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Pot Skarga na czynności Inspektora Pracy mgr Joanny Bukowicz -Stolińska Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Łodzi. 

Niniejszym składamy skargę na czynności Inspektora Pracy mgr Joanny Bukowicz -Stolińska 
Okręgowego Inspektoratu Pracy (OIP) w Łodzi w sprawie Nr rej. PPRA - 09219-4601- Sw610-Sa03/18 
implikujące wyrażone w piśmie z dnia 22.06.2018 konkluzywne stanowiska naruszające przepisy prawa w 
zakresie jego stosowania i podstawy. 

Stanowisko OIP poprzez popełniony błąd w subsumcji, czyli wadliwe uznanie, że ustalony w sprawie stan 
faktyczny odpowiada hipotetycznie określonej normie prawnej stanowi de facto niebezpieczny precedens w 
stosowaniu prawa pracy. 

Zarówno pracodawca VEOLIA Energia Łódź S.A., jak i OIP przyjmujący za własne stanowisko pracodawcy 
popełnił czynności contra legem poprzez : 

1. Uznanie za dopuszczalne i skuteczne prawnie ex tunc dokonanej czynności prawnej bez wymaganych 
prawem podjęcia innych czynności prawnych je sankcjonujących, skutkujące tym samym naruszeniem 
dyspozycji art. 8 Kodeksu Pracy i zasad współżycia społecznego. 

De facto : W VEOLIA Energia Łódź S.A. najpierw utworzono nowe stanowisko pracy t j . managera ds. 
prawnych i w następstwie dnia 08.01.2018 r. nastąpiło zatrudnienie nowego pracownika - Pani A. D. na to 
stanowisko, a dopiero post factum Spółka poinformowała związki zawodowe jako stronę ZUZP o podjętych 
wcześniej czynnościach i konieczności podpisania Protokółu Dodatkowego do ZUZP. Wobec braku wstępnej 
zgody związków zawodowych na taki sposób formalizowania i petryfikowania czynności prawnych poprzez 
wprowadzania post fatum do ZUZP nowych, znacząco kosztotworczych i nadmiernie obciążających fundusz 
płac stanowisk pracy - Spółka ignorując ten fakt dokonała na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 01.02.2018 
r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółki, a w dalszej dopiero kolejności zwróciła się dnia 19.02.2018 r. 
do związków zawodowych formalnie z wezwaniem o podpisanie protokółu dodatkowego do ZUZP celem 
sankcjonowania tej czynności. 
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De iure : Takie działania Spółki stanowiły próbę konwalidacji oznaczającej uzyskanie pełni wartości prawnej 
przez czynność prawną Spółki dotkniętą wadą, celem dostosowania stanu prawnego w Spółce do 
wymaganego prawem. Czynność prawna Spółki naruszyła stan prawny i była dotknięta wadą prawną z kilku 
powodów. 

Po pierwsze, Spółka naruszyła postanowienie normatywne ZUZP wobec dyspozycji § 14 ust. 2 
„Pracownikowi powierza się określone stanowisko pracy i przyznaje kategorię zaszeregowania zgodnie z 
obowiązującym taryfikatorem pracy, stanowiącym Załącznik nr 1 do ZUZP." poprzez 
fakt, iż pracownikowi pracodawca powierzył określone stanowisko pracy nie ujęte w ZUZP oraz ustalił w 
umowie o pracę treść stosunku pracy nie podlegającą pod kwalifikowaną normę z taryfikatora pracy ZUZP. 
Ipso iure (Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017) „W sytuacji, gdy istnieje konieczność 
zatrudnienia osoby na stanowisku nieprzewidzianym dotąd w strukturze organizacyjnej zakładu pracy, należy 
strukturę tę dostosować do aktualnych potrzeb pracodawcy zgodnie z wymogami przepisów prawa (ad 
casum stosownie do art. 2419 § 1 KP w drodze protokółu dodatkowego do ZUZP - przypis redagujących 
pismo). Następnie, zgodnie z zasadami wynagradzania obowiązującymi w spółce, określić dla niego 
odpowiednie wynagrodzenie". 

