
             Stanowisko                                                                            

w sprawie zawarcia Porozumienia w wersji przedstawionej przez Pracodawcę 

Veolia Energia Łódź S.A. w dniu 24 marca 2017 r. 

Uwagi formalno‐ prawne i propozycje strony związków zawodowych w 

zakresie ustalenia treści Porozumienia. 

 

I    Uwagi. 

Myśl przewodnia Pracodawcy wyrażona w Porozumieniu ( swoiste modus operandi)  jest 

następująca: 

1. Pracodawca  obiecuje  pracownikom  wykup  świadczeń  (który  de  facto  po  jednorazowym 

wykupie likwiduje to świadczenie na przyszłość), jednak zobowiązanie powstanie dopiero po 

uzgodnieniu  oraz  zarejestrowaniu  nowego  ZUZP,  którego  zmiana  dotyczyć  będzie  jak 

sygnalizuje  pracodawca  nie  tylko  tych  świadczeń  objętych  wykupem,  ale  i  innych  –  nie 

znanych w dniu podpisywania Porozumienia wszystkich ,,warunków zatrudnienia.  

2. O  ile związki zawodowe nie zgodzą się na zmianę  ,,warunków zatrudnienia” określonych w 

nowym ZUZP na życzenie pracodawcy, to wykup świadczeń nie nastąpi. 

3. Związki  zawodowe  wobec  zobowiązania  pracodawcy  z  warunkiem  jak  wyżej  podejmują 

zobowiązanie do zakończenia trwających, a nie wszczynania nowych sporów zbiorowych ‐ co 

de  facto  jest  równoznaczne  albo  z przyznaniem  się do nieuprawnionego  ich prowadzenia, 

albo do ich ugodowego rozwiązania, którego prawną formułą stałoby się m.in. Porozumienie. 

4. O  ile  związki  zawodowe  nie  uznają wszystkich  zamierzeń  pracodawcy  dotyczących  zmiany 

ZUZP, to pracodawca zastrzega, że nie wykona zobowiązania dotyczącego wykupu świadczeń 

poprzez porozumienia  stron umowy o pracę  lub wypowiedzenia zmieniające z  trybu art.42 

k.p.,  które jednak to czynności i tak wykona, tyle tylko, że z zamiarem pogorszenia warunków 

pracy  i  płacy  pracowników  w  formie  wypowiedzeń  zmieniających  ‐  właśnie  bez  wykupu 

świadczeń. 

Retoryka pracodawcy  jest w  istocie rzeczy kuriozalna  i sprowadza się w dużym uproszczeniu do 

następującego scenariusza : 

a) Pracownikom będzie wypłacone świadczenie (wykup niektórych świadczeń z ZUZP) o  ile  

związki zawodowe przyjmą żądania pracodawcy dotyczące korzystnych dla niego zmian 

ZUZP i przyjmą jako strona nową treść ZUZP. 

b) O ile związki zawodowe nie przyjmą proponowanych przez pracodawcę propozycji zmian 

warunków  zatrudnienia pracowników określonych w nowym ZUZP –  to pracownicy nie 

mogą  się  spodziewać  wykupu  świadczeń,  ale  na  pewno  czekają  ich  wypowiedzenia 

zmieniające, pogarszające de  facto warunki  zatrudnienia  i mają wiedzieć,  że  związkom 

zawodowym tę przykrość zawdzięczają. 

c) O ile związki zawodowe wyrażą zgodę na propozycje nowego ZUZP w  oczekiwanej przez 

pracodawcę  wersji,  to  de  facto  potwierdzą  świadome  działanie  pośrednie  z  

pokrzywdzeniem  pracowników  –  a  właściwie  i  tak  nie  mają  żadnych  gwarancji,  że 



pracodawca wywiąże  się  z  zobowiązań wykupu  świadczeń poprzez porozumienia, bądź 

wypowiedzenia zmieniające. 

II  Stanowisko 

Treść projektu Porozumienia nie określa żadnych czynności prawnych dotyczących wykupu świadczeń 

lub innych zobowiązań. Zawiera hipotezę, ale nie określa szczegółowo dyspozycji  ‐ nie określając już 

w żaden sposób sankcji. Porozumienie nie zwiera żadnych postanowień służących zagwarantowaniu 

jego przestrzegania  i wykonania. Nie zawiera również żadnych możliwości dochodzenia naprawienia 

szkody (odszkodowania) na podstawie art.471 k.c., czy  ustanowienia kary umownej z art. 483 k.c. w 

przypadku nie wykonania zobowiązania przez stronę, która zobowiązanie przyrzekła wykonać.   

De facto wszystkie zobowiązania pracodawcy wymienione w Porozumienia są bez pokrycia, ponieważ 

nie wynikają z czynności prawnej (Porozumienie nią nie jest, o czym mowa powyżej), statuując je jako 

umowę  z  warunkiem,  zastrzeżeniem  uzależniającym  jej  wykonanie  od  zdarzenia  przyszłego, 

niepewnego i zależnego od woli jednej ze stron umowy –pracodawcy, a z elementem szantażu wobec 

jej drugiej strony (związków zawodowych).  

