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Dotyczy: 

podjęcia czynności wobec Veolia Energia Łódź S.A. ul. Jadwigi Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź w 

związku z wykonywaniem bądź zaniechaniem przez podmiotowego Pracodawcę ustawowo 

nakazanych czynności w zakresie : 

1. . Podjęcia przez Pracodawcę (po jednostronnym wypowiedzeniu ZUZP) czynności z zamiarem 

wprowadzenia do obiegu prawnego wewnątrzzakładowych aktów prawnych w zakresie ustalenia porządku 

prawnego regulującego zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń, tworzenia i dystrybucji 

ZFŚS, organizacji czasu pracy i jej rozliczania, jak i innych warunków stanowiących podstawę zatrudnienia 

pracownika - mających na celu obejście ustawy ( z Art.58 K.C.). 

2. Wykonywania czynności dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przez 

odstąpienie od jego tworzenia (dokonywania odpisów) jako następstwa kwestionowania przez Pracodawcę 

wysokości odpisu na ZFŚS - bez odstąpienia za zgodą związków zawodowych od tworzenia ZFŚS bądź zmiany 

regulaminu ZFŚS, w tym zmiany ustalającej wymiar nominalny odpisu. 
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3. Zaniechania przez Pracodawcę jako administratora i zarządzającego dystrybucji środków z funduszu 

świadczeń socjalnych z zamiarem bezpośrednim pokrzywdzenia Pracowników. 

Podjęte po jednostronnym wypowiedzeniu przez Pracodawcę Veolia Energia Łódź S.A. ZUZP czynności w 
zakresie ustalenia porządku prawnego regulującego zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń, 
tworzenia i dystrybucji ZFŚS, organizacji czasu pracy i jej rozliczania, jak i innych warunków stanowiących 
podstawę zatrudnienia pracownika- wskazują w kierowanej do Pracowników i związków zawodowych 
korespondencji o bezwzględnym zamiarze „ obejścia" przepisów prawa. Podnosimy więc w sposób 
kategoryczny, źe próba obejścia przepisów prawa (Art. 58. § 1. K.C. „ Czynność prawna sprzeczna z ustawą 
albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna..." ) wywoła bezpośredni skutek uznania czynności 
prawnych Pracodawcy za nieważne i będziemy dochodzić na drodze prawnej uznania zarówno tych 
czynności, jak i następstw tych czynności (np. wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy złożonych 
pracownikom ) za czynności obarczone istotną wadą prawną, z uznaniem ich nieważności. 

W przypadku wystąpienia u Pracodawcy przesłanek do ograniczenia lub legalnego uszczuplenia uprawnień 
pracowników statuowanych przez ZUZP, wg judykatury ze strony Pracodawcy wymagałoby to zachowania 
prawem przewidzianego trybu i wskazania konkretnych okoliczności, oraz precyzyjnego zakresu ograniczenia 
wysokości lub całkowitego wstrzymania zobowiązań o charakterze roszczeniowym. Tym prawem 
przewidzianym trybem w pierwszej kolejności winny być regulacje układowe (które określał ZUZP), a więc 
przewidziane w Kodeksie Pracy czynności z Art. 241 9 (protokóły dodatkowe) lub Art. 241 2 7 K.P. (zawieszenie 
w całości lub części ZUZP). W tym kierunku Pracodawca nie podjął żadnych prawem wymaganych działań w 
celu skutecznego pozbawienia roszczeniowych praw Pracowników, a podejmując działania poprzez 
wypowiedzenie jednostronne ZUZP i braku zgody związków zawodowych na akceptację proponowanych 
przez niego nowych (znacząco gorszych) warunków zatrudnienia Pracowników - informuje Pracowników o 
przewidywanych wypowiedzeniach warunków płacy i pracy opartych na podstawie aktów prawnych nie 
będących źródłem prawa pracy, ustanowionych w sposób stanowiący obejście przepisów prawa (Art. 58 K.C). 
W ten sposób Pracodawca doprowadzi do oczywistego naruszenia porządku prawnego i wywoła następstwo 
mnogości postępowań sądowych i angażowania poprzez interwencjonizm społeczny organów państwowych. 

