Bydgoszcz,05-03-2015r
Związki Zawodowe
działające w PGE GiEK S.A. Oddział
Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, stanowiący
Pracodawcę z Art.3 k.p , wewnętrzną jednostkę
organizacyjną osoby prawnej PGE GiEK S.A.
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PGE Polska Grupa Energetyczna S.A

Stanowisko dot. inicjacji sporu zbiorowego
W związku z niewywiązaniem

się Pracodawcy

z zobowiązań :

a) normatywnych - dyrektywnie normowanych postanowieniami układowymi ZUZP,
tj. § l, pkt. l, ppkt.l i 2, załącznika nr 17, wpisanego protokółem dodatkowym
do rejestru w dniu 21.01.2014r w brzmieniu:
1. Poziom wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok planistyczny
określa się w ramach planu finansowego Pracodawcy, po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami
związkowymi
uprawnionymi do zawarcia układu zbiorowego pracy
u Pracodawcy, w trybie przewidzianym w Porozumieniu- Umowie Gwarancyjnej z dnia 16
lipca 2010r, oraz w Porozumieniu - Umowie transferowej z dnia 24 sierpnia 2010r.
2. Konsultacje powinny rozpocząć się najpóźniej po rozpoczęciu procesu planistycznego
i powinny zakończyć się do końca roku poprzedzającego rok planistyczny."
b) obligacyjnych- statuowanych w § 13, pkt.2 Umowy Gwarancyjnej z dnia 16.07.2010r
w brzmieniu:
"Porozumienie w sprawie ustalenia wysokości funduszu płac na dany rok
winno być zawarte w miarę możliwości do końca lutego każdego roku kalendarzowego."

i wobec faktu, iż mimo zgłaszanych uwag związków zawodowych

Pracodawca nie podjął
żadnych
czynności
obligatywnych,
wymaganych
wyżej
wskazanymi
przepisami
uznajemy, że Pracodawca świadomie
zaniechał wykonania
zobowiązań
układowych
i umownych, a więc de facto odstąpił od stosowania układu we wskazanym zakresie.
Odnosząc się do tego naruszenia stanu prawnego podkreślamy, że wymienione
zobowiązania nie mają znaczenia permisywnego (w sensie możliwości dokonania czynności,
dozwolenia) lecz wyznaczają obligatywny ich charakter (w sensie nakazu, konieczności ich
podjęcia), a ich dokonanie wywołuje określony skutek prawny- ważny dla konstrukcji treści

,.

stosunku pracy pracowników.
Odstąpienie od stosowania postanowień przepisów j.w w sposób istotny wpływa na jedną z
najistotniejszych cech dystynktywnych w emanacji warunków płacy i pracy pracownikówwynagrodzenie, a wobec powyższego domagając się zabezpieczenia poprawy tych
warunków i działając na podstawie Art. 7 w zw. z Art. Art. 1 i 2.1 Ustawy o rozwiązywaniu

inicjują spór zbiorowy, składając żądanie spełnienia niżej wymienionych postulatów w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2015r. Ponieważ spór zbiorowy zawiązuje się
z dniem z którym strona pracodawcy mogła się zapoznać z jego treścią, przy niespełnieniu
żądania w oznaczonym terminie stosownie do Art.7, pkt.1 r.s.z.U - spór zostaje odwieszony z
dniem 19.03.2015r bez czynności odrębnego powiadomienia Pracodawcy o tym fakcie przez
związki zawodowe, stronę sporu zbiorowego. Jednocześnie zgłaszamy, iż przewidywany jest
strajk jako ultima ratio.
Żądamy:
Średniego wzrostu wynagrodzenia

zasadniczego o 120 zł na pracownika.

Po analizie wykonania funduszu płac za rok 2014 uwzględniającej w szczególności
stosunek części zmiennej do części stałej wynagrodzenia wynika, że realizacja funduszu
płac w roku 2015 powinna uwzględnić tylko stałą część wynagrodzenia.

