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Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew 

Dąbrowskiego 40A, 93-277 Łódź 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi Wydział IV 
Organizacyjny 

dotyczy sprawy o sygn. PO IV Ko 1053.2016 

Zawiadomienie 

o możliwości popełnienia przestępstwa 

oraz 

WNIOSEK 

o podjęcie czynności wobec Pracodawcy, Veolia Energia Łódź S.A. ul. Jadwigi Andrzejewskiej 5, 

92-550 Łódź 

w związku z czynnościami podmiotowego Pracodawcy o charakterze czynności o znamionach 
czynu zabronionego poprzez: 

1. Niewykonanie przez Pracodawcę postanowienia normatywnego z Art.8 ustawy z 23 maja 1991 r. o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55, poz. 236 ze zm. (dalej r.s.z.ust.). 

2. Nie uznanie przez Pracodawcę dyspozycji przepisu normatywnego z Art.7.1 r.s.z.ust. 
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3. Popełnienie przez podmiotowego Pracodawcy deliktu konstytucyjnego wobec dyspozycji Art. 59, ust. 2 i 
3 Konstytucji RP. 

4. Dokonanie 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. 

wnosimy o 

podjęcie czynności prokuratorskich wobec spenalizowanych i mających znamiona czynności deliktowych 
czynności Pracodawcy w zakresie nieprawidłowości przestrzegania normatywnych przepisów prawa u 
podmiotowego Pracodawcy ad casum zawiązanego z dniem 27.01.2017r. sporu zbiorowego. 

Uzasadnienie. 

Ad.l i 2 

De facto dnia 27 stycznia 2017r. podmiotowy Pracodawca otrzymał pismo (załącznik nr 1) wspólnej reprezentacji 
związków zawodowych działających w prowadzonym przez niego przedsiębiorstwie inicjujące spór zbiorowy. Pismo 
określało expressis verbis żądania postawione Pracodawcy stypizowane w Art . l r.s.z.ust. i określające termin 
oczekiwania na ich realizację (3 lutego 2017 r.). 
Podmiotowy Pracodawca odmówił uznania sporu zbiorowego twierdząc, że on nie powstał i nie wykonał 
ustawowego obowiązku niezwłocznego przystąpienia do rokowań w celu rozwiązania sporu. W piśmie z dnia 2 lutego 
2017 r. skierowanym do zakładowych organizacji związkowych (załącznik nr 2) Pracodawca oświadczył, że cyt. „ 
podniesione w nim żądania są niemożliwe do realizacji przez Pracodawcę, a co za tym idzie- nie mogą stanowić 
podstawy wszczęcia sporu zbiorowego z Pracodawcą. W związku z tym Pracodawca nie uznaje istnienia sporu 
zbiorowego". Następnie pismem z dnia 6 lutego 2017 r. (załącznik nr 3) Pracodawca formalnie odmówił podjęcia 
rokowań (wobec pisemnego żądania mu postawionego z wyznaczonym terminem). 

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, 

De iure Art.7.1 r.s.z.ust. wywiera skutek ex lege poprzez obligatoryjny, wymagany z ustawy obowiązek wykonania 
czynności obligacyjnej (czynu nakazanego, bezwzględnie wymaganego) przez podjęcie rokowań i równoczesnego 
zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy. 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). 

Resume 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 

Strona 2 z 4 



wszczęcia jest karygodne, ponieważ spór zbiorowy powstaje z mocy prawa, a wyrażony przez Pracodawcę pogląd 
prawny w tej sprawie nie ma znaczenia. Notabene stanowisko Pracodawcy kwestionujące zasadność sporu 
zbiorowego zarówno co do jego zakresu, jak i podstawy prawnej jest całkowicie nieuprawnione - czego organizacje 
związkowe dowodzą w piśmie Stanowisko w sprawie uchylania się Pracodawcy od wykonywania wypłaty 
świadczeń z ZFŚS ( załącznik nr 4). 

Pracodawca nie wykonał więc postanowień obligatywnych z Art. 8 i 7 r.s.z.ust. co stanowi 
czynność deliktową stypizowana 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. 

AD. 3 

Popełnienie przez Pracodawcę deliktu konstytucyjnego wobec dyspozycji Art. 59, ust. 2 i 3 Konstytucji RP 
wynika z faktu, że, dokonując czynu niedozwolonego uniemożliwił on na zrealizowanie się konstytucyjnego 
prawa partnerów społecznych z Art.59, ust.2 Konstytucji RP ex lege „ Związki zawodowe oraz pracodawcy i 
ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do 
zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień" oraz Art.59 ust.3 Konstytucji RP „ 3. Związkom 
zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w 
granicach określonych w ustawie. 

Ad .4 

Czynności Pracodawcy uniemożliwiają związkom zawodowym dochowania zasady irenicznego (pokojowego) 
rozwiązywania sporów zbiorowych. Niwelują możliwość wykonania ustawowego, obligatoryjnego obowiązku 
realizacji etapu przeprowadzenia sporu zbiorowego poprzez rokowania i mediacje, fakultatywnego przez 
arbitraż, lub alternatywnego prowadzenia sporu poprzez koncyliację. 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. 

Penalizacja czynu Pracodawcy z Art.26 ust.l pkt.2 r.s.z.ust. i Art. 35.1 p.pkt. 2 ustawy o związkach 
zawodowych polega na tym, że Pracodawca popełnił przestępstwo poprzez naruszenie obligatoryjnych 
obowiązków z Art.8 i Art.7.1 r.s.z.ust. - utrudnianie związkom zawodowym wykonania ich ustawowego 
uprawnienia poprzez niepodjęcie przez Pracodawcę rokowań w celu rozwiązania sporu, nieuznanie sporu 
zbiorowego, naruszenie zasad współżycia społecznego, tworzenie niepokoju społecznego i wywoływanie 
presji na pracownikach celem zmuszenia ich do określonego zachowania ( przeciwko zarządom związków 
zawodowych) poprzez zaprzestanie wypłacania pracownikom niektórych, należnych świadczeń 
pracowniczych. 

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

cyt. „ Natomiast zarówno cytowana powyżej ustawa, jak i ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(t. j . Dz. U. z 2015 r., poz. 1888) przewidują środki prawne zapobiegające naruszaniu przez pracodawcę praw 
i wolności związkowych oraz przepisów dotyczących prowadzenia sporu zbiorowego - o czym resort 
informował Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność. Obowiązujący art. 26 ust. 1 
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wprowadza odpowiedzialność karną za 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego polegające na przeszkadzaniu we wszczęciu lub w 
prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego lub nie dopełnienie obowiązków 
określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Osoba, która dopuszcza się takich 
występków, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności, nakładanych zgodnie z 
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przepisami kodeksu postępowania karnego. Może to być przedstawiciel strony sporu zbiorowego, 
kierownik zakładu pracy czy menedżer. Odpowiedzialność karną ponoszą wyłącznie osoby 
fizyczne. Polskie prawo karne nie zna odpowiedzialności przedsiębiorstw czy spółek." 

Działania Pracodawcy nie tylko stanowią czynności prawnie zabronione i spenalizowane, ale 
wywołują też wprost następstwa pokrzywdzenia pracowników w zakresie i podstawie prawa 
materialnego. Pracodawca czując się bezkarny, zapowiada pisemnie dalsze czynności 
pokrzywdzenia pracowników dla realizacji własnych, partykularnych korzyści materialnych- nie 
będąc (tak wynika z dokumentacji) w złej kondycji finansowej i braku realnego jej zagrożenia. 

Wnosząc jak w petitum nn. Zawiadomienia, prosimy o podjęcie stosownych, prawem wskazanych czynności. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia 
sprawy. 

1 Pismo do Pracodawcy inicjujące spór zbiorowy z 27 stycznia 2017 r. 
2 Pismo od Pracodawcy do związków zawodowych Ldz. 07/2017 z 02.02.2017r. o nie uznaniu wszczęcia sporu 

zbiorowego. 
3 Pismo Pracodawcy do związków zawodowych L. dz. 10/ 2017 z 06.02.2017r. o nie uznaniu sporu zbiorowego i 

odmowy podjęcia rokowań. 
«. Pismo organizacji związkowych do Pracodawcy „ Stanowisko w sprawie uchylania się Pracodawcy od 

wykonywania wypłaty świadczeń z ZFŚS. 

Do wiadomości 
1.) Prokuratura Krajowa Departament Postępowania Przygotowawczego, ul. 
Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, dotyczy sprawy o sygn. PK II K o l . 
4601.2016 

2) 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Departament Dialogu 
i Partnerstwa Społecznego ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, 
dotyczy sprawy o sygn. DDP. Vl.4321.29.2016 

Załączniki: 
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