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Pismo Pracodawcy 

 
Odnosząc się do przesłanej opinii, podtrzymujemy argumentację w sprawie. Raz jeszcze wskazujemy, że 

sposób wyliczenia nagrody rocznej odpowiada woli Stron zawartego Porozumienia  
z 26.10.2022 r. (dalej jako Porozumienie). Przyjęty przez nas kierunek interpretacji treści Porozumienia 
uzasadniony jest m.in. w innej części powoływanego w przesłanej przez Państwa opinii z 24.02.2023 r. wyroku 
SN z 27.01.2021 r. (II PSKP 3/21, OSNP 2021, nr 12, poz. 128) W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalone jest 
stanowisko, że odejście od wykładni językowej, mimo jednoznaczności brzmienia przepisu, jest możliwe, gdy 
językowe znaczenie przepisu pozostaje w oczywistym konflikcie lub sprzeczności ze znaczeniem innych norm 
systemu, zwłaszcza gdy te normy mają wyższą moc prawną, gdy znaczenie to prowadzi do rażąco 
niesprawiedliwych rozstrzygnięć lub pozostaje w oczywistej sprzeczności z powszechnie akceptowanymi 
normami moralnymi, albo gdy znaczenie to prowadzi do konsekwencji absurdalnych z punktu widzenia 
społecznego lub ekonomicznego (zob. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 
2003 r., III CZP 8/03, OSNC 2004 Nr 1, poz. 1 oraz uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 
17 lutego 2006 r., III CZP 84/05, OSNC 2006 nr 7-8, poz. 114). 

Kontestując argumentację przesłanej opinii wskazujemy, iż K. W. Baran ([w:] M. Barański, B. M. 
Ćwiertniak, A. Kosut, D. Książek, M. Kuba, D. E. Lach, M. Lekston, W. Perdeus, J. Piątkowski, P. Prusinowski, I. 
Sierocka, K. Stefański, M. Tomaszewska, M. Włodarczyk, T. Wyka, K. W. Baran, Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. 
Art. 1-93, wyd. VI, Warszawa 2022, art. 9) podaje W praktyce wielokroć ujawniają się trudności przy wykładni 
porozumień zbiorowych. Na tle art. 300 k.p. powstaje wątpliwość, czy dopuszczalne jest w tej materii stosowanie 
przepisów Kodeksu cywilnego. Ze swej strony, w oparciu o argumentację a completudine, opowiadam się za tego 
rodzaju opcją interpretacyjną. Również judykatura podąża w tym kierunku. Przykładem jest wyrok SN z 
21.03.2014 r., II PK 119/13 353 , w którym dopuszczono posiłkowe stosowanie art. 65 k.c. do wykładni aktów 
normatywnych takich jak porozumienia zbiorowego prawa pracy. 

W przywołanym przez K.W. Barana orzecznictwie (wyrok SN z 21.03.2014 r., II PK 119/13, LEX nr 
1455229, i powołanych tam wyrokach) wskazano Możliwe jest posiłkowe stosowanie do wykładni aktów 
normatywnych - np. takich jak porozumienia zbiorowe prawa pracy - art. 65 k.c., jeżeli jakieś sformułowania 
zawarte w postanowieniach tych aktów (zbudowanych w pewnym stopniu na oświadczeniach stron - partnerów 
socjalnych w przypadku układu zbiorowego pracy, porozumienia zbiorowego opartego na ustawie, pakietu 
socjalnego albo na jednostronnym oświadczeniu pracodawcy w przypadku regulaminów wynagradzania lub 
regulaminów pracy ustalanych jednostronnymi aktami pracodawcy) nie dają się wyjaśnić w inny sposób jak tylko 
przy zastosowaniu metod wykładni właściwych dla wykładni oświadczeń woli. 

Z uwagi zatem na sporny charakter sprawy, odmawiamy uwzględnienia Państwa żądań. Twierdzimy 
bowiem, że Porozumienie zrealizowane zostało zgodnie z tym, jaki był jego cel i wspólne ustalenia Stron 
Porozumienia.  

 
 

 
    

 