Żądania stanowiące podstawę sporu zbiorowego - kierujemy do podmiotu mającego
przymiot pracodawcy, osoby prawnej posiadającej podmiotowość prawną w świetle prawa
cywilnego ( Art. 8, 33,331 K.C). Uznając brak legitymizacji podmiotowej
oddziału jako
Pracodawcy z Art.3 K.P w zakresie zbiorowego prawa pracy podkreślamy, że wewnętrzne
jednostki organizacyjne osób prawnych mimo, iż posiadają podmiotowość prawną na gruncie
prawa pracy nadaną im z mocy Art.3 K.P, to podmiotowość ta zamyka się jednak w kategorii
spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, nie obejmuje zaś uprawnień
o charakterze cywilnoprawnymktóre przynależą osobom prawnym i Skarbowi Państwa
( System Prawa Pracy, Tom V, Krzysztof Baran, LEX 2014r, rozdz.12).
Pracodawca jako
wewnętrzna jednostka organizacyjna osoby prawnej nie posiada zdolności do czynności
prawnych, nie może więc zaciągać zobowiązań majątkowych
w znaczeniu materialno
prawnym.
Roszczenia ujęte w tytule sporu zbiorowego dotyczą prawa materialnego,
a ewentualne skutki materialne stanowiące jego następstwo wykraczają poza kompetencje
prawne oddziału jako Pracodawcy z Art.3 K.P. W zbiorowym
prawie pracy - co
w szczególności dotyczy zdolności do zawierania porozumień partnerów społecznych przyjmowana jest koncepcja pracodawcy majątkowego,
czyli że pracodawcą mającym
zdolność do zawarcia układu zbiorowego lub innego porozumienia jest spółka, a nie jej
oddziały, mimo, że są wyodrębnione organizacyjnie i finansowo. Potwierdza to stosowanie
wprowadzonej
do kodeksu normy prawnej w Art. 24128 K.P. Wybór przez partnera
społecznego strony sporu zbiorowego dotyczącego zbiorowego prawa pracy z roszczeniem
materialno-prawnym
należy w tym przypadku do niego i nie może to się odbywać
z naruszeniem Art.59 pkt.2 w zw. z Art.20 Konstytucji RP ( Kazimierz Jaśkowski, Eliza
Maniewska Kodeks Pracy t.I, Komentarz LEX 2014 r,Dz.I).
Podmiotowości osoby prawnej
nie można dzielić, dzielone są wyłącznie kompetencje. Normę prawną z Art.331 K.C stosuje
się wyłącznie do jednostek samoistnych, którym ustawa nadaje zdolność prawną, a dla
jednostek organizacyjnych
nie posiadających zdolności cywilnoprawnej
(wewnętrznych,
niesamoistnych jednostek wydzielonych u osoby prawnej) nie stosuje się ją bezpośrednio,
•c
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wyłącznie
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Rozwój
Struktur
Holdingowych, Paweł Czarnecki, LEX 2014r, rozdz .111).
Nie będąc właścicielem majątku
spełnia on wyłącznie funkcje z kontrybucji, a funkcję
dystrybucyjną wypełnia jedynie

właściciel. Taki pracodawca może więc wypełniać rolę pracodawcy w oddziale w zakresie
realizacji indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, jednak w zakresie zbiorowego prawa
pracy może wyłącznie realizować funkcjonujące w obiegu prawnym istniejące zobowiązania
i prawa - nie mogąc zaciągać nowych zobowiązań prawnych ze skutkiem materialnym.
W ujęciu jurydycznym, nie będąc właścicielem majątku, mając bierną legitymację procesową
nie może być jednak właściwą stroną wobec tytułów egzekucyjnych. Konkludując, atrybucja
podmiotowości pracodawczej oddziałowi jako pracodawcy w zakresie zbiorowego prawa
pracy, ujmującej podejmowanie
czynności cywilno-prawnych
w wymiarze następstw
o skutkach materialnych
( zmieniających
istniejącą dotychczas właściwość
prawa
materialnego zobowiązań z obowiązujących u pracodawcy źródeł prawa pracy) jest ze strony
osoby prawnej nieuprawniona.
O ile PGE GiEK S.A jako konstytucyjny Pracodawca, osoba prawna wyłączy się jako
strona z n/n sporu zbiorowego to uznając dewolutywny
charakter jego prowadzenia
wnosimy do PGE S.A jako spółki dominującej o jego przejęcie.
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