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Magicznych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół
życzy Zarząd WZZC

Szanowni Państwo

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


13 grudnia 2017 roku – spotkanie Prezydium Koalicji Związków Zawodowych Grupy Veolia w
Polsce z Prezesem Veolia Polska Panem Gerardem Bourland i Dyrektorami HR na czele z Panią
Magdaleną Bezulską. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zakładowych organizacji
związkowych z Warszawy, Łodzi, Poznania oraz Chrzanowa. Zostały omówione następujące
tematy:
- Ogólna sytuacja w poszczególnych Spółkach Grupy,
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- 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,
- Pracownicze Programy Emerytalne dla Spółek Grupy,
- Wydzielenie Dyrekcji Realizacji i Remontów w Veolia Energia Warszawa – nie ma takich
planów


15 grudnia 2017 roku - spotkanie przedstawicieli strony społecznej z Zarządem Spółki.
Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;
1. prezentacja wyników finansowych Spółki na koniec listopada 2017 roku w odniesieniu
2.
3.
4.
5.

do budżetu,
omówienie wyników handlowych Spółki na koniec listopada 2017 roku,
informacje z obszaru eksploatacji,
Inwestycje gwarantowane ,
sprawy różne.

Ad.1 Wyniki finansowe Spółki omówiła i przedstawiła Pani Dyrektor Joanna Orłowska. Na
koniec listopa br. EBITDA wyniósł 202 877, 1 KPLN i osiągnął poziom powyżej budżetu
(13,3%). Wynik netto wyniósł 71 794, 3 KPLN i o 36, 9 % przekracza założenia budżetowe.
Ad.2 Bilans mocy po zamknięciu listopada wyniósł 106, 9 MW.
Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;
- stopniodni i sprawności sieci na koniec listopada 2017,
- zestawienia awarii i prewencji na koniec listopada r. ( w podziale na średnice),
- kosztów uzupełnienia wody sieciowej.

Ad.4 Inwestycje gwarantowane 2017 rok. Zarząd oznajmił, że inwestycje gwarantowane
planowane na rok 2017 będą wykonane w 100%.

Ad. 5 W ramach spraw różnych omówiono następujące tematy;
- PGNiG - strona społeczna poprosiła Zarząd Spółki o przekazanie informacji o współpracy
Veolia Energia Warszawa z PGNiG Termika. Są prowadzone rozmowy na temat
długoterminowej umowy na dostarczanie ciepła z PGNiG dla Veolia Energia Warszawa,
- Stan techniczny sieci parowej,
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- Strona społeczna zwróciła się z prośbą do Pracodawcy o skrócenie dnia pracy w dniach 22 i
29 grudnia 2017 roku. Pracodawca ustnie wyraził taką zgodę i wyda w tej sprawie komunikat
do załogi,
- Premia Partycypacyjna – wyniki wskazują, że za rok 2017 będzie wypłacona,
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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