób, których placa zasadnicza jest mniejsza anizeli 5000 zl. Pozostala z naliczenia kwota

funduszu przeznaczona zostanie na zwiekszenie funduszu premii dla CSP i CUP

proporcjonalnie do poziomu zatrudnienia w tych jednostkach.

Skutki dodatkowego wzrostu plac w 2006 roku na rok 2007.

POdstawa do ustalenia sredniego wynagrodzenia w 2007 roku jest srednia placa za rok

poprzedni. Poniewaz srednia placa za rok 2006 zostanie podwyzszona o 50 zl brutto/etat w

wyniku dodatkowej premii, o której mowa powyzej, to ta kwota w wysokosci 50 zl brutto/etat

stanowi równiez uzysk pracowników na przyszly rok 2007 i jest tzw. skutkiem przechodzacym

dodatkowych podwyzek z roku 2006.

Wzrost plac w 2007 roku. lAU
Srednia placa w 2007 roku wzrosnie o 3,4 proc. czyli o maksymalna wartosc wskaznika wzrostu \ I

plac wyznaczonego przez Rzad. Oznacza to podwyzke sredniego wynagrodzenia o 89,5
I

brutto /etat od 1 stycznia 2007r.
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Calkowityfundusz plac na 1 etat w wyniku ustalen ze sporu zbiorowego.

W wyniku niniejszych rokowan w 2007 roku w Poczcie Polskiej na podwyzke wynagrodzen

przeznaczona zostanie kwota 139,5 zl brutto na 1 etat, na co sklada sie 50 zl ze skutków

przechodzacych dodatkowej premii za 2006 i 89,5 zl w wyniku wzrostu placy o wskaznik

3,4 proc. w 2007 roku. Szczególy przedstawione zostaly w zalaczniku do niniejszego

porozumienia.

Podzial funduszu plac i zasady podwyzek dla najmniej zarabiajacych pracowników.

Zasady podzialu srodków uzyskanych na podwyzki wynagrodzen zostana ustalone w drodze

negocjacji, które przeprowadzone beda zgodnie z przepisami ustawy o negocjacyjnym systemie

ksztaltowania wynagrodzen. Strony podtrzymuja wyrazana w trakcie rokowan wole

podwyzszenia wynagrodzen najnizej zarabiajacym pracownikom Poczty Polskiej. Sposób

podzialu wzrostu przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w roku 2007 zostanie okreslony

w drodze porozumienia z przedstawicielami organizacji zwiazków zawodowych mozliwie w

najszybszym terminie, jednak nie pózniej anizeli do konca lutego 2007 roku (termin ustawowy).

Mozliwosci dalszego wzrostu wynagrodzen w 2007r.

Pracodawca deklaruje, ze w przypadku poprawy sytuacji ekonomiczno - finansowej Poczty

Polskiej w 2007 roku przedstawi propozycje, co do dalszych mozliwosci podwyzszenia

wynagrodzen.

Porozumienie sporzadzono i podpisano w Warszawie w dniu 13 grudnia 2006r o godz. 23.00

Centrum Partnerstwa Spolecznego "Dialog" im. A. Baczkowskiego.

Strona Zwiazkowa Strona Pracodawcy

3.

2.

4.



Odpowiedz Dyrekcji Generalnej na propozycje Zwiazków z dnia 13 grudnia 2006 ~

1. Podsumowanie kwot globalnych z poprzedniej propozycji Dyrekcji Generalnej (kwoty

obciazajace fundusz wynagrodzen lub porównywalne z funduszem wynagrodzen).

2. Skutki propozycji Zwiazków zaakceptowane przez Dyrekcje Generalna.

a) Istota propozycji Zwiazków:

Zamiana wyplaty swiadczen z bonów na gotówke w formie dodatkowej premii za rok

2006 w wysokosci 600 zl na 1 etat (co zwiekszy srednie wynagrodzenie w biezacym

roku o 50 zl - wyplacone w formie dodatkowej premii i stanowic bedzie skutek

przechodzacy na rok 2007, czyli pozwoli na zwiekszenie kwoty podwyzki w 2007 roku

o 50 zl).

b) Skutki globalne:

c) Wplyw na srednie wynagrodzenie(wg szacunkowego wykonania roku 2006)
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Rok 2006 Rok 2007

Wzrost funduszu Ozl 100 mln zl .,

Wyplata bonów 28,6 mln zl 28,6 mln zl

Skutki przechodzace n/d Ozl

Rok 2006 Rok 2007

Wzrost funduszu 57,2 mln zl 100 mln zl

Wyplata bonów Ozl Ozl
I

Skutki przechodzace n/d 57,2 mln zl

do bazy
UJ

Srednie wynagrodzenie w 2006 przed 2584,3 zl

wyplata dodatkowej premii

Dodatkowa sredniomiesieczna premia 50 zl

(zamiast dodatkowych bonów w 2006r.

i bonów w 2007r.)

Srednie wynagrodzenie w 2006 po 2634,3 zl

wyplacie dodatkowej premii

Wzrost sredniej placy w 2007 roku o 89,S zl

3,4 proc.(wskaznik ustalony przez

Rzad)

Srednie wynagrodzenie w 2007 roku 2723,8 zl

Róznica pomiedzy srednim

wynagrodzeniem za 2006 przed

wyplata dodatkowej premii a srednim 139,5 zl

wynagrodzeniem za rok 2007


