
Uchwała Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 29 grudnia 2010r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego zmian 
organizacyjnych Urzędu Poczty Polskiej S.A. w Byczynie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.  1591 z późn.zm.)  Rada Miejska w Byczynie  uchwala,  co 
następuje :

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miejskiej w Byczynie dotyczące proponowanych zmian 
organizacyjnych Urzędu Poczty Polskiej w Byczynie stanowiące załącznik do uchwały.

§  2.  Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  do  przekazania 
stanowiska Rady Miejskiej Byczynie Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej S.A. w Katowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej 
                   w Byczynie 

     Grzegorz Kapica 



Załącznik do uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 29 grudnia 2010r.

Jesteśmy  zaniepokojeni  zmianami  obejmującymi  pracowników  służby  doręczeń 

zatrudnionych w Urzędzie Pocztowym w Byczynie i ich przeniesieniem do Urzędu Poczty  

w  Wołczynie.  Przewóz  przesyłek  pocztowych  do  Urzędu  Pocztowego  w  Wołczynie  

w  znaczący  sposób  pogorszy  warunki  pracy  listonoszy,  a  naszym  zdaniem  spowoduje 

utrudnienia  w  odbiorze  i  dostarczaniu  przesyłek  listowych  i  paczek  mieszkańców  gminy 

Byczyna. 

Kategorycznie  protestujemy  przeciwko  zamiarowi  likwidacji  Urzędu  Pocztowego  

w Byczynie,  jako urzędu kluczowego i  utworzenie  w Byczynie  filii  Urzędu Pocztowego  

w Wołczynie lub agencji  pocztowej. Takie działania są pierwszym krokiem do całkowitej 

likwidacji  poczty  w  Byczynie.  Rozumiemy  konieczność  wprowadzenia  zmian 

organizacyjnych w Poczcie Polskiej S.A., których celem jest zmniejszenie kosztów. Jednakże 

skutki  proponowanej  reorganizacji  boleśnie  odczują  mieszkańcy  naszej  gminy  (zarówno 

pracownicy, jak i klienci Urzędu Pocztowego w Byczynie).

           W nieodległej  przeszłości  zlikwidowano w gminie  Byczyna  urzędy pocztowe  

w Nasalach (46-216) oraz w Kostowie (46-225). Jednocześnie nasze liczne prośby o to, aby 

sołectwa : Jakubowice i Proślice „przypisać” do poczty w Byczynie, a nie do Wołczyna, gdyż 

znajdują się na terenie naszej gminy, spotkały się z odmową ze strony Poczty Polskiej.

Wprowadzane  obecnie  zmiany  organizacyjne,  prowadzą,  według  nas  do  likwidacji 

Urzędu Pocztowego w Byczynie.  Spowodują również utratę zaufania  mieszkańców gminy 

Byczyny do Poczty Polskiej - instytucji, która dotychczas cieszyła się wysokim społecznym 

poważaniem. Nie możemy zaakceptować powyższych zmian szczególnie, gdy w sąsiednich 

gminach (także mniejszych) takie zmiany nie mają miejsca.


