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      Warszawa, 22.11.2018 R. 

INFORMATOR  ZWIĄZKOWY 

NR 6/2018 

 

 

Szanowni Państwo 

 

Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań , w których uczestniczyli Przedstawiciele 

naszego związku; 

 
 

• 20 listopada 2018 roku - spotkanie przedstawicieli strony społecznej z Zarządem Spółki.  

Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy; 

1. prezentacja wyników finansowych Spółki za dziesięć miesięcy 2018 roku w odniesieniu 

do budżetu, 

2. omówienie wyników handlowych Spółki za dziesięć miesięcy 2018 roku, 

3. informacje z obszaru eksploatacji, 

4. sprawy różne. 

Ad.1 Wyniki finansowe Spółki   przedstawiła Pani Dyrektor Joanna Orłowska. Wykonanie za 

dziesięć miesięcy 2018 roku: EBITDA wyniósł 178 634,5 KPLN i osiągnął poziom  powyżej 

planowanego budżetu o 2,4 %. Zysk netto wyniósł 58 270,2 KPLN i jest o 0,3 % poniżej założeń 

budżetowych.   

 

 

Ad.2 Bilans mocy po zamknięciu dziesięciu miesięcy 2018 roku wyniósł 59,0 MW. 

 

 

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

- stopniodni i sprawności sieci za br. 

- zestawienie awarii i prewencji za dziesięć miesięcy 2018 roku (w podziale na średnice), 

- kosztów uzupełnienia wody sieciowej 

Ad. 4  W ramach spraw różnych omówiono następujące tematy; 

- Inwestycje gwarantowane na rok 2018 – zostały wykonane 

- Sprzedaż nieruchomości – poniżej założeń. Strona społeczna zapytała o nasz ośrodek w 

Grzymku – jest to generacja kosztów.  Brak zainteresowania że strony kupujących. 

Przedstawiciele związków zawodowych zaproponowali, żeby może spróbować poprzez 

agencje nieruchomości . 
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• 21 listopada 2018 roku – Spotkanie Prezydium Koalicji Związków Zawodowych z Dyrektorami 

HR z Warszawy, Łodzi i Poznania oraz Dyrektor HR Veolia Polska Panią Magdaleną Bezulską. 

Tematami spotkania Były: 

- Regulamin Premii Partycypacyjnej na lata 2019 – 2021 

- Finansowanie kart Fit-Profit 

- Ogólna sytuacja w spółkach 

 

• Od 6 grudnia 2018 WZZC Zacznie realizację wypłat zapomóg świątecznych dla naszych 

członków związku w wysokości 200 zł na osobę. 

 

• Zakładowe organizacje związkowe wystąpiły z wnioskiem do Zarządu Spółki o dzień wolny od 

pracy w dniu 24 grudnia  2018 roku. Zarząd Spółki przychylił się do naszej prośby. 

 

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 

 


