Projekt

UCHWAŁA nr ...........

Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia ...........
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz.1349, poz.1432) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302),
Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. nr PNIK-I.4131.529.2018 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Nr LVI/722/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 2
1.	Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania          i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
2.	Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego może ustanawiać pełnomocników procesowych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



















UZASADNIENIE

Wojewoda Łódzki dokonując rozstrzygnięcia nadzorczego odnośnie uchwały Nr LVI/722/2018 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta (dalej zwanej „uchwałą”), zakwestionował § 5 tej uchwały określający trzymiesięczny okres wejścia w życie uchwały. Tymczasem zastosowanie wskazanego okresu było prawidłowe. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (dalej zwane „rozporządzeniem”) nie zawierają jakichkolwiek przepisów intertemporalnych. W § 13 tego rozporządzenia wskazano majową datę wejścia w życie rozporządzenia, a w załączniku nr 1 do rozporządzenia zawarto tabele wynagrodzeń zróżnicowane datą: do 30 czerwca i od 1 lipca 2018 r.. Wiele rad gmin i powiatów kwestionując zapisy rozporządzenia odrzuciło uchwały        ws wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów. Rada Miasta             w Piotrkowie Trybunalskim nie zakwestionowała przedmiotowego aktu zgodnie              z zasadą domniemania prawidłowości aktu prawnego funkcjonującego w obrocie prawnym (dopóki rozporządzenie nie zostanie skutecznie wzruszone przed Trybunałem Konstytucyjnym należy się do niego stosować). Tym niemniej rozporządzenie to wpisuje się w cały system prawny i wielość różnych norm o różnym stopniu hierarchiczności.
Przechodząc do realiów niniejszej sprawy, to zauważyć należy, że gdyby Rada Miasta określała ab novo wynagrodzenie dla Prezydenta Miasta (np. w związku              z wyborem w wyborach uzupełniających po utracie mandatu przez poprzedniego Prezydenta), to wtedy stosując cyt. rozporządzenie oraz ustawę o samorządzie gminnym miałaby oczywiście obowiązek podjąć uchwałę wchodzącą w życie z dniem podjęcia (lub wcześniejszą data złożenia ślubowania) według stawek przewidzianych tabelami w załączniku 1 do rozporządzenia dokładnie według dat wskazanych               w tabelach. W tym zakresie interpretacja prawna nie budzi wątpliwości.
Sprawa komplikuje się, kiedy – tak jak w realiach niniejszej sprawy – Prezydenta Miasta ma już określone wynagrodzenie, a Rada Miasta winna dokonać jego nowego określenia dostosowując je do nowej niższej wysokości wynikającej             z treści rozporządzenia. W takim przypadku – nie kwestionując treści załączników do rozporządzenia – rada musi wziąć pod uwagę także podstawowe zasady prawa pracy obowiązujące także w stosunku do pracowników z wyboru lub powołania. W sytuacji, kiedy systemowa analiza przepisów prawa pracy oparta na orzecznictwie SN oraz rozstrzygnięciach nadzorczych prowadzi do wniosku, że zasadą prawa pracy jest konieczność zachowania odpowiedniego okresu między wprowadzeniem dopuszczalnej zmiany warunków płacy na niekorzyść pracownika, a skutkiem w postaci obniżenia wynagrodzenia, to wtedy Rada Miasta przyjmując uchwałę ws wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta obniżające jego dotychczasową wysokość ma obowiązek zastosowania reguł kolizyjnych derogujących (a raczej uzupełniających) – w tym szczególnym przypadku – niedoprecyzowane przepisy zawarte w załączniku do rozporządzenia o reguły ustawowe wynikające z prawa pracy. Nie jest to bynajmniej zakwestionowaniem obowiązywania przepisów rozporządzenia. Teza wyroku SN z 9 października 2006 r. (sygn. II PK 27/06 publ LEX), że „Rada miasta może obniżyć wynagrodzenie burmistrza ustalone na początku jego kadencji z zachowaniem okresu równego okresowi wypowiedzenia” została szczegółowo i przekonująco rozwinięta w uzasadnieniu tego wyroku /przedostatni akapit/:
