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Zawodowy Ciepłowników

Szanowni Państwo
W dniu 25.02.2011r. odbyło się spotkanie Zarządu SPEC SA z przedstawicielami organizacji
związkowych z udziałem Kierownika Projektu P-07
P 07 Pana Sławomira Szumskiego.
Głównym tematem spotkania było omówienie I fazy unifikacji Zakładów Energetyki Cieplnej
oraz przedstawienie przez Zarząd informacji o stanie realizacji prac nad Programem
Transformacji.
Po wnikliwej
iwej analizie przedstawionego materiału i wysłuchaniu argumentów Zarządu
organizacje związkowe podtrzymują stanowisko zawarte we wcześniejszym wystąpieniu z
dnia 11.02.br i wzywają władze Spółki do natychmiastowego wstrzymania prac nad
projektami, których głównym celem jest nieuzasadniona redukcja zatrudnienia.
W naszej ocenie wprowadzenie tak głębokich zmian w strukturze organizacyjnej Spółki
wymagałoby daleko idących korekt w dokumentach prywatyzacyjnych, które otrzymali
potencjalni inwestorzy (analiza, memorandum
memorandum informacyjne). Proponowane w procesie
transformacji rozwiązania mogą różnić się w sposób zasadniczy od wizji przyszłego
właściciela, a ich kontynuowanie generuje dalsze, nieuzasadnione koszty.
Prowadzone działania wzbudzają niepokój i uzasadnione obawy wśród pracowników Spółki
dotyczące utrzymania ich miejsc pracy.
Hipoteza, że wszystkie jednostki powstałe z połączenia poszczególnych ZEC-ów
ZEC
będą równe
pod względem posiadanego majątku jest nierealna z założenia. Sytuacja na rynku
ciepłowniczym jestt dynamiczna i unifikacja jednostek musiałaby być procesem ciągłym tak,
aby sprostać zasadom równości potencjału.
Szczegółowe uwagi do przedstawionego przez Zarząd opracowania przedstawimy Państwu
w terminie późniejszym.
Z ogromnym żalem pragniemy Państwa
Państwa poinformować, że w trakcie dzisiejszego spotkania
Zarząd SPEC wycofał się z wcześniejszych deklaracji dotyczących gotowości do
sfinansowania projektu Pakietu Socjalnego dla pracowników naszej Spółki.
Wielotygodniowe negocjacje stron w tym zakresie okazały
okazały się bezowocne.
Nieistotne w świetle tej decyzji stały się też zapewnienia Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Pana Jarosława Kochaniaka, że dołoży wszelkich starań, aby wspomóc działania
związków zawodowych w przygotowaniach do negocjacji Pakietu.
Traktujemy
jemy stanowisko Zarządu SPEC SA, jako wyraz braku troski o przyszłość załogi Spółki
oraz dowód lekceważenia partnerów społecznych.
Organizacje związkowe z własnych środków sfinansują wszelkie prace związane
z pakietem socjalnym dla załogi SPEC S.A.
Organizacje związkowe

