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Radom, dnia 21 grudnia 2011 r. 

 
 
 

Pan Jerzy Jan Jó źkowiak 
 
Prezes 
 
Poczta Polska S.A. 

 
 
 

Wniosek w sprawie oddziału rejonowego Poczty Polski ej w Radomiu 
 
 
Szanowny Panie Prezesie! 
 
W związku z wdrażaną przez Pocztę Polską S. A. reorganizacją polegającą na zmniejszeniu liczby 
oddziałów rejonowych Poczty zgłaszamy niniejszym postulat dotyczący pozostawienia oddziału 
rejonowego Poczty Polskiej w Radomiu. 
 
 Jak wynika z przekazów medialnych Poczta Polska S.A. zamierza ograniczyć liczbę dyrekcji 
rejonowych do 17. Mają mieć one swoje siedziby w miastach wojewódzkich. Wyjątkiem miałaby być 
Warszawa, gdzie swoje siedziby znalazłyby dwie dyrekcje. Jedna z nich byłaby właściwa dla 
Warszawy oraz jej okolic, druga dla pozostałego terenu województwa mazowieckiego. 
 
 W naszej ocenie dyrekcja Poczty właściwa dla województwa mazowieckiego, z wyłączeniem 
obszaru aglomeracyjnego Warszawy, powinna mieścić się w Radomiu – drugim co do wielkości 
ośrodku województwa. 
 
Za takim rozwiązaniem przemawiają zarówno argumenty ekonomiczne jak i funkcjonalne. 
 
 Po pierwsze, Poczta Polska jest właścicielem dużego obiektu biurowego w Radomiu wraz z 
zapleczem technicznym, który położony jest w centrum miasta przy dworcu kolejowym z dogodnym 
dojazdem. 
 
 Po drugie, koszty funkcjonowania dyrekcji rejonowej w Radomiu będą zdecydowanie niższe 
niż w Warszawie. Dotyczy to zarówno kosztów osobowych jak również kosztów związanych z 
bieżącym funkcjonowaniem oddziału.  
 
 Po trzecie, z informacji uzyskanych od pracowników Poczty w Radomiu wynika, że radomski 
oddział plasował się dotychczas w czołówce wśród pozostałych oddziałów rejonowych zarówno z 
terenu województwa mazowieckiego, jak również spoza niego. 
 
 Po czwarte, wymiar społeczny planowanych zmian sugeruje, że większe koszty społeczne 
poniosą pracownicy Poczty w Radomiu, którzy wskutek prowadzonej restrukturyzacji stracą pracę 
lub zostaną przesunięci do pracy w innej miejscowości. 
 
Poczta Polska S.A. w obecnej sytuacji gospodarczej Radomia i Ziemi Radomskiej pozostaje 
kluczowym pracodawcą. Likwidacja oddziału rejonowego Poczty w Radomiu spowoduje wzrost 
stopy bezrobocia, które już w tej chwili przekracza 21% i jest najwyższe (!) wśród wszystkich 
polskich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 
  
 Powyższe argumenty uzasadniają w naszej ocenie w stopniu wystarczającym możliwość 
ulokowania w Radomiu siedziby jednej z dwóch dyrekcji Poczty na terenie województwa 
mazowieckiego. 
 
 



_____________________________________________________________________________________________ 
 

STOWARZYSZENIE „KOCHAM RADOM” 
26-610 RADOM, UL. SZEROKA 7/16 

email: kochamradom@kochamradom.pl   www.kochamradom.pl 

Str 2 / 2 

 
Z ekonomicznego punktu widzenia funkcjonowanie dyrekcji Poczty w Radomiu byłoby zdecydowanie 
tańsze niż w Warszawie oraz zapobiegłoby ujemnym zmianom społecznym w Radomiu i jego 
okolicach. 
 
 Odrębnego wyartykułowania wymaga fakt, że Radom posiada dogodne położenie na 
skrzyżowaniu najważniejszych szlaków komunikacyjnych Polski (zarówno kolejowych jak i 
drogowych), a w planach jest uruchomienie cywilnego portu lotniczego. Ponadto miasto wraz z 
obszarem aglomeracyjnym posiada duży potencjał demograficzny przekraczający 320 tys. 
mieszkańców. W przyszłości może to zostać z powodzeniem wykorzystane przez Pocztę przy 
rozbudowie infrastruktury operacyjnej. Nie bez znaczenia jest fakt dostępności doświadczonych 
pracowników, którzy mogliby „od ręki” stanowić bazę kadrową postulowanego oddziału rejonowego. 
 
 Licząc na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, pozostajemy z poważaniem. 
 
 
 
 

Jakub Kluzi ński 
 
 
 
Prezes Stowarzyszenia 
„Kocham Radom” 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- Prezes Rady Ministrów, p. Donald Tusk 
- Minister Administracji i Cyfryzacji, p. Michał Boni 
- Wojewoda Mazowiecki, p. Jacek Kozłowski 
- Prezydent Miasta Radomia, p. Andrzej Kosztowniak 
- Rada Miejska w Radomiu, Przewodniczący p. Dariusz Wójcik 
- Solidarność Ziemia Radomska, Przewodniczący p. Zdzisław Maszkiewicz 
- Parlamentarzyści Ziemi Radomskiej 
- Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
- Media lokalne i centralne 


