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W dniu 25 stycznia 2016r odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie przedstawicieli strony
społecznej z Zarządem Spółki.  Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;
1. Prezentacja wyników finansowych Spółki za ubiegły rok w odniesieniu do budżetu, 
2. Omówienie wyników handlowych Spółki za 2016 rok,
3. Informacje z obszaru eksploatacji,
4. Sprawy różne.
Ad.1 Wyniki finansowe Spółki omówiła i przedstawiła Pani Dyrektor Joanna Orłowska. Spółka
po zamknięciu roku obrotowego osiągnęła bardzo korzystne wyniki finansowe i ekonomiczne,
w większości wyższe, od założonych w budżecie. W 2016 roku EBITDA osiągnął poziom 214
865, 8 KPLN i przewyższył plan o 12,0%. Zysk netto wynosi 78 027, 1 KPLN i jest o 6, 6% wyższy
od założeń budżetowych. Liczba stopniodni jest o 89, 7 niższa od poziomu planowanego. 
Ad.2 Wyniki  handlowe w okresie  sprawozdawczym zaprezentowała  Pani  Beata  Kurdelska.
Bilans mocy po zamknięciu bieżącego roku wyniósł 79, 4 MW. Pani Prezes poinformowała, że
do końca 2017 powróci do Spółki z PGNiG Termika około 103 MW (TPA),
 Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;
- stopniodni i sprawności sieci za rok 2016,
- zestawienia awarii i prewencji za rok 2016 r. ( w podziale na średnice),
- kosztów uzupełnienia wody sieciowej,
- szacunkowej wielkości utraconej sprzedaży z tytułu awarii za 2016 rok,
- realizacji inwestycji gwarantowanych. 
Ad. 4  W ramach spraw różnych omówiono następujące tematy;
- Zarząd poinformował, że zespól projektowy prowadzący prace nad standaryzacją obwodów
kubaturowych nie przedstawił  jeszcze rekomendacji.  Strona związkowa zwróciła  uwagę na
negatywny wpływ przedłużającego się procesu na odczucia pracowników zatrudnionych w
obwodach  kubaturowych  a  także  trudności  występujące  w  związku  z  tym  z  aktualizacją
budżetu na 2017 rok,
- Odpowiadając na pytania strony społecznej dotyczące planowanej restrukturyzacji Wydziału
Wsparcia  Technicznego  Pan  Dyrektor  Dariusz  Zawisza  poinformował  o  planowanym  na
przyszły tydzień spotkaniu, dotyczącym programu  Kurs 2019, w ramach, którego poruszone
zostaną zagadnienia związane z tym tematem,
- Zarząd Spółki poinformował, że prace zespołu opracowującego koncepcję alokacji służb w
związku z modernizacją budynku przy ul. Batorego 2 wchodzą w fazę końcową. Pozostało do
skonsultowania stanowisko Pionu Eksploatacji,



- W dniu 7 lutego odbędzie się spotkanie dotyczące wyłonienia dostawcy usług medycznych
dla Spółki. Umowa z obecnymi partnerami Luxmedem i PZU-Nasze Zdrowie kończy się w maju
br.,
- Odpowiadając na pytania dotyczące tzw. luki pokoleniowej i opracowań projektu Generator,
Dyrektor Zawisza poinformował o planowanych rekrutacjach w celu pozyskania kompetencji
utraconych w wyniku realizacji kolejnych programów PDO.
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


	INFORMATOR ZWIĄZKOWY
	NR 1/2017

