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Szanowny Panie Inspektorze, 

W ślad za sygnałem z Komisji Okręgowej naszego Związku ze Szczecina Komisja Krajowa 

Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy zwraca się do Pana z 

prośbą o podjęcie działań w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawach: 

− ingerencji Kierownika Oddziału w Koszalinie w wewnętrzne sprawy Komisji Okręgowej 

Związku Zawodowego Pracowników PIP przy OIP Szczecin, które w ocenie Związku 

stanowi naruszenie art. 1 ustawy o związkach zawodowych, 

− prowadzenia przez Kierownika Oddziału PIP w Koszalinie wobec Przewodniczącego 

Komisji Okręgowej w Szczecinie i członka Komisji Krajowej ZZ Pracowników PIP Pana 

Grzegorza Dropko działań szykanujących związanych z jego działalnością związkową, 

− zdarzenia z udziałem starszego inspektora pracy Adrianny Michalczyk, która w 

Oddziale w Koszalinie podczas wykonywania obowiązków służbowych w dniu 26 lipca 

2018r. została doprowadzona do stanu emocjonalnego stanowiącego zagrożenie dla 

jej zdrowia, 

− naruszania przez kierownika sekcji kontroli wewnętrznej dóbr osobistych pracownika i 

członka naszego Związku Pani Adrianny Michalczyk i podważania jej kompetencji i 

dobrego imienia jako inspektora pracy i urzędnika państwowego. 

 

Uzasadnienie 

Szczegóły całego zdarzenia z dnia 26 lipca 2018 z udziałem naszego członka Pani Adrianny 

Michalczyk zostały Panu przedstawione już w przesłanym piśmie i notatce sporządzonej 

przez Przewodniczącego Komisji Okręgowej w Szczecinie (pismo do Pana wiadomości 

skierowane do Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie, załączone do niniejszego 
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pisma). O kwestiach dotyczących naruszenia dóbr osobistych i dobrego imienia członka 

naszego Związku powziął Pan z pewnością informacje z pisma pełnomocnika procesowego 

Pani Adrianny Michalczyk, które zostało skierowane do Pana i do wiadomości Komisji 

Krajowej naszego Związku. Próbę bezprawnego szykanowania Przewodniczącego Komisji 

Okręgowej w Szczecinie dokumentuje uznany za zasadny przez Okręgowego Inspektora 

Pracy wniosek Przewodniczącego Grzegorza Dropko z dnia 29 sierpnia 2018r., który także 

został załączono do niniejszego pisma.  

 

W ocenie Komisji Krajowej zdarzenia jakie miały miejsce w Oddziale w Koszalinie nie 

powinny mieć miejsca w Państwowej Inspekcji Pracy i winny być napiętnowane przez 

pracodawcę jako podmiot odpowiedzialny za prawidłowe kształtowanie zasad współżycia 

społecznego. 

Komisja Krajowa szczerze wierzy, że Pańskie stanowisko w tej sprawie, także jako działacza 

NSZZ Solidarność, będzie zbieżne ze stanowiskiem pracowników i członków związku w 

Koszalinie. Komisja Krajowa liczy na to, że podejmie Pan skuteczne działania, które: 

− doprowadzą do wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które miały miejsce w Oddziale 

Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie, 

− wyeliminują problem naruszania dóbr osobistych i łamania określonych prawem 

procedur przy kontrolach pracy pracowników podejmowanych przez zespół kontroli 

wewnętrznej oraz zatrzymają działania tego zespołu, które bezpośrednio godzącą w 

zaufanie przedsiębiorców i obywateli do inspektorów pracy jako urzędników 

państwowych, 

− zapobiegną bezprawnym ingerencjom ze strony zarządzających jednostkami PIP w 

wewnętrzne sprawy Komisji Okręgowych oraz szykanowaniu osób funkcyjnych w 

Komisjach Okręgowych naszego Związku w związku z wykonywaniem przez nich 

mandatu. 

 

Dodać tu należy, że każdy z inspektorów pracy zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji 

Pracy ma obowiązek współpracowania z organizacjami związkowymi ale nie ma prawa 

ingerowania w ich wewnętrzne sprawy lub wywierania niedopuszczalnej presji w związku z 

działaniami jakie podejmuje związek – dziwi zatem pewien dualizm przejawiający się w tym, 

że wewnątrz urzędu ta zasada nie jest przestrzegana. Komisja Krajowa nie może nie wyrazić 

sprzeciwu wobec metod zarządzania pracownikami Oddziału w Koszalinie, które już w tej 

chwili „wysłały” dwóch pracowników na zwolnienie lekarskie związane z rozstrojem zdrowia. 
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O ewentualnych działaniach jakie Pan Inspektor przedsięweźmie prosimy poinformować 

Komisję Krajową ZZ Pracowników PIP. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Krajowa 

Związku Zawodowego Pracowników PIP 

 