Spółka postąpiła dokładnie odwrotnie przez co doprowadziła do zatrudnienia pracownika wyjętego spod 
reżimu prawnego Spółki, naruszając tym samym przepisy prawa. Ipso iure pracodawca zatrudniający co 
najmniej 50 pracowników, ustala warunki wynagradzania za pracę w układzie zbiorowym pracy (art. 771 1 
K.P.). ZUZP powinien normować 
sytuację wszystkich pracowników zatrudnionych przez danego pracodawcę z wyjątkiem zastrzeżenia 
z normy art. 241 2 6 § 2 K.P. w zw. z art. 128 § 2 pkt. 2 K.P. stanowiącym, iż ZUZP nie może określać 
warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Z 
dyrektywy art. 239 K.P. § 1 „Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez 
pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba że strony w układzie postanowią inaczej." 

ZUZP dla VEOLIA Energia Łódź S.A. nie zawiera żadnych wyłączeń czy zastrzeżeń w tym zakresie, a wykaz 
pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy przekazany organizacjom 
związkowym nie zawiera nowo wprowadzonych stanowisk pracy i imiennie przypisanych im pracowników, 
którzy mogliby być z dyspozycji art. 241 2 6 § 2 K.P. w zw. z art. 128 § 2 pkt. 2 wyłączeni spod reżimu ZUZP w 
zakresie zasad wynagradzania. 

Pracodawca mimo to ustalił tym pracownikom odrębne zasady wynagradzania - nie objęte ZUZP i tym 
samym bezwzględnie naruszył przepisy prawa. 

Ibidem Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017 „ W firmach zobowiązanych do tworzenia 
regulaminu wynagradzania wszyscy pracownicy poza wyjątkami wskazanymi wyżej powinni być objęci albo 
układem zbiorowym pracy, albo regulaminem wynagradzania. Świadczy o tym też fakt, że w odróżnieniu od 
układów zbiorowych pracy, które zgodnie z art. 239 § 1 K.p. mogą wyłączać z zakresu swojego stosowania 
określone grupy pracowników, ustawodawca nie przewidział takiej możliwości w stosunku do regulaminu 
wynagradzania. 

Wyłączenie spod obowiązywania regulaminu wynagradzania pojedynczego stanowiska jest zatem 
niedopuszczalne. Jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 12 maja 2011 r. (sygn. akt II PK 6/11, OSNP 2012/13-
14/165) z art. 24113 K.p. wynika, że: "(...) prawo płacowe (a więc jak należy przyjąć układy zbiorowe pracy 
i regulaminy wynagradzania - przypis redakcyjny) ma obowiązywać jednakowo wszystkich pracowników, 
stad przepis, że przy wprowadzeniu zmian nawet na niekorzyść nie mają zastosowania przepisy ograniczające 
dopuszczalność wypowiadania umów o prace lub innych aktów stanowiących podstawę stosunku pracy. 
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Zdanie poprzedzające in fine (podkreślenie)'oznacza dokładnie to, że stosując normę z art. 241 1 3 § 2 K.P 
obejmującą bezwzględnie wszystkich pracowników (znosi ochronę powszechną i szczególną) przy 
wprowadzaniu zmian postanowień mniej korzystnych dotyczących wynagrodzenia statuowanego aktem 
stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy - wszystkim pracownikom objętym zasadami 
wynagradzania z ZUZP pracodawca może skutecznie pogorszyć warunki wynagradzania, a tych 
pracowników „wyjętych" spod ZUZP, których zatrudnił pracodawca na nowoutworzonych stanowiskach 
pracy, a którzy to nie są pracownikami zarządzającymi zakładem pracy w imieniu pracodawcy - takie 
czynności pracodawcy nie będą obejmować. 

Jest to ewidentne naruszenie zasady niedyskryminacji w zakładzie pracy i właśnie dlatego Spółka VEOLIA 
Energia Łódź S.A. popełniła czynności contra legem - łamiąc podstawowe zasady dotyczące zatrudniania 
pracowników statuowane przez kodeks pracy. 

