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Szanowni Państwo, 

przedstawiam Państwu pierwszy raport 

zrównoważonego rozwoju Grupy ENERGA. 

Publikacja ta jest dla nas wyjątkowa, 

ponieważ podsumowuje wysiłki i działania 

podejmowane w obszarze ważnym z punktu widzenia rozwoju naszej Grupy. Stanowi również potwierdzenie zachowy-

wania przez nas równowagi między działalnością operacyjną, etyką, ekologią i potrzebami wszystkich interesariuszy. 

Wspomniane właściwe zachowanie proporcji jest dla nas istotne, gdyż u podstaw naszej działalności leżą takie wartości 

jak: Człowiek, Środowisko oraz ENERGA rozumiana jako transparentność i uczciwość w działaniu. 

Prezentacja niniejszego raportu przypada w piątą rocznicę powstania Grupy ENERGA. Zarówno ten jubileusz, jak i skala 

projektów, w które byliśmy dotychczas zaangażowani, skłaniają do podsumowań. Jaki był dla nas 2011 rok? Z pewnością 

był to okres dalszej realizacji programu inwestycyjnego. Kolejne inwestycje w sieci elektroenergetyczne i przygotowania 

budowy nowych mocy wytwórczych to nasza odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi sektor energetyczny. 

Troska o środowisko naturalne, w przypadku Grupy ENERGA, to nie tylko deklaracje. Dzięki kolejnym inwestycjom 

w  elektrownie wodne, instalacje spalające biomasę oraz przyłączanie kolejnych elektrowni wiatrowych jesteśmy dzisiaj 

wiodącym sprzedawcą zielonej energii w kraju. Mierzymy jednak wyżej. ENERGA prowadzi obecnie prace przygotowawcze 

do  wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z Eco Management and Audit Scheme (EMAS). Tym samym potwierdzimy, 

iż   zarządzanie środowiskowe w Grupie spełnia europejskie standardy i przekłada się na naszą efektywność środowi-

skową. Cieszy nas fakt, że nasze działania związane z rozwojem innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska energetyki 

znajdują uznanie nie tylko wśród przedstawicieli branży i ekspertów. Możemy poszczycić się m.in. Nagrodą Gospodarczą 

Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka oraz tytułem Marki Wysokiej Reputacji PremiumBrand. 

Zgodnie z przyjętą w Grupie ENERGA zasadą trzech „e”: efektywność, ekonomia i ekologia, staramy się przekonać również 

naszych Klientów, że wartości te nie muszą się wykluczać. Przykładem takich działań jest przede wszystkim sprzedaż 

Mirosław Bieliński

Prezes Zarządu

ENERGA SA 
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produktów z linii Smart Eco. Dzięki oferowanym w ramach tej grupy rozwiązaniom, nasi Klienci mogą ograniczać nie tylko 

wydatki na energię, ale też swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

Jako pierwsi na krajowym rynku energetycznym rozpoczęliśmy budowę inteligentnych sieci. Działająca w ramach Grupy 

spółka ENERGA-OPERATOR znajduje się w europejskiej czołówce firm wdrażających technologię inteligentnego opo-

miarowania. Przykładem jest chociażby realizowany projekt Inteligentny Półwysep (Helski) – jest to powiązanie kilku 

inwestycji, które przełożą się na radykalne skrócenie liczby przerw w dostawach energii oraz zwiększą możliwość przy-

łączania do sieci małych wytwórców energii.

Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania społecznego. Potwierdzeniem społecznej wrażliwości Grupy jest program 

ENERGA dla Ciebie obejmujący pięć głównych obszarów: sport, edukację, dobroczynność, mecenat oraz przyrodę. Tylko 

w projekcie edukacyjnym Planeta Energii na przełomie 2011 i 2012 roku wzięło udział ponad 40 tysięcy dzieci, które 

dowiedziały się, czym jest energia elektryczna oraz jak należy z niej bezpiecznie i racjonalnie korzystać, chroniąc jedno-

cześnie środowisko. Z kolei w naszych programach sportowych wspierających rozwój dzieci i młodzieży uczestniczyło 

już około 300 tysięcy młodych sportowców. 

Nie zapominamy również o naszych pracownikach, bez których osiągnięcie wyznaczonych celów nie byłoby możliwe. 