Wobec wymienionych obowiązków normatywnych zwracamy uwagę, że Pracodawca nie uzyskał zgody 
związków zawodowych z trybu Art. 30 ust.5 na wprowadzenie do obiegu prawnego Regulaminu 
Wynagradzania, w zakresie Regulaminu ZFŚS Pracodawca uznał obowiązywanie regulaminu stanowiącego 
treść załącznika do wypowiedzianego ZUZP nie realizując jednak dystrybucji środków z funduszu 
świadczeń socjalnych i kwestionując jego ustaloną zapisami załącznika ZUZP wysokość (wysokość 
tworzonego odpisu). W zakresie pozostałych wymienionych w Art. 30 ust. 5 i Art. 27 ust.3 Ustawy o zw. 
zaw. i kodeksie pracy wewnątrzzakładowych aktów prawnych wymagających uzgodnień ze związkami 
zawodowymi - Pracodawca nie podjął żadnych czynności normowanych ustawowo i zamierza jak widać 
dokumentacyjnie dokonać ich „ obejścia". 

Wobec powyższego podnosimy, że zamiar Pracodawcy wprowadzenia do obiegu prawneRo : 

a) regulaminów nagród i premiowania, 

b) regulaminu wynagradzania, 
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c) regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, określającego zasady tworzenia i 
przeznaczania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady i warunki korzystania 
z usług i świadczeń finansowanych z tego funduszu, 

d) regulaminu pracy, 

e) aktów prawnych dotyczących wykazu prac, o którym mowa w art. 151. 7 § 4K.P (praca w porze 
nocnej), 

f) aktów prawnych dotyczących indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2-4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

g) aktów prawnych dotyczących okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 Kodeksu 
pracy, 

w innej (w formie uchwał Zarządu spółki) niż wskazane w ustawach formie i procedurze ich tworzenia 
(dotyczących źródeł prawa pracy, bez zachowania wymogu bezwzględnego i względnego uzgadniania ich 
treści normatywnej z organizacjami związkowymi) - będą wg judykatury i doktryny nieważnymi 
czynnościami prawnymi w zakresie wywołanego skutku prawno-materialnego wobec Pracowników 
przedsiębiorstwa. Będą w tej podstawie nieważne, ponieważ naruszają przepisy konkretne ustaw, 
wskazane w pkt. 1 i 2 niniejszego pisma. Nie będą one stanowić źródeł prawa pracy, a działanie 
pozwanego stanowić będzie obejście przepisów prawa regulujących zasady i tryb ustanawiania przepisów 
wewnątrzzakładowych oraz będzie naruszało uprawnienia zakładowych związków zawodowych. 
Pomijając skutek prawno- materialny wobec Pracowników nowo-zatrudnianych, de facto takie akty 
prawne mogą być uznawane jedynie za jednostronną ofertę Pracodawcy i to wyłącznie w zakresie 
korzystniejszych (nie pogarszających) warunków zatrudnienia Pracowników. 

UZASADNIENIE 

Opierając się na: 

Art. 30 ust.5 Ustawy o związkach zawodowych 

5. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania, regulaminu 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów lub regulaminu pracy, okresu rozliczeniowego, o 
którym mowa w art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art. 151. 7 § 4 Kodeksu pracy 
lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2-4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 oraz z 2013 r. poz. 567), organizacje związkowe albo 
organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 2 4 1 2 5 a Kodeksu Pracy nie przedstawią wspólnie 
uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po 
rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. oraz 

Art. 27 ust.3 

3. Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją 
związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla Pracowników zatrudnionych w 
państwowej jednostce sfery budżetowej. 

podnosimy, że wg obowiązującego porządku prawnego istnieje : 
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1. Bezwzględny obowiązek uzgodnienia treści regulaminu ze związkami zawodowymi. 

W takim przypadku pracodawca przed wydaniem regulaminu ma bezwzględny obowiązek uzgodnienia jego 
treści ze związkami zawodowymi. 

Obowiązek ten obejmuje: 

Uzgadnianie treści regulaminów nagród i premiowania (art.27 ust.3 Ustawy o związkach zawodowych). 
Uprawnienie to może być realizowane u pracodawców, którzy nie mają obowiązku regulowania warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w regulaminach wynagradzania 
lub układach zbiorowych pracy. W innym przypadku regulamin premiowania i regulamin nagród winien 
stanowić cześć regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy. 

