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Skarga na PracodawcQ 

Veolia Energia todz S.A. 92-550 todz ul. J. Andrzejewskiej 5 

Dotyczy: naduzycia prawa podmiotovt/ego z art. 8 Kodeksu Pracy i art.5 Kodeksu Cywilnego 
przez podmiotow^ Veolia Energia todz S.A. 

Instrukcja „ Zasady Post^powania w Przypadku Powstania Sytuacji Kryzysowej ..." w Veolia Energia 
todz S.A. wprowadzona do obiegu 24 listopada 2016r w dziale XVI, pkt.2 (dok. 2 Veolia) zawiera przywotany 
z Art.l9 ustawy o rozwigzywaniu sporow zbiorowych „ zakaz zaprzestania pracy w wyniku akcji strajkowych 
na stanowiskach pracy, urzqdzeniach i instalacjach, na ktorych zaniechanie pracy zagraza zyciu i zdrowiu 
ludzkiemu oraz bezpieczenstwu panstwa." 

Po pierwsze. energetyka nie jest juz w wykazie podmiotow strategicznych i od kiedy prowadzenie strajku w 
takim razie zagraza „bezpieczenstwu panstwa". Procedury wobec uj^tych w wykazie podmiotow 
strategicznych wywotuj^ okreslone zobowiqzania i determinuj^ okreslone czynnosci o charakterze prawno-
materialnym. 0 ile wi^c Veolia Energia todz S.A. jest uj^ta w wykazie podmiotow strategicznych i implikuje 
to koniecznosc , aby jej wewn^trzne akty prawne zawieraty odniesienia do „bezpieczeristwa panstwa" - to 
winna taki fakt bezwzgl̂ dnie i niezwtocznie udokumentowac. 

Po drugie, Instrukcja zawiera zobowiqzanie o charakterze dyscyplinarnym (rozszerzajqc obowiqzki 
pracownicze statuowane z Art.100 w zw. z Art.104 Kodeksu Pracy) wobec wykazanych w pkt.2 stanowisk 
pracy, a norma sankcjonuj^ca z Art.19, ust.l wywodzi si^ z ustawy o rozwiqzywaniu sporow zbiorowych. 
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Nadmieniamy jednak, ze normy sankcjonujqce z tej ustawy dotyczy wytqcznie zwî zkow zawodowych, a nie 
pracownikow w zakresie indywidualnych stosunkow zatrudnienia. Pracownicy nie mogq z dyspozycji ustawy 
prowadzic akcji protestacyjnych, to uprawnienie ustawowe przynalezy na zasadzie wytqcznosci jedynie 
organizacjom zwiqzkowym. Przenoszenie zobowiqzania normatywnego z ustawy o rozwiqzywaniu sporow 
zbiorowych na osoby trzecie (pracownikow) jest niedopuszczalne i stanowi naduzycie prawa podmiotowego. 

Resume, zapis Instrukcji rozszerzajqcy katalog „obowiqzk6w" pracowniczych jest w przedmiotowym 
przypadku naduzyciem prawa podmiotowego z art. 8 Kodeksu Pracy i art.5 Kodeksu Cywilnego. 

Prosimy o podJQcie stosownych czynnosci wobec wyzej wskazanego naduzycia prawa podmiotowego 
Pracodawcy Veolia Energia todz S.A. 

Zatqczniki: 

1. Instrukcja „ Zasady Post^powania w Przypadku Powstania Sytuacji Kryzysowej..." w Veolia Energia 
todz S.A. wprowadzona do obiegu 24 listopada 2016r. 
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