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

 21 października 2016 r. – uroczyste pożegnanie długoletnich członków WZZC odchodzących z
pracy  w  ramach  Programu  Dobrowolnych  Odejść  2/2016.  Wiesława  Wieteska,  Grażyna
Piotrowska i  Julian Zimiński wraz z drobnymi upominkami przyjęli  z rąk Przewodniczącego
podziękowania  za  aktywny wkład i  zaangażowanie w prace na rzecz rodziny  związkowej  i
pracowników naszej Spółki,

 28 października,  4  i  22  listopada 2016  r. – spotkania  przedstawicieli  strony  społecznej  z
Dyrektor Pionu Organizacji i Jakości dotyczące warunków pracy i bezpieczeństwa w budynku
przy  ul.  Batorego 2.  Pani  Anna Prokop omawiała  stan realizacji  harmonogramu usunięcia
usterek  zgłoszonych  przez  użytkowników  obiektu  a  także  poinformowała  o  przebiegu
powtórnego alarmu, podczas którego zbadana została sprawność funkcjonowania instalacji
alarmowych.  Zebrani  wymienili  spostrzeżenia  i  zgłosili  uwagi,  co  do  komunikatów
pojawiających  się  w  czasie  przeprowadzonej  próby  na  poszczególnych  piętrach  obiektu.
Poruszono  także  problem  mebli  zmagazynowanych  na  wyższych  kondygnacjach  budynku,
które zwiększają zagrożenie w przypadku wystąpienia pożaru. Pani Dyrektor poinformowała o
powołaniu  zespołu,  którego  zadaniem  będzie  zagospodarowanie  nadmiaru  mebli  i
ewentualna odsprzedaż chętnym pracownikom,

 14 listopada 2016 r. –  spotkanie  Przewodniczących Związków Zawodowych z  Dyrektorem
Zasobów  Ludzkich  Panem  Dariuszem  Zawiszą  dotyczące  spraw  pracowniczych.  W  trakcie
rozmowy poruszono następujące tematy;

o Karty sportowe – Pan Dyrektor poinformował o zbliżającym się terminie zakończenia
umowy z firmą Benefit. Trwają prace mające na celu wprowadzenie jednolitych zasad
korzystania z kart sportowych w ramach Grupy,

o Opieka medyczna – trwają przygotowania w Grupie dotyczące wyłonienia wspólnego
dostawcy usług medycznych oraz ujednolicenia zasad korzystania z opieki lekarskiej.
Zostały  już  rozesłane  zapytania  ofertowe  do  kilku  firm  świadczących  usługi  w
wymaganym przez nas zakresie. W kolejnym etapie wyboru do współpracy zostanie
zaproszona strona społeczna,

o Godziny  nadliczbowe  w  Spółce  –  strona  społeczna  zwróciła  uwagę  na  dużą  ilość
godzin nadliczbowych wyrażając przypuszczenie, że może to mieć związek z realizacją
kolejnych programów dobrowolnych odejść i brakiem rekrutacji zewnętrznych,

o Komunikacja w Spółce – zwrócono uwagę na konieczność poprawy komunikacji  w
Spółce zwłaszcza w tematach odejść, rekrutacji i alokacji pracowników oraz udziału w
szkoleniach.  



 22  listopada  2016r.  -  spotkanie  przedstawicieli  strony  społecznej  z  Zarządem  Spółki.
Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;
1. Prezentacja  wyników  finansowych  Spółki  za  X  miesięcy  2016  roku  w  odniesieniu  do

budżetu, 
2. Omówienie wyników handlowych Spółki za X miesięcy 2016 roku,
3. Informacje z obszaru eksploatacji,
4. Sprawy różne.
Ad.1 Wyniki finansowe Spółki omówiła i  przedstawiła Pani Dyrektor Joanna Orłowska.  Po
rozliczeniu  X  miesięcy  2016  roku  Spółka  osiągnęła  dobre  wyniki  finansowe  –  wyższe  od
założonych w budżecie. Po 10 miesiącach br. zysk netto wynosi 48 005, 8 KPLN i jest o 8, 9%
wyższy od założeń budżetowych, EBITDA osiągnął poziom 153 849, 2 KPLN i przewyższył plan
o 11,3%. Liczba stopniodni jest o 118, 1 niższa od poziomu planowanego. Zarząd potwierdził,
że  dobre  wyniki  ekonomiczne  pozwolą  na  wypłatę  pracownikom  Spółki  premii
partycypacyjnej za 2016 rok,

Ad.2 Wyniki  handlowe w okresie  sprawozdawczym zaprezentowała  Pani  Beata  Kurdelska.
Bilans mocy po 10 miesiącach bieżącego roku wyniósł 70, 9 MW. Pani Prezes poinformowała,
że w do końca 2016 powróci do Spółki z PGNiG Termika około 175 MW (TPA),
 Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;
- stopniodni i sprawności sieci za 10 miesięcy 2016,
- zestawienia awarii i prewencji za 10 miesięcy 2016 r. ( w podziale na średnice),
- kosztów uzupełnienia wody sieciowej,
- szacunkowej wielkości utraconej sprzedaży z tytułu awarii od początku 2016 roku,
-  realizacji  inwestycji  gwarantowanych  (  wykonanie  po  10  miesiącach  –  63,  2  %  założeń
planowych, prognoza roczna na poziomie budżetu),
Ad. 4  w ramach spraw różnych omówiono następujące tematy;
-  PDO  –  w  ramach  programu  PDO  2016  nr  1  odejdzie  z  spółki  ponad  70  pracowników
natomiast do PDO 2016 nr 2 przystąpiło 20 pracowników Spółki. Na pytanie strony społecznej
Pan Dyrektor Zawisza odpowiedział, że realizacja kolejnych Programów dobrowolnych odejść
nie spowoduje zakłóceń w funkcjonowaniu Spółki i obsłudze klientów,
-  nieruchomości  –  Pani  Dyrektor  Orłowska  omówiła  stan  przygotowań  do  modernizacji
budynku przy ul.  Batorego 2.  Zarząd na kolejnym cyklicznym spotkaniu przedstawi stronie



społecznej harmonogram realizacji  projektu.  Na sprzedaż nieruchomości  przy ul Wolskiej,
Skarżyńskiego oraz Jana Pawła zostały zawarte umowy przedwstępne, ale nie ma pewności, że
transakcje zostaną sfinalizowane jeszcze w tym roku.  W chwili  obecnej  brak jest  ofert  na
kupno obiektu przy ul. Darłowskiej,
-  służba zdrowia  –  trwa procedura wyłonienia  dostawcy usług  medycznych.  Pan Dyrektor
Zawisza  poinformował,  że  przetarg  odbywa się  na  poziomie  Grupy  a  do  kolejnego etapu
zostały  zakwalifikowane  3  jednostki  medyczne,  które  spełniają  wszystkie  wymagania.  Do
dalszych prac, zgodnie z poprzednio złożoną deklaracją, zostaną zaproszeni przedstawiciele
strony społecznej,
- Jedna Twarz dla Klienta – Pani Dyrektor Kurdelska poinformowała o rozpoczęciu kampanii
informacyjnej  do  klientów  Spółki  o  zmianach,  które  nastąpią  w  komunikacji  w  związku  z
realizacją programu JTdK,
- bony żywieniowe – strona społeczna zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie wartości kartek,
które  otrzymują  pracownicy  zatrudnieni  w  szczególnie  trudnych  warunkach  oraz  przy
usuwaniu awarii. 
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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