2. Względny obowiązek uzgodnienia treści regulaminu ze związkami zawodowymi (do upływu określonego 
terminu, lub pod warunkiem, że związki zawodowe przedstawią w określonym terminie wspólne 
stanowisko). 

W takim przypadku pracodawca przed wydaniem aktu ma obowiązek uzgodnienia jego treści ze związkami 
zawodowymi. Jednak po upływie określonego terminu, lub w przypadku gdy związki zawodowe w 
określonym terminie nie przedstawią wspólnego stanowiska pracodawca może jednostronnie określić treść 
regulaminu. 

Obowiązek ten obejmuje: 

a) Uzgadnianie treści regulaminu wynagradzania (art.77.2 Kodeksu pracy oraz art. 27 ust.3 Ustawy o 
związkach zawodowych). 

Regulamin wynagradzania powinien zostać wydany przez pracodawców zatrudniających co najmniej 
5 Pracowników nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy. Regulamin wynagradzania jest 
ustalany w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku działania u jednego 
pracodawcy więcej niż jednej organizacji związkowej, organizacje te winny przedstawić wspólnie 
uzgodnione stanowisko. Jeżeli w sprawie regulaminu wynagradzania organizacje związkowe nie 
przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tej sprawie podejmuje 
pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. 

b) Uzgadnianie treści regulaminu pracy (art.104.2 § 1 Kodeksu pracy). 

Pracodawca zatrudniający co najmniej 5 Pracowników ma obowiązek wydać regulamin pracy w 
uzgodnieniu z działającą u niego zakładową organizacją związkową. Jeżeli u danego pracodawcy 
działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, pracodawca zobowiązany jest uzgodnić 
treść regulaminu z każdą z tych organizacji. Pracodawca wydaje regulamin pracy jednostronnie tylko 
w sytuacji, gdy nie działa u niego żadna zakładowa organizacja związkowa. Przystępując do ustalania 
regulaminu pracy, pracodawca i zakładowa organizacja związkowa określają termin, w którym 
powinno nastąpić uzgodnienie jego treści. Jeżeli w terminie tym nie dojdzie do uzgodnienia 
regulaminu, pracodawca uprawniony jest do wydania aktu jednostronnie. 

c) Uzgadnianie regulaminu ZFŚS określającego zasady tworzenia i przeznaczania środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych 
z tego funduszu (art. 27 ust.l i 2 Ustawy o związkach zawodowych oraz art. 8 ust. 2 Ustawy o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). 
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Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a tym samym wydania 
regulaminu funduszu dotyczy pracodawców zatrudniających ponad 50 Pracowników. Zasady 
przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i 
warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, określa kierownik zakładu pracy 
w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli w sprawie regulaminu 
wynagradzania organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w 
terminie 30 dni, decyzje w tej sprawie podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk 
organizacji związkowych. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin 
ustala samodzielnie pracodawca. 

Przedstawione wyżej zobowiązania normatywne Pracodawca nie wykonał w żadnym zakresie, a we 
wszystkich sprawach objętych przedmiotowo wymogami normatywnymi wyżej wymienionymi - związki 
zawodowe zawsze przedstawiały jedno, wspólne stanowisko w terminie nie przekraczającym 30 dni. 
Pracodawca uznając, że nie dostrzega tego faktu, podejmuje w następstwie czynności stanowiące 
naruszenie porządku prawnego w zakresie ustalenia porządku prawnego regulującego zasady 
wynagradzania i przyznawania innych świadczeń, tworzenia i dystrybucji ZFŚS, organizacji czasu pracy i jej 
rozliczania, jak i innych warunków stanowiących podstawę zatrudnienia Pracowników. Czynności te jak 
wynika dokumentacyjnie podejmuje Pracodawca w celu wręczenia pracownikom przedsiębiorstwa 
wypowiedzeń zmieniających na podstawie jednostronnie i arbitralnie ustalonych w formie uchwały 
Zarządu zasad wynagradzania i innych świadczeń oraz regulacji statuujących warunki zatrudnienia 
wszystkich Pracowników. 

