Negocjacje Pakietu Socjalnego dla
pracowników SPEC S.A.
Stan na 10.08.2011

W dniu 27.07.2011 roku rozpoczęły się negocjacje Pakietu Socjalnego dla
pracowników SPEC S.A. Do rozmów przystąpiły Zespoły Negocjacyjne SPEC oraz
przyszłego Inwestora Dalkii Polska. W skład Zespołu SPEC weszli przedstawiciele
dwóch organizacji związkowych działających na terenie Spółki – NSZZ „Solidarność”
i Warszawskiego Związku Zawodowego Ciepłowników.
W celu jak najlepszego przygotowania się do zapewnienia gwarancji
społecznych dla załogi, zarówno na etapie konstruowania dokumentu jak i w czasie
procesu negocjacji związki zawodowe korzystają z profesjonalnego wsparcia
zewnętrznego.
Strony złożyły zgodne oświadczenia, że przystępują do negocjacji w dobrej
wierze, a ich nadrzędnym celem jest uzyskanie porozumienia w sprawie udzielenia
gwarancji socjalnych dla pracowników SPEC S.A.
Pierwsze dwa spotkanie służyły wzajemnej prezentacji członków Zespołów,
ustaleniom

organizacyjnym

i

technicznym

związanym

z

tokiem

spotkań

negocjacyjnych. Obie strony przedstawiły katalog dokumentów i materiałów, które są
im niezbędne do pełnej oceny omawianych propozycji.
Przedstawiciel

Dalkii

Polska

zaproponował

przedstawienie

prezentacji

programów obowiązujących we wszystkich spółkach tej firmy działających na terenie
Polski, adresowanych do pracowników korporacji a mających na celu ich rozwój

zawodowy, podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności. W jego ocenie
proponowane rozwiązania mogłyby stać się częścią Pakietu Socjalnego podnosząc
w sposób znaczący jego wartość.
Trzecie spotkanie w dniu 09.08.2011 r. miało charakter bardzo merytoryczny i
konstruktywny. W toku dyskusji wyodrębniono obszary gdzie stanowiska Zespołów
są skrajne i uzgodniono, że każda ze stron w dniu jutrzejszym przedstawi propozycje
zmian uregulowań w tym zakresie. Ponadto strona związkowa zaprezentowała swoje
stanowisko w sprawach priorytetowych dla pracowników SPEC S.A. pośrednio
zakreślając margines negocjacyjny.
Choć nie zapadły żadne wiążące decyzje, to stwierdzić należy, że w stosunku
do dotychczasowych rozmów uzyskano znaczny postęp w ustaleniach, a negocjacje
nabrały pożądanego tempa.
Na koniec Zespół Negocjacyjny SPEC S.A. wskazał, że oczekujemy
zakończenia negocjacji, co do kluczowych zapisów Pakietu Socjalnego i podjęcia
wiążących decyzji w tej kwestii do piątku 12.08.2011r.
Stwierdzono także, iż dalsze negocjacje będą uzależnione od wyniku
piątkowych rozmów z Zespołem Dalkia Polska. W wypadku impasu w rozmowach
planujemy zorganizowanie spotkań z załogą SPEC, na których omówione zostaną
rezultaty dotychczasowych negocjacji i ustalone kierunki dalszych działań.
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