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                                               Miłosław, dnia 15.10.2013r. 

 

Protokół 

ze spotkania Koalicji Związków Zawodowych  
w grupie Dalkia w Polsce odbytego  

w dniach 14-15.10.2013r.  
w Miłosławiu 

 
1. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Koalicji Związków 
Zawodowych grupy Dalkia w Polsce według  załączonej do 
protokołu listy obecności. 

2. Spotkanie otworzył Przewodniczący NSZZ Pracowników Ruchu 
Ciągłego, kol. Jan CięŜki, które pokrótce omówił cel powstania 
Koalicji Związków Zawodowych podkreślając, Ŝe w obecnej 
sytuacji (po zawiązaniu Koalicji Związków Zawodowych) 
jesteśmy partnerem dla Inwestora. Dobrze, abyśmy wyjechali 
ze spotkania ze wspólnymi ustaleniami i wspólnym 
stanowiskiem dotyczącym współpracy pomiędzy 
przedstawicielami Koalicji Związków Zawodowych. 

3. W kolejnym punkcie obrad zebrani omówili tematykę i 
zagadnienia obecnego spotkania: 

• Porozumienie w sprawie zasad współpracy pomiędzy Radą 
Społeczną  Koalicji Związków Zawodowych grupy kapitałowej 
Dalkia Polska S.A. a Dalkia Polska S.A., 

• Regulamin Rady Społecznej Koalicji Związków Zawodowych 
Grupy Kapitałowej Dalkia Polska S.A., 

• sprawy bieŜące. 
4. W dyskusji jaka rozwinęła się obecni stwierdzili, Ŝe Koalicja 
Związków Zawodowych musi się wspierać, pomimo, iŜ w 
spółkach jest, w zasadzie, wszystko uregulowane. Umocowanie 
Koalicji w grupie jest duŜe. NaleŜy przygotować dokumenty 
dotyczące funkcjonowania i współpracy po to aby następni 
partnerzy społeczni wstępujący do Koalicji Związków 
Zawodowych mieli gotowe juŜ porozumienia. 

5. Po dyskusji zebrani przyjęli jednogłośnie porządek spotkania i 
rozpoczęli uzgadnianie postanowień regulaminu 
funkcjonowania i zapisów porozumienia z Dalkią Polska S.A. 

6. Obecni przedstawiciele Koalicji Związków Zawodowych 
zdecydowali, iŜ powyŜsze uzgodnione dokumenty zostaną 
przekazane do konsultacji do Kancelarii Prawnej. 

7.  W następnym punkcie posiedzenia przedstawiciel Europejskiej 
Rady Zakładowej Veolia Environment, kol. Jan CięŜki omówił 
zasady działania i ilości przedstawicieli w Krajowej Instancji 
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Dialogu Społecznego Veolii w Polsce. Zaproponował obecnym, 
aby z grupy Dalkia w Polsce w KIDS-ie było dwóch 
reprezentantów: jeden z obszaru ciepłowniczego a drugi z 
obszaru elektrociepłowni. Optymalnym rozwiązaniem byłaby 
sytuacja, kiedy jeden z reprezentantów byłby z Warszawy. 
Mielibyśmy uniwersalną sytuację, reprezentant na miejscu w 
Warszawie będzie mobilniejszy i sprawy pilne będą załatwiane 
od ręki.  

8. Następnie zebrani uzgodnili, iŜ odbędzie się spotkanie z 
przedstawicielami Dalkia Polska w dniu 22.10.2013 r. w 
Warszawie. Tematy, które powinny być przedmiotem rozmów to 
projekt regulaminu premii partycypacyjnej oraz przekształcenia 
organizacyjne w grupie Dalkia w Polsce.  

9. Na zakończenie posiedzenia, kol. Jan CięŜki stwierdził, Ŝe 
zapisy projektu regulaminu premii partycypacyjnej powinny 
być wypracowane z przedstawicielami Dalkia Polska S.A. do 
końca listopada 2013 r. W związku z tym naleŜy na spotkaniu 
w Warszawie uzgodnić zespół ekspercki do wypracowania 
powyŜszej wymienionego projektu regulaminu. 

10. Na tym protokół zakończono. 
 
              Sporządził: 
        Hieronim Owczarek 

 
 

 


