
Protokół rozbieżności 

sporządzony wobec wezwania Pracodawcy do rokowań w dniu 7 lutego 2017r o 
godzinie 8 0 0 w przedmiocie sporu zbiorowego zainicjowanego w dniu 27 stycznia 
2017 r. wobec niespełnienia przez Pracodawcę żądań w terminie do 3 lutego 2017 
r. i odwieszonego sporu zbiorowego w dniu 4 lutego 2017 r. 

A. Żądania sporu zbiorowego: 

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. 

Uzasadnienie: 

Wobec stanowiska Veolia Łódź S.A. tekstualnie ujętego w pismach z dnia 19.01.2017 r. i 10.01.2017 r. 
organizacje związków zawodowych objęte działaniem Wspólnej Reprezentacji Związkowej (dalej WRZ), a w 
tym wszystkie reprezentatywne u podmiotowego Pracodawcy organizacje związkowe przekazały Pracodawcy 
jedno, wspólne oświadczenie, obejmujące w zakresie i podstawie prawnej sporu m.in. następujące 
stanowisko : 

1. Z trybu art.30 ust.5 Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 ze 
zm.) w zakresie Regulaminu ZFŚS i wiązanego z nim przez Pracodawcę Preliminarza - organizacje 
związków zawodowych (WRZ) niniejszym nie wyrażają zgody na przedstawiony im przez Pracodawcę 
Preliminarz ZFŚS, zmieniający derogacyjnie dotychczasowe postanowienia normatywne ZFŚS w 
zakresie wartościowym (Preliminarz wg stanowiska Pracodawcy skonstruowany miałby być w 
oparciu o niższy odpis, niż statuowany z art.31 ZUZP i § 1 Regulaminu ZFŚS, Dział II Zasady Tworzenia 
ZFŚS). 

2. Wobec podstawy prawnej i stanu faktycznego przedstawionych poniżej - żądamy od Pracodawcy 
podjęcia czynności realizacji zobowiązań z art. 31 ZUZP i Regulaminu ZFŚS w zakresie ich 
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normatywnych postanowień, i to zarówno w zakresie wysokości odpisów na ZFŚS, jak i wypłaty 
należnych pracownikom świadczeń z „przepisów konkretnych" Regulaminu ZFŚS - bez zbędnej 
zwłoki. 

3. W związku z tym, że Załączniki nr 3 i 4 do Regulaminu ZFŚS (Załącznik nr 17 do ZUZP) mają charakter 
zarówno generalny, jak i abstrakcyjny, oraz statuują wbrew twierdzeniom Pracodawcy 
skonkretyzowane świadczenia dla pracowników. 

4. Z postanowień Załączników nr 3 i 4 Regulaminu ZFŚS nie wynika, aby roszczenie pracownika o 
świadczenie z ZFŚS powstawało i było wymagalne dopiero z chwilą jego przyznania przez Komisję 
Socjalną. Wg dyspozycji Załączników nr 3 i 4 Regulaminu ZFŚS - świadczenia mają charakter 
roszczeniowy w zakresie prawa materialnego po spełnieniu warunków przyznania świadczenia wg 
norm wyznaczonych w załącznikach nr 3 i 4 Regulaminu ZFŚS ) - pracownicy, którzy złożyli formalne 
wnioski do Komisji Socjalnej wg wymogów Regulaminu ZFŚS nabywają prawo podmiotowe do 
świadczenia i może stanowić to formalne wezwanie do spełnienia świadczenia z art. 455 Kodeksu 
Cywilnego. 

5. W przypadku niezastosowania się Pracodawcy wobec wezwania z pkt. 4 - po stronie pracowniczej 
powstaną roszczenia z art. 471 Kodeksu Cywilnego. 