Naszym priorytetem jest zagwarantowanie im szerokich perspektyw rozwoju. Wprowadziliśmy system motywacyjny, 

dzięki któremu pracownicy mają szansę doskonalić swoje kwalifikacje, co z kolei przekłada się na rezultaty biznesowe 

Grupy. Najlepszym dowodem troski o pracowników jest przyznany ENERDZE tytuł Solidnego Pracodawcy 2011. 

Cieszę się, że w ubiegłym roku, mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej, Grupa ENERGA potrafiła skutecznie odpowiedzieć 

na potrzeby swoich interesariuszy, jednocześnie poprawiając wyniki finansowe i wypracowując największy w historii 

zysk, z którego aż 85 procent zostało przekazane akcjonariuszom w postaci rekordowo wysokiej dywidendy. Wierzę, 

że  obrany przez nas kierunek zrównoważonego rozwoju jest dobrą drogą dla naszej Grupy. 

Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA SA
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W  2010 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

(EBOiR) przyznał Grupie ENERGA fundusze 

na  wzmocnienie sieci dystrybucji, w celu umożli

wienia wytwa rzania w  Polsce większej ilości energii 

ze źródeł odnawialnych. 

Umowa o finansowanie zakłada opracowanie 

przez Grupę ENERGA Planu Działań Środowisko

wych i  Społecznych (ESAP), który zawierać będzie 

m.in.  zobowiązanie do zwiększonego zaangażowania 

i dialogu z  interesariuszami oraz opracowania raportu 

społe cznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Raport 

CSR jest częścią mapy drogowej wspomnianej w  ESAP. 

Opisuje on zaangażowanie pracowników i  kierowni

ctwa w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie EBOiR na rzecz klientów takich 

jak ENERGA wykracza poza kwestie związane 

z  przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących 

środowiska czy aspektów społecznych, na rzecz 

partnerskiej współpracy, której celem jest lepszy 

i  bardziej zrównoważony rozwój spółki, osiągnięcie 

efektywności energetycznej, zapewnienie równości 

płci, a także zarządzanie ryzykiem strategicznym 

związanym z takimi kwestiami jak wskaźniki emisji 

dwutlenku węgla, bezpieczeństwo wód czy odpor

ność na skutki zmian klimatu. EBOiR odgrywa ważną 

rolę w finansowaniu działań na rzecz środowiska 

naturalnego we wszystkich krajach, w których działa.

Bank zachęca podmioty z którymi współpracuje 

do   tworzenia raportów CSR, w których Spółka 

może podzielić się z interesariuszami swoimi suk

cesami, pokazać stojące przed nią wyzwania oraz 

przedstawić cele na przyszłość w zakresie zrów

noważonego rozwoju gospodarczego, społecznego 

i  środowiskowego.

Bank jest gotowy wspierać Spółkę w jej działaniach 

na rzecz wdrożenia inicjatyw zrównoważonego 

rozwoju, równocześnie monitorując realizację ESAP 

zgodnie z zapisami umowy.

Robert Adamczyk

Departament Środowiska

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
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GRUPA ENERGA JEST HOLDINGIEM 

OPERACYJNYM ZAJMUJĄCYM SIĘ 

WYTWARZANIEM, DYSTRYBUCJĄ 

ORAZ OBROTEM ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ. 

JEST JEDNYM Z CZTERECH NAJWIĘKSZYCH 

GRACZY NA POLSKIM RYNKU ENERGETYCZNYM 

I LIDEREM W PRODUKCJI ENERGII 

W ELEKTROWNIACH WODNYCH PRZEPŁYWOWYCH, 

Z BLISKO 2,9 MLN ODBIORCÓW ENERGII 

ORAZ 16% UDZIAŁEM W RYNKU DYSTRYBUCJI. 

JEST JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH KRAJOWYCH 

DOSTAWCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

ORAZ JEDNYM Z GŁÓWNYCH DYSTRYBUTORÓW 

ENERGII „ZIELONEJ”, WYTWARZANEJ ZE ŹRÓDEŁ 

ODNAWIALNYCH. NA TYM JEDNAK GRUPA 

NIE POPRZESTAJE – REALIZUJĄC CELE 

STRATEGICZNE, CIĄGLE SIĘ ROZWIJA, 

M.IN. POPRZEZ WDRAŻANIE KOLEJNYCH 

INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW I TECHNOLOGII 

ORAZ KONSEKWENTNE BUDOWANIE PORTFELA 

PRODUKTÓW OKOŁO ENERGETYCZNYCH.

