Warszawa, dnia 18 stycznia 2010r.

Warszawski Zwiazek
Zawodowy Cieplowników

Zarzad

SPEC SA

00-232 Warsz2,.wa, ul. Ciasna 15 m. 248
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W zwiazku z zapisami Ustawy o zwiazkach zawodowych (Dz.U. nr 55 poz.234 z 1991r.
z pózno zm.) oraz Ustawy o informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu
z nimi
konsultacji (Dz.U. nr 79, poz.550 z pózn.zm.L a takze przyjetymi przez Zarzad SPEC SA
uchwalami dotyczacymi "Analizy i optymalizacji architektury Spólki oraz zaprojektowania i
przygotowania transformacji SPECSA do architektury optymalnej", organizacje zwiazkowe
dzialajace w Spólce wzywaja Pracodawce do szczególowego informowania i uzgadniania
postepu prac, szczególnie dotyczacych organizacji pracy i struktury ZEC-ów (uchwala nr
164/2009 z dnia 11.05.2009r. zespól P-4, P-7).
Poprzez Ustawe z 07.04.2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzania z
nimi konsultacji zostala implementowana
do polskiego prawa
dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady UE Nr. 2002/14/WE z dnia 11.03.2002r., okreslajaca zasady i sposoby
przeprowadzania konsultacji.
Spotkania informacyjne Zarzadu SPEC S.A. z poszczególnymi grupami zawodowymi
pracowników spólki, dotyczace planowanej transformacji, wzbudzily wsród zalogi niepokój i
obawy o zachowanie miejsc pracy oraz oczekiwania na szczególowa i kompletna informacje
w tym zakresie. Szczególnie zamiar zmniejszenia liczby ZEC-ów, co do którego podczas
kolejnych spotkan przekazywane byly zalodze sprzeczne informacje, jest postrzegany jako
szczególnie grozny dla dalszego prawidlowego funkcjonowania Spólki.
Podzielajac niepokój pracowników
apelujemy do Pracodawcy o niezwloczne
wlaczenie organizacji zwiazkowych do procesu konsultacji i uzgodnien toczacych sie
procesów a takze przedstawianie na biezaco wyników prac zespolów projektowych.
Stoimy na stanowisku, ze projekty tak istotne dla pracowników, zakladajace daleko idace
zmiany w strukturze organizacyjnej spólki i zwiazane z redukcja zatrudnienia winny byc
przedmiotem szczególnie wnikliwej oceny i analizy ekonomicznej.
Organizacje zwiazkowe zwracaja uwage, iz w Spólce przeprowadzono
juz procesy
organizacyjne zwiazane z przyjeciem rekomendacji Zespolów do spraw:
• standaryzacji obwodów kubaturowych
•

standaryzacji obwodów sieciowych

• standaryzacji obwodów serwisowych
Jednoczesnie zakonczyl prace Zespól problemowy

ds. standaryzacji sluzb wspólnych w ZEC-

ach (powolany Poleceniem sluzbowym nr 3 /2008 z dnia 25.09.2008r.) w zwiazku z czym
wnioskujemy
o przedstawienie
organizacjom
zwiazkowym
wyników
i wniosków
opracowanych przez ten Zespól oraz informacji w jakim zakresie rekomendacje zespolu
wykorzystane zostana w procesie transformacji Zakladów Energetyki Cieplnej.
Przygotowana i wdrozona standaryzacja obwodów
mistrzowskich jest slusznie
podawana jako przyklad zmian organizacyjnych idacych w dobrym kierunku. Uwazamy, ze
nalezy te dobre doswiadczenia kontynuowac. Zmiany organizacyjne w ZEC-ach powinny
polegac na standaryzacji ich wielkosci, a nie na zmniejszaniu ich liczby.

Jak widac wciaz za slabo przebija sie do swiadomosci decydentów zasadniczy fakt, ze to
wlasnie Zaklady Energetyki Cieplnej wykonuja dzialalnosc podstawowa, a od ich sprawnego
funkcjonowania zalezy los pozostalych, pomocniczych jednostek jak i calej Spólki.
Wychodzac z zalozenia, ze pracownicy sa dobrem najwyzszym kazdej organizacji
a przestrzeganie regulacji prawnych w zakresie konsultacji z organizacjami stanowi zywotny
interes obu stron apelujemy ponownie do Zarzadu SPEC S.A. o niezwloczne podjecie
konsultacji i informowania
na biezaco o projektowanych
zmianach organizacyjnych
zwiazanych z transformacja.
Na odpowiedz oczekujemy do dnia 31 stycznia 2010r.
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Do wiadomosci:
1. Rada Nadzorcza
2. Biuro Nadzoru Wlascicielskiego - Dyr. R.Tomasik