6. Dodatkowo informujemy, że wobec zaistnienia sytuacji stypizowanej w art. 282 § 1 K.P. „Kto, wbrew 
obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia 
przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny 
pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża.. " - podlega 
karze grzywny od 1000 do 30000zł." -

- podejmiemy wszelkie prawem wskazane czynności celem egzekwowania w/w sankcji. 
I. Ustawa o związkach zawodowych stanowi, że ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, 
ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. Ustalenie zasad 
wykorzystania w tym podział środków na poszczególne cele i rodzaje działalności powinien być określony w 
regulaminie i nie obejmują one planu finansowego ZFŚS. 

Plan finansowy funduszu jest dokumentem wtórnym, powinien być konstruowany z uwzględnieniem tego, 
o czym przesądzono już w regulaminie. Plan finansowy nie podlega uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi ponieważ nie ustala taki obowiązek dyrektywnie Ustawa o związkach zawodowych, Ustawa 
o ZFŚS, ani nie reguluje ten obowiązek Regulamin ZFŚS statuowany przez ZUZP. 

Stanowisko Pracodawcy wyrażone w piśmie z dnia 10.01.2017 r. cyt. „ Skutek w postaci zmniejszenia odpisu 
nastąpił wraz z zakończeniem obowiązywania ZUZP. Postanowienia ZUZP dotyczące wysokości odpisu na 
fundusz nie wymaga zmiany indywidualnych warunków zatrudnienia Pracowników, jako że jest to kwestia 
zbiorowa, niewchodząca do indywidualnych warunków zatrudnienia." 
Jest to błędna i niezgodna z przepisami prawa podstawa stosowania prawa, ponieważ 
Według Sądu Najwyższego (Mutatis mutandis Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2011 r., II PK 165/10) 
cyt. „ Z zagadnień pozapłacowych układ zbiorowy pracy normuje również problematykę czasu pracy, 
urlopów wypoczynkowych, odpowiedzialności materialnej Pracowników, ochrony pracy kobiet, rozwiązania 
stosunku pracy itp. Normatywny charakter mają także postanowienia układu określające inne kwestie, niż 
treść stosunku pracy, chodzi tutaj o uprawnienia pracownika jako członka załogi, jego rodziny, emerytów i 
świadczeń socjalnych (K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz bieżący do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, System Informacji Prawnej LEX 2010, komentarz do art. 240 ). 
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- Postanowienia ZUZP dotyczące świadczeń socjalnych są normatywne i „ przenikają" do treści stosunku 
pracy Pracowników ustalając prawa i obowiązki stron umowy o pracę wobec dyspozycji z art. 241 1 3 Kodeksu 
Pracy (K.P.). Otóż § 1 art. 241 1 3 K.P. stanowi „ Korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wejścia w 
życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o 
pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy." 

- Zarówno wg judykatury jak i doktryny należy tę normę prawa rozumieć następująco : 
W wykładni odnoszącej się do układu zbiorowego jako całości z tożsamym stosowaniem prawa w odniesieniu 
do części układu - z dniem przeniesienia przepisów (inkorporowania) do ZUZP, korzystniejsze przepisy 
inkorporowane do ZUZP automatycznie zastąpiły dotychczasowe, mniej korzystne warunki zatrudnienia 
Pracowników. Normatywne postanowienia przeniknęły więc na mocy prawa do indywidualnej treści 
stosunku pracy Pracowników, konstytuując ich podstawę zatrudnienia w dniu ich recypacji przez ZUZP (po 
czynności zarejestrowania w OIP). Następstwem zastąpienia przez korzystniejsze postanowienia układowe 
wynikających z przepisów prawa elementów treści stosunku pracy - jest ukształtowanie treści tego stosunku 
w taki sposób, że nie ulega ona zmianie nawet po rozwiązaniu układu lub jego samorozwiązaniu, gdy był 
zawarty na czas określony. 
Istotą błędnej interpretacji stanu prawnego przez Veolia Energia Łódź S.A. jest pomijanie, bądź zła wykładnia 
art. 241 1 3 Kodeksu Pracy (K.P.) przy pomijaniu zasady korzystności statuowanej z funkcji ochronnej art. 18 
K.P., które w przedmiocie sprawy mają najistotniejsze znaczenie prawne. 
Ibidem „ Wynikające z norm układowych warunki pracy i płacy wiążą strony stosunku pracy, mimo że sam 
układ stracił moc prawną Postanowienia układu zbiorowego pracy obowiązują w podwójnym niejako 
znaczeniu - jako normy prawne, ale jednocześnie jako postanowienia stanowiące integralną część treści 
indywidualnych stosunków pracy, co oznacza, iż są one dla stron wiążące, mimo, iż sam układ, który je 
wprowadził, mógł już utracić swą moc prawną (J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, LexPolonica, 
komentarz do art. 241.7)." 

