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Zawodowy Cieplowników

Zarl.ad SPEC SA

lX).232Ykrszawa, ul. Ciasna 15 fIL 248

ZZ/05/20

dnia

IO

OrganizacjI:
z\\iqzkllwt:
dzial:~i:\l:e przy SPLC
SA ponO\\nie
\\zy\\ajq
larzqd
Stolcl:zn~go Przedsh;biorsl\\
a El1ergdyki
Ci~plne.i do r~sr\.'kto\\'ania
zapisÓw Zaklado\\'cgl)
L'kladu Zhiol"ll\\cgo
Prac) dla PracownikÓ\\
Spi)lki oraz Porozumieni:l
o inforJno\\aniu
pracownikÓ\\ .
Polityka zutrudnicnia
prll\\aJzona
przez Zarz:\d po\\odl~ic. ze ni~ \\imlomo.
wedlug
jakich krytcri()\\ n:krutujecie
Pallst\\\) pracownikÓw
na stanowiska
nic\\yst~pujace
\\ 7l rZi>
np. Kicl"lmnik
Sekc,ii Wsparcia
Sprzcduzy.
Kicrem nik Dzialu Architektury.
Tworzycie
z..: specyfika
dzialania
Pm1stwo kol~ine stanowiska
kierownicze
niemaiace
nic wspólnego

SPEC SA.
kdnoczcsnk
lik\\ iJowane
sa stano\\ iska zasl~pcÓ\\
kierownikÓw
dzialÓw i sckl:ji
na ktÓrych zatrudnieni
sq praco\\nicy
o \\ysokich
(pomimo
tego. il sq w ll'/'p).
kwalitikw.:jach
dlugoletnim
stazu pral'Y \\ SPEC.
Wnosi m) {) podani\.' merytorycznych
przyczyn tcgo typu decyzji oraz ulasadnienie.
dlacLcgo Lmian~ organilac)jnc
nic st1uzgadniane
z organizacjami
zwiqzkowymi.
Pomimo
zalecell
PIP \\ dalszym
ciagu
IwzYlnajecic
Pal1stwo
podwyzki
ba
uzgodnienia ich zasad le 1\\ i~\zkami 1<1\\(!(,hm ymi (\\ miesi:\c:u.:h l I. I ~!2(}Ol)r. - 3-l osoh): \\
miesiacach () I. 02120101'. - I l{ osÓh).
Punic\\az
propozycja
przdstawiona
organizacjom
7wi~vkowym
\\ dniu 11.02.1 () r.
dotyczaca wzrostu wynagrodzerl
\\ roku 20 10. jest nie do prz)jacia.
wzy\\amy
Zarzad SPEC
S.A. do negocjacji, Stoim) na stanowisku. 7e oferta prlc\\idlljqca
\\zwst wynagwdzcr1 50 zl
bruth) dla 50%, zalogi t() jawIll' Id-:cc\\'a7cnie praco\\ nikÓ\\,
Srednia pod\\) .i.ka \\ roku 2009 \\ ~ niosla 800zl. \\ obec czcgo wniosJ..ujclIl) o zmial1l;
placy zasadniczej
\\ t~i sam~j \\ ysokosci
dla praeowniJ..l\\\.
ktÓrzy \\' roku ubit:gl) 111 nit:
otrzymali pod\\ yzck.
do uzgodnicnia
podczas
Zasad) dokonania \\ I.l'\!stll \\ ~nagnldzcl) \\' 20 I Ol'. p%staja
spotkunia negocjac)jncgo.
Organizacje z\\iazkowe
d\)stal) odmo\\~ \\gladu Jn opinii prawnej na temat sprzcdaz)
Osrodka \\.) puczynkowcgo
\\ (jrz~ m k u oraz planu zatrudnienia
na rok 2010 \\ podziale na
.kdnostki \)rganilac~:inc
\\ z\\iqzku. /. CZ) m nasu\\ a si~ p~tani..: czy macic P:1I1st\\O cos do
ukrycia?
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2.Billl'O Nadwrll \\'lasci~ids"icgll
3,Pani Pn:/~dcnlll.Gl'On"ic\\ic/-\\all/
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