Wizją Grupy ENERGA jest stworzenie zwartej, efektywnej 

oraz innowacyjnej grupy kapitałowej, która dzięki współ-

działaniu i wzajemnemu wspieraniu się wszystkich pod-

miotów będzie liderem w zakresie jakości usług i obsługi 

na polskim rynku mediów użytkowych stale podnoszącym 

swoją efektywność. 

Grupa ENERGA

to, 2,887 miliona odbiorców energii 

(w tym 2,581 odbiorców indywidualnych), 

16,1% udziału w rynku dystrybucji energii elektrycznej.

Misja Grupy ENERGA 

to „Zapewnienie komfortu życia i pracy”.

1.1.1 
WIZJA, MISJA, WARTOŚCI 
I CELE STRATEGICZNE
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Wartości promowane przez spółkę:

1. Człowiek. 

 ENERGA chce świadczyć usługi w taki sposób, aby 

jej  klienci, pracownicy oraz partnerzy handlowi mogli 

cieszyć się życiem, realizować swoje pasje i spełniać się 

zawodowo. Oznacza to propagowanie zasad uczciwości, 

budowanie partnerskich relacji oraz wspieranie edukacji 

dzieci.

2. Środowisko. 

 Grupa dba o środowisko naturalne poprzez działania 

i  inwestycje proekologiczne oraz edukację ekologiczną.

3. ENERGA. 

 Obowiązkiem wszystkich pracowników Grupy jest 

respektowanie takich wartości, jak: otwartość, trans-

parentność, uczciwość w działaniu oraz współdziałanie. 

Wszystkie podmioty Grupy mają za zadanie wspierać 

się wzajemnie. 

Wartości Grupy ENERGA 

CZŁOWIEK

Razem, Edukacja, 
Przyszłość dzieci, 
Partner�wo, Radość życia, 
Uczciwość 

ŚRODOWISKO

Ekologia, Edukacja, 
Symbioza 

ENERGA

Grupa ENERGA, 
Pewność, Innowacyjność, 
Stabilność, Tran�arentność, 
Otwartość 
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Proces transformacji Grupy ENERGA 

2004 Konsolidacja spółek w ramach tzw. Grupy G-8

• ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna SA (spółka przejmująca, obecnie ENERGA-OPERATOR SA),

• Zakład Energetyczny Koszalin SA,

• Zakład Energetyczny Słupsk SA,

• Energetyka Kaliska SA,

• Zakład Energetyczny Płock SA,

• Zakład Energetyczny Toruń SA,

• Elbląskie Zakłady Energetyczne SA,

• Zakład Energetyczny SA w Olsztynie.

POWSTANIE KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA

2006 Zawiązanie spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku. Założyciele spółki

• Skarb Państwa (51% akcji),

• ENERGA-OPERATOR SA (poprzednio Koncern Energetyczny ENERGA) (32% akcji),

• ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA (poprzednio Zespół Elektrowni Ostrołęka SA) (17% akcji).

2007 Podwyższenie kapitału zakładowego ENERGA SA

• Minister Skarbu Państwa podwyższa kapitał zakładowy ENERGA SA, obejmując akcje nowej emisji za aport w postaci 85% akcji ENERGA-OPERATOR  SA 
  i 85% akcji ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. Powstaje Grupa ENERGA (Grupa). W wyniku umorzenia akcji założycielskich należących 
  do ENERGA-OPERATOR SA i ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA oraz zmiany statutu, Skarb Państwa zostaje jednoosobowym wspólnikiem.