Trafny jest natomiast zarzut skargi dotyczący obniżenia wynagrodzenia powoda bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wynagrodzenie powoda (dodatki funkcyjny               i specjalny) zostało obniżone uchwałą Rady Miasta z dnia 26 listopada 2003 r.                 ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2003 r. (jak to się mówi "z dnia na dzień"). Problem prawnej oceny tej sytuacji został zasygnalizowany w uzasadnieniach wskazanych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2004 r., OSK 873/04 oraz Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r., I PKN 488/00, z tym że               w stanie faktycznym tej sprawy "został zachowany miesięczny okres wypowiedzenia warunków płacy, ponieważ uchwała Rady Gminy została podjęta 9 sierpnia 1999 r.   ze skutkiem na dzień 30 września 1999 r., co pozwoliło powodowi jako pracownikowi dostosować się do tej zmiany". Systemowa analiza przepisów prawa pracy                  (w rozumieniu art. 9 k.p.) prowadzi do wniosku, że zasadą (prawa pracy) jest konieczność zachowania odpowiedniego okresu między wprowadzeniem dopuszczalnej zmiany warunków płacy na niekorzyść pracownika, a skutkiem w postaci obniżenia wynagrodzenia. W zależności od źródła uprawnienia płacowego jest to realizowane różnymi metodami. W przypadku, gdy uprawnienie płacowe pracownika wynika                z aktów prawnych powszechnie obowiązujących to rolę taką spełniają odpowiednie przepisy przejściowe ustanawiające ich vacatio legis (por. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1992 r., K 15/91, OTK 1992 cz. I, poz. 8; PiP 1993 nr 2, s. 98 z glosą C. Jackowiaka i z dnia 11 września 1995 r., P 1/95, OTK 1995 nr 1, poz. 3 oraz Sądu Najwyższego wyrok z dnia 21 czerwca 1994 r., I PRN 38/94, OSNAPiUS 1994 nr 10, poz. 163; z dnia 27 września 1994 r., I PRN 36/94, OSNAPiUS 1995 nr 2, poz. 18 i z dnia 9 listopada 1994 r., I PRN 96/94, OSNAPiUS 1995 nr 11, poz. 130). Jeżeli natomiast źródłem uprawnienia płacowego jest układ zbiorowy pracy (regulamin wynagradzania) lub umowa o pracę, to konieczne jest dokonanie wypowiedzenia zmieniającego, a więc zachowanie okresu wypowiedzenia dla wywołania skutku w postaci obniżenia wynagrodzenia (art. 24113 § 2 i 42 k.p.). Przyjęcie istnienia takiej zasady można odczytać w orzecznictwie Sądu Najwyższego, przy czym charakterystyczne jest, że odnosi się jej stosowanie do sytuacji, w których nie jest możliwe dokonanie wypowiedzenia zmieniającego na podstawie art. 42 k.p.    W uchwale z dnia 8 kwietnia 1998 r., III ZP 5/98 (OSNAPiUS 1998 nr 22, poz. 647), Sąd Najwyższy przyjął, że wynagrodzenie mianowanego nauczyciela, zawyżone              w stosunku do przepisów płacowych nie podlega zmianie w trybie art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela, lecz wymaga uprzedzenia równego okresowi wypowiedzenia. Wykluczając stosowanie do nauczycieli mianowanych art. 42 k.p., Sąd Najwyższy            w uzasadnieniu tej uchwały stwierdził, że art. 42 § 2 k.p. trzeba wobec nauczycieli mianowanych stosować "odpowiednio", a skoro brakuje do tego ustawowego upoważnienia, to w grę wchodzi jedynie zastosowanie powołanego przepisu w drodze analogii. Wynika stąd, że zawyżone wynagrodzenie za pracę mianowanego nauczyciela jest w braku jego zgody dostosowywane do wysokości zgodnej            z przepisami płacowymi przez uprzedzenie ze strony pracodawcy z zachowaniem okresów równych ogólnym okresom wypowiedzenia. Jak łatwo zauważyć, opisana sytuacja jest analogiczna do występującej w rozpoznawanej sprawie. Skoro do stosunku pracy z wyboru nie można stosować wprost art. 42 k.p., a jest w nim dopuszczalne jednostronne obniżenie przez pracodawcę wynagrodzenia pracownika, to może to nastąpić tylko z zachowaniem okresu uprzedzenia równego okresowi wypowiedzenia. Wypowiedzenie zmieniające jest czynnością prawną złożoną, nie ma więc przeszkód, aby w drodze analogii w takiej sytuacji stosować ten przepis, ale wyłącznie w zakresie ustanawiającym zachowanie okresu wypowiedzenia co do wywołania skutku w postaci obniżenia wynagrodzenia pracownika.
	Powyższa argumentacja była dotychczas w całości przyjmowana                        w rozstrzygnięciach nadzorczych obecnej administracji rządowej np. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 8 lutego 2017 r. lub Wojewody Dolnośląskiego z 11 lipca 2017 r. /cyt.: „[…] Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju, obniżając wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój bez zachowania stosownego okresu wypowiedzenia, naruszyła w sposób istotny art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych w związku z art. 42 ustawy Kodeks pracy, poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia na jego niekorzyść już z dniem podjęcia kwestionowanej uchwały.”/.
	Na zakończenie wskazać należy, że zakwestionowanie ważności całej uchwały jedynie odwleka implementację przepisów rozporządzenia w stosunku do wynagrodzenia  Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, albowiem powoduje powrót do obrotu prawnego dotychczasowej uchwały regulującej to wynagrodzenie (która korzystałaby z domniemania zgodności z prawem do czasu jej ewentualnego wyeliminowania przez rozstrzygnięcie sądu administracyjnego).








