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Szanowni Państwo 

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

Przedstawiciele naszego związku; 

 17 i 24 luty 2014 r. - negocjacje w sprawie wzrostu poziomu wynagrodzeń zasadniczych w 
2014 roku – bieżące informacje dotyczące przebiegu rozmów otrzymaliście Państwo w 
oddzielnych komunikatach, 

 25 luty 2014 r. – spotkanie w sprawie planowania odczytów ciepłomierzy w dni wolne od 
pracy. Strona związkowa podtrzymała swoje stanowisko zawarte w piśmie skierowanym do 
Zarządu Spółki, aby odczyty liczników planowane były z poszanowaniem przepisów prawa 
obowiązujących w tym zakresie w sposób umożliwiający pracownikom sobotni odpoczynek. 
Zarząd Spółki po wysłuchaniu argumentów strony związkowej przychylił się do 
przedstawionych wniosków,  

 04 marzec 2014 r. – Spotkanie cykliczne z Zarządem Spółki dotyczące spraw bieżących. W 

trakcie spotkania poruszono następujące tematy;  

o Przeprowadzka służb centrali do nowej siedziby.  Pani Anna Prokop odpowiedzialna 
za organizację przeniesienia poszczególnych służb poinformowała, że proces 
podzielony został na dwa etapy. Pierwszy zaplanowany na ostatni weekend kwietnia 
obejmie Pion Finansowy, w drugim (przed długim weekendem majowym) przeniosą 
się pozostałe komórki. Przeprowadzka zostanie zrealizowana przez firmę zewnętrzną 
w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania firmy. Zarząd przygotuje 
specjalny informator zawierający niezbędne informacje, adresowany do wszystkich 
pracowników Centrali, 

o Spotkanie Komitetu Strategicznego. Prezes Machlejd poinformował o przebiegu 
spotkania, w trakcie, którego omówiono stan realizacji inwestycji gwarantowanych w 
Dalkia Warszawa w stosunku do założeń planowych. Potwierdził jednocześnie, że 
poziom inwestycji zaplanowany na rok 2013 zostanie osiągnięty, 

o Przeglądy obiektów w Zakładach Energetyki Cieplnej. Przedstawiciele związków 
przekazali Zarządowi uwagi dotyczące wyników rocznych przeglądów obiektów pod 
kątem zgodności z przepisami BHP. Zwrócono uwagę, że w budżetach jednostek nie 
przewidziano wydatków na realizację zaleceń pokontrolnych. 

o Braki kadrowe w jednostkach po realizacji PDO2 ze szczególnym uwzględnieniem 
Ciepłowni Międzylesie gdzie powtórna rekrutacja wewnętrzna nie zakończyła się 
pozyskaniem brakujących palaczy. Przedstawiciele związków zwrócili uwagę, że 
sygnalizowana od kilku miesięcy trudna sytuacja kadrowa w Międzylesiu nie została 
rozwiązana. Prezes Machlejd zobowiązał się do podjęcia zdecydowanych działań w 
tym zakresie. 

o Sprzedaż nieruchomości Spółki – strona społeczna zwróciła uwagę, że planowana 
sprzedaż nieruchomości wymusza konieczność adaptacji innych obiektów na siedziby 
obwodów kubaturowych i co się z tym wiąże poniesienia nakładów na niezbędne 
prace remontowe. Prezes Machlejd poinformował, że obecnie w budżecie Spółki brak 
jest środków przeznaczonych na ten cel, 
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o Ponadto omówiono;  
 Instrukcję ZZ-01-DSP-02, dotyczącą przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ 

przez wykonawców na budowach Dalkii Warszawa oraz szkolenia dla 
audytorów wewnętrznych, 

 Funkcjonowanie Tabeli Zarządczej i powiązanie osiągniętych wyników z 
podziałem funduszu premiowego w Pionie Operacyjnym, 

 Podsumowanie deklaracji złożonych przez pracowników w kwestii wyboru 
opieki medycznej (77, 4% Nasze Zdrowie, 22, 6% Luxmed). 

 05 marzec 2014 r. - Spotkanie cykliczne z Dyrektorami Zakładów Energetyki Cieplnej – 
kolejne z planowanego cyklu spotkań przedstawicieli organizacji związkowych z Dyrektorami 
ZEC-ów poświęcone omówieniu bieżących problemów eksploatacyjnych. Omówiono min 
następujące tematy;  

o Sprzedaż nieruchomości Spółki w kontekście konieczności adaptacji pomieszczeń na 
siedziby obwodów, 

o Nagroda zadaniowa, jako narzędzie premiowania pracowników zaangażowanych w 
realizację projektów, 

o Tabela zarządcza, jako element oceny funkcjonowania Zakładów, 
o Poradnik premiowania i kryteria podziału funduszu premiowego na jednostki, 
o Zlecenia konserwacyjne - konieczność analizy harmonogramu i normatywów po 

upływie roku, 
o Oszczędności w budżecie – wpływ jednostek na realizację planu kosztów – uwagi po 

pierwszym okresie realizacji likwidacji węzłów grupowych. 

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

 18 marzec 2014 r. – spotkanie robocze z Dyrektorem Operacyjnym Panem Gregoire 
Ignasiakiem dotyczące bieżących spraw eksploatacyjnych, 

 02 kwiecień 2014 r. – spotkanie związków zawodowych z Dyrektorami Zakładów Energetyki 
Cieplnej,  

 08 kwiecień 2014 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 
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