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Szanowni Państwo

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

 27 maja 2016 r. – spotkanie cykliczne przedstawicieli strony społecznej z Zarządem Spółki.
Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;
1. Prezentacja  wyników  finansowych  Spółki  za  IV  miesiące  2016  roku  w odniesieniu  do

budżetu, 
2. Omówienie wyników handlowych Spółki za IV miesiące 2016 roku,
3. informacje z obszaru eksploatacji,
4. sprawy różne.
Ad.1 Wyniki  finansowe  Spółki  omówił  i  przedstawił  Pan  Prezes  Jacky  Lacombe.  EBIT  w
analizowanym  okresie  jest  poniżej  założeń  budżetowych  o  4  019  [kPLN],  (-3,9%).  Wynik
finansowy  był  niższy  od  planowanego  o  4  946,9  [kPLN],  (--5,9  %).  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 za cztery kwartały 2016 roku była niższa od założeń
budżetowych o 142,
Ad.2 Wyniki  handlowe w okresie  sprawozdawczym zaprezentowała  Pani  Beata  Kurdelska.
Bilans mocy za cztery miesiące bieżącego roku wyniósł 44, 2 MW. Pani Prezes poinformowała
również, że predykcja bilansu na koniec 2016 roku wyniesie 44,2 MW. 
 Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;
- stopniodni i sprawności sieci za IV miesiące 2016,
- zestawienia awarii i prewencji za IV miesiące 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;
- Projektowane zmiany organizacyjne w Spółce w kontekście realizacji PDO 5, 
- optymalizacja nieruchomości,
- wyposażenie obwodów mistrzowskich w komputery.
-  Zarząd  potwierdził  fakt  projektowanych  zmian  organizacyjnych  w  strukturze  Spółki  i
zobowiązał się do przedstawienia organizacjom związkowym ich założeń do końca czerwca
bieżącego roku. Strona społeczna poprosiła o zaprezentowanie projektów realizowanych w



Spółce w kontekście ich wpływu na sytuację pracowników. Prezes zarządu poinformował, że
spotkanie  w tej sprawie z  organizacjami związkowymi i szefami projektów odbędzie się w
najbliższym czasie.
 

 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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