Tym samym ibidem Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017 „Ustalenie wynagrodzenia 
pojedynczego pracownika wbrew tym zasadom, czyli poza obowiązującą w firmie siatka płac, poza tym, że 
niezgodne z przepisami, może narazić pracodawcę na zarzut nierównego traktowania w zatrudnieniu. 
Stosownie do art. 183c § 1-3 K.p., pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową 
prace lub za prace o jednakowej wartości. 

Należy przy tym zaznaczyć, że samo wartościowanie stanowiska pracy nie sankcjonowane prawnie (ad casum 
poprzez zmiany w ZUZP) nie jest czynnością wystarczającą i ją legitymizującą. 

Dodatkowo podnosimy Mutatis mutandis Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 
października 2008 r. III PZP 1/08 - zaproponowanie pracownikowi warunków umowy o pracę indywidualnie, 
nie podlegających rygorom aktów zakładowego prawa pracy, według zasad ustalonych arbitralnie przez 
samego pracodawcę, który nie jest skrępowany w tym zakresie żadnymi przepisami nie powinno być 
akceptowane. Jest to działanie pracodawcy poza wszelką kontrolą partnerów społecznych, wywołujące 
skutek działania pracodawcy poza reżimem wewnątrzzakładowego prawa pracy. Skoro pracodawca ustala 
pracownikowi wynagrodzenie oraz świadczenia poza taryfikatorem i wykazem stanowisk odpowiadającym 
przyjętej stosownym aktem konstytutywnym strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, to oprócz 
naruszenia wprost dyspozycji Art. 771 K.P. można wysunąć zarzut, iż dopuszczenie jego arbitralnych czynności 
w postaci wprowadzenia indywidualnemu pracownikowi warunków pracy i płacy poza regulacjami ZUZP 
łączy się z zaproponowaniem nowych warunków zatrudnienia poza kontrolą co do jej zasadności w 
rozumieniu art. 45 § 1 K.P." 

Potwierdzeniem zarówno zasadności obaw związków zawodowych, jak i ignorowania przez Spółkę 
normowanych zasad stosowania prawa była kolejna czynność deliktowa Spółki dotycząca utworzenia z 
dniem 01.10.2018 r. następnego, nowego stanowiska pracy - Zastępcy Dyrektora Operacyjnego. 
Potwierdziło to, iż precedens dotyczący utworzenia nowego stanowiska pracy poza ZUZP z 08.01.2018 r. 
stał się już nieprawną, autokratyczną zasadą pracodawcy. 

Spółka podnosi a OIP przyjmuje za swoje, że „ W toku kontroli ustalono, że w ocenie spółki działanie takie nie 
wpływa jednak na ważność decyzji Spółki o utworzeniu tego stanowiska pracy, ponieważ utworzenie nowego 
stanowiska w Spółce jest decyzją o charakterze administracyjnym i biznesowym, a brak współdziałania 
związków zawodowych ze Spółką nie może prowadzić od sytuacji, w której Spółka jest ograniczona w 
podejmowaniu decyzji dotyczących wewnętrznych spraw Spółki, w tym sposobu organizacji pracy. W 
szczególności Spółka nie mogła dopuścić do sytuacji, w której związki zawodowe ograniczałyby możliwość jej 
działania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników, którzy w ocenie 
Zarządu Spółki są niezbędni do prowadzenia takiej działalności." 
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Takie działanie Spółki oraz OIP stanowi nie tylko naruszenie art. 20 Konstytucji RP, zasad partycypacji 
pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ale w szczególności stanowi działanie na szkodę 
pracowników z uwagi na znaczące ograniczenie funduszu płac w zakresie kwoty funduszu dotychczas na nich 
przypisanej i nie zwiększonej przez Spółkę wobec utworzenia nowych, bardzo kosztotworczych stanowisk 
pracy. Związki zawodowe nie legitymizując takich czynności pracodawcy uznają, że o ile Spółka wprowadza 
nowe stanowiska pracy poza ZUZP, to wynagrodzenia z tego tytułu powinny być do czasu uregulowania 
takiego stanu w ZUZP pokrywane ze środków obrotowych Spółki, o ile nie zwiększy ona w proporcjonalnej 
części fundusz płac. 