UNBUNDLING (z ang. wydzielenie, podział) 
w sektorze energetycznym oznacza rozdział działalności dystrybucyjnej od działalności wytwórczej oraz działalności związanej z handlem energią. 
Kolejne działania w ramach reorganizacji Grupy, zmierzające m.in. do spełnienia wymagań Dyrektywy 2003/54/WE oraz ustawy Prawo energetyczne, 
dotyczyły przede wszystkim spółki ENERGA-OPERATOR SA i miały na celu rozdzielenie obrotu energią, obsługi klientów oraz innych pobocznych działalności 
od podstawowej działalności ENERGA-OPERATOR SA. W ramach procesu unbundlingu nastąpiło m.in. wydzielenie działalności obrotu energią 
do ENERGA-OBRÓT SA oraz wydzielenie ENERGA-OPERATOR SA jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki z dnia 24 czerwca 2008 roku ENERGA-OPERATOR SA została wyznaczona na OSD na okres do 31 grudnia 2020 roku, czyli na cały czas 
obowiązywania posiadanej przez spółkę koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

1.1.2  
TRANSFORMACJA 
GRUPY ENERGA 
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2007

• Wydzielenie działalności obrotu energią z ENERGA-OPERATOR SA do ENERGA-OBRÓT SA, której zadaniem jest handel energią elektryczną, 
   a od 1 lipca 2009 roku również hurtowy obrót energią elektryczną. Wszystkie akcje w początkowym kapitale ENERGA-OBRÓT SA objęła spółka ENERGA SA.

2008

• Przyjęcie Planu Podziału ENERGA-OPERATOR SA przez Zarządy ENERGA-OPERATOR SA i ENERGA SA w celu spełnienia wymogów 
   przewidzianych w przepisach Dyrektywy 2003/54/WE w sprawie wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz ustawy 
   z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne, w zakresie formy prawnej, w jakiej powinna być prowadzona działalność operatora systemu dystrybucyjnego.
• Zgromadzenia akcjonariuszy spółek podjęły uchwały w sprawie podziału ENERGA-OPERATOR SA oraz podwyższenia kapitału zakładowego 
   ENERGA SA poprzez emisję nowych akcji przyznanych Skarbowi Państwa. 
• Podział ENERGA-OPERATOR SA nastąpił poprzez przeniesienie części majątku ENERGA-OPERATOR SA (spółka dzielona) na ENERGA SA 
   (spółka przejmująca). 
• Wydzielenie działalności biur obsługi klienta, rozliczeń i fakturowania za energię elektryczną i usługę dystrybucyjną oraz windykacji należności 
   z ENERGA-OPERATOR SA do ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.

2009

• Przystąpienie do GK Energa OPEC Sp. z o.o. – umowa sprzedaży przez Miasto Ostrołęka udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
  Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Celna 13 z dnia 25.02.2009 dla Energa SA.

2010

• Konsolidacja działalności oświetleniowej, którą przejęła ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
• Konsolidacja wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) polegająca m.in. na przeniesieniu majątku spółek z segmentu elektrowni wodnych 
   na ENERGA HYDRO Sp. z o.o.
• Konsolidacja działalności teleinformatycznej oraz przejęcie wybranych procesów IT przez nowo utworzoną spółkę ENERGA Informatyka 
   i Technologie Sp. z o.o. (zakończona w 2011 roku).
• Centralizacja usług księgowych i kadrowo-płacowych (ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.).

2011

• Działania związane z restrukturyzacją i reorganizacją segmentu dystrybucji w ramach Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 
   – spółki ENERGA-OPERATOR SA oraz spółek wspierających działalność OSD.
• Konsolidacja obsługi serwisowo-remontowej spółek wytwórczych (ENERGA Serwis Sp. z o.o.).

2012

• Połączenie spółek zaopatrzeniowych z Zakładem Energetycznym Płock – Centrum Handlowe Sp. z o. o. jako spółką przejmującą.
• Przeniesienie procesów i aktywów z obszaru działalności eksploatacyjno-inwestycyjnej ENERGA-OPERATOR SA do pięciu nowo utworzonych 
   spółek w Grupie.
• Planowana kontynuacja konsolidacji segmentu OZE oraz konsolidacja segmentu CHP.

