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Szanowni Państwo

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

 1, 13, 15, 24 marca 2017 roku  – negocjacje płacowe zostały zakończone w dniu 24 marca
2017  roku  podpisaniem  porozumienia  w  sprawie  zmiany  wskaźnika  wynagrodzeń
zasadniczych  w  Spółce  w  bieżącym  roku.  Treść  porozumienia  otrzymaliście  Państwo
bezpośrednio po jego podpisaniu,

 15,28 marca 2017 roku – spotkanie przedstawicieli związków z Dyrektorem Zasobów Ludzkich
Panem Dariuszem Zawiszą dotyczące opieki medycznej i wyboru dostawcy usług medycznych
dla  pracowników  i  emerytów  Spółki.  W  spotkaniu  wzięli  udział  przedstawiciele  firm
medycznych, które zostały wyłonione w procesie przetargowym

 21  kwietnia  2017  roku  -  spotkanie  przedstawicieli  strony  społecznej  z  Zarządem  Spółki.
Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;

1. prezentacja wyników finansowych Spółki  za I  kwartał  2017 roku w odniesieniu do
budżetu, 

2. omówienie wyników handlowych Spółki za I kwartał 2017 roku,
3. informacje z obszaru eksploatacji, 
4. sprawy różne.

Ad.1 Wyniki finansowe Spółki omówiła i  przedstawiła Pani Dyrektor Joanna Orłowska. W l
kwartale br.  roku EBITDA wyniósł  107 389, 4 KPLN i osiągnął poziom nieznacznie powyżej
budżetu  (4,6%).  Zysk  netto  wyniósł  61 373,  3  KPLN  i  jest  o  6,  9  %  powyżej  założeń
budżetowych. Liczba stopniodni jest o 84, 7 niższa od poziomu planowanego. 

Ad.2 Bilans mocy po zamknięciu lutego wyniósł 66, 4 MW. 
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Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;
- stopniodni i sprawności sieci za marzec 2017,
- zestawienia awarii i prewencji za marzec 2017 r. ( w podziale na średnice),
- kosztów uzupełnienia wody sieciowej,
- szacunkowej wielkości utraconej sprzedaży z tytułu marcowych awarii,
- realizacji inwestycji gwarantowanych. 
Ad. 4  W ramach spraw różnych omówiono następujące tematy;
-  Kurs  2019  -  Zarząd  poinformował,  że  przedstawiony  wcześniej  harmonogram  projektu
będzie przesunięty o miesiąc. Odpowiadając na pytania strony społecznej Dyrektor Zawisza
zapewnił,  że  w  procesie  oceny  kompetencji  oraz  ustalania  docelowej  etatyzacji  w
poszczególnych  działach  Spółki  będą  zaangażowani  kierownicy  poszczególnych  komórek
organizacyjnych,
-  Dostawca usług medycznych dla pracowników Spółki –  strona społeczna poinformowała
Zarząd, iż pomimo wcześniejszych deklaracji nie doszło do podpisania umowy o współpracy
pomiędzy  dostawcami  usług  medycznych  Lux  Med  a  PZU  Nasze  Zdrowie.  Pan  Dyrektor
Zawisza zaproponował zorganizowanie w dniu 27 kwietnia spotkania z udziałem wszystkich
zainteresowanych  stron  w  celu  wyjaśnienia  wątpliwości  i  znalezienia  sposobu  uzyskania
kompromisu,
-  Negocjacje  płacowe  –  strona  społeczna zwróciła  się z wnioskiem  o  przedstawienie
materiałów dotyczących zmian stawek osobistego wynagrodzenia dla pracowników Spółki z
podziałem na poszczególne Dyrekcje,  Działy  i  komórki  organizacyjne.  Zgodnie  z  zawartym
porozumieniem  podsumowanie  procesu  udzielania  podwyżek  miało  być  zaprezentowane
związkom zawodowym przed uruchomieniem wypłaty. Pan Dyrektor Zawisza zaproponował
spotkanie w tym temacie w dniu 25 kwietnia.
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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