Treść Porozumienia wskazuje, iż pracodawca nie uznaje możliwości ugodowego zakończenia sporów 

zbiorowych  w  dopuszczonej  prawem  formie  porozumienia  kończącego  spory  zbiorowe‐ 

potwierdzając tym samym zamiar pozbawienia Porozumienia atrybutu źródła prawa pracy, nie uznaje 

faktu  istnienia  tych  sporów  jednocześnie  oczekując  od  związków  zawodowych  uznania  ich 

zakończenia,  oraz  pozbywając  w  ten  sposób  Porozumienie  waloru  wiarygodnego  aktu  prawnego 

określającego nie tylko zobowiązania, ale i sankcje za ich niewykonanie. 

O  ile pracodawca oczekuje w Porozumieniu od  związków  zawodowych podjęcia    zobowiązania do 

zakończenia  trwających,  a  nie  wszczynania  nowych  sporów  zbiorowych  –  to  z  punktu  widzenia 

związków zawodowych można to uczynić wyłącznie w formule  ich ugodowego rozwiązania, którego 

prawną formułą stałoby się m.in. Porozumienie. Ugodowe rozwiązanie sporów zbiorowych nie może 

jednak opierać się na  jakichkolwiek warunkach bądź zastrzeżeniach. Projekt Porozumienia w wersji 

pracodawcy zawiera przy tym same warunki  i zastrzeżenia, a z prawnego punktu widzenia ugoda w 

rozumieniu  art.  917‐918  k.c.  dotycząca  świadczenia  pieniężnego  powinna  określać  termin 

świadczenia  pieniężnego,  odsetki  za  zwłokę,  oraz  że  ugoda  będzie  tytułem  egzekucyjnym  ,  który 

może  być  zaopatrzony  w  klauzulę  wykonalności  w  rozumieniu  art.  777  §  1  pkt  3  k.p.c.                             

O  ile pracodawca obiecuje wykup świadczeń to niech to potwierdzi w sposób prawem przewidziany 

dla  czynności  dotyczących  świadczeń  pieniężnych,  a  nie  obiecuje  pracownikom  hipotetyczne 

pieniądze, co przypomina jak można  trywializując pokazywanie dzieciom lizaka przez szybę.                  

III Propozycje 

Pracodawca o ile zamierza poważnie traktować reprezentację pracowniczą to powinien : 

‐ ustalić formę Porozumienia jako ugody kończącej konsensualnie proces sporów zbiorowych, 

‐  sformalizować  swoje  zobowiązanie  wg  wymogów  kodeksu  cywilnego  w  zakresie  świadczenia 

pieniężnego ( o czym mowa powyżej), 



‐  o  ile  zamierza  stosować  zastrzeżenie  dotyczące  wykupu  świadczeń  i  wiążąc  je  ze 

zmaterializowaniem się czynności uzgodnienia i zarejestrowania nowego ZUZP wyartykułować przed 

podpisaniem  Porozumienia  wszystkie  jego  postanowienia,  wskazując  formalno‐prawne  zmiany 

warunków  zatrudnienia  pracowników,  które  zamierza  zmienić  w  odniesieniu  do 

dotychczasowego(wypowiedzianego) ZUZP, 

‐  przedstawić  w  Porozumieniu  zmiany  warunków  zatrudnienia  obejmujące  nowy  ZUZP,  które 

powinny  być  wymienione  enumeratywnie,  z  zastrzeżeniem  nie  dokonywania  np.  przez  okres  3 

kolejnych  lat  ich modyfikacji w trybie art. 42 k.p. bez uzgodnienia takich czynności z   reprezentacją 

związków zawodowych, stanowiących stronę Porozumienia, 

‐ przedstawić w Porozumienie treść wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy z trybu art. 

42  k.p w  zakresie  postanowień wypowiedzianych  oraz  powinno  zgodnie  z  art.42  §  2  k.p  określać 

nowe,  proponowane  warunki  pracy  i  płacy  z  podaniem  zobowiązań  pracodawcy  dotyczących 

dodatkowych świadczeń materialnych (pieniężnych) i niematerialnych, 

Pragniemy jednocześnie zauważyć, że użyty w art. 38 ust.1 pkt. 1 PracProgEmU termin ,,zawieszenie 

odprowadzania składek podstawowych” oznacza, że skorzystanie przez pracodawcę z tej możliwości 

nie zwolni go z obowiązku opłacenia składek naliczonych w okresie zawieszenia. Art.26 PracProgEmU 

nakłada  na  pracodawcę  obowiązek  terminowego  i  prawidłowego  naliczania  składek  również  w 

okresie  zawieszenia  chyba,  że  zgodnie  z  ust.  4  pkt  1  art.  38  PracProgEmU  pracodawca  zawrze  z 

reprezentacją  pracowników  stosowne  porozumienie,  uwarunkowane  rzeczywistą  trudną  sytuacją 

finansową przedsiębiorstwa. Takiego porozumienia pracodawca w Veolia Energia Łódź S.A. nie zawarł 

i zobowiązany jest więc ustawowo do zapłaty zawieszonych składek. Myli się pracodawca twierdząc , 

że wyrówna  niezapłacone  składki wyłącznie w  akcie dobrej woli, ponieważ  jest  to  jego ustawowy 

obowiązek. 

Resume, oczekujemy propozycji Porozumienia uwzględniającego uwagi zawarte w niniejszym 

Stanowisku. 

Do wiadomości: 

1. Veolia Polska S.A. 

2. Rada Nadzorcza Veolia Energia Łódź S.A. 


