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Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec planowanej likwidacji Centrum Poczty ORJ w Radomiu, w jednym 
z największych miast Mazowsza! Decyzja ta jest bezzasadna, niekorzystna dla miasta i jego mieszkańców, 
ale również, jak zauważają związkowcy, niekorzystna dla proponowanej strategii Poczty Polskiej na lata 
2012–2015. 

Proponowane utworzenie dwóch regionów w Warszawie nie odpowiada założeniom, zgodnie z którymi 
podział ma się odbywać m.in. w oparciu o zbliżone potencjały sprzedażowe usług. Wręcz przeciwnie, jak 
podnoszą związkowcy. Utworzenie regionu w tak dużym mieście jak Radom przyczyniłoby się do ich zrów-
noważenia. Co więcej, z punktu widzenia ekonomicznego utworzenie regionu sieci w Radomiu jest znacznie 
korzystniejsze, bo tańsze w porównaniu z kosztami utrzymania takiej jednostki w Warszawie. 

Kolejnym uzasadnieniem dla utworzenia regionu w Radomiu jest fakt, że takie rozwiązanie przyczyniłoby 
się do usprawnienia działalności Poczty Polskiej SA, a zwłaszcza współpracy z prężnie rozwijającymi się 
podwarszawskimi miastami. Radom posiada doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników oraz od-
powiednie zaplecze lokalowe. W rankingach zawsze osiągał wysokie oceny. 

Ważnym czynnikiem przemawiającym przeciwko proponowanym zmianom jest fakt, że skutki tej złej de-
cyzji obciążą Radom i jego mieszkańców. Zlikwidowane zostaną miejsca pracy, zatrudnienie straci wielu 
wykwalifikowanych wieloletnich pracowników Poczty Polskiej SA. Zważywszy na duże bezrobocie w tym 
regionie oraz kryzys gospodarczy, decyzja ta pogłębi i tak już trudną sytuację. 

Wszystkie te argumenty jednoznacznie przemawiają za utworzeniem regionu sieci w Radomiu. Ze wzglę-
dów ekonomicznych, sprzedażowych oraz zbliżonego potencjału gospodarczego utworzenie dwóch regionów 
w Warszawie, z pominięciem Radomia, byłoby bezcelowe, nieuzasadnione i szkodliwe dla Poczty Pol-
skiej SA oraz mieszkańców miasta Radomia. 

Panie Ministrze, jest jeszcze czas na wycofanie się z tej złej decyzji. Wyrażam głęboką nadzieję, że te 
wszystkie obiektywne przesłanki zadecydują i w Radomiu zostanie utworzony Region Sieci Poczty Pol-
skiej SA. 

Stanisław Karczewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




