
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 46. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 lipca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w imieniu pana J.R., zam. (…) z prośbą o interwencję i wznowienie postępowania 

w sprawie o odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, nagrodę z okazji Dnia Energetyka oraz premię od 

zysku zakończonej w I instancji wyrokiem Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt 

IV P 758/15, a następnie zaskarżonego w drodze apelacji rozpoznanej przez Sąd Okręgowy w Katowicach 

IX Wydział Pracy wyrokiem z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt IX Pa 117/17. 

Moim zdaniem pan J.R. został pokrzywdzony poprzez nieuwzględnienie jego roszczeń przez sądy oraz 

popełnione w toku postępowania błędy faktyczne i niezastosowanie art. 18 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (dalej: k.p.). Sąd I instancji przy orzekaniu nie wziął w ogóle pod uwagę wyjaśnień pana J.R., 

z których jednoznacznie wynikało, iż jego wolą nie było wyłączenie zastosowania do stosunku pracy łączą-

cego go z (…) Sp. z o.o. Pakietu Gwarancji Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych dla Pracowników 

(…) SA i gwarantowanych nim postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników (…). 

Z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania wynikało jedynie, że pan J.R. został obję-

ty na mocy porozumienia z dnia 26 lutego 2013 r. Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowni-

ków (…) SA w zakresie wynagrodzenia miesięcznego i nie wyłączało to gwarancji przewidzianych dla niego 

w pakiecie, który odnosił się do innych świadczeń związanych z pracą niż wynagrodzenie zasadnicze. 

Zgodnie z art. 18 k.p. postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje 

stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Zatem sąd zarówno 

I, jak i II instancji powinien zinterpretować zapisy przywołanego porozumienia na korzyść pana J.R. i uznać, 

że zasady wynagradzania go za pracę reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (…) SA, a zasady dotyczą-

ce pozostałych świadczeń określa Pakiet Gwarancji Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych dla Pracow-

ników (…) SA. W konsekwencji tego dopuszczalne i zgodne z brzmieniem porozumienia jest wyliczenie 

świadczeń dochodzonych przez pana J.R. w toku wskazanego postępowania w postaci nagrody jubileuszo-

wej, nagrody z okazji Dnia Energetyka oraz premii rocznej na podstawie jego wynagrodzenia otrzymywane-

go na mocy tego porozumienia i następnych. 

Sąd jednak przyjął, iż na mocy porozumienia z dnia 26 lutego 2013 r. zgodnym zamiarem stron było wy-

łączenie postanowień Pakietu Gwarancji Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych dla Pracowników 

(…) SA oraz umowy transferowej w stosunku do pana J.R. Z wyjaśnień pana J.R. wynika jednak bez-

sprzecznie, iż jego zamiarem i wolą było pozostanie przy gwarancjach wynikających z wyżej wskazanych 

dokumentów. 

Uzasadniając swoje stanowisko, sąd I instancji, a w ślad za nim również sąd II instancji, uznał, że na sku-

tek przejścia pana J.R. z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników (…) na Zakładowy Układ 

Zbiorowy Pracy (…) SA nastąpił korzystny wzrost jego płacy zasadniczej. Sądy obu instancji wydają się 

jednak nie dostrzegać, iż świadczenia zagwarantowane postanowieniami Pakietu Gwarancji Pracowniczych, 

Socjalnych i Związkowych dla Pracowników (…) SA w dalszym ciągu przysługiwały panu J.R. 

W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pan J.R. został pozbawiony świadczeń przysługujących mu 

zgodnie z przepisami prawa i Pakietem Gwarancji Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych dla Pracowni-

ków (…) SA. 

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe orzeczenia sądu nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o państwie 

i wymiarze sądownictwa. 

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym sposobu 

przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania oraz niezastosowania art. 18 k.p. proszę Pana Mi-

nistra o zainteresowanie się tą kwestią i podjęcie zgodnych z prawem działań w niniejszej sprawie. Przede 

wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra skargi kasacyjnej na podstawie 

art. 398
1
 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

 

 



Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego w Tychach 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Okręgowego w Katowicach IX Wydział Pracy. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 