- Stosownie do normy z art. 771 K.P. „ Warunki wynagradzania za pracę i przyznawanie świadczeń 
związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy.." Norma ta jednoznacznie obejmuje zakresem 
postanowień normatywnych również świadczenia, które ibidem wchodzą do warunków zatrudnienia 
pracowników wyznaczanych poprzez unormowania z art. 22 K.P.(stosunek pracy definiowany jest jako 
stosunek prawny stron). 

- Art.31.ust. 1A ZUZP zawiera postanowienia normatywne dotyczące tworzenia odpisu na ZFŚS, które są 
expressis yerbis skonkretyzowane i stanowią od chwili zarejestrowania ZUZP podstawę normatywnego 
świadczenia dla Pracowników (nawet po fakcie wypowiedzenia i rozwiązania układu). Myli się Pracodawca 
twierdząc, że cyt. „ Postanowienia ZUZP dotyczące wysokości odpisu na fundusz nie wymaga zmiany 
indywidualnych warunków zatrudnienia Pracowników, jako że jest to kwestia zbiorowa, niewchodząca do 
indywidualnych warunków zatrudnienia." 
Regulamin ZFŚS W Dziale II Zasady Tworzenia ZFŚS § 1 statuuje, iż fundusz tworzy się z corocznego odpisu 
naliczonego zgodnie z art. 31 ust. 1A ZUZP. O ile nawet Pracodawca uznaje, że nie obowiązuje ZUZP - to 
absolutnie nie wywołuje ten stan skutku braku mocy prawnej przypisanej normy z ZUZP. Jest to przywołanie 
normy prawnej i jej uchylenie nie powoduje automatycznego pozbawienia Pracowników świadczenia . 
(Mutatis mutandis Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2011 r., II PK 165/10) Pracownik traci prawo 
do konkretnego składnika wynagrodzenia lub świadczenia tylko wtedy, jeśli prawo pracownika do 
konkretnego składnika wynagrodzenia lub innego świadczenia związanego ze stosunkiem pracy wynika 
tylko z przepisów ustawy. Uchylenie tego aktu automatycznie pozbawia Pracownik wspomnianego 
świadczenia, bez potrzeby składania stosownych oświadczeń woli także wtedy, gdy akt uchylający tę 
ustawę nie zawiera przepisów przejściowych. 
W sytuacji, gdy warunki pracy i płacy pracownika zostały określone normatywnymi postanowieniami 
układu zbiorowego pracy to uchylenie ich nie wywoła automatyzmu ustania obowiązywania norm z tych 
postanowień dla postanowień Regulaminu ZFŚS przywołujących te normy. Normy przywołane w 
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Regulaminie ( nawet informacyjnie) tworzą odrębny byt prawny i nie są akcesoryjne (za prof. zw. dr hab. 
Jerzy Wratny Kodeks Pracy Komentarz, wyd.6 C.H. BECK Warszawa 2016) wobec uchylonych norm ZUZP. 

