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Skarga na decyzję  Głównego Inspektora Pracy  

w Warszawie z dnia 24 listopada 2015 r. , nr GNP-433-023-111-1/15 

 

Na podstawie art. 50 § 1 art. w zw. z art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. 

zm.) zaskarżam decyzję Głównego Inspektora Pracy  w Warszawie z dnia 24 listopada 2015 

r., nr GNP-433-023-111-1/15 zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania, określonych 

w Dziale II k.p.a ,w szczególności art. 104 § 1 i art. 107 §  k.p.a., oraz naruszenie art. 12 

ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy , wnoszę o jej uchylenie oraz o zasądzenie kosztów 

postępowania według norm przepisanych. 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 14 lipca 2015 roku nasza organizacja związkowa złożyła do Okręgowego 

Inspektora Pracy w Warszawie zastrzeżenia do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 

Pracowników Poczty Polskiej S.A , zarejestrowanego w dniu 1 lipca 2015 roku , pod 

numerem U-MCCLXXVII. Podstawą prawną do wniesienia zastrzeżeń był art. 241 
11 

§ 5
1 
 

Kodeksu Pracy.   

 

W  dniu 26 października  2015 roku otrzymaliśmy  odpowiedź od Okręgowego Inspektora 

Pracy ( pismo z dnia 21 października 2015 roku znak: WaP-15506-5234-29/2015) 

informujące nas, że  cyt. „W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie nie stwierdził naruszenia przepisów o zawieraniu 

układów zbiorowych pracy i uznał zastrzeżenia za bezzasadne”.  

 

W dniu 27 października 2015 roku złożyliśmy odwołanie od  decyzji  OIP  do Głównego 

Inspektora Pracy w Warszawie, zarzucając tej decyzji , że została ona wydana: 



1) bez przeprowadzenia właściwego postępowania wyjaśniającego-zgodnego                       

z przepisami k.p.a., 

2)  z  naruszeniem  przepisów określonych w  k.p.a  dotyczących  terminów załatwiana 

spraw, 

3) z naruszeniem  art.107 § 1 k.p.a  dotyczącym  wymogów określonych dla decyzji 

administracyjnej, 

oraz, że   

4) została wydana z naruszeniem art. 12 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 szczególnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)”. 

 Decyzja ta nie zawierała m.in.:  

- powołania podstawy prawnej, 

- uzasadnienia faktycznego  i prawnego, 

- pouczenia, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. 

 

W dniu 26 listopada 2015 r. otrzymaliśmy odpowiedź Głównego Inspektora Pracy na nasze 

odwołanie ( pismo z dnia 24 listopada 2015 roku, znak GNP-433-023-11-1/15).                           

W odpowiedzi Główny Inspektor Pracy stwierdza,  że 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 roku w sprawie 

trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru 

układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestrowych i kart rejestrowych. Główny 

Inspektor Pracy stwierdza również, że przepisy te nie zawierają odesłania w sprawach 

nieuregulowanych do Kodeksu postępowania administracyjnego, a zatem nie ma podstaw do 

ich stosowania.  

 

Z takim stanowiskiem GIP zgodzić się nie możemy, bo Kodeks pracy nie zawiera 

szczegółowych zapisów ( regulacji)  dotyczących trybu przeprowadzania postępowania 

wyjaśniającego w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń , co oznacza że w tej konkretnej sprawie  

zastosowanie ma art.12 ustawy o PIP.  Jako skarżący nie byliśmy w ogóle informowani                   

o działaniach podejmowanych przez OIP na poszczególnych etapach postępowania 

wyjaśniającego, nie otrzymywaliśmy żadnych pism informujących o wyznaczanych 

terminach,  oraz  o dokonanych ustaleniach czy zebranych w sprawie dowodach.    

 

W skarżonej odpowiedzi Główny Inspektor Pracy stwierdza ,że „ Departament Prawny 

wyjaśnia, że ustawodawca nie określił procedury prowadzenia rokowań, wskazał natomiast 

zasady, którymi powinna się kierować każda ze stron podczas negocjacji: zasadę dobrej wiary 

oraz poszanowania słusznych interesów drugiej strony.”  i „ Poza wskazaniem omówionych 

reguł prowadzenia negocjacji układowych przepisy prawa nie określają techniki i sposobu ich 

prowadzenia.” Jest to stwierdzenie nieprawdziwe  i niezgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

W zastrzeżeniach złożonych do OIP w dniu 14 lipca 2015 roku podnieśliśmy m.in.  fakt  

bezprawnego wykluczenia naszej organizacji związkowej z dalszych rokowań.                     
Wskazaliśmy na naruszenie konkretnego przepisu prawa cywilnego, a mianowicie na art. 72 

k.c . W  związku z pisemnym powiadomieniem Zarządu Poczty Polskiej S.A. przez OIP                  

w Warszawie o postanowieniach niezgodnych z prawem( pismo z dnia  17 czerwca 2015 roku  

nr rej. WaP-15544-5223-Us/41/2015), pracodawca zorganizował  w dniach 22-23 czerwca 

