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Decyzja Nr 01/03/2020 

ws. wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej 

 Prezydium KM wnioskuje o niezwłoczne podpisanie z nami porozumienia  o wzroście 

wynagrodzenia zasadniczego i zakończenie  tym samym sporu zbiorowego z Solidarnością, który 

trwa już 14 miesięcy. Informujemy jednocześnie, że w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego 

zawieszamy złożenie z końcem marca wniosku o  arbitraż sądowy. Ponadto Organizacja 

Międzyzakładowa NSZZ  Solidarność  Pracowników Poczty Polskiej wnioskuje do pracodawcy o 

niezwłocznie wypłacenie dodatkowych premii w kwocie po 500 zł brutto w miesiącach marcu i 

kwietniu bieżącego roku  pracownikom, którzy pomimo panującej epidemii wykonują swoje 

czynności zawodowe w niezmienionej formie zatrudnienia na swoich stanowiskach pracy. 

Postawa pracowników Poczty Polskiej w obecnej sytuacji jest godna uznania, mimo zagrożenia 

zdrowia i życia wykonują swoją pracę, traktując ją jak służbę na rzecz kraju i społeczeństwa. 

Decyzja Nr 02/03/2020 

ws. doręczania  przesyłek pocztowych 

 W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemicznego i  

zwiększającym się z dnia na dzień zagrożeniem zdrowia i życia naszych pracowników szczególnie 

eksploatacji, którzy obok służb sanitarnych, medycznych, mundurowych znaleźli się na pierwszej 

linii i wypełniają swoje  obowiązki wobec Państwa Polskiego i społeczeństwa wnioskujemy o  

natychmiastowe wprowadzenie nadzwyczajnych środków ostrożności w celu uniknięcia, do 

niezbędnego minimum, kontaktów z klientami zarówno w bezpośredniej obsłudze na Urzędach 

Pocztowych jak również w rejonach doręczeń przez listonoszy i kurierów. Proponujemy czasowe 

zmodyfikowanie procedury doręczania przesyłek rejestrowanych i ZPO bez względu na to od 

jakiego nadawcy pochodzą. Wprowadzenie obowiązku poinformowania w sposób bezpieczny 

(telefon, domofon, rozmowa w bezpiecznej odległości) o nadejściu takiej przesyłki po czym 

umieszczenie jej z zachowaniem wszelkiej staranności w skrzynce adresata przy jednoczesnym 

dokonaniu adnotacji „wrzucono do skrzynki/data/godzina/”. Identycznej adnotacji należałoby 



dokonać na ZPO jeśli dana przesyłka takowe posiada. Pomimo podjętych już do tej pory decyzjom, 

zagrożenie zarażenia wirusem jest nadal ogromne, czego świadomość mają nie tylko instytucje 

samorządowe, urzędy skarbowe, urzędy gmin i miast ale i również sieci handlowe, które 

zachęcają do dokonywania zakupów on-line. Izolacja od obywateli w naturalny sposób wymusza 

na w/w konieczność korzystania z pośrednictwa Poczty Polskiej. Listy osób objętych nadzorem i 

przebywających w kwarantannie nie są nam udostępniane lub są nieaktualne. Miejsca 

kwarantanny nie są w żaden sposób oznakowane a informacje od samych klientów nieprawdziwe. 

Awizowanie natomiast tych przesyłek oddala co prawda konieczność kontaktu w terenie, lecz 

sprowadza zagrożenie do budynku Poczty oraz w naturalny sposób powoduje niezadowolenie 

klienta. Mamy pełną świadomość, że nie możemy pozwolić sobie na zaniechanie przyjmowania 

przesyłek, natomiast zdrowie i życie naszych pracowników jest dobrem najwyższym które 

wszelkimi dostępnymi sposobami należy chronić. Logicznym zatem się staje w tym 

nadzwyczajnym czasie wprowadzanie z naszej strony nadzwyczajnych nie stosowanych dotąd 

rozwiązań. 

Decyzja Nr 03/03/2020 

ws. przywrócenia ppup 

 Komisja Międzyzakładowa od lat wnioskuje o przywrócenie  Poczcie Polskiej statusu 

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Obecna epidemia pokazała zaniedbania zarządu i 

właściciela w trosce o pracowników PP.  Pocztowcom są stawiane wymagania większe niż wielu 

służbom, ich traktowanie jest o wiele gorsze, zarówno w sprawie bezpieczeństwa pracowników, 

jak i w kwestii wynagrodzeń. Ponownie wnioskujemy o niezwłoczne przywrócenie skutecznego 

zarządzania Firmą. Kryzys obnażył niewydolność formuły wieloosobowego zarządu w porównaniu  

z jednoosobową decyzyjnością i jasną odpowiedzialnością dyrektora generalnego. 

 

Decyzja Nr 04/03/2020 

ws. poprawy bezpieczeństwa pracownikom Poczty Polskiej 

 Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w 

czasie zagrożenia epidemicznego żąda podjęcia skuteczniejszych, natychmiastowych działań w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Poczty Polskiej. Żądamy zakupu wystarczających 

ilości środków dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych, masek zabezpieczających oraz 



przywrócenia szyb lub ekranów ochronnych na wszystkich stanowiskach obsługi klienta w 

placówkach pocztowych. 

 

Decyzja Nr 05/03/2020 

ws. dostępu do informacji o osobach objętych kwarantanną 

 Wobec informacji o nie dostarczaniu w niektórych regionach pracownikom Poczty Polskiej 

informacji o miejscach kwarantanny, żądamy od pracodawcy natychmiastowego rozwiązania tego 

problemu. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw, aby niefrasobliwość przełożonych skutkowała 

podwyższonym ryzykiem zakażenia dla pracowników.  

 

Decyzja Nr 06/03/2020 

ws. absurdalnych reklam i bezpieczeństwa pracowników 

 Żądamy natychmiastowego zaprzestania emisji reklam usług pocztowych  w czasie gdy 

premier i minister zdrowia nawołują do pozostania w domu i zakazują zgromadzeń powyżej 2 

osób. Reklamy te powodują frustracje u naszych pracowników, którzy nie posiadają wystarczającej 

ilości środków ochrony osobistej i  płynów odkażających, a klienci tworzą kolejki przed  urzędami 

pocztowymi. Sugerujemy aby środki wydawane na reklamę przeznaczyć na doposażenie 

pracowników w brakujące środki ochrony oraz dodatkowe wynagrodzenie ich w jakże 

niebezpiecznej służbie dla Polski i społeczeństwa. 
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