Wypowiedzenie ZUZP jest czynnością indyferentną prawnie wobec regulaminu ZFSS, a więc nie rodzi skutku 
prawnego wobec niego. Regulamin stanowi dalej ważny akt prawny. Pracodawca winien więc tworzyć 
fundusz socjalny w wysokości odpisu określonej w Regulaminie ZFŚS W Dziale II Zasady Tworzenia ZFŚS § 1, 
a nie prokurować nowe prawo i ustalać zasady niezgodne z przepisami prawa. 

- Art.31 ust.2 ZUZP zawiera postanowienie cyt. „ Szczegółowe formy i metody działalności, o której mowa 
w ust. 1, określa pracodawca, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Zasady tworzenia i 
korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa załącznik nr 17 do ZUZP." Pracodawca nie 
dokonał zmiany „ Szczegółowej formy i metody działalności, o której mowa w ust. 1, ", wobec czego w 
związku z wykładnią judykatury i doktryny przedstawionej w pkt. 1 A i 1 B powyżej - obowiązują 
bezwzględnie dotychczasowe ustalenia z ZUZP normujące ustalanie szczegółowych form i metod działalności, 
o których mowa w ust. 1 art. 31 ZUZP i w Regulaminie ZFŚS W Dziale II Zasady Tworzenia ZFŚS § 1 . 0 ile po 
rozwiązaniu się ZUZP Pracodawca zamierzałby w innej formie i podstawie prawnej realizować postanowienia 
z art. 31 ZUZP - to musiałby bezwzględnie zastosować prawem przewidziane czynności statuowane przez 
art.772 K.P., szczególnie uwzględniając dyspozycje z § 1 do § 5. Pracodawca musiałby więc zastąpić 
postanowienia ZUZP Regulaminem Wynagradzania po uzgodnieniu jego postanowień z organizacją 
związkową (art.27 lub art. 30, ust.5 Ustawy o związkach zawodowych), który w obiegu prawnym 
funkcjonowałby do objęcia Pracowników nowym układem zakładowym lub ponadzakładowym. 
W Veolia Energia Łódź S.A. taka czynność prawna nie dokonała się i dlatego właśnie obowiązują 
dotychczasowe normatywy z ZUZP dla każdego z Pracowników. 

A. Stan faktyczny dotyczący rokowań w przedmiocie wszczętego sporu zbiorowego. 
1. Pracodawca nie potwierdzając w żaden sposób zamiaru uczestnictwa (bądź jego odmowy)- nie 

stawił się do rokowań ( w wyznaczonym pisemnie terminie rokowań tj . 07.02.2017 r. godzina 8 ). 
2. Po wyznaczonym terminie spotkania w przedmiocie rokowań, w dniu 06.02.2017 r. przekazał 

pisemnie organizacjom związkowym odmowę uznania sporu zbiorowego i uczestnictwa w 
rokowaniach. 

3. W piśmie z dnia 02.02.2017 r. do organizacji związkowych Pracodawca oświadczył, iż nie uznaje 
sporu zbiorowego, ponieważ żądania z jego punktu widzenia są niemożliwe do realizacji. 

4. Rozbieżność w zakresie niniejszego Protokółu rozbieżności dotyczy de facto odrzucenia przez 
Pracodawcę w całości żądań objętych sporem zbiorowym. 

B. Ustalenia w zakresie Protokółu rozbieżności: 
1. Żądamy od Pracodawcy pisemnego ustosunkowania się do Protokółu rozbieżności w terminie do 

09.02.2017r. godzina 13. w zakresie stanowiska dotyczącego przedmiotu żądań sporu 
zbiorowego i uczestnictwa w rokowaniach z nim związanych. 

2. W przypadku odmowy spełnienia żądań przedmiotowego sporu zbiorowego, oraz akceptacji 
ustaleń Protokółu rozbieżności i uczestnictwa w rokowaniach, oczekujemy od Pracodawcy do 
dnia 09.02.2017 r. pisemnej propozycji dotyczącej koncyliacyjnego wyboru mediatora. 

3. 

Z upoważnienia Związków Zawodowych 

Veolia Energia Łódź S.A. 

Zbigniew Tomasik 
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