Na podstawie materiałów przekazanych Zakładowym Organizacjom Związkowym w dniu 09 kwietnia oraz 
dodatkowych informacji umieszczonych w piśmie w dniu 26 kwietnia 2018, związki zawodowe przedstawiły 
Spółce następujące stanowisko w sprawie zmian organizacyjnych, planowanych do wprowadzenia z dniem 
01.07.2018 roku. 

„Pracodawca tworząc nowe stanowisko pracy Dyrektora Projektu ZIT, uzasadnia potrzebę stworzenia 
nowego stanowiska cyt.: „koniecznością umożliwienia zajmującej się tym osobie całkowitego zaangażowania 
w prowadzenie projektu". W ocenie związków zawodowych jest to stworzenie wysoko opłacanego 
stanowiska nie ujętego w ZUZP a przeznaczonego tylko do jednego, celowego zadania. Biorąc pod uwagę 
długofalowość procesu zarządzania i brak symetrii w zakresie kontrybucji i dystrybucji dóbr przedsiębiorstwa 
w odniesieniu do jego profilu gospodarczego - jest to naszym zdaniem niezasadne. W kontekście 
stosowanego dotychczas przez Pracodawcę permanentnego obciążania pracowników dodatkowymi 
obowiązkami pracowniczymi bez żadnej gratyfikacji, poprzez dokładanie im coraz większej ilości obowiązków 
za tą samą płacę - budzi to wśród załogi poczucie zarówno niesprawiedliwości społecznej w odniesieniu do 
nadużycia prawa podmiotowego, jak i naruszania przepisów prawa pracy." 

Nieprawdziwy jest więc zarzut Spółki potwierdzany przez OIP o braku racjonalnego uzasadnienia związków 
zawodowych przy odmowie podjęcia czynności podpisania Protokółu Dodatkowego do ZUZP na arbitralnie 
ustalonych przez pracodawcę warunkach. 

2. Wystąpienie po stronie Pracodawcy czynności deliktowych spenalizowanych w Art.19 pkt.4) 
Ustawy o Radach Pracowników poprzez zaniechanie dokonania obligatoryjnych obowiązków 
statuowanych przez Art. 14 w zw. z Art. 13 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy. 

Według ustaleń OIP w VEOLIA Energia Łódź SA ustawowy obowiązek w zakresie informowania 
pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji z dyrektywy ustawy zrealizowany został poprzez zawarcie 
Porozumienia o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, jako swoisty substytut 
prawny Rady Pracowników. Ważność w rozumieniu prawnym takiego porozumienia podlegała 
bezwzględnym wymogom ustawy „ § 24 ust. 1 Przepisów ustawy nie stosuje się do pracodawców, u których 
przed dniem wejścia w życie ustawy zostało zawarte porozumienie dotyczące informowania pracowników i 
przeprowadzania z nimi konsultacji zapewniające warunki informowania i przeprowadzania konsultacji co 
najmniej równe określonym w ustawie oraz uwzględniające interes pracodawcy i pracowników .." 

W rozumieniu ustawy i zasad stosowania prawa oczywistym jest to, że w alternatywie rozłącznej albo stosuje 
się dyrektywy ustawy i wymogi nią nałożone, albo wypełnia się te wymogi w stopniu co najmniej równym 
poprzez realizację postanowień Porozumienia. 

Według stanowiska pokontrolnego OIP i Spółki, o ile zawarto Porozumienie to „w ocenie kontrolujących nie 
można w stosunku do Spółki stosować przepisów art. 14 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz art. 19 pkt 
4 Ustawy. OIP przyjmując za własne uznał dalej, że „Niezależnie od powyższego, w związku z utworzeniem 
stanowiska Managera ds. prawnych nie została spełniona przesłanka do takiego poinformowania, gdyż 
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utworzenie tego stanowiska nie powoduje istotnych zmian w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. 
Nie doszło zatem do naruszenia przepisów Ustawy ani Porozumienia. Czynnikiem determinującym powinność 
realizacji procedury informacyjnej regulowanej w Porozumieniu jest stopień wpływu zmian lub możliwość 
wpłynięcia na sytuację pracowników. Zmiana dotycząca jednego stanowiska nie spełnia takiej przesłanki." 

