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Zarzad

Warszawski Zwiazek
ZawodoWY Cieplowników
00-232 Warszawa,

ul. Ciasna'

SPEC SA

5 m. 248

ZZ/03/2010

62;;n0/1'77,.·
W odpowiedzi

k/7:S1~O I

na pismo z dnia 29 stycznia 2010 roku, znak NH/32/201O, organizacje

zwiazkowe dzialajace w Spólce pragna wyrazic najwyzsze zdumienie proponowanym

przez

Pracodawce sposobem prowadzenia konsultacji w toczacym sie procesie transformacji.
Ustawa o zwiazkach zawodowych
Ustawa o informowaniu
poz.550 z pózn.zm.)

pracowników

precyzuje

(Dz.U. nr 55 poz.234 z 1991r. z pózno zm.) oraz

i przeprowadzaniu

prawa i obowiazki

planowanych w organizacji. Prawo do informacji
sprawach przedsiebiorstwa,
dokumenty

i konsultacje we wlasciwym
wspólnotowym

równiez fundamentalne
UE z 2000 roku

nalezy zapewnic, na wlasciwym poziomie, informacje

czasie, w przypadkach

najwyzszej

a czynnikami

bez wdrozenia

przeprowadzania
materialu.

przewiduja

w

i na warunkach okreslonych

w prawie

oraz ustawach i praktyce krajowej.

Zagadnieniem
Pracodawca

zmian

i konsultacji przyslugujace pracownikom

w którym sa zatrudnieni,

lub ich przedstawicielom

(Dz.U. nr 79,

stron w procesie uzgadniania

Rady Europy i UE. Zgodnie z art. 27 Karty Praw Podstawowych

pracownikom

decyzji,

z nimi konsultacji

jest

spolecznymi

i

prowadzony

zapobiec

wyprzedzeniem,

umozliwiajacy

dotyczace

wlasciwie

pozwalajacy

z odpowiednim

konsultacji

Informacje

wagi

dialog

pomiedzy

podejmowaniu

istotnych

procedur

informowania

wlasciwa ocene merytoryczna

konsultowanych

zagadnien

powinny

oraz

przekazanego

byc przekazywane

Zwiazkom Zawodowym

na tyle wczesnie, by ich opinie mogly byc wziete pod uwage juz w

procesie podejmowania

decyzji.

Spotkania

informacyjne,

jako

metoda

uzgodnien

ze Zwiazkami

Zawodowymi

zagadnien zwiazanych z tak niezwykle istotnymi dla pracowników tematami, dotyczacymi ich
miejsc pracy, wydaja sie nieporozumieniem
aktywna partycypacja

organizacji zwiazkowych w projektowaniu

wlasciwego wypelniania
podstawowych

i nie maja nic wspólnego z konsultacjami.

Tylko

zmian stanowi gwarancje

przez Zarzad SPECS.A. wymogów ustawowych oraz zabezpieczenia

interesów pracowników.
Reasumujac,

organizacje

zwiazkowe

wzywaja

ponownie

Pracodawce

do

szczególowego, zgodnego z przepisami prawa obowiazujacego w tym zakresie, informowania
i uzgadniania postepu prac dotyczacych optymalizacji architektury

Do wiadomosci:
1. Rada Nadzorcza
2.

R. Tomusiak

- Dyr. Biura Nadzoru Wlascicielskiego

Spólki.

