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Zawodowy Ciepłowników

S z a n o w n i

Warszawa dnia 17 maja 2010r.

P a ń s t w o

Organizacje związkowe przedstawiają uwagi do oświadczenia Rzecznika Urzędu Miasta
zamieszonego w SPEC-net z dnia 10 maja 2010r:
1. Pani Prezydent powiedziała, że restrukturyzacja firmy jest konieczna by otrzymać
wyższy wynik finansowy na koniec roku 2010 i nie wierzy by w Spółce nie było
przerostu zatrudnienia. Poza tym stwierdziła, że nasze płace są najwyższe wśród firm
w mieście i nie widzi uzasadnienia dlaczego domagamy się podwyżek.
2. Pakiet socjalny – jak czytamy w oświadczeniu „....jest wynegocjowanie jak najlepszej
ceny a kluczowym elementem negocjacji jest kształt pakietu socjalnego dla
pracowników.” Czyli Pan Rzecznik potwierdził nasze słowa o wpływie pakietu na
cenę za Spółkę.
Porozumienie w sprawie gwarancji socjalnych dla pracowników Komunalnego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy zostało podpisane przez
organizacje związkowe, Zarząd firmy oraz prezydenta miasta Konstantego
Dombrowicza. Porozumienie to jest częścią składową wszystkich dokumentów
mówiących o sprzedaży KPEC-u w Bydgoszczy tj. Zarządzeniu Prezydenta o zbyciu
akcji, ogłoszeniu o przetargu, umowie z przyszłym inwestorem etc.
Domagamy się podpisania pakietu gwarancji socjalnych dla pracowników
SPEC S.A. z obecnymi władzami miasta stołecznego Warszawy.
W dokumentach opracowanych przez władze m.st. Warszawy dotyczących
prywatyzacji SPEC S.A., zamieszczonych na naszej stronie intranetowej macie
Państwo wzmiankę w Harmonogramie prywatyzacji o negocjacjach pakietu
socjalnego z przyszłym inwestorem. Jest to postawienie interesów pracowników na
przegranej pozycji. Wiadomo, że prawo dopuszcza sprzedaż Spółki bez pakietu
gwarancji socjalnych. Jeżeli będziemy chcieli wynegocjować „godziwy” pakiet dla
pracowników to się nam powie, że jesteśmy roszczeniowi i w tej sytuacji Właściciel
nic nie może zrobić.
3. Dlaczego brak zaufania do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz?
Za komentarz niech służy to zdjęcie i fragment „Porozumienia Programowego
Radnych m.st.Warszawy reprezentujących Platformę Obywatelską oraz Lewicę i
Demokratów” zawartego dnia 12 marca 2007r.:
W podrozdziale Prywatyzacja napisano:
• Zmiany w formule działania spółek miejskich. Prywatyzacja miejskich spółek z wyjątkiem
strategicznych (przykładowo: SPEC, MPWiK, Metro, MZA, Tramwaje Warszawskie).

Hanna Gronkiewicz-Waltz i Marek Borowski byli świadkami "małżeństwa" PO i LiD w stolicy.
Podpisy złożyli szefowie klubów w Radzie Warszawy
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