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ZZPracowników

Poczty Polskiej S.A. ,,Wschód''
w Zamościu

odpowiadając na pismo z dnia 27 pażdziern|ka 2015 r. oznaczone jako ,,odwołanie

od decyzji administracyjnej z dnia 21 października 2015 roku nr rej WaP-'l5506-5234-

2912015", w ktÓrym kwestionuje Pan stanowisko okręgowego lnspektora Pracy w

Warszawie dotyczące postępowania wyjaśniającego W związku ze złożonym

zastzeŻeniem do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla PracownikÓw Poczty

Polskiej S.A, Departament Prawny wyjaŚnia, co następuje'

Jak wynika z dokumentacji zgromadzonej w sprawie, w dniu 1 lipca 2015 r. do

Ęestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w okręgowym lnspektoracie Pracy w

Warszawie pod numerem U-MCCLXXVIl wpisano Ukbd Zbiorowy Pracy dla Pracowników

Poczty Polskiej S'A, zawańy w dniu '18 marca 2015 r.

W dniu 14lipca 2015 r. do okręgowego lnspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęły

zastrzeŻenia Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,,Wschód" z

siedzibą w Zamościu, w których wskazano, ze zUzP został zawarty z naruszeniem

przepisów o zawieraniu układÓw zbiorowych pracy (m.in. brak umocowania dla

przedstawicieli organizaĄi związkowych do podpisania układu, ,,ponieważ zgody organów

statutowych tych organizacji były wydane do innej wersji układu zbiorowego niz ta, która

została podpisana w dniu 18 marca'', pozbawienie organizacji związkowej ,,moŻliwości

udziału w dalszych rokowaniach'' i ,,zajęcia stanowiska do ostatecznejwersji układu'')'

Z uwagi na wniesione zastrzeŻenia _ działĄąc na podstawie art. 241" S 5' k.p -

pismem z dnia 27 lipca 2015 r' organ wezwał strony układu (wszystkich sygnatariuszy) do



przedstawienia dokumentÓw i złoŻenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia

zastrzeŻenia w terminie do dnia 30 września2015 r'

odnotowaÓ naleŻy również, ze w dniu 29 września2015 r. do inspektoratu wpłynął

wniosek Związku Zawodowego Kierowców i Pracowników Transpońu w Warszawie przy

Poczta Polska S.A. (uzupełniony w dniu 30 września 2015 r.) o przedłuzenie terminu do

złoŻenia wyjaśnień do dnia 14 paŹdziernika 2014 r. okręgowy lnspektor Pracy w

Warszawie przychylił się do ww. wniosku.

W dniu 30 września 2015 r. strony zUzP złoŻyły pisemne wyjaśnienia oraz

przedstawiły dokumenty dotyczące zawarcia ww. układu'

Pismem z dnia 21 paŹdziernika 2015 r. nr WaP- 15506-5234-2912015

poinformowano Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,,Wschód'' z

siedzibą w Zamościu, Że W przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym okręgowy

lnspektor Pracy w Warszawie nie stwierdził naruszenia przepisów o zawieraniu układów

zbio rowych p racy i uznał zastrzeŻenia za bezzasad ne.

W dniu 4 listopada 2015 r. do GłÓwnego lnspektoratu Pracy w Warszawie

wpłynęło Pana pismo z dnia 27 pażdziernika 2015 r., oznaczone jako ,,odwołanie od

decyzji administracyjnej z dnia 21 paŹdziernika 2015 roku nr rej WaP-15506-5234-

2912015".

odnosząc się do powyzszego, wskazaĆ naleŻy, co następuje.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy organem rejestrującym układy zakładowe

jest właściwy okręgowy inspektor pra€y (art.241" S 1 k.p.).

Tryb postępowania w sprawie rejestracji układu jest w całości uregulowany

przepisami działu jedenastego Kodeksu pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie tryĘu postępowania w sprawie rejestracji

układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych orazwzorów

klauzul rejestracyjnych i kań rejestrowych (Dz' U. Nr 34, poz. 408).

W Kodeksie pracy został również określony sposób odwołania od odmowy

rejestracji układu i wykreślenia układu z rejestru (wskazano organ, do którego wnosi się

odwołanie oraz tryb rozpoznania sprawy).

Tylko w zakresie i trybie wskazanym w przepisach pracodawca lub

organizacje anviązkowe mogą kwestionować prawidłowość działań okręgowego inspektora

pracy podejmowanych w sprawach dotyczących układów zbiorowych pracy.

Podkreślić naleŻy rÓwnież, ze przepisy te nie zawierĄą odesłania w sprawach

nieuregulowanych do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a zatem nie

ma podstaw do ich stosowania.



Skoro do postępowania w sprawie Ęestracji układow nie stosuje się przepisow

k'p.a., nie ma tez możliwości odwołania się od odmowy rejestracji układu, wykreślenia

układu z rejestru układów ani Źadnej innej czynnoŚci ( w tym - powiadomienia) dokonanej

na gruncie prawa układowego ani do organu ll instancji, ani do sądu administracyjnego.

