
      Warszawa, 27.10.2016 R. 

           

INFORMATOR  ZWIĄZKOWY 

NR 8/2016 

 

Szanowni Państwo 

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

Przedstawiciele naszego związku; 

 

 30 września 2016 r. – spotkanie informacyjne z Panem Dyrektorem Dariuszem Zawiszą w 
sprawie kolejnej edycji Programu Dobrowolnych Odejść 2016 nr 2. Strona społeczna 
zapoznała się z zasadami, harmonogramem i zakresem ogłoszonego PDO. Dyrektor Zawisza 
poinformował, że nowy program adresowany jest do pracowników, którzy nabędą 
uprawnienia emerytalne (wg obecnie obowiązujących przepisów) w latach 2019 i 2020. Lista 
uprawnionych pracowników zawiera 42 osoby (materiały w tym temacie otrzymaliście 
Państwo z HR), 

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

budżetu,  

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

3. Informacje z obszaru eksploatacji, 

4. sprawy różne. 

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

rozliczeniu III kwartałów 2016 roku Spółka osiągnęła dobre wyniki finansowe – wyższe od 

założonych w budżecie. Po 9 miesiącach br. zysk netto wynosi 40 401, 04 KPLN i jest o 23, 1% 

wyższy od założeń budżetowych, EBITDA osiągnął poziom 137 177, 6 KPLN i przewyższył plan 

o 15,6%, 

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

Bilans mocy po 9 miesiącach bieżącego roku wyniósł 53, 4 MW. Pani Prezes poinformowała, 

że predykcja bilansu na koniec 2016 roku wyniesie  57, 44 MW a także, że w okresie od 

grudnia 2014 do sierpnia 2016 powróciło do Spółki z PGNiG około 181 MW (TPA), 

http://www.wzzc.lap.pl/index.php
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 Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące; 

- stopniodni i sprawności sieci za III kwartały 2016, 

- zestawienia awarii i prewencji za III kwartały 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 IX miesiącach – 56 % założeń 

planowych), 

Ad. 4  w ramach spraw różnych omówiono następujące tematy; 

- realizacja kolejnej edycji PDO 2016 nr 2 – Zarząd poinformował, że do Programu przystąpiło 

16 pracowników Spółki, 

- sytuacja kadrowa w Pionie Handlowym - Dyrektor Zawisza przedstawił wyniki rozmów z 

pracownicami reklamacji dotyczącymi atmosfery w dziale oraz powodów ich rezygnacji z 

pracy w Spółce. Zapewnił stronę społeczną, że sprawa ta jest wnikliwie analizowana i zostaną 

podjęte działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej atmosfery i właściwego klimatu 

pracy w tym obszarze, 

- sytuacja kadrowa w Dziale Windykacji – Pani Dyrektor Orłowska poinformowała, że po 

odejściu z pracy 2 pracownic Dział Windykacji będzie realizował zadania w mniejszej obsadzie 

etatowej i nie ma planów wydzielenia windykacji należności Spółki na zewnątrz, 

- wypadki przy pracy – Prezes Zarządu poinformował o dwóch wypadkach przy pracy, które 

wystąpiły w Spółce. Obie sytuacje są wnikliwie analizowane a zalecenia powypadkowe 

zostaną przedstawione pracownikom Spółki, 

- nieruchomości – stan bezpieczeństwa i stanu technicznego budynku przy ul. Batorego 2 jest 

monitorowany na bieżąco a wszelkie stwierdzone usterki niezwłocznie usuwane.  

Na zakończenie spotkania Pan Prezes poinformował, że nabywca nieruchomości przy ul. 

Lizbońskiej 1 wycofał się z transakcji. 

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 



 


