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Szanowni Państwo 

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

Przedstawiciele naszego związku; 

• 16 kwietnia 2015 r. – spotkanie konsultacyjne strony społecznej z Zarządem Veolia Energia 

Warszawa dotyczące projektu nowego Regulaminu Organizacyjnego Spółki. Pan Marek 

Zdanowicz przedstawił założenia nowej organizacji Spółki, podział na dziewięć Dyrekcji i 

omówił zakres zadań dla poszczególnych obszarów. Projekt nowego RO oraz pismo 

organizacji związkowych do Pracodawcy zawierające uwagi dotyczące prezentowanego 

dokumentu otrzymali Państwo w oddzielnym mailu, 

• 22 kwietnia 2015 r. – spotkanie cykliczne przedstawicieli strony społecznej z Zarządem 

Spółki.  Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy; 

1. prezentacja wyników finansowych Spółki po I kwartale bieżącego roku w odniesieniu do 

budżetu,  

2. omówienie wyników handlowych Spółki po I kwartale bieżącego roku, 

3. realizacja inwestycji gwarantowanych w kontekście zobowiązań wobec Miasta, 

4. informacje z obszaru eksploatacji, 

5. sprawy różne. 

Ad.1 Wyniki finansowe Spółki przedstawiła i omówiła Dyrektor Pionu Finansowego Pani 

Joanna Orłowska. EBIT w analizowanym okresie jest niższy od założeń budżetowych o 55 587 

[kPLN], (40,4%). Wynik finansowy był niższy od planowanego o 45 284 [kPLN], (40,9%). 

Głównym powodem niewykonania planu jest negatywny wpływ klimatu. Korzystny wpływ na 

wynik okresu sprawozdawczego miało także obniżenie kosztów remontów a także pozostałe 

przychody operacyjne, 

Ad.2 Wyniki handlowe w 2014 roku zaprezentowała Pani Beata Kurdelska – Dyrektor 

Handlowy Dalkia Warszawa. Bilans mocy po I kwartale bieżącego roku wyniósł – 10, 9 MW. 

Pani Prezes poinformowała również, że zmniejszenia wynikające z przejścia naszych klientów 

do PGNiG Termika (TPA) systematycznie się zmniejszają i wyniosły na koniec marca 2015 roku 

322, 46 MW. W omawianym kresie w ramach usług BES-4 podpisano umowy na 15 

budynków (cel roczny 40 budynków), 

 Ad.3 Pan Prezes Lacombe poinformował, że po I kwartale 2015 roku osiągnięto poziom 

inwestycji gwarantowanych w wysokości 27 421 (kPLN) (plan roczny 185 969 (kPLN) w tym 

Jagoda 35 000 (kPLN)), 

 Ad.4 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące; 

- stopniodni i sprawności sieci w okresie styczeń-marzec 2015, 

- realizacji programów SAOC i ISC wg stanu na dzień 08.04.2015 R., 

- zestawienia awarii i prewencji w latach 2013  -2015, 

- kosztów uzupełnienia wody sieciowej, 

- szacunkowej wielkości utraconej sprzedaży z tytułu awarii w okresie styczeń-marzec 2015, 

Ad. 5  w ramach spraw różnych omówiono; 

- Plan Działań Pilnych – Prezes Zarządu poinformował, że w związku z koniecznością poprawy 

wskaźników ekonomicznych Spółki w opracowaniu jest plan oszczędności kosztów stałych i 



optymalizacji zarządzania nieruchomościami Spółki a także sprzedaży obiektów 

kubaturowych, który zostanie przedstawiony organizacjom społecznym w najbliższym czasie. 

Trwają także intensywne prace projektowe nad dostosowaniem struktury organizacyjnej 

Spółki do nowych wyzwań, 

- warunki BHP w budynku VH, 

- informacja o wypadkach na terenie Spółki – analiza przyczyn, sposoby zapobiegania, skutki, 

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 

                                                                                                                                     Władysław Zalewski 

 


