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      Warszawa, 21.06.2018 R. 

INFORMATOR  ZWIĄZKOWY 

NR 4/2018 

 

 

Szanowni Państwo 

 

Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań , w których uczestniczyli Przedstawiciele 

naszego związku; 

 11 – 14 czerwca 2018 koalicja Związków Zawodowych. Omówiono następujące tematy – 
- Sytuacja bieżąca w poszczególnych Spółkach Grupy, 
- Podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Poznaniu, 
- Pracownicze Programy Emerytalne, 
- Europejska Rada Zakładowa, 
- Krajowa Instancja Dialogu Społecznego 

 05 lipca 2018 roku – odbędzie się Posiedzenia Zarządu WZZC, na którym będą omawiane 
następujące tematy: 
- włączenie nagrody z zysku do pensji, 
- wpisanie do Zakładowego Układu zbiorowego Pracy tabeli wartościowania stanowisk pracy, 
- Przewidywana sytuacja w Spółce po wygaśnięciu Pakietu Gwarancji Pracowniczych, 
Socjalnych i Związkowych dla pracowników SPEC S.A. 
Informację na ten temat przekażę w następnym Informatorze. 
 

 20 czerwca 2018 roku - spotkanie przedstawicieli strony społecznej z Zarządem Spółki.  

Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy; 

1. prezentacja wyników finansowych Spółki za pięć miesięcy 2018 roku w odniesieniu 

do budżetu,  

2. omówienie wyników handlowych Spółki za pięć miesięcy 2018 roku, 

3. informacje z obszaru eksploatacji,  

4. sprawy różne. 

Ad.1 Wyniki finansowe Spółki   przedstawiła Pani Dyrektor Joanna Orłowska. Wykonanie za 

pięć miesięcy 2018 roku: EBITDA wyniósł 163 286,8 KPLN i osiągnął poziom  na poziomie 

planowanego budżetu. Zysk netto wyniósł 87 507,7 KPLN i jest o 3,2 % poniżej założeń 

budżetowych.   

 

 

Ad.2 Bilans mocy po zamknięciu pięciu miesięcy 2018 roku wyniósł 52,0 MW.  
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Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące; 

- stopniodni i sprawności sieci za br. 

- zestawienie awarii i prewencji za pięć miesięcy 2018 roku (w podziale na średnice), 

- kosztów uzupełnienia wody sieciowej 

Ad. 4  W ramach spraw różnych omówiono następujące tematy; 

-  Umowa z PGNiG Termika, 

- Sekwoja  

- Siedziba Spółki na Batorego 

 

 

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 

 