Nie ma zatem mozliwości rozpatrzenia zastrzeŻeń w omawianym zakresie przez

Głównego lnspektora Pracy ani w trybie określonym przepisami prawa administracyjnego,

ani na podstawie przepisów prawa pracy odnoszących się do układów zbiorowych pracy.

Główny lnspektor Pracy nie jest bowiem podmiotem uprawnionym do dokonywania

weryfikacji procesu rejestracji układów zbiorowych pracy'

Niemniej jednak, w związku z Pani zastrzeŻeniami zawańymi w ww. piśmie z dnia

27 paŹdziernika 2015 r., Depańament Prawny uprzejmie informuje, co następuje.

Zgodnie z art.241lt g 5t Kodeksu pracy osoba mająca interes prawny może, W

terminie 90 dni od dnia zaĘestrowania układu (protokołu dodatkowego), wystąpic do

organu, który układ zaĘestrował, z zastrzeżeniem, Że został on zawańy z naruszeniem

przepisów o zawieraniu układow zbiorowych pracy. Przepis S 5'ww. ańykułu stanowi, iż

po otrzymaniu zastrzeŻenia organ rejestrujący wzywa strony układu do przedstawienia

dokumentów i złozenia wyjaŚnień niezbędnych do rozpatrzenia zastrzeŻenia'

Ze stanu faktycznego ustalonego W niniejszej sprawie wynika, ze czynności

organu rejestrującego dotyczące Ęestraąi zUzP nie były dotknięte uchybieniami.

Nalezy równiez podkreśliÓ, że pojęcie wydania decyzji, tj. aktu administracyjnego

będącego podstawową formą załatwiania sprawy administracyjnej, kończącego

postępowanie w danej instancji (gdy przepis prawa nakazuje załatwić określoną sprawę W

drodze decyzji), nie jest równoznaczne z pojęciem podjęcia decyzji w okreŚlonej sprawie,

które nie stanowi rozstrzygnięcia sprawy administracyjnel.

ZwaŻywszy, że - jak wyŻej wskazano - do postępowania w sprawie rejestracji

układów nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie ma

mozliwości dokonania weryfikacji rejestracji układu/protokołu na drodze postępowania

administracyjnego.

Tym samym nie jest również moŻliwe uchylenie ,,decyĄi", o której mowa w Pana

piśmie, tj. pisma z dnia 21 paŹdziernika 2015 r' informującego o uznaniu zastrzeŻeń za

bezzasadne.

odnosząc się natomiast do Pana zastrzeŻeń zgłoszonych w piśmie z dnia 10 lipca

2015 r. wskazujących m.in., że rokowania nie były protokołowane na bieząco i nie

sporządzono protokołu o zakończeniu rokowań oraz dotyczących ,,bezprawnego

wykluczenia ( ) organizacji związkowej z dalszych rokowań'' Depańament Prawny

wyjaśnia, Że ustawodawca nie określił procedury prowadzenia rokowań' wskazał
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natomiast zasady, którymi powinna kierować się kazda ze stron podczas negocjacji:

zasadę dobrej wiary oraz poszanowania słusznych interesów drugiej strony.

W doktrynie przyjmuje się, ze prowadzenie rokowań układowych w dobrej wierze

oznaczac może, iz strony wyraŻĄą wolę zawarcia porozumienia, są gotowe wysłuchaÓ

argumentów drugiej strony i w miarę mozliwości zaakceptowaÓ przedstawione przez

druga stronę propozycje oraz, gdy jest to uzasadnione, pojśó na ustępstwa' Dobra wiara

przĄawia się równiez w niewysuwaniu Żądań obiektywnie niemozliwych do spełnienia.

Poza wskazaniem omowionych reguł prowadzenia negocjacji układowych,

przepisy prawa nie określają techniki i sposobu ich prowadzenia'

Podkreślić naleŻy, że prowadzenie rokowań z naruszeniem wymienionych zasad

nie zostało obwarowane Żadną sankcją. Jezeli zatem w wyniku tych rokowań zostanie

zawarty układ, nie ma mozliwości ztej przyczyny odmowy jego rejestracji.

organ rejestrujący obowiązany jest do dokonania oceny, czy układ został zawańy

zgodnie z prawem, jednak w ramach postępowania rejestracyjnego nie jest mozliwe

ustalenie, czy strony prowadziły rokowania w dobrej wierze. Takiej oceny - na gruncie

zbiorowego prawa pracy - nie dokonuje tez sąd.

Mając na uwadze powyższe, Departament Prawny informuje, ze W opisanym

stanie faktycznym i prawnym sprawy prawidłowość dokonania czynności organu

rejestrującego może byó poddana kontroli sądu przy rozpatrywaniu indywidualnych

sporÓw ze stosunku pracy.
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okręgowy lnspektor Pracy w Warszawie


