Szanowni Państwo
W dniu 27 czerwca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu WZZC drugiej
kadencji z udziałem członków Komisji Rewizyjnej i Społecznego Inspektora Pracy.
Pierwsza część posiedzenia miała charakter organizacyjny. Przyjęto m.in. uchwały:
o oddelegowaniu Pana Władysława Zalewskiego do pracy, jako Przewodniczącego
WZZC,
o ustaleniu osób upoważnionych do podejmowania aktów woli i wiedzy w imieniu
Związku,
o ustaleniu osób upoważnionych do prowadzenia rachunku bankowego WZZC,
o ustaleniu składu zespołu reprezentującego WZZC w rozmowach prowadzonych z
pracodawcą,
zobowiązaniu Przewodniczącego WZZC do bieżącego informowania członków o
działaniach Związku i ważniejszych wydarzeniach z tym związanych.
Zgłoszono uwagi o konieczności poprawienia atrakcyjności strony internetowej WZZC.
Druga część posiedzenia miała charakter informacyjno-sprawozdawczy. Przewodniczący
Związku przedstawił m.in. informacje na temat:
odbytych spotkań z przedstawicielami organizacji związkowych i innych ciał
pracowniczych z Dalkii ZEC Poznań, Dalki Poznań i Dalkii Łódź. Wymieniono poglądy
na temat sytuacji pracowników w poszczególnych spółkach, wynikających z tego
zagrożeniach a także metodach postępowania wobec pracodawcy. Efektem rozmów
jest inicjatywa zawiązania Konfederacji ZZ działających w spółkach grupy Dalkia, które
wyrażą chęć współdziałania. Ma to pozwolić na ujednolicenie postępowania
przedstawicieli załogi w rozmowach czy sporach z pracodawcą powodując
jednocześnie znaczne wzmocnienie siły negocjacyjnej ZZ. Propozycja treści
porozumienia pomiędzy organizacjami jest załącznikiem do maila z Informatorem.
odbytego w dniu 25 czerwca spotkania cyklicznego przedstawicieli ZZ z Zarządem
Dalkia Warszawa. Tematyka spotkania była przedstawiona w Newsletterze wydanym
przez pracodawcę po spotkaniu. Poinformowano o podpisaniu porozumienia w
sprawie uruchomienia premii partycypacyjnej dla pracowników za 2013 rok a
następnie omówiono jego treść. Odpowiadano na liczne pytania członków zarządu w
tej sprawie.
Przedstawiciele Zarządu zadawali pytania uzupełniające dotyczące przebiegu tych
spotkań, na które odpowiadali uczestniczący w nich Przedstawiciele WZZC. Poproszono
członków Zarządu Związku o zbieranie tematów, bolączek załogi w poszczególnych

komórkach organizacyjnych, które należy poruszyć na następnym spotkaniu cyklicznym w
dniu 30 lipca.
Wszystkich Państwa prosimy także o podobne uwagi czy wnioski, które można przekazać do
przewodniczących OZZ, członków Zarządu lub Prezydium WZZC. Pozwoli to na lepsze
przygotowanie się naszych przedstawicieli do rozmów.
Pan Krzysztof Szuba reprezentujący Załogę w Radzie Nadzorczej przedstawił krótką
informację z przebiegu ostatniego posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 26 czerwca, ze
szczególnym omówieniem wyników i sytuacji finansowej grupy kapitałowej Dalkia
Warszawa, sprzedaży spółki zależnej Finpol Rohr oraz planów związanych ze zbyciem
nieruchomości będących własnością Dalkia Warszawa i związanych z tym zagrożeniami dla
poprawnego funkcjonowania komórek organizacyjnych a co za tym idzie dla ich
pracowników.
Przewodniczący WZZC poprosił Panią Teresę Petelę, będącą przedstawicielem WZZC
w Forum Związków Zawodowych, o przedstawienie informacji na temat dotychczasowych
efektów naszego członkowstwa w tej organizacji. Niestety do chwili obecnej nie udało sie
nawiązać ścisłej współpracy z Forum. Zobowiązano przedstawicieli WZZC w Forum do
podjęcia intensywnych działań, które pozwolą na skorzystanie przez nasz Związek z
możliwości i potencjału, który posiada tak duża organizacja. Kluczowe organizacje związkowe
z Dalkii Poznań i Łódź prowadzą taką współpracę.
Więcej szczegółowych informacji na temat spraw poruszonych w czasie posiedzenia
Zarządu można uzyskać od jego członków ze szczególnym uwzględnieniem Prezydium WZZC.
Prosimy o zadawanie pytań a także zgłaszanie wszelkich problemów czy wątpliwości.
Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli na lepsze ukierunkowanie działań naszego Związku.
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