2015 roku kolejne spotkanie negocjacyjne , na które zaprosił tylko te organizacje związkowe 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1182654&full=1


( w liczbie 25) , które w dniu 18 marca 2015 roku podpisały zuzp. Na rokowania w tych 

dniach, w celu uzgodnienia ostatecznej treści układu zbiorowego pracy, nie zostaliśmy 

zaproszeni,  tak jak 40. innych organizacji , które przystąpiły do rokowań układowych                        

w dobrej wierze. Niezależnie od przepisów kodeksu pracy regulujących prowadzenie 

rokowań, zastosowanie miał  tutaj art.72 k.c. w zw. z art. 300 k.p , zgodnie z którym jeżeli 

strony prowadzą rokowania, to umowa ( układ) zostaje zawarta, gdy strony dojdą do 

porozumienia co do wszystkich jego postanowień, które były przedmiotem rokowań. Nie 

można uznać układu za zawarty, jeżeli w dalszym ciągu niektóre kwestie są przedmiotem 

rokowań między stronami.  

Pracodawca uzasadniał swoje działanie tym, że taki  tryb postępowania skonsultował                       

i uzgodnił z OIP w Warszawie!!!   

Art. 241
11  

§5
4 

  jednoznacznie stanowi ,że w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości  lub 

jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie jest możliwe – organ rejestrujący wykreśla układ                     

z rejestru układów.  

Już ten jeden fakt bezprawnego wykluczenia naszej organizacji związkowej z dalszych 

rokowań, wiąże się z naruszeniem naszych praw związkowych gwarantowanych                             

w Konstytucji RP ( art.59 ust.2)- „   Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje 

mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do 

zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień.”  

 

Główny Inspektor Pracy w skarżonej decyzji stwierdza o niedopuszczalności 

postępowania administracyjnego oraz o braku właściwości Sądu administracyjnego                 

w tej sprawie.   

 

Sąd administracyjny bada legalność decyzji uznaniowej, a więc jej zgodność z przepisami 

powszechnie obowiązującymi. „Sąd bada zgodność z prawem, a nie wnika w celowość 

wydania decyzji i rozstrzygnięcia sprawy w niej zawartego. Z tego względu kontrola sądowa 

takich decyzji zmierza do ustalenia, czy na podstawie przepisów prawa dopuszczalne było 

wydanie decyzji, czy organ przy jej wydaniu nie przekroczył granic uznania i czy uzasadnił 

rozstrzygnięcie dostatecznie zindywidualizowanymi przesłankami” (Wyr. NSA z 28.4.2003 

r., II SA 2486/01, niepubl.) 

Sądy administracyjne sprawują kontrolę decyzji uznaniowej pod względem:  

1) przestrzegania przepisów o postępowaniu administracyjnym,  

2) prawidłowości ustaleń faktycznych w świetle zgromadzonych dowodów, 

3) prawidłowości oceny przesłanek załatwienia sprawy,  

4) dopuszczalności stosowania danej instytucji prawnej, 

5) dokonania wyboru w ramach wyznaczonych przepisami stosowanymi w sprawie, 

6) adekwatności zastosowanego środka do okoliczności sprawy indywidualnej. 

Przepisy postępowania administracyjnego ściśle określają w jakich okolicznościach i w jakiej 

formie organ administracji może rozstrzygnąć daną sprawę indywidualną. NSA stwierdził na 

gruncie ustawy z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, że: Decyzja 

uznaniowa może być uchylona przez Naczelny Sąd Administracyjny w wypadku 



stwierdzenia, że została wydana z takim naruszeniem przepisów o postępowaniu 

administracyjnym, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy” (art. 22 ust. 2 pkt 3 

NSAU). O tego rodzaju naruszeniach można by mówić, gdy np. organ pozostawił poza 

swoimi rozważaniami argumenty podnoszone przez stronę, pominął istotne dla sprawy 

materiały dowodowe lub dokonał oceny tych materiałów wbrew zasadom logiki lub 

doświadczenia życiowego
 (
.Wyr. NSA z 9.10.2001, V SA 3316/00, Legalis.)W innym wyroku 

sąd stwierdził, że: „Decyzje o uznaniowym charakterze także podlegają sądowej kontroli 

legalności. Kontrola ta ma jednakowoż ograniczony charakter, albowiem sprowadza się do 

oceny, czy przy wydawaniu zaskarżonej decyzji naruszono przepisy postępowania 

administracyjnego i to w taki sposób, że mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy. 

Tylko stwierdzenie takiego stanu daje podstawę do uchylenia decyzji” (Wyr. NSA z 16.11. 

2000, III SA 764/00, niepubl).  

