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Zamośc dnia27 października 2015 roku

ZwiązekZawodowy
Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,,Wschód''
ul. Kościuszki 9
22-400 Zamość

Główny Inspektor Pracy
Główny Inspektorat Pracy
Ul Barska 28130
02-315 Warszawa

za pośrednictwem
Okręgowego Inspektora Pracy
okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
Ul. Płocka 11/13
0I-231 Warszawa

Odwołanie

od decyzji administracyjnej z dnia 2t października 2015 roku Nr rej. WaP-15506-5234-
29/2015

Wnoszę niniejszym odwołanie od powyzszej decyzii okręgoweqo Inspektora Prac}' (doręczonej
nam w dniu 26.10.2015 r.) . poniewaz została ona wydana:

I) bez przeprowadzenia właściwego postępowania wyjaśntającego-zgodnego z przepisaml
k.p.a..
z naruszeniem przepisów określonych w K.p.a dotyczących terminów załatwiana
spraw,
z naruszeniem art.107 $ 1 kpa dotyczącym wymogów określonych dla decyzji
administracyjnej.

Na tej podstawie wnoszę o:

1. uch}'lenie dec}'zji w całości.
2. przekazanie sprawlz do ponowneqo rozpatrzenia organowi pierwszej instancii.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2015 roku nasza organtzacja związkowa wniosła zasttzeŻenia do
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Poczty Polskiej S.A )

zarejestrowanego w dniu 1 lipca 2015 roku, pod numerem U-MCCLXXVII.
Podstawą do wniesienia zasttzeŻenbył art. 24t '' s 5' Kodeksu Pracy.

Zgodnte ztreściąaft. I2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy w postępowaniu przed organami
Państwowej Inspekcji Pracy W sprawach nieuregulowanych w ustawie bądŹ przepisach
wydanych na jej podstawie albo w przepisach szczegolnych stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyj nego.

od dnia wniesienia zastrzeżefi nie byliśmy informowani o podjęĘchprzez oIP działaniach,
o dokonanych ustaleniach i zgromadzonych dokumentac|l przez co nie braliśmy czynnego
udziału w postępowaniu.
Postępowanie administracyjne powinno się toczyć Z poszanowaniem zasad sformułowanych
w k.p.a. (tj. w szczególności zasady przestrzegania prawa materialnego i procesowego

2)

3)



w postępowaniu - art. 7 k.p.a., zasady pogłębiania zaufania uczestników postępowania
administracyjnego do władzy publicznej _ ań. 8 k.p.u., zasady informowania stron _ art. 9 k.p.a.'
czynnego udziaŁu stron w postępowaniu - art. 10 k.p.a.' zasady przekonywania w postępowaniu
administracyjnym - art. I 1 k.p'a., szybkości postępowania _ art. I2 k.p.a.).
Żadnazww. wymienionych zasad k.p.a nie była stosowana w niniejszej sprawie.

Odpowiedź na nasze Zastrzeżenia ( decyzję administracyjną) otrrymaliśmy w dniu
26 października 2015 roku , a więc po upływie 3 miesięcy od daty złożenia Zastrzeżeń do
OIP w Warszawie.
oprócz generalnej zasaĘ mówiącej, Że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać
sprawy bez zbędnej zwłoki, afi. 35 $ 3 k.p.a stanowi, ze załatwienie sprawy wymagającej
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpió nle póŹniej niż w ciągu
miesiąca, a Sprawy szczególnie skomplikowanej - nie póŹniej niż w ciagu dwóch miesięc}' od
dnia wszczęcia postępowania. zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia
otrzymania odwołania. Te tertnit:l zostały znacznie przel<roczone.

Pismo z dnia 2l października 2015 roku Nr rej. WaP-15506-5234-29l2015 nie zawiera
wszystkich elementów okreŚlonych dla decyzji administracyjnej w art. 107 s 1 k.p.a.
Decyzjanie zaułiera
- powołania podstawy prawnej,
- uzasadnienia faktycznego i prawnegoo
_ pouczeni\ C4 i w jakim trybie służy od niej odwołanie.
Zgodnie z art. 107 $ 1 k.p.a. decyzja powinna zawierać; oznaczenie organu administracji
publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim
trybie słuzy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.
Zgodnie z art. I07 $ 3 k.p.a. uzasadnienie fakt}'czne decyzji powinno w szczegóInoŚci zawieraó
wskazanie faktów' które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł' oraz
ptzyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.
Uzasadnienie prawne stanowi wyjaśnienie podstawy prawnej decyzjt, z przytoczeniem
przepisów prawa. Słuzy temu, aby strona więdziała, dlaczego z prawnego punktu widzenia
zapadŁo takie, a nie inne rozstrzygnięcie organu.
Pouczenie o środkach zaskarŻenia decyzji określa ptzede wszystkim charakter decyzji,
wskazując czy dana decyzjajest nieostateczna czy teŻ ostateczna. Pouczenie musi informować
o terminie i trybie w jakim można dokonaó weryfikacji decyzji w toku instancji
administracyjnych, podając czy służy od decyzji odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy' a ponadto winno zawietaÓ informacje dotyczące dopuszczalności wniesienia powództwa
lub skargi do sadu administracvjnego.
Przedmiotowa decyzia nie zawiera ww. elementów przez co iest wadliwa i winna zostać
uchvlona.

Informacja zawatta w ostatnim akapicie decyzji dotyczy niedopuszczalności drogi sądowej
o ustalenie nieważności za|<Ładowego układu zbiorowego placy po jego rejestracji, a więc
odrębnego trybu postępowania sądowego, nie związanego z nintejszą sprawą i z tteścią
zgło szony ch Zastr zeżen
W tym stanie rzeczpdwołanie jest uzasadnione.
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