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9 kwietnia 2009 r. Sad Rejonowy
dla m.st. \Varszawy zarejestrowal
\Varszawski
Zwiazek Zawodowy
Cieplowników
obejmujacy
swoi m
dzialaniem
SPEC. Droga do rejestracji zwiazku byla niezmiernie
trudna.
ale dzieki determinacji
grupy pracowników spólki udalo sie
pomyslnie dotrzec do koÓca.
\VZZC jest to zwiazek zawodowy
powolany
w miejsce Krajowego
Zwiazku
Zawodowego
Cieplowników Oddzial
\Varszawa.
który w opinii jego czlonków
nie
spelnial
oczekiwaÓ
stawianych
organizacji
zwiazkowej.
Struktura KZZC bardzo ograniczala
nasze dzialania.
\VZZC jest natomiast
samorzadny.
niezawisly
i niezalezny.
Wszystkie
decyzje
i dzialania
beda mialy charakter
suwerenny.
zgodny
z najlepiej

rozun11anyn1
ników SPEC.

mteresem

pracow-

Walne Zebranie Delegatów WZZC
podjelo 16 czerwca br. uchwaly.
w wyniku których wysokosc skladek
czlonkowskich
i innych swiadczeÓ
zwiazkowych ustalono na poziomie
obowiazujacym
w nieistniejacym
juz KZZC.
Obecnie \VZZC zrzesza 532 czlonków i jest najwieksza organizacja
zwiazkowa w spólce. Do najliczniejszych Oddzialowych
Organizacji Zwiazkowych nalezy Centrala
SPEC zrzeszajaca az 117 pracowników. a wsród zakladów - ZEC Wola
z 67 czlonkami.
\V sklad demokratycznie wybranych
wladz zwiazku wchodza 24 osoby. które reprezentuja
wszystkie
jednostki
organizacyjne
SPEC.
Posród delegatów i czlonków Zarzadu pojawily sie nowe osoby,
które mamy nadzieje.
wniosa
w dzialania zwiazku energie i nowe
pomysly.
Prezydium
stanowia:

Józefowicz
oraz sekretarz
Malgorzata
SosiÓska.
Zwiazek w programie swojej dzialalnosci przewiduje miedzy innymi:
1. Obrone
praw. interesów oraz
godnosci pracowników - czlonków zwi,!zku w relacjach z pracodawca·
2. Scisla wspólprace z NSZZ ,.Solidarnosc"
w zakresie
spraw
pracowników i spólki.
3. Biezace monitorowanie
procesu
prywatyzacyjnego SPEC pod katem zgodnosci z przepisami prawa i korzysci dla pracowników.
4. \Vspólpraca lub wspóldzialanie
odpowiednio z PaÓstwowa Inspekcja Pracy, Spolecznym Inspektorem Pracy. sluzba zdrowia itd.
Przed \VZZC stoi wiele wyzwall.
ale majac swiadomosc tego. ze tylu
wspanialych
pracowników
SPEC
zaufalo nam i przystapilo
do nowego zwiazku. zrobimy wszystko.
aby spelnic pokladane
nadzieje
i zachecic niezrzeszonych
do wstapienia w nasze szeregi. \VZZC jest
zwiazkiem otwartym
dla wszystkich pracowników SPEC.

