
Projekt 

POROZUMIENIE 

zawarte lutego 2017 r. (zwane dalej „Porozumieniem") pomiędzy: 

1) NSZZ Pracowników Veolia Łódź S.A. nl^OO^Os^O u> \WV£V̂UA. 

2) NSZZ „Solidarność" w Veolia Energia Łódź S.A. z z zJSSSSSSaŜ ao 
. Veolia Energia ŁóctóS.A. 

3) ZZPAP w Veolia Energia Łódź S.A. ^HS^®^ Zbą/niew Tomasik 

4) Związek Zawodowy Inżynierów i Techników w Veolia Energia Łódź S.A. 

5) Związek Zawodowy Pracowników Bocznic 

6) Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. 

zwanymi dalej „Związkami Zawodowymi", 

a 

Veolia Energia Łódź S.A., zwaną dalej „Pracodawcą" lub „Spółką", 

zwanymi dalej łącznie „Stronami". 

1) Z dniem podpisania Porozumienia, Pracodawca do 30 września 2017 r. zobowiązuje się 
do niepodejmowania czynności prawnych dotyczących wręczania pracownikom 
będących w zatrudnieniu porozumień zmieniających warunki pracy i płacy, lub 
wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy z trybu art. 42 Kodeksu Pracy. 

2) Związki zawodowe zobowiązują się nie inicjować nowych sporów zbiorowych, a spory 
wszczęte przed dniem podpisania Porozumienia zostaną zawieszone do 30 września 
2017 r. 

3) W roku kalendarzowym 2017 Pracodawca będzie dokonywał odpisy na ZFŚS w łącznej 
wysokości obowiązującej w roku 2016 (stosownie do postanowień z art. 31 ust. 1 A 
wypowiedzianego ZUZP i Regulaminu ZFŚS Dział II Zasady Tworzenia ZFŚS § 1). 

4) Realizację ZFSS, Pracodawca zobowiązuje się w roku 2017 wykonywać na zasadach 
określonych w Regulaminie ZFŚS i planu finansowego (preliminarza) obowiązującego w 
roku 2016. 

5) Z dniem podpisania Porozumienia Strony zobowiązują się działając w dobrej wierze uzgodnić 
do 30 września 2017 r. wszelkie kwestie związane z treścią stosunków pracy pracowników oraz 
związanych z nim stosunków prawnych, w tym obejmujące ich zakres, przedmiotowy, 
temporalny (czas ich obowiązywania - trwałość postanowień) oraz podmiotowy (podmioty 
uprawnione do ich zmiany). 

6) Przez czas prowadzenia uzgodnień o których mowa w pkt.5, strony zobowiązują się do 
utrzymywania spokoju społecznego, a Związki Zawodowe nie będą wszczynały ani 
prowadziły sporów zbiorowych. 
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7) W zakresie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Spółki, strony 
postanawiają do 30 marca 2017 r. rozstrzygnąć w negocjacjach, w zakresie i podstawie 
objętych sporem zbiorowym podjętym 6 lutego 2017 r. Negocjacje ustalające 
rozstrzygnięcie wzrostu wynagrodzeń winny zakończyć się zawarciem „ Porozumienia 
płacowego na 2017 r. ". 

8) W przypadku zawarcia Porozumienia i Porozumienia płacowego na 2017r. Strony 
zobowiązują się do niezwłocznego wycofania i zakończenia, bądź zawieszenia w 
przypadku sporów zbiorowych wszelkich postępowań prowadzonych pomiędzy 
Stronami w zakresie przedmiotowym objętym Porozumieniem (w szczególności 
postępowań sądowych), a tam, gdzie jest to niemożliwe (postępowania karne i 
wykroczeniowe) - do niepopierania tych postępowań i nie podejmowania w ramach 
tych postępowań jakichkolwiek czynności skierowanych przeciwko drugiej Stronie. 

9) W przypadku zawarcia Porozumienia, którego zakres skutków prawno materialnych wynikający 
z realizacji Porozumienia będzie uznany za satysfakcjonujący Strony Porozumienia, Strony w 
terminie do 31 grudnia 2017 r. dokonają poprzez negocjacje Stron Porozumienia w działaniu 
dobrej wiary czynności obrogacji ZUZP (zastąpienia dotychczasowego ZUZP nowym), 
uwzględniającym ustalenia Porozumienia, bądź dokonają czynności derogacyjnych niektórych 
jego postanowień uwzględniając zmiany tych postanowień normatywnych, które przeniknęły z 
chwilą jego ostatniej rejestracji do treści stosunków pracy pracowników. W zakresie 
postanowień obligacyjnych Strony uzgodnią do czasu zawarcia Porozumienia zakres 
przedmiotowy i podmiotowy zmian derogacyjnych, o ile uznają to za konieczne. 
Powyższe ustalenia zostaną formalnie ukonstytuowane w postanowieniach zawartych w 
formie pisemnej , najpóźniej z dniem 30 września 2017 r. W przypadku ustalenia Stron o 
dokonaniu czynności obrogacji ZUZP, o czym mowa powyżej- Pracodawca zobowiązuje się do 
pokrycia kosztów związanych z tymi czynnościami w uzgodnieniu ze stroną społeczną Stron 
Porozumienia warunków wykonania tego zobowiązania. 

10) Uzgodnienia niniejszego Porozumienia Strony uznają jako wymóg kumulatywnego jego 
zastosowania pod rygorem uznania nieważności zobowiązań statuowanych z Porozumienia. 

11) Pierwsze spotkanie w przedmiocie negocjacji Porozumienia odbędzie się lutego 
2017 r. Na powyższym spotkaniu Strony ustalą harmonogram dalszych spotkań oraz 
zasady prowadzenia rozmów, w tym w szczególności skład zespołów negocjacyjnych, 
komunikację wobec pracowników, kolejność tematów do omówienia. 

12) Strony Porozumienia zobowiązują się do nie podejmowania czynności zmierzających do 
kwestionowania Porozumienia jako źródła prawa pracy. 
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