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Petycja 
Do Pani Prezydent m. Lodzi Hanny Zdanowskiej. 

Pragniemy za posrednictwem Pani Prezydent poinformowac mieszkaricow Lodzi o zagrozeniu dia funkcjonowania 
miasta i jego mieszkaricow z powodu braku poszanowania praw pracowniczych przez drapiezny kapitat 
reprezentowany przez Veolia Energia Lodz SA. 

Przyszlismy tu, jako todzianie i energetycy, do centrum naszego miasta, na Pietryn? - przed Urz^d Prezydenta. 
Przyszlismy do serca Lodzi, ktore zasilamy z jej obrzezy z E C 3 i E C 4 poprzez ogromn^ siec ruroci^gow ZaWadu Sieci 
Cieplnej. 

Zapraszamy Pani^ Prezydent do przyl^czenia s i? do naszego protestu celem spelnienia nie tyiko wymogow Ustawy, 
ale przede wszystkim celem moralnego wsparcia naszych Pracownikow a takze mieszkaricow. W trakcie swojej 
kampanii wyborczej jak i wieloletniego petnienia wysokiego Urz^du Prezydenta miasta niejednokrotnie deklarowala i 
chronila Pani swoich mieszkaricow przed nieprzyjaznymi dzialaniami. 

I oto wlasnie Zarzad Spotki Veolia Energia Lodz S A w swoim niepohamowanym apetycie na maksymalne zyski, 
osiagane kosztem Pracownikow i Mieszkaricow, nie baczac na konsekwencje niedogrzania miasta w zimie, eskaluje 
konflikt z zatog^ firmy. Zarzqd firmy reprezentowany przez Pana Prezesa Jerzego Kaka, jako jedyny w Grupie Veolia 
w Polsce i wsr6d wszystkich zaWadow energetycznych w Polsce wypowiedzial ZaWadowy UWad Zbiorowy Pracy. 

Wypowiedzenie zostato dokonane jednostronnie i bez konsultacji i stanowi precedens takiego dziatania w innych 
zaWadach Grupy Veolia Energia Polska, oraz catej branzy energetycznej w Polsce. 
Bye moze stanowi to potwierdzenie slow Ministra Energetyki Pana Krzysztofa Tchorzewskiego o drapieznej naturze 
funduszy inwestycyjnych, wypowiedziane w kontek^cie zakupu aktyw6w kolejnej grupy energetycznej E D F w Polsce 
przez Australijski Fundusz Inwestycyjny IFM Investors, ktory juz posiada 40 % akcji naszej Grupy Veolia. 

To bardzo niebezpieczne posuni^cie spowodowad moze koniecznoSc wr^czenia catej zatodze wypowiedzeri 
zmieniajqcych, ktorych nieprzyj^cie przez Pracownikow wywota daleko idqce konsekwencje, az do zatrzymania 
produkcji energii elektrycznej i ciep+a dIa naszego miasta. Juz w obecnej chwili na lodzkim rynku pracy brakuje 
fachowc6w posiadajqcych unikatowe kwalifikacje energetyczne, zar6wno zawodowe jak i mentalne, niezb^dne dIa 
swiadczenia sluzby w przystowiowy „ swi^tek i pi^tek" bez chwili przerwy. 

Mimo naszych wielokrotnych wyst^pieri o podj^cie negocjacji na rownych prawach, Zarzad firmy wolal przydzielic 
sobie dominuj^c^ pozycje wypowiadaj^c ZaWadowy Uktad Zbiorowy Pracy. W swoich nowych propozycjach Zarzad 
likwiduje lub znacznie ogranicza zawarte w Uktadzie skladniki wynagrodzenia, uprawnienia pracownicze b^d^ce 
sWadnikami wynagrodzenia, uprawnienia emerytow i rencistow oraz likwiduje opiek? medyczn^ dia zastuzonych 
emerytow naszej firmy 

Potwierdzeniem zlej woli w post^powaniu Zarzqdu firmy jest fakt wyplacenia 110 min z\y dIa Veolia 
Energia Polska za rok 2015, przy podobno koniecznoSci ograniczania funduszu plac. Jest to naszym zdaniem 
wyprowadzanie kapitalu wypracowanego kosztem Pracownikow i mieszkaricow miasta. 

Dzisiejsza demonstracja zostala zorganizowana przez wspoln^ reprezentacje Organizacji Zwiazkowych dzialaj^cych 
w Veolia Energia Lodz S A na skutek dynamicznie zmieniaj^cej s i? sytuacji w spolce i obawie o radykalizowanie s i? 
nastrojbw naszej zatogi, obawiaj^cej s i? o swoje miejsca pracy. 

Prosimy wladze miasta i osobiScie Pan i^ Prezydent o wsparcie dIa naszych stusznych postulatow. 
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