PRYWATYZACJA
29 września 2010 roku Ministerstwo Skarbu Państwa podpisało umowę sprzedaży 84,19% akcji ENERGA SA na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej SA 
(PGE). W styczniu 2011 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał decyzję zakazującą przejęcia przez PGE kontroli 
nad Grupą ENERGA, argumentując, że doprowadziłoby ono do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku energii elektrycznej. PGE odwołało się 
od decyzji UOKiK do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), jednak rozprawa została zakończona 
14 maja 2012 roku wyrokiem oddalającym odwołanie PGE. Zarząd PGE podjął decyzję o nieskładaniu apelacji od wyroku SOKiK, który uprawomocnił 
się 12 czerwca 2012 roku. W związku z powyższym umowa sprzedaży akcji ENERGA SA pomiędzy PGE a Skarbem Państwa uległa rozwiązaniu.
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Obecna struktura Grupy ENERGA

Na koniec roku 2011 Grupę ENERGA tworzyło 57 spółek, 

w tym ENERGA SA pełniąca rolę spółki zarządzającej.

Struktura Grupy ENERGA w podziale na główne segmenty działalności 

Grupa ENERGA na koniec 2011 roku:

• 57 spółek,

• 54 obiekty wytwórcze,

• 11 426 pracowników.

ENERGA SA

WYTWARZANIE

ENERGA Obsługa 
i Sprzedaż Sp. z o.o

DYSTRYBUCJA

Usługi wspierające Usługi wspólne

Oświetlenie Zaopatrzenie

Pozostałe Pozostałe

SPRZEDAŻ

Elektrownie systemowe
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA*

CHP
ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.*

Odnawialne źródła energii
ENERGA Hydro Sp. z o.o.*

ENERGA-OPERATOR SA*

Działalność inwestycyjna

Działalność serwisowa

ENERGA-OBRÓT SA* POZOSTAŁE

*Spółki pełniące role liderów w poszczególnych segmentach.
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Poza głównym łańcuchem wartości Grupy, który obejmuje 

wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, dystrybucję 

i  obrót energią oraz obsługę odbiorców, istotne miejsce 

w ramach struktury Grupy zajmują również centra usług 

wspólnych świadczące usługi księgowe, kadrowo-pła-

cowe, administracyjne (ENERGA Centrum Usług Wspól-

nych Sp.  z o.o.) oraz informatyczne (ENERGA Informatyka 

i   Technologie Sp. z o.o.). ENERGA Serwis Sp. z o.o. jest 

odpowiedzialna za obsługę remontowo-serwisową spółek 

z segmentu wytwarzania.

Głównym obszarem działalności Grupy ENERGA jest 

terytorium Polski. Jedyną spółką w Grupie, która działa 

poza Polską, jest ENERGA Slovakia.

Podmiotem dominującym, zarządzającym Grupą oraz 

wyznaczającym cele inwestycyjne i kierunki rozwoju jest 

ENERGA SA, której głównym akcjonariuszem jest Skarb 

Państwa. 

Obszar działania Grupy ENERGA

Obszar działania Operatora 
Sy�emu Dy�rybucji

Obszar prowadzenia 
działalności handlowo-usługowej
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Spółki Grupy 
ujęte w raporcie

•	ENERGA SA – zarządzanie Grupą,

•	ENERGA	Elektrownie	Ostrołęka	SA – wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej,

•	ENERGA-OBRÓT	SA – hurtowy handel energią elektryczną oraz jej sprzedaż,

•	ENERGA-OPERATOR	SA – dystrybucja energii elektrycznej, Operator Systemu Dystrybucyjnego,

•	ENERGA	HYDRO	Sp.	z	o.o. – wytwarzanie energii elektrycznej w przepływowych elektrowniach wodnych 

 (działalność podstawowa),

•	ENERGA	Elektrociepłownia	Kalisz	SA – produkcja i obrót energią cieplną i elektryczną,

•	ENERGA	WIND	Sp.	z	o.	o. – prowadzenie procesów inwestycyjnych z obszaru energetyki wiatrowej 

 (do 7 lipca 2012 roku funkcjonowała jako ENERGA Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.),

•	ENERGA	Kogeneracja	Sp.	z	o.o. – wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej,

•	ENERGA	Obsługa	i	Sprzedaż	Sp.	z	o.o. – kompleksowa obsługa klienta, rozliczenia i fakturowanie klientów 

 za energię elektryczną i usługę dystrybucyjną, windykacja należności w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR  SA

 i ENERGA-OBRÓT SA oraz sprzedaż produktów komplementarnych,

•	ENERGA	OPEC	Sp.	z	o.o. – przesył i dystrybucja oraz obrót energią cieplną na terenie Ostrołęki,

•	ENERGA	Oświetlenie	Sp.	z	o.o. – konsolidacja oświetlenia w obrębie sieci obsługiwanej przez Grupę.

