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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jestem g³êboko zaniepokojony planem likwidacji czternastu oddzia³ów regionalnych Poczty Polskiej,

a w konsekwencji przejêciem przez Dyrekcjê Generaln¹ Poczty Polskiej w Warszawie szeœædziesiêciu
dwóch mniejszych oddzia³ów rejonowych oraz czternastu wêz³ów ekspedycyjnych.

Panie Ministrze, bêdziemy œwiadkami, oprócz destabilizacji dobrze funkcjonuj¹cej struktury teryto-
rialnej, wygenerowania przez Dyrekcjê Generaln¹ Poczty Polskiej w Warszawie kilkuset nowych, kosz-
townych miejsc pracy w stolicy. Pracownicy zwolnieni w oddzia³ach zasil¹ szeregi bezrobotnych,
a ubytek miejsc zatrudnienia w takich regionach jak na przyk³ad Warmia, Mazury, Podlasie, pogorszy
i tak katastrofalne statystyki bezrobocia.

Kto na tym zyska oprócz nowo zatrudnionych za bardzo wysokie pensje w Warszawie? Czy poprawi
siê jakoœæ us³ug pocztowych œwiadczonych dzisiaj w ramach istniej¹cej struktury oddzia³ów regional-
nych? A mo¿e korzystny bêdzie rachunek kosztów zwi¹zanych z likwidacj¹ oddzia³ów regionalnych i za-
trudnieniem w dyrekcji generalnej w Warszawie nowych pracowników do obs³ugi kilkudziesiêciu
oddzia³ów rejonowych i kilkunastu wêz³ów ekspedycyjnych?

Ironizujê dlatego, ¿e wszystkie znane mi dotychczasowe przyk³ady centralizacji skoñczy³y siê koszto-
wn¹ kompromitacj¹, nie mówi¹c o spadku jakoœci us³ug. Znakomicie wyrasta³y miejsca pracy, tyle ¿e
nie w dotkniêtych bezrobociem regionach, ale w stolicy, która ma najni¿sze bezrobocie. Co wiêcej, na
samorz¹dy lokalne spad³y koszty uporania siê z bezrobociem.

Panie Ministrze, pozwoli Pan, ¿e przytoczê argumenty przemawiaj¹ce za utrzymaniem oddzia³ów re-
gionalnych centrum poczty. Oto one.

Obecnie funkcjonuje czternaœcie jednostek regionalnych, które choæ ich obszary nie pokrywaj¹ siê
z obszarami województw (dzisiaj to du¿y problem), dobrze wywi¹zuj¹ siê ze swoich zadañ. W ich sk³ad
wchodz¹ szeœædziesi¹t dwa oddzia³y rejonowe i czternaœcie wêz³ów ekspedycyjno-rozdzielczych na pra-
wach oddzia³ów rejonowych. Jeœli mielibyœmy usprawniæ istniej¹c¹ strukturê, to jedynie w taki sposób,
¿eby by³a ona zbie¿na administracyjnie ze struktur¹ instytucji wojewódzkich i pañstwowych.

Panie Ministrze, reorganizacja jedynie pionu produkcyjnego Poczty Polskiej przed maj¹c¹ nast¹piæ
do dnia 1 listopada komercjalizacj¹ Poczty Polskiej jest postrzegana jako dzia³anie niezrozumia³e i nie-
po¿¹dane ekonomiczne. Po wtóre, miejsca pracy na lokalnym rynku s¹ bardziej ekonomiczne i nie ob-
ci¹¿aj¹ bud¿etu tak jak funkcjonowanie jednostek scentralizowanych.

Centralizacja zarz¹dzania wi¹¿e siê z realnym spadkiem jakoœci œwiadczonych us³ug z uwagi na brak
koordynatora w postaci jednostki regionalnej (na przyk³ad WER, odpowiedzialny za logistykê i rozdzia³,
bêdzie dyktowa³ warunki oddzia³om rejonowym, a dzisiaj reguluje to oddzia³ regionalny), a wiêc jest to
piramidalny nonsens. Nadmierna centralizacja jednostek rejonowych i komórek obecnego szczebla re-
gionalnego, podci¹gniêcie ich pod dyrekcjê generaln¹ (a¿ siedemdziesiêciu szeœciu jednostek), spowo-
duje, ¿e niemo¿liwe bêd¹ nadzór nad nimi i koordynacja (bardzo realne zagro¿enie, którego poczta ju¿
doœwiadczy³a w swej historii). A wiêc bêdzie realna mo¿liwoœæ utraty przychodów i czeka nas brak szyb-
kiego reagowania na potrzeby rynku lokalnego.

Dalsz¹ konsekwencj¹ pomys³u centralizacji bêdzie szukanie w Warszawie przez dotychczasowych
klientów instytucjonalnych, drobne podmioty prawne, przedsiêbiorstwa regionalne oraz lokalne korpo-
racje, nowego decydenta w sprawie us³ug.

Ci¹g³e zmiany organizacyjne w Poczcie Polskiej, pojawianie siê firm konkurencyjnych, przewa¿nie
z kapita³em obcym, lub wykreowanie jedynego dostawcy us³ug pocztowych i logistycznych – wszystko to
sprawi, ¿e Poczta Polska zniknie z rynku us³ug.

I na zakoñczenie jeszcze jedna uwaga. Brak zrozumia³ej wizji przysz³oœci Poczty Polskiej w przededniu
wprowadzenia liberalizacji us³ug pocztowych w kraju dowodzi niespójnoœci inicjatyw i wyraŸnej kolizji po-
miêdzy Ministerstwem Infrastruktury a dyrektorem generalnym Poczty Polskiej. Te argumenty pozwalaj¹
domniemywaæ, ¿e oto stajemy przed takim wyborem: albo partykularne interesy wynikaj¹ce z potrzeby
chwili lub nacisków grup zainteresowania, albo zdecydowana batalia o przysz³oœæ Poczty Polskiej.

Chcê jedynie dodaæ, ¿e Poczta Polska na Warmii, Mazurach i Podlasiu jest wci¹¿ najwiêkszym praco-
dawc¹, nie wspominaj¹c o tym, ¿e s³owo „Polska” w nazwie firmy te¿ do czegoœ zobowi¹zuje.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki




