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Wniosek 

o wyznaczenie mediatora 

Organizacje związkowe Veolia Energia Łódź S.A., na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.), tworząc wspólną 
reprezentację związkową stanowiąca stronę, która zainicjowała spór zbiorowy z podmiotowym 
Pracodawcą - wnoszą o wyznaczenie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej 
mediatora z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Konieczność powołania mediatora wynika z tego, że 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. 

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). 

1 



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, tj. 
przeprowadzenie mediacji. 
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 (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. 
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 w postępowaniu subsydiarnym o wykonanie czynności z urzędu 
wskazanych w petitum wniosku i wymaganych wobec zaistnienia czynności spenalizowanych. 

Z poważaniem 

Otrzymują: 
1. Yeolia Energia Polska S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
ZZ. ZAW. PRAC. RUCHU CIĄGŁEGO 

Veolia Energia Łóctż-SA 

2. Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej, Ewa.Kleniewska@mrpips.gov.pl 

3. Centrale zwiąkowe 
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