W skład Grupy wchodzi również kilkadziesiąt innych wyspe-

cjalizowanych spółek, takich jak np. ENERGA Innowacje 

Sp.  z o.o. oraz ENERGA Invest SA. Ostatnia z  wymienionych 

spółek jest liderem programu ENERGA PRO-GAZ przewi-

dującego wybudowanie do końca 2015 roku na   terenie 

Polski Północnej nowych źródeł wytwórczych energii 

o   łącznej mocy elektrycznej około 1000 MWe. Podsta-

wowym paliwem nowych źródeł, z których emisja CO2 

będzie o 40% mniejsza niż w jednostkach węglowych 

o  takiej samej mocy, a zanieczyszczenia – takie jak tlenki 

siarki oraz pyły – zostaną praktycznie wyeliminowane, 

będzie gaz ziemny. 
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Niniejszy raport obejmuje 11 spółek z Grupy ENERGA: 

ENERGA SA, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ENERGA 

Elektrociepłownia Kalisz SA, ENERGA WIND Sp. z o.o. 

(wcześniej ENERGA Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.), 

ENERGA HYDRO Sp. z o.o., ENERGA Kogeneracja Sp. z  o.o., 

ENERGA-OBRÓT SA, ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp.  z  o.o., 

ENERGA OPEC Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA oraz 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Są to kluczowe spółki objęte 

projektem System Zarządzania Środowiskowego i  Mecha-

nizmy Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ENERGA.

Dane 
finansowe 

Rok 2011 był kolejnym rokiem poprawy wyników finan-

sowych. Zysk netto Grupy wyniósł 661 mln zł, a EBITDA 

(zysk operacyjny powiększony o amortyzację) 1,469 mld  zł. 

Przychody ze sprzedaży Grupy w 2011 roku zamknęły się 

kwotą ponad 10 mld zł, co oznacza wzrost liczony rok 

do  roku o ponad 11%. W porównaniu do roku 2007 przy-

chody wzrosły o 45%, zysk netto o 375%, a EBITDA o 117%.

Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2011 rok:

• EBIDTA 1 469 mln złotych,

• najlepszy wynik finansowy w historii Grupy,

• wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy ENERGA 

  liczony rok do roku wg MSSF o 11,6%. 

Dane finansowe Grupa ENERGA publikuje zgodnie z  Mię-

dzy narodowymi Standardami Sprawozdawczości Finanso-

wej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (dalej  MSSF) 

oraz zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości (PSR).
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Skonsolidowane dane finansowe dla Grupy ENERGA*

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, 
wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat 
dla właścicieli kapitału oraz instytucji państwowych.

Wartość liczbowa
(w mln zł)

Przychody
  w tym: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług, pozostałe przychody operacyjne 
  oraz przychody finansowe

10 857,48

Koszty operacyjne
  w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce nabyte, amortyzacja i odpisy aktualnej wartości niefinansowych 
  aktywów trwałych, pozostałe koszty rodzajowe i pozostałe koszty operacyjne

8 150,95

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze
  w tym: wynagrodzenia, koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałe koszty świadczeń pracowniczych 1 147,89

Płatności na rzecz inwestorów**
  w tym: koszty odsetek od kredytów i pożyczek, dywidenda wypłacona za rok poprzedni 291,91

Płatności na rzecz państwa
  w tym: podatki i opłaty 867,53

Inwestycje w społeczności
  w postaci darowizn 4,53

Wartość ekonomiczna zatrzymana 394,67

* Dane ze SF skonsolidowanego za okres 1.01.–31.12.2011 wg MSSF obejmują wszystkie spółki Grupy ENERGA.
**Dodatkowo Grupa ENERGA w ramach porządkowania struktury właścicielskiej dokonała w 2011 roku wykupu akcji w spółkach zależnych będących w posiadaniu Skarbu 

Państwa (ENERGAOPERATOR SA i ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA stanowiących odpowiednio 14,55% oraz 4,38% kapitału zakładowego) za łączną kwotę 585,6 mln zł.

