Warszawa, 15.04.2016 R.

Szanowni Państwo
Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań z Zarządem Spółki, w których uczestniczyli
Przedstawiciele naszego związku;
 07 kwietnia 2016 r. – spotkanie negocjacyjne strony społecznej z Zarządem dotyczące zmiany
wskaźnika wynagrodzeń w Spółce na rok 2016. W wyniku przeprowadzonych rozmów strony
doszły do porozumienia i podpisały porozumienie regulujące zasady i poziom wzrostu
wynagrodzeń w Spółce w bieżącym roku. Szczegółowe informacje otrzymaliście Państwo w
komunikacie pracodawcy wydanym bezpośrednio po zakończonych negocjacjach,
 08 kwietnia 2016 r.– spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z Dyrektor Pionu
Handlowego Beatą Kurdelską oraz kierownikiem projektu „Jedna Twarz dla Klienta”
Tomaszem Wojtanowskim. Strona społeczna zwróciła uwagę na złą komunikację dotyczącą
tego projektu; jego stanu, harmonogramu i przyjętych rozwiązań. Pan Wojtanowski
poinformował zebranych o szczegółach aktualnie trwającego, drugiego etapu projektu „JTdK”
oraz rozwiązaniach docelowych etapu III. Omówiono szczegółowo różne aspekty zagadnienia
dotyczące zwłaszcza pracowników zatrudnionych w obszarze objętym projektem, relacjach
międzyludzkich oraz współpracy między poszczególnymi komórkami Spółki. Zwrócono uwagę
na występujące bariery i trudności związane z wdrażaniem przyjętych rozwiązań związanych z
obsługą aplikacji Kommedia oraz koniecznością równoległego wypełniania innych
dokumentów gdzie wprowadza się te same dane (książka kancelaryjna, rejestr awarii).
Kierownik projektu zapewnił, że będą zorganizowane dodatkowe spotkania z pracownikami
ułatwiające zapoznanie się z nowym programem, jego obsługą oraz obiegiem dokumentów,
 15 kwietnia 2016 r. – spotkanie cykliczne przedstawicieli strony społecznej z Zarządem Spółki.
Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;
1. Prezentacja wyników finansowych Spółki za I kwartał 2016 roku w odniesieniu do
budżetu,
2. omówienie wyników handlowych Spółki za I kwartał 2016 roku,
3. informacje z obszaru eksploatacji,
4. sprawy różne.
Ad.1 Wyniki finansowe Spółki omówiła i przedstawiła Pani Joanna Orłowska. EBIT w
analizowanym okresie jest poniżej założeń budżetowych o 9 619 [kPLN], (-11,9%). Wynik
finansowy był niższy od planowanego o 7 366, 1 [kPLN], (--11,5 %). Głównym powodem
niewykonania planu jest wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Korzystny wpływ na
wynik okresu sprawozdawczego miało natomiast obniżenie kosztów remontów a także
pozostałe przychody. Liczba stopniodni w I kwartale 2016 roku była niższa od założeń
budżetowych o 160,4,

Ad.2 Wyniki handlowe w okresie sprawozdawczym zaprezentowała Pani Beata Kurdelska.
Bilans mocy za I kwartał bieżącego roku wyniósł 40, 1 MW. Pani Prezes poinformowała
również, że predykcja bilansu na koniec 2016 roku wynosi 43, 1 MW.
Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;
- stopniodni i sprawności sieci za I kwartał 2016,
- zestawienia awarii i prewencji za I kwartał 2016 r. ( w podziale na średnice),
- kosztów uzupełnienia wody sieciowej,
- szacunkowej wielkości utraconej sprzedaży z tytułu awarii od początku 2016 roku,
- realizacja inwestycji gwarantowanych,

Ad. 4 w ramach spraw różnych omówiono następujące tematy;
- przedstawienie i omówienie wyników badania klimatu społecznego w Spółce,
- zakup części aktywów Energetyki Ursus,

- program PDO – strona społeczna wystąpiła z wnioskiem o umożliwienie udziału
przedstawiciela związków podczas indywidualnych rozmów z pracownikami. Pan Dyrektor
Zawisza stwierdził, że nie widzi takiej potrzeby,
- terminale w ZEC-ach – strona społeczna zwróciła uwagę, iż obecne wyposażenie stanowisk
komputerowych nie daje gwarancji właściwej obsługi wdrażanych aplikacji.
Następne spotkanie cykliczne z Zarządem Spółki odbędzie się 20 maja.
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.
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