Zwracamy jednak szczególną uwagę, że jest to dalece nieuprawniona teza, ponieważ po pierwsze, precedens 
z jednym stanowiskiem stał się dla Spółki zasadą i 01.10.2018 r. zatrudniono kolejną osobę. 
Po drugie, skoro nie doszło do istotnych zmian organizacyjnych do dlaczego dokonano wobec takiej 
czynności Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółki ? 
Po trzecie, skoro nie powodowało istotnych zmian w podstawach zatrudnienia, to dlaczego Spółka domaga 
się bezwzględnie petryfikacji tych czynności w ZUZP ? 
Po czwarte skoro nie wpływają takie czynności w istotny sposób na sytuację pracowników-to czy nieprawdą 
jest, że wobec utworzenia nowych, znacząco kosztotworczych stanowisk pracy wywołują one skutek 
znaczącego ograniczania funduszu płac w zakresie jego kwoty dotychczas naliczonej i przypisanej na 
pracowników ? Naszym zdaniem stanowi to działanie na szkodę pracowników. 

Biorąc więc pod uwagę powyższe, oraz stan faktyczny, to przy tak postawionej tezie OIP z uwagi na to, że 
Pracodawca nie wykonał w żadnym zakresie obligatoryjnych czynności z Art. 14 w zw. z Art.13 ust. 1, pkt. 2 
i 3 ustawy oraz fakt, że nie wykonał też w żadnym zakresie obligatoryjnych obowiązków z postanowień 
Porozumienia - de facto OIP akceptuje takie następstwo, że pracodawca uwolnił się całkowicie od 
stosowania przepisów normatywnych ustawy. Nie można akceptować fakultatywności w stosowaniu 
Porozumienia uzależniając ją dodatkowo od pełnej uznaniowości pracodawcy, opierającego się na wyłącznie 
jego ocenie przesłanek. Porozumienie nie zawiera warunków potestatywnych i nie ma charakteru 
wolicjonalnego. Niedopuszczalne jest również stosowanie prawa przy wykorzystaniu zasady wnioskowania 
skutkującej tym, że o ile zawarto Porozumienie ale pracodawca z różnych, subiektywnych powodów nie 
wykonuje jego postanowień - to nie stosuje się ustawy w ogóle, ponieważ oznaczałoby to naruszenie 
prawnej zasady wnioskowania „a completudine", odnoszącej się do zupełności systemu prawnego. Stosując 
także argumentum a coherentia" należy z woli ustawodawcy uznawać, że ustawa nie może żadnej sytuacji 
regulować w sposób sprzeczny i musi przez to istnieć reguła pozwalająca wyłączyć jeden z dwu przepisów 
prowadzących do sprzeczności. 
Taką właśnie irracjonalną sprzeczność przyjął za uprawnioną i zasadną OIP, akceptujący stanowisko 
pracodawcy. Upraszczając, pracodawca uznaje, ze skoro nie musi stosować ustawy, to stosowanie 
Porozumienia zależne jest od jego oceny i nie musi je realizować. Jest to naszym zdaniem całkowicie 
nieuprawniona interpretacja przepisów prawa i jego stosowania. 

Resume 
Wobec braku właściwych według wymogów przepisów prawa czynności OIP i VEOLIA Energia Łódź S.A. 
wnosimy o podjęcie wszelkich wymaganych prawem czynności zmierzających do przywrócenia stanu 
zgodnego z przepisami prawa i sanujących jego stosowanie w Spółce. 

Do wiadomości: 
1. Zarząd VE0LIA Energia Łódź S.A. 
2. Rada Nadzorcza VE0LIA Energia Łódź S.A. 
3. Veolia Energia Polska S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa 

Wyrażam zgodę na przedstawienie moich danych osobowych 
jako osoby zgłaszających skargę 

92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5 
REGON 101515625, NIP 7272787928 

PRZEWODNICZĄCA 
NSZZ Pracowników 

PRZEWODNICZĄCY 
ZZ. ZAW. PRAC. RUCHU CIĄGŁEGO 

Veolia Energia Łódź S.A. 
PRZEWODNICZĄCY 
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