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Szanowni Państwo 

Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań z Zarządem Spółki, w których uczestniczyli 

Przedstawiciele naszego związku; 

 

 18 lipca 2016 r. – kontynuacja spotkań strony społecznej z Panią Dyrektor Pionu Eksploatacji 
poświęconych omówieniu założeń programu „Nowa Organizacja”. Pani Dyrektor odniosła się 
do uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez stronę społeczną. Omówiła strukturę Pionu 
Eksploatacji oraz przedstawiła listę zadań, które przechodzą z innych Dyrekcji Spółki. 
Potwierdziła także, że wszystkie stanowiska kierownicze oraz nowo tworzone będą 
obsadzane w drodze konkursu, 

 11 sierpnia 2016 r. – spotkanie konsultacyjne z Panem Dyrektorem Dariuszem Zawiszą 
poświęcone projektowi nowego Regulaminu Organizacyjnego Spółki. Omówiono zmiany 
zgłoszone przez poszczególne Dyrekcje do treści dokumentu. Uzgodniono, że uwagi strony 
społecznej zostaną zebrane i przekazane Pracodawcy po otrzymaniu ostatecznego, 
skorygowanego projektu Regulaminu Organizacyjnego, 

 26 września 2016 r. – spotkanie cykliczne przedstawicieli strony społecznej z Zarządem 
Spółki.  Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy; 
1. Prezentacja wyników finansowych Spółki za VIII miesięcy 2016 roku w odniesieniu do 

budżetu,  

2. Omówienie wyników handlowych Spółki za VIII miesięcy 2016 roku, 

3. informacje z obszaru eksploatacji, 

4. sprawy różne. 

Ad.1 Wyniki finansowe Spółki omówiła i przedstawiła Pani Dyrektor Joanna Orłowska.  

Poinformowała zebranych ze wyniki Spółki po rozliczeniu okresu sprawozdawczego są 

zadawalające i przewyższają założenia budżetowe. Wyraziła również przekonanie, że 

utrzymanie wskaźników II półrocza na zbliżonym poziomie pozwoli na wypłatę premii 

partycypacyjnej dla pracowników Spółki za 2016 rok. Po 8 miesiącach br. zysk netto wynosi 

59 904 KPLN i jest o 18, 3% wyższy od założeń budżetowych, EBITDA osiągnął poziom 150548 

KPLN i przewyższył plan o 16,3% 

Ad.2 Wyniki handlowe w okresie sprawozdawczym zaprezentowała Pani Beata Kurdelska. 

Bilans mocy po 8 miesiącach bieżącego roku wyniósł 50 MW. Pani Prezes poinformowała, że 

predykcja bilansu na koniec 2016 roku wyniesie także 57 MW a także, że w okresie od 

grudnia 2014 do sierpnia 2016 powróciło do Spółki z PGNiG około 90 MW (TPA), 

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

http://www.wzzc.lap.pl/index.php


- stopniodni i sprawności sieci za VIII miesięcy 2016, 

- zestawienia awarii i prewencji za VIII miesięcy 2016 r. ( w podziale na średnice), 

- kosztów uzupełnienia wody sieciowej, 

- szacunkowej wielkości utraconej sprzedaży z tytułu awarii od początku 2016 roku, 

- realizacja inwestycji gwarantowanych ( wykonanie po VIII miesiącach – 45, 8% założeń 

planowych), 

Ad. 4  w ramach spraw różnych omówiono następujące tematy; 

- stan bezpieczeństwa i higieny pracy w budynku przy ul Batorego 2. Strona społeczna zgłosiła 

uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego zebrane po przeprowadzeniu w 

tej lokalizacji próbnego alarmu. Większość instalacji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i 

życia ludzi w przypadku pożaru nie zadziałała, co budzi poważne obawy czy w takiej sytuacji 

pracownicy Spółki na Batorego 2mogą czuć się bezpiecznie. Poważne obawy budzi też stan 

instalacji sanitarnej, który uniemożliwia korzystanie z toalet i łazienek. Prezes Spółki 

zapewnił, że Zarząd został zawiadomiony przez służby BHP o problemach zidentyfikowanych 

podczas próbnego alarmu i niezwłocznie podjął kroki zmierzające do usunięcia stwierdzonych 

usterek, 

- spotkania Pionu Handlowego z klientami Spółki. Dyrektor Handlowa poinformowała o 

planowanym spotkaniu z klientami, które ma na celu przedstawienie oferty handlowej, 

zachęcenie do ściślejszej współpracy oraz zapoznanie z kierunkami rozwoju Spółki, 

 28 września 2016 r. – spotkanie z Dyrektorem HR dotyczące dostosowania Pionu Eksploatacji 

do nowych technologii.  Pan Dyrektor Dariusz Zawisza przedstawił zakładowym organizacjom 

związkowym wyniki rekrutacji oraz zmiany kadrowe na stanowiskach Dyrektorów oraz ich 

zastępców w poszczególnych Zakładach Energetyki Cieplnej. 

 

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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