Warszawa, 09.04.2014 R.

Szanowni Państwo
Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań z Zarządem Spółki, w których uczestniczyli
Przedstawiciele naszego związku;
 13 marca 2014 r. – uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Grupą
Kapitałową Dalkia Polska S.A. i koalicją Związków Zawodowych działających w Spółkach
Grupy Dalkia w Polsce. W spotkaniu wziął udział Prezes Dalkia Polska, Prezesi Spółek Grupy
Dalkia z Warszawy, Poznania i Łodzi, Dyrektorzy HR oraz członkowie Prezydium Koalicji
Związków Zawodowych. Dokument podpisany przez obie strony otrzymaliście Państwo w
oddzielnym komunikacie,
 17 marca 2014 r. – spotkanie z pracownikami Pionu Handlowego, którego tematem było
planowane wprowadzenie dodatkowej premii dla handlowców. Zebrani przedstawili stronie
społecznej argumenty, które ich zdaniem uzasadniają przyznanie dodatkowego
wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ich Pionie. Ustalono, że stanowisko organizacji
związkowych zostanie przedstawione Zarządowi po podjęciu stosownych uchwał przez
Zarządy obu związków,
 18 marca 2014 r. – spotkanie robocze z Dyrektorem Operacyjnym Panem Gregoire
Ignasiakiem dotyczące bieżących spraw eksploatacyjnych. Tematem wiodącym była
prezentacja wyników Pionu Operacyjnego za luty 2014 roku zgromadzonych w tabeli
zarządczej. Omówiono realizację zadań inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych a
także realizacja założeń budżetowych,
 2 kwietnia 2014 r. – kolejne spotkanie strony społecznej z Dyrektorami Zakładów Energetyki
Cieplnej. Na spotkaniu omówiono bieżące problemy związane z realizacją zleceń i
funkcjonowaniem służb eksploatacyjnych w Spółce. Szczegółowo omówiono temat związany
z użytkowaniem i ewidencjonowaniem przebiegu pracy samochodów służbowych w
kontekście zmian w ustawie o VAT. W związku z licznymi wątpliwościami poproszono
administratorów floty w Spółce o przygotowanie wykładni obowiązujących w tej kwestii
przepisów. Ponad to poruszono następujące tematy
o Spotkania w sprawie usług BES – audyty budynków,
o WPI – plany rozwoju Spółki,
o Doposażenia w moduł c.w. – stan realizacji zamierzeń planowych,
o Realizacja zadań remontowych i modernizacyjnych w I kwartale br.,
o Wizyta delegacji z Mongolii,
o Współpraca z PGNiG Termika ,
 2 - 3 kwietnia 2014 – negocjacje dotyczące zasad partycypacji na lata 2014 – 2015
zakończone podpisaniem protokółu uzgodnień pomiędzy Zespołem ds. negocjacji premii
partycypacyjnej reprezentującym Koalicję Związków Zawodowych a zespołem
reprezentującym pracodawców; Dalkia Warszawa, Dalkia Łódź i Dalkia Poznań oraz Dalkia
Polska - głównym akcjonariuszem pracodawców. Tekst porozumienia otrzymaliście Państwo
w odrębnym komunikacie,
 08 kwietnia 2014 r. – Spotkanie cykliczne z Zarządem Spółki dotyczące spraw bieżących. W
trakcie spotkania poruszono następujące tematy;

o

Przeprowadzka służb centrali do nowej siedziby. Zarząd przedstawił harmonogram
dotyczący zmiany siedziby władz Spółki. Omówiono min. temat miejsc parkingowych
i propozycji rozwiązań problemów wynikających z niewystarczającej ilości miejsc
postojowych, kart wstępu do nowego budynku, funkcjonowania poszczególnych
służb Centrali w okresie przeprowadzki, koncepcji dotyczącej przyszłości obiektu przy
ul Batorego 2 itp. Strona społeczna poprosiła o możliwość oceny przez służbę BHP
nowej lokalizacji pod kątem zgodności z wymogami przepisów o bezpieczeństwie i
higienie pracy. Zwrócono również uwagę na niedostateczną informację adresowaną
do klientów zewnętrznych oraz pracowników, którzy przeprowadzają się do Domu
Veolii ,
o Przeglądy obiektów w Zakładach Energetyki Cieplnej. Wiceprezes Zarządu Spółki
poinformował, że nie posiada jeszcze raportu z tegorocznych przeglądów. Kiedy
otrzyma wnioski i zapozna się z zaleceniami będzie można określić, jakie środki należy
przeznaczyć, aby stan obiektów Spółki był zgodny z wymogami BHP. Strona społeczna
zwróciła uwagę, że w budżetach jednostek nie przewidziano wydatków na realizację
zaleceń pokontrolnych,
o Zmiany w podatku VAT - strona społeczna zwróciła uwagę, że w dalszym ciągu nie ma
rozwiązań umożliwiających dokonanie rozliczenia kart drogowych i pracy transportu
za marzec tak, aby sprostać wymogom przepisów Ustawy o podatku VAT i
jednocześnie dotrzymać terminów określonych w harmonogramie zamknięcia
miesiąca. Brak regulacji wewnętrznych może uniemożliwić rozliczenie pracy
transportu w okresie rozliczeniowym. Zwrócono uwagę, że wobec zbliżających się
terminów określonych na złożenie dokumentów rozliczeniowych problem wymaga
pilnego rozwiązania,
o Ponadto omówiono następujące tematy;
 Premia kwartalna zostanie uruchomiona i wypłacona w maju. Powodem
przesunięcia wypłaty premii za I kwartał br. jest konieczność przeliczenia
podstaw w związku z wyrównaniem wynagrodzeń spowodowanych
wprowadzeniem w życie podwyżek płac,
 Współpraca z PGNiG Termika w aspekcie obsługi klientów przejmowanych od
Dalkia Warszawa,
 Wdrożenie programu rozwoju kompetencji kierowniczych,
 Upadłość EC Ursus. Konsultacje z syndykiem URE i Miasta w sprawie
zapewnienia dostaw ciepła do odbiorców w osiedla mieszkaniowego
„Niedźwiadek”,
 Jakość ubrań roboczych.
W najbliższym okresie planowane są następujące spotkania z udziałem naszych przedstawicieli;
 18 kwietnia 2014 r. – spotkanie robocze z Dyrektorem Operacyjnym Panem Gregoire
Ignasiakiem dotyczące bieżących spraw eksploatacyjnych,
 13 maja 2014 r. – spotkanie cykliczne z Zarządem Spółki dotyczące spraw bieżących
 14 maja 2014 r. – spotkanie związków zawodowych z Dyrektorami Zakładów Energetyki
Cieplnej.
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.
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