Tyle jednak, że jest to niezgodne z porządkiem prawnym, a wywołać może niewyobrażalne, 
niebezpieczne w wymiarze społecznym i materialnym następstwa dla ciągłości działania przedsiębiorstwa 
w następstwie znacznej ilości rozwiązanych w jednym czasie stosunków pracy, jak również trudnych do 
przewidzenia skutków powstałych bez wątpienia wielu procesów sądowych. 

oraz 

dokonaniem czynności spenalizowanych, a stypizowanych w Art. 35,ust. 1 pkt. 2 ustawy o związkach 
zawodowych w zbiegu z art. 26 ust. 1 pkt. 1 r.s.z.ust., w zw. z art. 11 § 2 k.k., przy przyjęciu kumulatywnej 
kwalifikacji tego czynu. 

De facto Pismem z dnia 27 stycznia 2017 r. organizacje związkowe zgłosiły wobec Pracodawcy żądania, 

zastrzegając, że ich niespełnienie oznacza wszczęcie sporu zbiorowego (Zał. nr 1). 

Przedmiot sporu zbiorowego dotyczy : 
- sporu o interes i prawa, rozumiany w jego zakresie i podstawie jako spór o realizację normatywnych 
postanowień ZUZP w zakresie objętym postanowieniami art. 31 i § 1 Regulaminu ZFŚS, Dział II Zasady 
Tworzenia ZFŚS w odniesieniu do postanowień załączników Regulaminu ZFŚS. Żądamy wykonywania 
regulacji normowanych tymi postanowieniami, statuującymi warunki zatrudnienia pracowników w zakresie 
świadczeń socjalnych. 

Expressis verbis przedstawione żądania sporu zbiorowego przedstawione zostały następująco: 
Wobec podstawy prawnej i stanu faktycznego - żądamy od Pracodawcy podjęcia czynności realizacji 
zobowiązań z art. 31ust. 1A i ust.2 ZUZP i § 1 Regulaminu ZFŚS, Dział II Zasady Tworzenia ZFŚS w odniesieniu 
do postanowień załączników Regulaminu ZFŚS, w zakresie ich normatywnych postanowień zarówno w 
zakresie wysokości odpisów na ZFŚS, jak i wypłaty należnych pracownikom świadczeń z „przepisów 
konkretnych" Regulaminu ZFŚS - bez zbędnej zwłoki. 
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Dodatkowo celem wykazania zasadności przedmiotu sporu w jego prawno materialnym zakresie i 
podstawie, strona związków zawodowych przekazała Pracodawcy „ Stanowisko w sprawie uchylania się 
Pracodawcy od wykonywania wypłaty świadczeń z ZFŚS" (Zał. nr 2). 

W dniu 3 lutego Pracodawca otrzymał od organizacji związkowych wezwanie do rokowań w przedmiocie 
sporu zbiorowego w terminie 7 lutego 2017 r. (Zał. nr 3 ). Pracodawca odpowiedział indywidualnie 
organizacjom związkowym oświadczając o nieistnieniu sporu zbiorowego i braku zasadności „ podjęcia 
jakichkolwiek" rokowań - stanowiących formalne odrzucenie zaproszenia do rokowań ( Zał. nr 4). 

W wyniku odmowy stawiennictwa Pracodawcy do rokowań w przedmiocie sporu zbiorowego, organizacje 
związkowe sporządziły Protokół rozbieżności (zał. nr 5), który przekazały Pracodawcy w dniu 7 lutego 2017 r. 
celem ustosunkowania się. Pracodawca nie przyjął ustaleń Protokółu i nie ustosunkował się do niego. Z 
uwagi na fakt, że organizacje związkowe podtrzymują swoje żądania, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych niezbędne jest przeprowadzenie kolejnego etapu w rozwiązywaniu sporu, t j . 
przeprowadzenie mediacji. 

