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W nawiązaniu do dotychczasowych rozmów i korespondencji dot. Porozumienia kończącego spór

zbiorowy z dnia 13 marca 2014 r., a w szczególności wykonania treści I pkt b Porozumienia, Strona

związkowa przedstawia co następuje.

W żaden sposób nie można się zgodzić z argumentacją przedstawioną przez pracodawcę jakoby

realizacja ustaleń płacowych, wynikających z ww. Porozumienia, uzależniona jest od przyjęcia stosownego

Protokołu Dodatkowego do Układu Zbiorowego Pracy. Takiej interpretacji przeczy oparta na

wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy praktyka stosowana nie tylko w ENEA Centrum Sp. z o.o., ale

również w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej ENEA.

Przechodząc do szczegółowych rozważań prosimy zwrócić uwagę, że w omawianej sprawie pojawiają

się dwa sformułowania: „właściwy tryb” w niniejszym Porozumieniu oraz „tryb układowy” w Załączniku nr 11

do Układu. Zupełnie nie do przyjęcia jest interpretacja jakoby chodziło w tych sformułowaniach o Protokół

Dodatkowy do Układu. Zauważyć należy, że dla zrealizowania „właściwego trybu” przewidziano „odrębny

dokument”, co może oczywiście mogłoby teoretycznie oznaczać Protokół Dodatkowy do Układu. Nie sposób

się jednak nie zgodzić, że termin „odrębny dokument” ma znacznie szersze znaczenie niż Protokół Dodatkowy.

Protokół Dodatkowy zawiera się w terminie „odrębny dokument”, ale wcale nim być nie musi. Zresztą gdyby

celem Strony związkowej było zawarcie w przedmiotowej sprawie Protokołu Dodatkowego to odpowiedni

zapis, precyzujący o jaki odrębny dokument chodzi, pojawiłby się w I pkt b Porozumienia. A skoro takiego

zapisu nie ma, to uznać należy, że zamiarem Strony związkowej nie było zawieranie Protokołu Dodatkowego -

tak należy odczytywać zachowanie Strony Społecznej dążącej do zawarcia Porozumienia o takiej, a nie innej

treści. Z taką interpretacją w pełni koresponduje praktyka stosowana i w ENEA Centrum Sp. z o.o. jak

i w pozostałych Spółkach Grupy Kapitałowej. Bowiem, tak jak już wcześniej zwracaliśmy uwagę, do tej pory

w przedmiotowej sprawie zawierane były odrębne porozumienia nie mające charakteru Protokołów

Dodatkowych do Układu. Takiemu rozwiązaniu służyła i służy nadal treść ust. 2 Załącznika nr II do Układu

zawierająca sformułowanie „w trybie układowym”. Nie sposób nie interpretować ww. terminu inaczej jak tylko

wskazanie sposobu dochodzenia pomiędzy stronami dialogu społecznego do porozumienia, uzgodnienia.

Sposobu opartego na zasadzie wynikającej z art. 24125 5 Kodeksu pracy lub art. 241 2 Kodeksu pracy

(w przypadku ewentualnej zmiany treści zawartego porozumienia), a nie na zasadzie wynikającej z art. 30 ust. 5

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. W żaden sposób nie można uznać, że termin „tryb

układowy” oznacza dokument w postaci Protokołu Dodatkowego do Układu.
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Co do powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy to Stronie związkowej znane są przepisy,
które przytacza pracodawca. Jednakże w żaden sposób nie uniemożliwiają one zawieranie odrębnych poza
układowych dokumentów, porozumień. Oczywiście opierając się na wskazywanych przez Państwa przepisach
można przecież tworzyć dokument w postaci i treści jak Protokół Dodatkowy nr 34 (notabene nie mającego
przymiotu obowiązującego dokumentu). Ale równie dobrze może to być odrębne porozumienie oparte na
stosownym przepisie. Tym przepisem są ww. źródła prawa wewnątrzzakładowego. Tak na marginesie tego typu
dokument, o zawarcie którego nadal wnosimy. w pełni realizuje zasadę wyrażoną w art. 9 Kodeksu pracy w zw.
z zawartym Porozumieniem opartym na art. 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych.

Wobec powyższego w pełni zasadnym jest dalsze domaganie się wykonania zawartego Porozumienia,
kończącego spór zbiorowy z 13 marca 2014 r. Obecny stan rzeczy bezspornie wskazuje, iż w zakresie I pkt b
Porozumienie nie zostało zrealizowane, i to z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Dlatego też wzywamy
do niezwłocznego. jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni, podpisania uzgodnionej tabeli płac (projekt
w załączeniu), co w pełni zrealizuje Porozumienie. W przeciwnym razie zmuszeni będziemy podjąć kroki
prawne skutkujące powrotem do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
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Tabela plac zasadniczych ENEA Centrum Sp. z o.o.
od 1 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna:
1. Protokół dodatkowy do ZUZP nr 27 z dnia 15 grudnia 2008 r.;
2. Załącznik nr 11 do ZUZP pkt. 2 a)
3. Porozumienie kończące spór zbiorowy z dnia 13 marca 2014 roku.

Kategoria Wspólczynnik normatywny
zaszer. min. max.

O 3,334 6,261
1 2,995 5,557
2 2,613 4,912
3 2,252 4,208
4 1,924 3,623
5 1,617 3,099
6 1,451 2,694
7 1,402 2,540
8 1,160 2,226
9 1,015 1,912
10 0,924 1,667
11 0,757 1,423
12 m.w. 1,308

Tabela plac zasadniczych

Kategoria Tabela plac rok 2014
zaszer. min. normalna max.

O 8400zł 12075zł 15750zł

1 7550zł 10775zł 14000zł

2 6600zł 9475zł 12350zł

3 5 700 zł 8 150 zł 10 600 zł

4 4850zł 7000zł 9150zł

5 4 100 zł 5 950 zł 7 800 zł

6 3650zł 5225zł 6800zł

7 3 550 zł 4 975 zł 6 400 zł

8 2950zł 4275zł 5600zł

9 2 600 zł 3 725 zł 4 850 zł

10 2350zł 3275zł 4200zł

11 I 950 zł 2 775 zł 3 600 zł

12 I 700 zł 2 500 zł 3 300 zł

Wartość (A x W) — podstawa budowy tabeli plac:
2394 zł x 1,05 = 2513,70 zł

Podpisy:
Pracodawca Organizacje Związkowe


