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 Negocjacje zapisów Pakietu Socjalnego dla pracowników SPEC S.A. trwają 

nadal. Na wniosek organizacji związkowych w dwóch ostatnich spotkaniach stron 

wziął udział obserwator z Biura Nadzoru Właścicielskiego, który przekaże Panu 

Prezydentowi Jarosławowi Kochaniakowi sprawozdanie z przebiegu procesu 

negocjacji. 

Chociaż strony nie doszły dotychczas do porozumienia to podkreślić należy 

jednak, że w tych najważniejszych z punktu widzenia pracowników obszarach, 

nastąpiło dalsze, istotne zbliżenie stanowisk i zawężenie przestrzeni negocjacyjnej.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem przed podjęciem wiążących decyzji w 

tych kwestiach Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego Inwestora musi uzyskać 

akceptację Zarządu spółki Dalkia Polska. 

W toku negocjacji udało się natomiast uzgodnić zapisy kilku rozdziałów 

Pakietu Socjalnego, w innych do rozstrzygnięcia pozostały zapisy redakcyjne, co 

sprawiło, że dokument przyjmuje coraz bardziej realny kształt. 

Na chwilę obecną pozostały do negocjacji obszary, w których interesy stron są 

rozbieżne a osiągnięcie porozumienia trudne. Dotyczy to przede wszystkim ceny 



wykupu akcji pracowniczych oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników spółki w 

okresie obowiązywania gwarancji zatrudnienia. 

Przełom w negocjacjach nastąpił na spotkaniu zespołów w dniu 24.08.11r w 

trakcie, którego strony wstępniewstępniewstępniewstępnie uzgodniły następujące warunki Pakietu, które w 

ramach szczegółowych zapisów wymagają jeszcze doprecyzowania: 

• Okres gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników objętych 

Pakietem Socjalnym wynosi 9 lat, 

• Wysokość rekompensaty w przypadku naruszenia okresu gwarancji 

zatrudnienia, 

• Wysokość premii prywatyzacyjnej dla wszystkich pracowników objętych 

Pakietem ustalono na 10 000 zł. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym 

wymiarze czasu pracy otrzymają premię prywatyzacyjną w wysokości 

proporcjonalnej do wymiaru etatu. Premia prywatyzacyjna wypłacona 

zostanie w dwóch transzach, 

• Akcje pracownicze zostaną wykupione od zainteresowanych 

pracowników po cenie nominalnej za akcję; 

• Pakiet zostanie wpisany, jako załącznik do ZUZP.    

Negocjacje trwają…. 
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Zespół Negocjacyjny SPEC; od lewej Marian Kanabus, Grażyna Świerczyńska, mecenas Sebastian  

           Jabłkowski, Bożena Skudlarska 

 



 
 
                    


