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ST ANOWISKO
organizacji
Organizacje

zwiazkowe

zwiazkowych

dzialajace

SPEC SA

przy Stolecznym

Przedsiebiorstwie

Energetyki

Cieplnej S.A. wzywaja Wlasciciela Spólki, Prezydenta miasta stolecznego Warszawy, Pania
Hanne Gronkiewicz-Waltz

do wstrzymania lamania praw pracowniczych w SPEC S.A.

Zarzad, jaki Pani Prezydent desygnowala do kierowania Spólka nie przestrzega zasad
podstawowego

dialogu spolecznego

w naszym przedsiebiorstwie

w roku 2009 dokonal

przeszeregowan

800 pracowników bez konsultacji ze zwiazkami zawodowymi, a pozostala

,

grupe 1000 osób pozbawil jakichkolwiek podwyzek. Podczas calej 55 letniej historii istnienia
SPEC taka sytuacja nie miala miejsca. Poniewaz uchwaly dotyczace zmian organizacyjnych
i placowych zapadaja kolegialne bez uzgodnien ze Zwiazkami Zawodowymi wnioskujemy
o odwolanie Zarzadu SPEC S.A.
Toczace sie w Spólce zmiany organizacyjne nie wynikaja z ekspertyz sporzadzonych
przez zewnetrzne

firmy doradcze,

na które wydano znaczne

srodki finansowe

firmy.

Watpliwosci budzi fakt czy mozna wycenic w odpowiedni sposób firme, bedaca w ciaglej
restrukturyzacji? Nasuwa sie przypuszczenie, ze chodzi o zanizenie wartosci Spólki, w dobie
trwajacego przetargu na sporzadzenie
Przewodniczacy

analizy przed prywatyzacyjnej.

Rady Nadzorczej Pan Jaroslaw Kochaniak nie dba o interes naszej

firmy, do czego jest zobowiazany

z mocy prawa. W naszej ocenie zachodzi tu konflikt

interesów, gdyz jednoczesnie z pelnieniem funkcji Przewodniczacego

Rady Nadzorczej jako

Wice Prezydent m.st. Warszawy realizuje proces sprzedazy SPEC SA.
Wzywamy
konsekwencji

Pania

Prezydent

do

wobec czlonków Zarzadu

Dotychczasowa
problemy wewnetrzne

wyciagniecia

trybie

natychmiastowym

naszej firmy.

wspólpraca z organizacjami
rozwiazywac

w

zwiazkowymi pokazala, ze staramy sie

w firmie. Niestety Zarzad na nasze argumenty jest

gluchy. Zdajemy sobie sprawe i mamy nadzieje, ze Pani tez wie, iz eskalacja konfliktu nie
lezy w interesie zadnej ze stron.

Warszawski
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Do wiadomosci:
l. Zarzad
SPEC SASPEC S.A.
Wi
2.
Rada Nadzorcza
3. Biuro Nadzoru Wlascicielskiego
4. Rada m.st. Warszawy
5. Komisja Dialogu Spolecznego
6. NSZZ "Solidarnosc" Region Mazowsze
7. Sekcja Krajowa Cieplownictwa NSZZ "Solidarnosc"
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