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Szanowni Państwo 

 

Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań z Zarządem Spółki, w których uczestniczyli 

Przedstawiciele naszego związku; 

 5 lipca 2013 r. – prezentacja programu „Z Dalkią w jutro”.  Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich 

przedstawiła zasady i cele projektu rozwojowego wdrażanego w Spółce. W pierwszym etapie 

rozpocznie się nabór na trenerów wewnętrznych, których zadaniem będzie przeszkolenie 

wszystkich pracowników, 

 8 lipca 2013 r. – spotkanie w Międzylesiu z Prezesem Dalkia Wschód dotyczące przyszłości 

pracowników zatrudnionych w ciepłowni w kontekście planowanej zmiany sposobu 

zarządzania jednostką. Przedstawiciele Dalkii Wschód dzierżawiącej Ciepłownię w 

Międzylesiu zapewnili, że załoga zachowa wszystkie uprawnienia wynikające z Pakietu 

Socjalnego oraz innych aktów prawa wewnętrznego. Stosowne gwarancje zawarte będą w 

porozumieniach zawartych indywidualnie z każdym pracownikiem, 

 9 lipca 2013 r. - spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z Dyrektorem HR Grupy 

Dalkia Polska Panią Magdaleną Bezulską, na którym omówiono temat funkcjonowania 

Krajowej Instancji Dialogu Społecznego oraz wdrażania w Polsce Projektu Konwergencji. 

Ponieważ wprowadzenie tego projektu ma decydujący wpływ na miejsca pracy to według 

naszej opinii powinno być szeroko konsultowane ze stroną społeczną zarówno na szczeblu 

krajowym jak i w poszczególnych Spółkach Grupy Dalkia w Polsce. Pani Dyrektor zobowiązała 

się do regularnego przekazywania informacji pomiędzy KIDS-em a stroną związkową i poparła 

wniosek, aby przedstawiciele Dalkia Warszawa brali udział w posiedzeniach Krajowej Instancji 

Dialogu, jako obserwatorzy. 

 10 lipca 2013 – 

 Spotkanie z Dyrektorem Generalnym Panem Jean-Pierre Corbin, na, którym 

poinformował stronę związkową o przejściu Dyrektora Operacyjnego Pana 

Andrzeja Szymanka do pracy w Dalkia Łódź. Od września, po dopełnieniu 

formalności, jego obowiązki w Dalkia Warszawa obejmie Pan Gregoire Ignasiak, 

będący dotychczas członkiem Rady Nadzorczej naszej Spółki, 

 Udział w konsultacjach dotyczących wprowadzenia w Spółce projektu ABS 

Bezpieczeństwo w systemie ocen. Kierownik projektu Pan Bogusz Żeberkiewicz 

przedstawił założenia i efekty dotychczasowej pracy zespołu. Strona związkowa 

http://www.wzzc.lap.pl/index.php


zgłosiła liczne uwagi i zastrzeżenia do przedstawionej Karty ocen i Instrukcji 

Oceniania, które mają zostać uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentów. 

 

W najbliższym okresie planowane są następujące spotkania z udziałem naszych przedstawicieli; 

 15 lipca 2013 r. – w sprawie ustalenia wysokości budżetu organizacji związkowych na 2014 

rok, 

 24 lipca 2013 r. – dotyczące ustalenia organizacji wewnętrznej Pionu Handlowego, 

 29-30 lipca 2013 r. – spotkanie organizacji związkowych Dalkia Poznań, Dalkia Łódź i Dalkia 

Warszawa, na którym planowane jest podpisanie Porozumienia o współpracy, 

 31 lipca 2013 r. – spotkanie cykliczne z Zarządem Spółki dotyczące spraw bieżących. 

 

Informacje dotyczące odbytych spotkań przekażemy w kolejnym numerze Informatora. 

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie problemów występujących w Państwa jednostkach i tematów, 

które wymagają omówienia na spotkaniach z Zarządem Spółki. 

  

Przewodniczący WZZC 

                                                                                                                                        Władysław Zalewski 


