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W dniu 26.09.2011r. w Warszawie przy ul. Mysiej 5

Pakietu Socjalnego dla pracowników naszej Spółki

Prezes Zarządu Dalkia Polska Pan 

Członek Zarządu Pan Adam Opaliński

W spotkaniu wzięli udział 

Nadzoru Właścicielskiego Miasta

stron w pełnych składach. 

Zgodnie z deklaracją obecnego Właściciela 

socjalnych i związkowych dla p

prywatyzacyjnej Spółki. 

Podpisanie porozumienia w sprawie Pakietu Socjalnego zakończyło dwumiesięczny 

okres negocjacji tego dokumentu. W związku z tym w imieniu 

Negocjacyjnego SPEC pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom za słowa otuchy 

i wsparcia, jakiego udzielali nam podczas trudnych chwil w czasie rozmów negocjacyjnych. 

Szczególnie serdecznie dziękujemy za konstruktywną krytykę, która motywowała nas do 

ciągłego wysiłku i nie pozwalała ani przez chwilę

Mamy ogromną nadzie

należyty sposób zabezpieczy podstawowe interesy

nowej rzeczywistości. 
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w Warszawie przy ul. Mysiej 5 nastąpiło uroczyste podpisanie

Pakietu Socjalnego dla pracowników naszej Spółki. Ze strony Inwestora dokument podpisali 

Dalkia Polska Pan Pascal Bonne, Wiceprezes Pan Marian Strumiłło

Członek Zarządu Pan Adam Opaliński. 

udział zaproszeni goście; Przedstawiciele władz S

Nadzoru Właścicielskiego Miasta oraz Zarządu SPEC S.A. a także Zespoły Negocjacyjne 

Zgodnie z deklaracją obecnego Właściciela „Pakiet gwarancji pracowniczych, 

socjalnych i związkowych dla pracowników SPEC S.A” będzie stanowił załącznik do umowy 

Podpisanie porozumienia w sprawie Pakietu Socjalnego zakończyło dwumiesięczny 

okres negocjacji tego dokumentu. W związku z tym w imieniu 

Negocjacyjnego SPEC pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom za słowa otuchy 

udzielali nam podczas trudnych chwil w czasie rozmów negocjacyjnych. 

Szczególnie serdecznie dziękujemy za konstruktywną krytykę, która motywowała nas do 

i nie pozwalała ani przez chwilę zapomnieć o wyznaczonych celach.

Mamy ogromną nadzieję, że zawarte Porozumienie w sprawie Pakietu Socjalnego w 

należyty sposób zabezpieczy podstawowe interesy pracowników SPEC i ułatwi adaptację w 

.2011                                                                                              

nastąpiło uroczyste podpisanie 

stora dokument podpisali 

Pan Marian Strumiłło oraz 

edstawiciele władz Stolicy, Biura 

a także Zespoły Negocjacyjne obu 

Pakiet gwarancji pracowniczych, 

będzie stanowił załącznik do umowy 

Podpisanie porozumienia w sprawie Pakietu Socjalnego zakończyło dwumiesięczny 

okres negocjacji tego dokumentu. W związku z tym w imieniu całego Zespołu 

Negocjacyjnego SPEC pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom za słowa otuchy 

udzielali nam podczas trudnych chwil w czasie rozmów negocjacyjnych. 

Szczególnie serdecznie dziękujemy za konstruktywną krytykę, która motywowała nas do 

zapomnieć o wyznaczonych celach. 

ję, że zawarte Porozumienie w sprawie Pakietu Socjalnego w 

pracowników SPEC i ułatwi adaptację w 

 


