Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy
L.dz. 017/2018

Kielce, 11 kwietnia 2018 r.

Pan
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy
Warszawa

Szanowny Panie Inspektorze,
W nawiązaniu do pisma Dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Pani Ewy Dośli z
dnia 9 kwietnia 2018 nr GG-478-078-13/18, w którym wykonując Pana dyspozycję zaprasza
3 przedstawicieli związku na spotkanie uzgodnieniowe w sprawie wykorzystania funduszu
wynagrodzeń w PIP, Komisja Krajowa pyta Pana Inspektora czy spotkanie w dniu 18
kwietnia 2018 ma być w swej istocie:


jedynie spotkaniem roboczym, na którym nasz Związek może oczywiście dyskutować
merytorycznie nad przedstawionymi przez Pana propozycjami wykorzystania
funduszu płac, jednak bez możliwości ich formalnego przyjęcia lub odrzucenia z
powodów proceduralnych określonych w statucie naszego Związku, czy też



spotkania uzgodnieniowego, podczas którego nasz Związek będzie mógł dyskutować
merytorycznie nad przedstawionymi przez Pana propozycjami wykorzystania
funduszu płac z możliwością formalnego ich przyjęcia, albo ewentualnej zmiany lub
odrzucenia, które po podjęciu uchwały przez Komisję Krajową staną się oficjalnym
stanowiskiem Związku w przedmiotowej sprawie.

Biorąc po uwagę opartą na art. 1 ust. 1 i 2 w związku z art. 9 ustawy o związkach
zawodowych swobodę kształtowania swoich struktur przez związku zawodowe tworzone na
terytorium RP Statut Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w § 3
ust. 2 stanowi, że Związek jest reprezentowany przez Komisję Krajową. Podkreśla to jeszcze
dobitniej § 9 ust. 1 pkt 2 naszego Statutu wprost wskazując, że władzą związku na szczeblu
krajowym między Zjazdami Delegatów jest Komisja Krajowa. To ona w myśl § 23 ust 1 pkt 2
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Statutu kieruje bieżącą działalnością związku, a w szczególności podejmuje i realizuje
uchwały wynikające z aktualnej działalności związku. Jako zamknięte liczbowo ciało
kolegialne podejmuje uchwały zwykła większością głosów wszystkich jej członków, gdyż
Statut nie wskazuje jak w przypadku Zjazdu Delegatów wymaganego kworum albo
kwalifikowanej większości głosów.
Oczywistym jest zatem i wynika to z wieloletniej praktyki w tym zakresie opartej o § 27
Statutu, w myśl którego interpretacja jego postanowień należy do Komisji Krajowej, że aby
Komisja Krajowa podjęła wiążącą formalnie uchwałę reprezentującą stanowisko Związku
wobec osób trzecich, za tą uchwałą musi głosować większość z Komisji liczącej obecnie 7
osób.
Komisja Krajowa czeka zatem na sprecyzowanie jaki charakter ma mieć spotkanie
planowane na dzień 18 kwietnia 2018 roku, wskazując jednocześnie, że w skład Komisji
Krajowej wchodzą: Przemysław Róziewicz (OIP Kielce), Mariusz Szada-Borzyszkowski (OIP
Poznań), Karol Żbikowski (OIP Gdańsk), Krzysztof Machowicz (OIP Rzeszów), Mariusz
Nowak (OIP Katowice), Grzegorz Drobko (OIP Szczecin) i Jarosław Uhornicki (OIP
Wrocław).

w imieniu Komisji Krajowej
Przewodniczący KK ZZ Pracowników PIP
Przemysław Róziewicz
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