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Szanowny Panie Inspektorze, 

Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy z 

niedowierzaniem przyjęła treść pism z dnia 21 i 22 maja 2018 o numerach odpowiednio 

GDF-385-352-1-3/18 i GDF-385-352-1-5/18 skierowanych do Okręgowych Inspektorów 

Pracy, które polecają uruchomić fundusz nagród i zobowiązują Okręgowych Inspektorów 

Pracy do wypłaty nagród pomimo braku uzgodnień w tym zakresie ze wszystkimi 

organizacjami związkowymi. 

Ze smutkiem stwierdzamy, że podjęte przez Pana działania oprócz zignorowania stanowiska 

i woli negocjacji ze strony Komisji Krajowej naszego związku, w sposób całkowity pomijają 

też skierowany do Pana przez kilkudziesięciu Delegatów Związku Zawodowego 

Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy apel wzywający Pana do dalszego prowadzenia 

uzgodnień i tym samym do wypełnienia wspólnego obowiązku wynikającego z art. 27 ust. 3 

ustawy o związkach zawodowych. Pomimo woli dalszego prowadzenia uzgodnień ze strony 

naszej organizacji związkowej podjęte przez Pana decyzje przerywają proces negocjacyjny i 

tym samym prowadzą do naruszenia powołanego wyżej przepisu.  

We wspólnej historii Naszego Urzędu i Związku Zawodowego Pracowników PIP taka 

sytuacja wystąpiła po raz pierwszy – choć w niektórych latach spotkań negocjacyjnych było 

więcej i miały burzliwy charakter, to jednak nigdy kierownictwo Urzędu nie dopuściło do 

naruszenia ustawy o związkach zawodowych. Dodać tu należy, że podejmowanie przez 

Urząd działań niezgodnych z art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych pozostaje w 

sprzeczności z wyrażanymi na zewnątrz przez Państwową Inspekcję Pracy stanowiskami : 

„Należy jednak zauważyć, że art. 30 ust. 5, określając sposób postępowania pracodawcy w 

razie nieprzedstawienia przez organizacje związkowe wspólnie uzgodnionego stanowiska, 



2 
 

KRS 0000169431 
Komisja Krajowa: Przemysław Róziewicz, Mariusz Szada-Borzyszkowski, Karol Żbikowski, Krzysztof Machowicz, Mariusz 

Nowak, Grzegorz Dropko, Jarosław Uhornicki 
Adres: ul. Barska 28/30, 02-315 WARSZAWA Tel. 604-142-628 

ogranicza możliwość podjęcia przez niego samodzielnej decyzji tylko do spraw 

wymienionych w tym przepisie. Pracodawca nie może zatem zastosować tego trybu 

postępowania w sprawach wymienionych w art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy o związkach 

zawodowych. Zważywszy, że przepis ten wymaga uzgodnienia zasad podziału środków na 

wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej z 

zakładową organizacją związkową, więc przyznaje jej w tych sprawach kompetencje o 

charakterze stanowczym, zatem pracodawca nie może ustalić zasad podziału środków na 

wynagrodzenia bez osiągnięcia w tej sprawie porozumienia z zakładowymi organizacjami 

związkowymi” (Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 

czerwca 2008r. – w ostatnim czasie potwierdzone po raz kolejny w piśmie skierowanym w 

dniu 18 kwietnia 2018r. do Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” przy Instytucie 

Pamięci Narodowej, Komisja ds. Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu). 

Z powyższego wynika, iż wobec pracodawców zewnętrznych zajmuje Pan stanowisko 

zupełnie odrębne, od tego które stosuje Pan jako pracodawca w relacjach z partnerami 

społecznymi działającymi w Państwowej Inspekcji Pracy, także pomimo istniejącej wyraźnej 

normy prawa wewnętrznego, która w § 3 ust. 3 Załącznika nr 6 do Regulaminu 

Wynagradzania Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy nakazuje wprost Głównemu 

Inspektorowi Pracy uzgadnianie kwestii podziału funduszu nagród i zasad ich przyznawania 

z komisjami krajowymi związków zawodowych działających w Państwowej Inspekcji Pracy. 

Komisja Krajowa apeluje zatem po raz kolejny do Pana, aby Pańskie działania nie naruszały 

ustawy o związkach zawodowych, przepisów prawa wewnątrzzakładowego oraz uprawnień 

Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

  
z upoważnienia Komisji Krajowej 

Związku Zawodowego Pracowników PIP 
Przemysław Róziewicz 

 
 
 
Do wiadomości: 

 Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP 


