Warszawa, 31.10.2017 r.

INFORMATOR ZWIĄZKOWY
NR 7/2017
Szanowni Państwo

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


10-13 października 2017 roku – spotkanie Koalicji Związków Zawodowych Grupy Veolia w
Polsce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych z
Warszawy, Łodzi, Poznania oraz Chrzanowa. Zostały omówione następujące tematy:
- Ogólna sytuacja w poszczególnych Spółkach Grupy,
- Połączenie dwóch Spółek w Poznaniu w jedną – dostosowanie Zakładowego Układu
Zbiorowego do zaistniałej sytuacji,
- Prace przygotowawcze nad zapisami kolejnej edycji Regulaminu Premii Partycypacyjnej dla
Spółek Grupy,



20 i 27 października 2017 roku – spotkanie przedstawicieli zakładowych organizacji
związkowych z Dyrektorem HR na temat zmian dotyczących w Regulaminie Pracy. Na wniosek
naszych organizacji dwa sporne paragrafy tj. §46 forma czasu pracy dla pracowników Grub
Budowy sieci i §49 dotyczący 52 dni wolnych w roku kalendarzowym pozostały w
dotychczasowym brzmieniu,



27 października 2017 roku - spotkanie przedstawicieli strony społecznej z Zarządem Spółki.
Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;
1. prezentacja wyników finansowych Spółki na koniec września 2017 roku w odniesieniu
do budżetu,
2. omówienie wyników handlowych Spółki na koniec września 2017 roku,
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3. informacje z obszaru eksploatacji,
4. Inwestycje gwarantowane ,
5. sprawy różne.
Ad.1 Wyniki finansowe Spółki omówiła i przedstawiła Pani Dyrektor Joanna Orłowska. Na
koniec września br. EBITDA wyniósł 144 833, 7 KPLN i osiągnął poziom powyżej budżetu
(20,8%). Wynik netto wyniósł 41 783, 3 KPLN i o 98, 5 % przekracza założenia budżetowe.
Liczba stopniodni jest o 38, 9 wyższa od poziomu planowanego.
Ad.2 Bilans mocy po zamknięciu września wyniósł 61, 38 MW.
Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;
- stopniodni i sprawności sieci na koniec września 2017,
- zestawienia awarii i prewencji na koniec września r. ( w podziale na średnice),
- kosztów uzupełnienia wody sieciowej.

Ad.4 Inwestycje gwarantowane 2017 rok
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Ad. 5 W ramach spraw różnych omówiono następujące tematy;
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- Inwestycje gwarantowane – w związku z niskim zaawansowaniem wykonania planu
rocznego strona społeczna przedstawiła swoje obawy o realizację zobowiązań Spółki
wynikających z umowy prywatyzacyjnej. Prezes Lacombe odpowiadając na pytanie dotyczące
opóźnień w ZIT-ach zapewnił, że inwestycje gwarantowane zostaną wykonane na poziomie
planu.
- PGNiG - strona społeczna poprosiła Zarząd Spółki o przekazanie informacji o współpracy
Veolia Energia Warszawa z PGNiG Termika. Spółka nasza jest na etapie podpisania umowy z
PGNiG Termika na okres grzewczy 2017/2018. W tym czasie będą prowadzone rozmowy w
sprawie umowy długoterminowej pomiędzy tymi podmiotami.
- Strona społeczna zwróciła uwagę na fakt, że DR ma opóźnienia w usuwaniu awarii sieci
ciepłowniczej
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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