Resume 

Czynności Pracodawcy niwelują możliwość wykonania ustawowego, obligatoryjnego obowiązku realizacji 
etapów przeprowadzenia sporu zbiorowego poprzez rokowania i mediacje, fakultatywnego przez arbitraż, do 
strajku jako ratio legis. Pracodawca odebrał więc związkom zawodowym prawo wykonania ich ustawowego 
uprawnienia do prowadzenia sporów zbiorowych wykonywania - nie dając im nawet szansy do irenicznego 
ich prowadzenia w sposób zgodny z przepisami prawa. Właśnie dlatego obowiązek Pracodawcy z Art.8 
r.s.z.ust. jest bezwarunkowy i jego wykonanie nie może zależeć od jego oceny przedmiotu sporu zbiorowego. 
Niedopuszczalna jest sama czynność dokonania przez Pracodawcę wykładni sentencji pisma inicjującego spór 
zbiorowy ze skutkiem uznania jej jako causy (przyczyny prawnej) do uznania bądź podważenia zasadności 
wszczęcia sporu zbiorowego. Pracodawca nie posiada atrybutu, który upoważniłby go do wykonywania 
wykładni operatywnej, przypisanej sądownictwu. Stanowisko Pracodawcy stanowiące, że żądanie zawarte w 
przedmiocie sporu zbiorowego jest niedopuszczalne, a odmowa jego realizacji przez Pracodawcę nie 
spowoduje jego wszczęcia jest karygodne, ponieważ spór zbiorowy powstaje z mocy prawa, a wyrażony 
przez Pracodawcę pogląd prawny w tej sprawie nie ma znaczenia. Odmowa zaspokojenia wszystkich 
zgłoszonych żądań lub ich części powoduje, że materializuje się warunek, od którego art. 7 ust. 1 ustawy 
uzależnia początek sporu zbiorowego. Spór powstaje zatem z mocy prawa, a wyrażony przez zarząd 
pracodawcy pogląd prawny w tej sprawie nie ma znaczeniat za A.M. Świątkowskim. Zbiorowe Prawo Pracy 
Komentarz pod redakcją J. Wratnego i K. Walczaka wyd. CH BECK Warszawa 2009, s.328). 

Zwracamy uwagę, że obowiązek Pracodawcy z Art. 7.1 i Art. 8 r.s.z.ust. jest bezwarunkowy i jego wykonanie 
nie może zależeć od jego oceny przedmiotu sporu zbiorowego. Ustawodawca nie dał takiego uprawnienia 
ustawowego pracodawcy (zapisy art.8 i 7 r.s.z.ust. mają charakter ustrojowy, nie są więc dyspozytywne, z 
zastrzeżeniem bądź warunkiem i nie przyznają stronie pracodawców uprawnienia do arbitralnego ustalania 
ważności, legalności sporu zbiorowego), a dokonywanie wykładni rozszerzającej przez pracodawcę jest 
nieuprawnione. Pracodawca nie ma zdolności prawnej do ustalania wykładni operatywnej. Narusza to 
również zasadę Lege non distinguente nec nostrum est distinguere (tam, gdzie ustawa nie rozróżnia, nie 
naszą jest rzeczą wprowadzać rozróżnienie). Spór zbiorowy powstaje z mocy prawa, a 

wyrażony przez Pracodawcę pogląd prawny w tej sprawie nie ma znaczenia. Obowiązek ten ma charakter 
samoistny. 
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Pracodawca nie wykonał więc postanowień obligatywnych z Art. 8 i 7 r.s.z.ust. co stanowi czynność 
deliktową stypizowaną w Art.26 ust.l pkt. l i 2 r.s.z.ust. i Art. 35.1 p.pkt. 2 ustawy o związkach zawodowych -
co stanowi o uznanie takich działań Pracodawcy o znamionach czynu zabronionego. 

Takie stanowisko potwierdza sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław 
Szwed w Odpowiedzi na Interpelację poselską nr 1521, Warszawa, 14-04-2016 

Wobec powyższego prosimy o podjęcie stosownych, prawem wskazanych czynności. 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
rozpatrzenia sprawy. 

Załączniki: 

2 

Zał. 
Zał. 

nr 1: Pismo do Pracodawcy inicjujące spór zbiorowy z 27 stycznia 2017 r. 
nr 2: Pismo do Pracodawcy z dnia 1 lutego 2017 r. „ Stanowisko w sprawie uchylania się 

4. 

5 

3 Zał. 
Zał. 
Zał. 

Pracodawcy od wypłaty świadczeń z ZFŚS. " 
nr 3: Pismo do Pracodawcy stanowiące wezwanie do rokowań w przedmiocie sporu zbiorowego, 
nr 4: Pismo od Pracodawcy o nie uznaniu sporu zbiorowego i odmowy podjęcia rokowań, 
nr 5: Protokół rozbieżności sporządzony przez organizacje związkowe, przekazany do Pracodawcy. 
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