Warszawa, 22.02.2016 R.

Szanowni Państwo
Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań z Zarządem Spółki, w których uczestniczyli
Przedstawiciele naszego związku;
 18 - 20 stycznia 2016 r. – spotkanie wyborcze Koalicji Związków Zawodowych Grupy Veolia w
Polsce. Nowym przewodniczącym Koalicji został wybrany Pan Zbigniew Tomasik z ZZPRC
Veolia Energia Łódź. Funkcję sekretarza Koalicji powierzono Pani Jolancie Czyżewskiej z Łodzi.
Jednocześnie w związku ze zmianą w składzie Koalicji skład Prezydium został uzupełniony o
przedstawicieli związków zawodowych Poznania – Panią Grażynę Kowalską i Pana Marka
Madajczaka. Naszymi przedstawicielami z Warszawy w Prezydium Koalicji są Pani Grażyna
Świerczyńska i Władysław Zalewski,
 29 stycznia 2016 r.– kontynuacja rozmów strony społecznej z Dyrektorem Zasobów Ludzkich
Panem Dariuszem Zawiszą w sprawie obsady etatowej i reorganizacji magazynów. Pan
Dyrektor poinformował, że po ponownej analizie stanu zatrudnienia w tym obszarze,
uwzględniając sugestie związków, Zarząd postanowił, że do końca czerwca br. w magazynie
pozostanie 12 osób. Po tym okresie przeprowadzone zostaną ponowne analizy
funkcjonowania komórki w okrojonym składzie w kontekście zabezpieczenia Spółki w
materiały i urządzenia, sprawności funkcjonowania wypożyczalni oraz zapewnienia ciągłości
wydawania materiałów. Pan Zawisza poinformował, że cztery osoby nieujęte w nowej
strukturze magazynu (po ocenie kompetencji przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną) w
czasie rozmów indywidualnych zostały poinformowane o możliwości skorzystania z PDO,
 05 i 10 luty 2016 r. – negocjacje płacowe dotyczące zmiany wskaźnika wynagrodzeń w Spółce
na rok 2016 – informacje z przebiegu spotkań otrzymaliście Państwo w odrębnych
komunikatach,
 18 luty 2016 r. – spotkanie cykliczne przedstawicieli strony społecznej z Zarządem Spółki.
Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;
1. Prezentacja wyników finansowych Spółki za styczeń 2016 roku w odniesieniu do budżetu,
2. omówienie wyników handlowych Spółki za styczeń 2016 roku,
3. informacje z obszaru eksploatacji,
4. sprawy różne.
Ad.1 Wyniki finansowe Spółki nie były przedstawione na spotkaniu ze względu na brak
obecności Dyrektor Pionu Finansowego Pani Joanny Orłowskiej.
Ad.2 Wyniki handlowe w okresie sprawozdawczym zaprezentowała Pani Beata Kurdelska.
Bilans mocy za styczeń bieżącego roku wyniósł 29,8 MW. Pani Prezes poinformowała również,
że zmniejszenia wynikające z przejścia naszych klientów do PGNiG Termika (TPA) wyniosły od
grudnia 2014 roku do stycznia 2016 roku 85,06 MW. W miesiącu styczniu 2016 roku
podpisano 40 umów.
Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;
- stopniodni i sprawności sieci za styczeń 2016,
- zestawienia awarii i prewencji za styczeń 2016 r. ( w podziale na średnice),
- kosztów uzupełnienia wody sieciowej,

- szacunkowej wielkości utraconej sprzedaży z tytułu awarii za styczeń 2016,
Ad. 4 w ramach spraw różnych omówiono;
- PDO na rok 2016,
- Kodeks Etyczny Veolii (informowanie pracowników o zmianie miejsca zatrudnienia),
- Umowa z firmą zewnętrzną na usuwanie awarii - od miesiąca marca 2016 możliwość
zlecania prac dla wsparcia DR
- Komasowanie siedzib Zakładów i Obwodów bez zmiany ich ilości,
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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