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Szanowni Państwo 

Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań z Zarządem Spółki, w których uczestniczyli 
Przedstawiciele naszego związku; 

 11 grudnia 2013 r. – spotkanie robocze z Dyrektorem Operacyjnym Panem Gregoire 
Ignasiakiem dotyczące bieżących spraw eksploatacyjnych. Pan Dyrektor przedstawił 
prezentację dotyczącą projektu nowych zasad wypłaty premii regulaminowej dla 
pracowników Pionu Operacyjnego. Materiał jest efektem prac zespołu, który został w tym 
celu powołany przez Zarząd. Strona związkowa wnioskowała, aby ze względu na konieczność 
przeanalizowania i skonsultowania projektu wprowadzenie ewentualnych zmian przenieść na 
rok 2014 a premię za IV kwartał roku bieżącego wypłacić na dotychczasowych zasadach. 
Przedstawiciele związków zwrócili uwagę na opóźnienia w dostawie regulatorów co 
uniemożliwia realizację zadań planowych i terminowe zamknięcie roku obrotowego. 
Poruszono też zagadnienia związane ze sprzedażą dla pracowników samochodów 
wycofanych z eksploatacji a także brakami i niską jakością ubrań roboczych w niektórych 
jednostkach Spółki. Ustalono, że spotkania robocze przedstawicieli organizacji społecznych z 
Dyrektorem Pionu Operacyjnego będą organizowane co miesiąc, 

 17 – 18 grudnia  2013 r. – spotkanie przedstawicieli związków zawodowych Grupy Dalkia z 
Poznania, Łodzi i Warszawy poświęcone kontynuacji prac nad dokumentami związanymi z 
zawarciem koalicji. Uzgodniono i parafowano ostateczny kształt porozumienia regulującego 
zasady funkcjonowania Koalicji, który wejdzie w życie po podpisaniu i akceptacji przez 
Zarządy poszczególnych organizacji związkowych. Kolega Jan Ciężki przekazał projekt 
deklaracji współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową Dalkia Polska S.A. i Związkami 
Zawodowymi działającymi w spółkach Grupy Dalkia w Polsce, który otrzymał od Dyrektor 
Magdaleny Bezulskiej. Uzgodniono, że prace nad tym dokumentem rozpoczną się na 
następnym spotkaniu koalicji po przeanalizowaniu jego zapisów i zasięgnięciu opinii prawnej. 
Oba projekty przekazane zostały Państwu 23 grudnia br.,  

 19 grudnia 2013 r. – spotkanie dotyczące projektu wypłaty premii rocznej dla pracowników 
Pionu Handlowego naszej Spółki. Pani Prezes Beata Kurdelska przedstawiła prezentację 
dotyczącą zasad wypłaty premii rocznej dla handlowców Dalkia Warszawa oraz 
poinformowała, że podobne unormowania występują w Spółkach Dalkii w Łodzi oraz 
Poznaniu. Strona społeczna poprosiła o czas na przeanalizowanie i wniesienie uwag do 
przedstawionych materiałów. Szczegółowa propozycja została przekazana Państwu w 
oddzielnej informacji, 

 08 stycznia 2014 r. – spotkanie cykliczne z Zarządem Spółki dotyczące spraw bieżących. W 
trakcie spotkania poruszono następujące tematy;  

o Realizacja inwestycji gwarantowanych – Prezes Machlejd poinformował o spotkaniu 
władz Spółki z Panią Prezydent Warszawy dotyczącego stanu realizacji inwestycji 
Dalkia Warszawa w kontekście zapisów umowy prywatyzacyjnej. Strony ustaliły 
powołanie zespołu, którego zadaniem będzie monitorowanie poziomu inwestycji 
Spółki, 

o Sprzedaż nieruchomości Spółki w roku 2014 oraz plany na lata następne.  Prezes 
Machlejd poinformował zebranych, że w wyniku audytu przeprowadzonego przez 
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Panią Agnieszkę Mieczkowską stwierdzono w Spółce wolne powierzchnie do 
zagospodarowania. Strona związkowa ponownie zaapelowała o udostępnienie 
wyników audytu,  

o Przetarg na wyłonienie dostawcy usług medycznych – Pani Dyrektor Kierzkowska, 
odpowiedzialna za wyłonienie w grupie dostawcy usług medycznych poinformowała, 
że w drugiej połowie stycznia rozpoczną się spotkania z firmami, które złożyły swoje 
oferty w przetargu. Przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca lutego, przed upływem 
ważności umowy z „Naszym Zdrowiem”, 

o Wyniki finansowe Spółki za rok 2013 – Prezes Machlejd poinformował, że założenia 
budżetowe dotyczące wyniku finansowego Spółki zostaną zrealizowane na poziomie 
planu. Wysoka temperatura grudnia oraz odłączenia dużych odbiorców (FSO, Stadion 
Narodowy) spowodowały, że prognozowane wyniki roczne będą niższe od założeń z 
listopada, 

o Omówiono następujące tematy zgłoszone przez stronę związkową; 
 Warsztaty robocze Pionu Inwestycji – zgodnie z przedstawioną informacją 

spotkania PI zostały zorganizowane w związku z koniecznością realizacji w 
2014 roku nowych, zwiększonych zadań, 

 Jakość obsługi płacowej realizowanej na rzecz Spółki – występują przypadki 
nieterminowego przelewania wynagrodzeń na konta bankowe pracowników. 
Zarząd zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania 
podobnych przypadków w przyszłości, 

 Braki kadrowe w niektórych komórkach Spółki wynikające z realizacji 
programu PDO II, 

 Uwagi do projektu zarządzania flotą samochodową - zgłaszano liczne 
zastrzeżenia do zaprezentowanego materiału, które po konsultacji z 
Zarządami obu związków przedstawione zostaną na piśmie, 

 Zmiana norm konserwacyjnych – ograniczenie krotności konserwacji węzłów 
zdaniem strony społecznej prowadzi do obniżenia standardów, zwiększenia 
awaryjności oraz negatywnej reakcji ze strony odbiorców, 

 Utworzenie pracowniczego programu emerytalnego – związkowcy zwrócili 
się z wnioskiem o rozważenie możliwości utworzenia w Dalkii Warszawa PPE, 
na podobnych zasadach jak w Dalkii Łódź, 

o Przedstawiciele związków przekazali Zarządowi uwagi dotyczące BHP; 
 Niewłaściwej jakości obuwia i ubrań roboczych, 
 Uwagi do projektów procedur ZR-02 i ZR-04, 
 Przyszłej siedziby centrali Spółki i obaw o zapewnienie w niej odpowiednich 

warunków pracy.  
 

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

 14 stycznia 2014 r. - spotkanie robocze z Dyrektorem Operacyjnym Panem Gregoire 
Ignasiakiem dotyczące bieżących spraw eksploatacyjnych, 

 22-23 stycznia 2014 r. – kolejne spotkanie organizacji związkowych Grupy Dalkia z Poznania, 
Warszawy i Łodzi z przedstawicielami zarządów Spółek oraz Dyrektorem HR Dalkia Polska 
dotyczące opracowania projektu nowego porozumienia w sprawie premii partycypacyjnej, 

 5 lutego 2014 r. – spotkanie cykliczne z Zarządem Spółki. 
 

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 
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