Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy
L.dz. 011/2018

Kielce, 5 kwietnia 2018 r.

Pan
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy
Warszawa

Szanowny Panie Inspektorze,
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy odnosząc
się do pisma znak GG-240-078-11/18 z dnia 30 marca 2018r. podnosi, co następuje:
1. Pismem z dnia 20 lutego 2018r. znak GPP-87-5105-2-1/18 skierowanym do
Okręgowych Inspektorów Pracy polecił Pan wyznaczyć po jednym inspektorze dla
każdego powiatu i miasta na prawach powiatu), którzy we wszystkie niedziele objęte
zakazem handlu powinni prowadzić czynności kontrolne
2. Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Państwowej pismem z dnia 3
marca 2018r. L. dz. 008/2018 zasygnalizowała Panu, iż ustanowienie wszystkich
niedziel objętych zakazem handlu jako dni pracy dla ww. inspektorów pracy może
pozostawać w sprzeczności z art. 58 ust 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy a
praca wykonywana w przedmiotowe niedziele nie może być uznana za sytuację
wyjątkową.
3. Pismem z dnia 15 marca 2018r. znak GPP-87-0783-5-1/18 odmówił Pan słuszności
argumentom Komisji Krajowej powołując się jednocześnie na komentarz autorytetów
prawa pracy: prof. Małgorzaty Gersdorf, prof. Jacka Jagielskiego i prof. Krzysztofa
Rączki, który expressis verbis niestety potwierdzał słuszność naszego stanowiska.
4. Pismem z dnia 23 marca 2018r. znak GPP-364-5105-2-4/18 odstąpił Pan od
organizacji kontroli określonych w piśmie z dnia 20 lutego 2018r. znak GPP-87-51052-1/18.

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

Biorąc zatem pod uwagę zmianę metodyki przeprowadzania kontroli zakazu handlu w
niedziele narzuconej pismem z dnia 20 lutego 2018r. znak GPP-87-5105-2-1/18 i powrót do
wypracowanej przez ostatnie kilkadziesiąt lat i zgodnej z art. 58 ust 3 ustawy o PIP praktyki,
Komisja Krajowa ZZPPIP uznaje, iż Pańskie polecenie zawarte w piśmie z dnia 23 marca
2018r. znak GPP-364-5105-2-4/18 przywróciło stan faktyczny zgodny ze stanem prawnym.
Komisja Krajowa z uznaniem również przyjmuje Pana twierdzenia zawarte w Pana piśmie z
dnia 30 marca 2018r. znak GG-240-078-11/18 dotyczące organizowania pracy w niedziele z
zachowaniem zasad współżycia społecznego oraz w taki sposób, aby rotacja pracowników
pracujących w niedziele była w pełni zachowana i wpływała jak najmniej niekorzystne na
pozazawodową sferę pracowników. Tak propracownicze i profesjonalne podejście budzić
może tylko satysfakcję Komisji Krajowej z podjętych w tym zakresie przez naszą organizację
związkową działań.
Jednocześnie prosimy Pana Inspektora o zaprzestanie przypisywania naszym działaniom
motywacji politycznych. W tym zakresie podtrzymujemy nasze stanowisko zawarte w
oświadczeniu które zamieszczone zostało na stronie Związku Zawodowego Pracowników
PIP.
Komisja Krajowa zdziwiona jest też bezpodstawnym twierdzeniem jakoby Związek
Zawodowy Pracowników PIP sabotował postanowienia ustawy. Nigdy w żaden sposób nie
ocenialiśmy merytorycznie i formalnie regulacji w niej zawartych. Nigdy też nasz Związek nie
wypowiadał się co do celowości wprowadzenia przedmiotowego aktu prawnego. Dodatkowo
warto wskazać, że w ogromnej mierze trud kontroli prowadzonych w niedziele realizowali
inspektorzy pracy będący jednocześnie członkami naszego związku, więc nadużyciem w
naszej ocenie jest przypisywanie Związkowi zachowań określanych słowami „bunt”, i
„sabotaż”.
Kończąc chcielibyśmy wskazać, iż zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, związek
zawodowy jest organizacją niezależną i to związek zawodowy decyduje jakie dokumenty
związkowe będzie publikował na swojej stronie internetowej.

w imieniu Komisji Krajowej
Przewodniczący KK ZZ Pracowników PIP
Przemysław Róziewicz

