Warszawa, 03.09.2013 r.

Szanowni Państwo
Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań z Zarządem Spółki, w których uczestniczyli
Przedstawiciele naszego związku;
20 sierpnia 2013 r. –
o spotkanie z Panią Dyrektor Katarzyną Kierzkowską w sprawie ujednolicenia w Spółce
zasad przyznawania i wypłaty dodatków za pracę w warunkach szkodliwych. Strona
związkowa wskazała na potrzebę doprecyzowania zapisów aktów prawa
wewnętrznego regulującego zasady przyznawania pracownikom dodatków
rekompensujących pracę w warunkach szkodliwych. Duża swoboda interpretacyjna
obowiązujących w tym zakresie przepisów powodowała, że pracownicy wykonujący
takie same czynności, w różnych jednostkach organizacyjnych, otrzymują dodatki w
innej wysokości,
o spotkanie robocze z Panem Dyrektorem Andrzejem Szymankiem dotyczące bieżących
spraw eksploatacyjnych. W trakcie rozmów poruszono następujące tematy;
 realizacja programu likwidacji węzłów grupowych. Strona związkowa
zwracała uwagę na zagrożenia terminów realizacji poszczególnych etapów
spowodowane brakiem materiałów a zwłaszcza opóźnieniami w dostawie rur
z Radpolu,
 zaopatrzenie pracowników w ubrania robocze. Sygnalizowano zastrzeżenia,
co, do jakości ubrań dostarczanych przez firmę Kristian, które mają zawyżone
rozmiary oraz zbyt szerokie nogawki stwarzające zagrożenie podczas
wykonywania codziennych zadań,
 zaawansowanie prac związanych z przeprowadzką Magazynu z ul.
Płochocińskiej,
 plany Zarządu związane ze zbyciem nieruchomości przy ul. Prymasa
Tysiąclecia 98.
02 sierpnia 2013 r. – spotkanie cykliczne z Zarządem Spółki dotyczące spraw bieżących. W
trakcie spotkania poruszono następujące tematy;
o Sprzedaż nieruchomości Spółki w roku 2014. Strona związkowa przedstawiła obawy
związane z projektowaną zmianą siedziby Dyrekcji Spółki i przeniesieniem służb do
open space przy Placu Unii Lubelskiej. Wyrażono obawę czy taka organizacja pracy
gwarantuje zachowanie norm BHP oraz wymogów ergonomii. Brak dokładnej
informacji adresowanej do osób zatrudnionych w obszarze projektowanych zmian

powoduje wzrost niepokoju wśród pracowników. Obawiają się oni utraty
prywatności, narażenia na hałas i presji zbyt wielu bodźców, co w konsekwencji
prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia. Prezes Zarządu zapewnił, że wszelkie
projekty zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa a w najbliższym czasie zostanie przygotowana informacja
zawierająca szczegółowe dane dotyczące nowej organizacji siedziby Spółki,
o Przetargu na wyłonienie dostawcy usług medycznych. Dyrektor Pionu HR
poinformowała o złożeniu ofert przez kilka firm wyrażających gotowość objęcia
opieką medyczną pracowników Dalkia Warszawa. Przetarg obejmie wszystkie Spółki
Grupy i zostanie rozstrzygnięty w dniach 16 i 17 września. Zgodnie z wcześniejszymi
deklaracjami do udziału w komisji przetargowej zaproszeni zostali przedstawiciele
organizacji społecznych,
o wymiana części samochodów Dalkii na tabor Arvala. Strona związkowa ponownie
wystąpiła z wnioskiem o umożliwienie pracownikom Spółki pierwszeństwa przy
zakupie samochodów wycofanych z eksploatacji,
o Prezes Zarządu zasygnalizował, że prace nad projektem związanym z wydzieleniem
na zewnątrz zarządzania i administracji nieruchomościami Spółki są kontynuowane.
Szczegółowy plan zostanie przedstawiony stronie związkowej na odrębnym
spotkaniu w dniu 10 września,
o W spotkaniu wziął udział Pan Gregoire Ignasiak, który zastąpił na stanowisku
Dyrektora Operacyjnego Pana Andrzeja Szymanka przechodzącego do pracy w Dalkia
Łódź.
W najbliższym okresie planowane są następujące spotkania z udziałem naszych przedstawicieli;
04 września 2013 r. – podsumowanie prac związanych z wprowadzeniem w Spółce projektu
ABS Bezpieczeństwo w systemie ocen.
10 września 2013 r. – dotyczące propozycji zmian w organizacji Biura Nieruchomości oraz
wydzieleniem na zewnątrz Spółki obszarów zarządzania i administracji nieruchomościami,
02 października 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.
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