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Szanowni Państwo

Przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje dotyczące naszej Spółki , w których uczestniczyli
Przedstawiciele naszego związku w II kwartale 2019 roku;

•

11 kwietnia 2019 roku – Zakończenie konsultacji Zarządu z Zakładowymi Organizacjami
Związkowymi zmian do Regulaminu Organizacyjnego Veolia Energia Warszawa S.A.

•

27-29 maja 2019 roku – Spotkanie Koalicji Związków Zawodowych, na którym omówiono
następujące tematy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rozszerzenie KZZ o związki zawodowe z Poznania, nie będące przez ostatnie lata w KZZ.
Omówienie sytuacji bieżącej w Spółkach Grupy Veolia
Regulacje płacowe w Spółkach
Premia partycypacyjna na następne lata w Grupie
Zmiany i wyodrębnienie Spółek ( PEC REM + DR Warszawa ), sprzedaż Regionu VPOZ do
Veolia Term – 156 pracowników
Zamiany schematów organizacyjnych w Spółkach
Sprawozdanie z prac grupy Roboczej ERZ dot. Dyskryminacji w Veolii
Szkolenia – pomoc prawna w KZZ
Dalsza praca KZZ
Sprawy różne.

•

5 czerwca 2019 roku – Podpisanie Protokółu Dodatkowego nr. 14 Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników Veolia Energia warszawa S.A. przez Zarząd i Zakładowe
Organizacje związkowe. Celem zmiany jest uporządkowanie dotychczasowej struktury
stanowisk pracy oraz wprowadzenia nowych stanowisk, wynikających z modyfikacji
Regulaminu Organizacyjnego naszej Spółki.

•

18 czerwca 2019 roku – Spotkanie Pani Anety Przybysz Dyrektor HR i Panią Anną JeżakZboralską Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami z Zakładowymi Organizacjami
1

Związkowymi w sprawie ograniczenia ochrony tylko do godzin nocnych w obiekcie przy ul
Wejnerta 27. Bo burzliwej dyskusji i argumentach strony społecznej od zamiaru tego
odstąpiono.
•

3 lipca 2019 roku – Posiedzenie Zarządu WZZC, na którym były omawiane następujące
tematy:
1. Sytuacja w Dyrekcji Realizacji Inwestycji i Remontów
2. WZZC wczoraj, dziś i jutro. Co należy zmienić w naszym związku, żeby działał lepiej i
bardziej skutecznie.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie akcji pomocy dla naszych członków wychowujących dzieci w
wieku 0 – 15 lat.

WZZC DZIECIOM
Warszawski Związek Zawodowy Ciepłowników organizuje akcję „Wesoły idę do szkoły”.
Celem akcji jest pomoc finansowa dla naszych członków, którzy wychowują dzieci w wieku
0-15 lat w wysokości do 70 zł na jedno dziecko. Aby skorzystać z dofinansowania należy w
okresie 01.08.2019. – 30.09.2019. dostarczyć do przewodniczącego oddziałowej organizacji
związkowej fakturę za zakup artykułów szkolnych, ubranek, zabawek lub słodyczy.

Warszawa 02.07.2019 rok.

Przewodniczący WZZC
Władysław Zalewski
2

Druk potrzebny do otrzymania świadczenia przesyłam w załączeniu.

•

Sprawy różne – w dniu 18 lipca 2019 roku zostanie wypłacona kwota ok.490 zł,- za zwrot
podatku za rok 2019 jaki ponosimy za kwoty przelane przez Pracodawcę na nasze konto w
ramach PPE.

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
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