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Magicznych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 

        spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół

                        życzy Zarząd WZZC

Szanowni Państwo

W dniu 14 grudnia  2016r. odbyło się  ostatnie w tym roku spotkanie  przedstawicieli  strony
społecznej z Zarządem Spółki.  Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;

1. Prezentacja  wyników  finansowych  Spółki  za  XI  miesięcy  2016  roku  w  odniesieniu  do
budżetu, 

2. Omówienie wyników handlowych Spółki za XI miesięcy 2016 roku,
3. Informacje z obszaru eksploatacji,
4. Sprawy różne.
Ad.1 Wyniki finansowe Spółki omówiła i przedstawiła Pani Dyrektor Joanna Orłowska. Spółka
po zamknięciu okresu rozliczeniowego notuje korzystne wyniki finansowe i ekonomiczne, w
większości wyższe, od założonych w budżecie. Po 11 miesiącach br. EBITDA osiągnął poziom
177 819, 2 KPLN i przewyższył plan o 7,4%. Zysk netto wynosi 58 242, KPLN i jest o 1, 6%
niższy  od  założeń  budżetowych,.  Liczba  stopniodni  jest  o  67,  7  niższa  od  poziomu
planowanego. 
Ad.2 Wyniki  handlowe w okresie  sprawozdawczym zaprezentowała  Pani  Beata  Kurdelska.
Bilans mocy po 11 miesiącach bieżącego roku wyniósł 84, 7 MW. Pani Prezes poinformowała,
że w do końca 2016 powróci do Spółki z PGNiG Termika około 175 MW (TPA),



 Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;
- stopniodni i sprawności sieci za 11 miesięcy 2016,
- zestawienia awarii i prewencji za 11 miesięcy 2016 r. ( w podziale na średnice),
- kosztów uzupełnienia wody sieciowej,
- szacunkowej wielkości utraconej sprzedaży z tytułu awarii od początku 2016 roku,
-  realizacji  inwestycji  gwarantowanych  (  wykonanie  po  10  miesiącach  –  72,  3  %  założeń
planowych, prognoza roczna nieco poniżej budżetu),
Ad. 4  w ramach spraw różnych omówiono następujące tematy;
- Zarząd poinformował o zrealizowaniu w dniu 13 grudnia wypłaty dodatkowego świadczenia
jesienno - zimowego w wysokości od 310 do 340 zł ( w zależności od dochodu). Jeszcze przed
Świętami Bożego Narodzenia będzie wypłacony bonus świąteczny (zgodnie z zapisami ZUZP),
- Zgodnie z sugestią organizacji związkowych 2 listopada 2017 roku będzie dniem wolnym od
pracy ( w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada),
- Zarząd  Spółki  pozytywnie  zaakceptował  wniosek  organizacji  związkowych  w  sprawie
podwyższenia od 1 stycznia 2017 roku wartości bonów regeneracyjnych dla pracowników z 8
do 11 zł,
- Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu aktu notarialnego zbycia nieruchomości przy ul.
Jana Pawła II,
- Organizacje związkowe zostały poinformowane o powołaniu zespołu projektowego, którego
zadaniem będzie standaryzacja obwodów kubaturowych.
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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