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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z przyjêciem planu restrukturyzacji Poczty Polskiej, w wyniku czego zostanie zlikwidowa-

nych wiele placówek i nastapi¹ zwolnienia grupowe pracowników, bardzo proszê o poinformowanie mnie:
1. Jakie s¹ przyczyny oraz uzasadnienie zaplanowanych przekszta³ceñ?
2. Czy wiadomo ju¿, ile placówek zostanie zlikwidowanych b¹dŸ przekszta³conych i ile osób straci

pracê w wyniku przeprowadzonych zmian?
3. Czy restrukturyzacja dotyczy tak¿e du¿ych miast? Jeœli tak, to w jakim zakresie zostanie przeprowadzo-

na w Radomiu, ilu pracowników mo¿e straciæ zatrudnienie i jak du¿o placówek zostanie zlikwidowanych?
Jednoczeœnie chcia³bym zwróciæ uwagê Pana Ministra na to, ¿e zaplanowane zmiany bed¹ mia³y

uci¹¿liwe konsekwencje dla klientów. Otó¿ przeprowadzona na tak szerok¹ skalê restrukturyzacja zna-
cznie ograniczy dostêp do us³ug pocztowych i wp³ynie na pogorszenie ich jakoœci. Przekszta³cenie
w agencje mo¿e skutkowaæ nieodpowiednim przeszkoleniem pracowników, co w po³¹czeniu z brakiem
wewnêtrznego aparatu kontroli uniemo¿liwi eliminacjê nieprawid³owoœci. Przecie¿ najwiêkszym atutem
Poczty Polskiej w dzisiejszym jej kszta³cie – w porównaniu do innych operatorów dzia³aj¹cych na rynku
– jest du¿a liczba sprawnie pracuj¹cych placówek, co zapewnia sta³y i ³atwy dostêp do jej us³ug. Tak
funkcjonuj¹ca i dobrze rozlokowana sieæ mog³aby staæ siê Ÿród³em dodatkowych zarobków dla Poczty
Polskiej, gdyby na przyk³ad udostêpniæ j¹ innym podmiotom œwiadcz¹cym tego rodzaju us³ugi.

Kolejnym bardzo wa¿nym problemem jest to, ¿e w wyniku przeprowadzanych zmian kilka tysiêcy
pracowników straci³o ju¿ pracê, a szykuj¹ siê kolejne zwolnienia. Dla wielu z nich, zw³aszcza z mniej-
szych miejscowoœci, ³¹czy siê to z powa¿nymi konsekwencjami – dodatkowo komplikuje i tak ju¿ trudn¹
sytuacjê na rynku pracy.

Z uwagi na uci¹¿liwe skutki przeprowadzanej restrukturyzacji oraz jej konsekwencje dla klientów i pra-
cowników Poczty Polskiej zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o szczegó³ow¹ analizê zaistnia³ej sytuacji
oraz podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobie¿enia tak licznym niedogodnoœciom i uci¹¿liwoœciom.
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