
Warszawa, 19.02.2018 r.

INFORMATOR  ZWIĄZKOWY

NR 1/2018

Szanowni Państwo

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

 
 15 marca 2018 roku – Walne Zebranie Związku WZZC.  W imieniu Zarządu WZZC zapraszam

wszystkich naszych członków na Sprawozdawcze Walne Zebranie Związku, które odbędzie się

w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 13:00 w Centrum Konferencyjnym Warszawa JUPITER

przy  ul.  Towarowej  22  w  Warszawie  sala  Jowisz  wejście  A  piętro  II.  Jest  możliwość

pozostawienia samochodu na parkingu wjazd od ul. Miedzianej. Na udział naszych członków

w zebraniu uzyskaliśmy akceptację Dyrektora HR . Przedmiotowe zwolnienie spełnia wymogi

określone w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DZ. U. z

2001  r.  nr  79  poz.  854  ze  zm.)  oraz  art.  14  pkt.  2b  Pakietu  Gwarancji  Pracowniczych,

Socjalnych i Związkowych dla pracowników SPEC S.A. z dnia 26 IX 2011 r.

 30  stycznia  i  13  lutego  2018  roku  –  spotkania  przedstawicieli  zakładowych  organizacji

związkowych z Dyrektorem HR i  Dyrektorem DF w sprawie negocjacji  płacowych w naszej

Spółce. Strony po przedstawieniu swoich propozycji nie doszły do porozumienia. Następne

spotkanie w/w temacie odbędzie się 27 lutego 2018 roku.

 16  lutego  2018  roku  -  spotkanie  przedstawicieli  strony  społecznej  z  Zarządem  Spółki.

Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;
1. prezentacja  wyników  finansowych  Spółki  na  koniec  roku  2017  w  odniesieniu  do

budżetu, 
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2. omówienie wyników handlowych Spółki na koniec  2017 roku,
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 2017 roku EBITDA wyniósł 209 654, 8 KPLN i osiągnął poziom  powyżej budżetu (1,2%).

Wynik  netto  wyniósł  67  559,  3  KPLN  i  o  2,3  %  przekracza  założenia  budżetowe.  Liczba

stopniodni jest o -81, 4 niższa od poziomu planowanego. 

Ad.2 Bilans mocy po zamknięciu roku wyniósł 134, 4  MW.

Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;

- stopniodni i sprawności sieci na koniec roku 2017,

- zestawienia awarii i prewencji na koniec 2017 roku. ( w podziale na średnice),

- kosztów uzupełnienia wody sieciowej.

Ad.4  Inwestycje gwarantowane w 2017 roku zostały wykonane.

Ad. 5  W ramach spraw różnych omówiono następujące tematy;

-  Wartościowanie stanowisk pracy –  w ramach zespołu biorącego udział w projekcie sesji

wartościujących w VWAW z ramienia WZZC wezmą udział nasi przedstawiciele Krzysztof Szuba

i Łukasz Borkowski.

- PGNiG - strona społeczna poprosiła Zarząd Spółki o przekazanie  informacji o współpracy

Veolia Energia Warszawa z PGNiG Termika. Spółka nasza jest na etapie prowadzenia rozmów

w sprawie podpisania długoterminowej umowy z PGNiG Termika.

- Rozliczanie  Pit  za  rok  2017  –  w  rozliczeniach  za  rok  2017  nie  ma  już  możliwości

występowania z wnioskiem o rozliczenie przez pracodawcę  (PIT 12)  oraz uzyskać takiego

rozliczenia rocznego (PIT 40). Pracodawca ma przygotować na ten temat ulotkę do wszystkich

pracowników.

-  Premia partycypacyjna  za rok 2017 będzie wypłacona średnio w wysokości 1860 zł. (80%

równo dla wszystkich i 20% w zależności od stawki zaszeregowania). Wypłata ma nastąpić w

kwietniu 2018 roku.

- Nagroda roczna za rok 2017 ma być wypłacona do końca lutego 2018 roku.
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- Bonus świąteczny – na wniosek zakładowych organizacji  związkowych zostało podpisane

jednorazowe porozumienie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarowania

Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, na podstawie którego w miesiącu marcu 2018

roku pracownicy otrzymają wypłatę tzw. świadczenia wiosennego  w wysokości od 250 do 280

zł. w zależności  od średniego dochodu miesięcznego netto na jedną osobę w rodzinie.

- PDO 2018 – Pracodawca ma przedstawić stronie społecznej zasady PDO w miesiącu marcu

2018 roku.

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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