Ważnym elementem decyzji uznaniowej jest jej uzasadnienie. „Prawidłowe i zgodne                    

z wymogami określonymi w art. 107 § 3 k.p.a. uzasadnienie jest szczególnie ważne przy 

decyzjach wydawanych w oparciu o uznanie administracyjne, a zwłaszcza przy decyzjach 

negatywnych dla wnioskodawcy. Decyzje uznaniowe nie są więc zwolnione od kontroli. Sąd 

administracyjny nie może jedynie rozstrzygać merytorycznie sprawy za organ 

administracyjny, dokonywać wyboru określonego w skutku prawnym. Pozostałe elementy 

trybu dochodzenia do decyzji uznaniowej: kwestie prawidłowości postępowania 

administracyjnego w tym postępowania dowodowego czy problemu nieprzekraczania granic 

uznania administracyjnego leżą w gestii sądu administracyjnego. Organ administracyjny musi 

wykazać, że mógł podjąć rozstrzygnięcie w oparciu o decyzję uznaniową: „Uznanie 

administracyjne wymaga wskazania przesłanek korzystania z niego i fakt ten jest poddany 

kontroli NSA, podobnie jak spójność argumentacji przytoczonej w rozstrzygnięciu 

indywidualnym opartym na uznaniu administracyjnym” (Wyr. NSA 25.2. 2002 r., V SA 

1766/01, Legalis). 

Kontrola dokonywana z punktu widzenia legalności decyzji uznaniowej rozumiana jest 

szeroko w orzecznictwie- „Wydając decyzję o charakterze uznaniowym organ jest związany 

nie tylko przepisem, ale i celem ustanowionego przepisu oraz normami etycznymi”
 
(Wyr. 

NSA z 9.3. 2006 r., I OSK 1267/05, niepubl.). 

Kolejną zasadą jest zasada zaufania obywateli do państwa, która wynika z podstawowych 

przepisów art. 8 k.p.a., zobowiązującego organy administracji do prowadzenia sprawy w ten 

sposób, by pogłębiać zaufanie obywateli do organów państwa oraz świadomość i kulturę 

prawną obywateli. Dodatkowo granice uznaniu administracyjnemu wyznacza art. 7 k.p.a. 

„Oznacza to, że organ administracyjny podejmując rozstrzygnięcie powinien uwzględnić 

interes społeczny i słuszny interes obywatela” (Wyr. NSA 21.7.1998 r., II SA 506/98, 

niepubl.). W orzecznictwie można zauważyć kształtowanie się domniemania pozytywnego 

załatwienia sprawy, załatwianej w formie uznania administracyjnego. Oznacza to, iż organ 

administracji ma obowiązek pozytywnie załatwić sprawę ze względu na słuszny interes 

obywatela, jeżeli interes społeczny nie stoi temu na przeszkodzie: „Obowiązkiem organu 

załatwiającego sprawę w oparciu o uznanie administracyjne jest załatwienie sprawy zgodnie             

z żądaniem obywatela, o ile interes społeczny nie stoi temu na przeszkodzie, ani nie 



przekracza to możliwości organu wynikających z przyznanych mu uprawnień i środków. 

Można więc przyjąć, że z zasady tej wynika domniemanie pozytywnego załatwienia sprawy, 

od którego można odstąpić dopiero wówczas, gdy w uzasadnieniu decyzji wykaże się,                    

że takie załatwienie sprawy kolidowałoby z interesem społecznym lub przekraczałoby 

możliwości organu”( Wyr. NSA 19.1.2006 r., I OSK 777/05, niepubl. oraz wyr. WSA                    

w Warszawie z 20.4.2006 r., III SA/Wa 97/06, niepubl.). 

Główny Inspektor Pracy, w ostatnim akapicie skarżonej decyzji z dnia 24 listopada 2015 roku 

stwierdza - „ że w opisanym stanie faktycznym i prawnym sprawy,  prawidłowość 

dokonania czynności organu rejestrującego może być poddana kontroli sądu przy 

rozpatrywaniu indywidualnych sporów ze stosunku pracy”. Takiego stwierdzenia  nie 

można traktować jako pouczenia w rozumieniu przepisów k.p.a. Nie ma ono nic wspólnego               

z przysługującym trybem odwoławczym, a wskazana droga kontroli sądów pracy co do 

prawidłowości dokonania  czynności organu rejestrującego, jest prawnie wątpliwa. Jeżeli, 

zgodnie z opinią GIP , kontroli prawidłowości dokonania czynności organu rejestrującego 

mogą dokonywać Sądy Pracy, to tym bardziej takiej oceny może dokonać Sąd 

Administracyjny.  

 

Z tych wszystkich powodów wnoszę jak na wstępie. 

 

 

  

 

 

Załączniki: 
– odpis skargi, 

– wypis z KRS   

  

  

  

   
 


