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Szanowni Państwo

Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań z Zarządem Spółki, w których uczestniczyli
Przedstawiciele naszego związku;

 
 12-14  czerwca  2017  roku  –  spotkanie  Koalicji  związków  zawodowych.  W  spotkaniu

uczestniczyli  przedstawiciele  zakładowych  organizacji  związkowych   z  Warszawy,  Łodzi,
Poznania oraz z Chrzanowa. Zostały omówione następujące tematy :
- Ogólna Sytuacja w poszczególnych Spółkach
- Podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Łodzi
- Konfliktu zakładowych organizacji związkowych z Pracodawcą z Chrzanowa
- Przygotowanie się do nowego Regulaminu Premii Partycypacyjnej,

 21  czerwca  2017  roku  -  spotkanie  przedstawicieli  strony  społecznej  z  Zarządem  Spółki.
Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;

1. prezentacja wyników finansowych Spółki na koniec maja  2017 roku w odniesieniu do
budżetu, 

2. omówienie wyników handlowych Spółki na koniec maja 2017 roku,
3. informacje z obszaru eksploatacji, 
4. sprawy różne.

Ad.1 Wyniki  finansowe Spółki  omówiła i  przedstawiła  Pani  Dyrektor Joanna Orłowska.  Na
koniec maja  br.  EBITDA wyniósł 153 091, 2 KPLN i osiągnął poziom nieznacznie powyżej
budżetu  (3,6%).  Zysk  netto  wyniósł  81  667,  3  KPLN  i  jest  o  4,  1  %  powyżej  założeń
budżetowych. Liczba stopniodni jest o 20, 5 wyższa od poziomu planowanego. 

Ad.2 Bilans mocy po zamknięciu maja wyniósł 65, 3 MW. 
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Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;
- stopniodni i sprawności sieci na koniec maja 2017,
- zestawienia awarii i prewencji na koniec maja r. ( w podziale na średnice),
- kosztów uzupełnienia wody sieciowej,
- szacunkowej wielkości utraconej sprzedaży z tytułu marcowych awarii,
- realizacji inwestycji gwarantowanych. 
Ad. 4  W ramach spraw różnych omówiono następujące tematy;
-  Kurs  2019  -  Zarząd  poinformował,  że  przedstawiony  wcześniej  harmonogram  projektu
będzie  przesunięty  w  czasie,  ponieważ  musi  być  przygotowany  z  najwyższą  starannością
(szczególnie chodzi tu o eksploatację)
- Inwestycje gwarantowane – strona społeczna przedstawiła swoje obawy o stan ich realizacji
jak również  kompensacja Projektu Jagoda i ZIT
-  Stan posiadania  obiektów, które mają  być przekazane miastu  –  zakładowe organizacje
związkowe  poprosiły  Zarząd  Spółki   o  raport  dotyczący  w/w  obiektów  oraz  o  koszty
wydatkowane na alokacje pracowników,
- PGNiG - strona społeczna poprosiła o wydanie przez Zarząd Spółki informacji do załogi o
współpracy Veolia Energia Warszawa z PGNiG Termika,
- Zakładowe organizacje związkowe są zaniepokojone też faktem, że po zebraniach załogi z
Pracodawcą - osoby, które zdawały pytania były wzywane przez swoich przełożonych na tzw.
Dywanik, praktyka taka jest niedopuszczalna.

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
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