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PANSTWOWA I NSPEKCJA PRACY
OKRĘCOWY lNSPEKTORAT PRACY W WARSZAWIE

Warszawa, dnia )A paZaziernika 2015 r.

Nr ę WaP-15506- 5234 - 2912015

Pan
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracown i ków
Poczty Polskiej s.A. ,,Wschód''
z siedzibą w Zamościu
ul. Kościuszki 9
22 _ 40o Zamośó

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 lipca 2015 r', okręgowy lnspektor Pracy
w Warszawie informuje, iŻ w związku ze złoŻonym w dniu 14'07 '2015 r. puez Związek

Zawodowy Pracownikow Poczty Polskiej S.A. ,,Wschod'' w Zamościu zastrzeŻeniem

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Poczty Polskiej Społka

Akcyjna, zawartego w dniu 18 marca 2015 r., zarejestrowanego w dniu 1 lipca 2015 r.

pod nr U - MCcLXXVll, strony układu zostały Wezwane do przedstawienia dokumentÓw

i złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia zastrzeŻenia. W piśmie tym' strony

układu zostały Wezwane do złoŻenia wyjaśnień i pzedstawienia dokumentów w terminie

do dnia 30 września 2015 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego okręgowy lnspektor

Pracy w Warszawie nie stwierdził naruszenia przepisow o zawieraniu układÓw zbiorowych

pracy i uznał zastrzeŻenia za bezzasadne.

Ponadto informuję, iz zgodnie zart.24111 $ 1 pkt 2 Kodeksu pracy układ podlega

wpisowi do rejestru prowadzonego dla układów zakładowych przez właściwego

okręgowego inspektora pra:y. Przed dokonaniem rejestracji układu organ rejestrujący

dokonuje analizy postanowień układu pod kątem ich zgodności z przepisami prawa

powszechnie obowiązującego' Po przeanalizowaniu treści postanowień układu

oraz złożeniu przez pracodawcę wyjaśnień, do stron ww. układu zostało wystosowane

Powiadomienie o postanowieniach układu niezgodnych z prawem w części dotyczącej

Załącznika Nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - Tabela Zaszeregowań Grup

Stanowisk w Poczcie Polskiej, Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla



Pracowników Poczty Polskiej SpÓłka Akcyjna zostały W WW. powiadomieniu wezwane

do dokonania w układzie odpowiednich zmian, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia

pod rygorem odmowy rejestracji układu.

Strony dokonały odpowiednich zmian w przedmiotowym zakładowym układzie

zbiorowym pracy, wobec powyzszego w dniu 1 lipca 2015 r' wpisano do Ęestru -
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla PracownikÓw Poczty Polskiej Spółka Akcyjna,

pod numerem Ęestrowym U - MccLXXVll.

Jednocześnie pragnę zauwaŻyć, iż zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu

Najwyzszego z dnia 23 maja 2001 r. (Ul PZP 17100, OSNP 2001, nr 23, poz.684) droga

sądowa o ustalenie niewazności zakładowego układu zbiorowego pracy po jego rejestracji

jest niedopuszczalna. Jedynie rozpatrując indywidualną sprawę z zakresu prawa pracy

sąd moze badac zgodnośÓ z prawem odpowiednich postanowień układu, a w razie

uznania ich za sprzeczne z prawem może ich nie zastosowac (np.: ań. 9 $ 4 Kodeksu

pracy).