Największy udział w wypracowaniu zysku operacyjnego 

Grupy miały segmenty dystrybucji energii, obrotu energią 

oraz wytwarzania. Wzrost rentowności udało się osiągnąć 

dzięki znaczącym inwestycjom modernizacyjnym i   roz-

wojowym w sieć dystrybucyjną oraz redukcji kosztów 

operacyjnych i poprawie efektywności zarządzania – 

w   konsekwencji procesu restrukturyzacji całej Grupy 

obejmującego centralizację usług wspólnych i łączenie 

spółek oraz aktywów o podobnym zakresie działania.
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Minione pięć lat to okres, w którym dynamicznie rosły 

podstawowe wielkości zarówno w bilansie, jak i rachun

ku wyników. W 2011 roku skonsolidowane przychody 

Grupy ENERGA po raz pierwszy w historii przekroczyły 

10 mld zł. Skonsolidowane nakłady inwestycyjne na   rze

czowe aktywa trwałe oraz wartości niemate rialne 

i  prawne w okresie od 2007 do   2011  roku wyniosły 

ponad 4,8 mld zł, z czego ponad połowę stanowiły 

wydatki poniesione w ciągu ostatnich dwóch lat.

Realizacja tak ambitnego programu inwestycyjnego 

nie   byłaby możliwa bez pozyskania zewnętrznych 

źródeł finansowania. Zaufały nam takie instytucje, 

jak  Euro pejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski 

Bank Inwestycyjny oraz Nordycki Bank Inwestycyjny, 

które udzieliły długoterminowych kredytów na  reali

zację programu modernizacji i rozbudowy sieci dys

trybucyjnej na kwotę ponad 2 mld zł. W ślad za  tymi 

instytucjami również banki komercyjne uznały, że  war

to wspierać nasze plany inwestycyjne i udzieliły Grupie 

finansowania na łączną kwotę prawie 1 mld zł.

Aleksandra	Gajda-Gryber

Dyrektor Centrum Zarządzania Finansami, 

ENERGA SA
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1.1.3 
STRATEGIA BIZNESOWA 
GRUPY ENERGA JAKO CIĄGŁE 
POSZUKIWANIE INNOWACYJNYCH 
ROZWIĄZAŃ NA PRZYSZŁOŚĆ

Podstawą strategii biznesowej Grupy ENERGA są  innowa- 

cyjność oraz inwestycje w nowe technologie. Efektami 

realizacji strategii ma być konkurencyjna pozycja Grupy 

na  rynku oraz efektywność finansowa. 

Aktualnie realizowana strategia biznesowa spółki została 

opracowana na lata 2009-2015. Wyznacza ona podsta-

wowe kierunki działań krótko- oraz długoterminowych 

i  koncentruje się na efektywności zarządzania, inwesty-

cjach o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa ener-

getycznego oraz na innowacjach i obsłudze nowoczesnej 

technologicznie. 

Filary	strategii	Grupy	ENERGA	na	lata	2009-2015:

1. Sprzedaż i obsługa.

2. Rentowność dystrybucji.

3. Odnawialne źródła energii.

4. Energetyka konwencjonalna.

5. Współpraca.

Cele	strategiczne	
Grupy ENERGA

Cel: Osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej w obszarze 

obsługi klientów i aktywnej sprzedaży usług oferowanych 

przez Grupę.

Celem w tym obszarze jest pozycja lidera jakości usług 

na   polskim rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz 

innych mediów użytkowych. Realizację tego celu ma 

zapewnić m.in. nowoczesny i sprawny system obsługi 

klienta. Wdrażaniem zadań zajmuje się ENERGA Obsługa 

i  Sprzedaż Sp.   z  o.o., która m.in.: ujednoliciła standardy 

obsługi klienta, a także poszerzyła spektrum kanałów 

kontaktu z klientami (IVR – interaktywny system informacji 

głosowej, e-BOK, t-BOK, wirtualny BOK) oraz ENERGA-

-OPERATOR SA, która wdraża zdalny odczyt liczników.

Sprzedaż i obsługa
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Cel: Osiągnięcie jak najwyższej, a zarazem akceptowanej 

przez regulatora, rentowności w zakresie usług dystrybucji 

energii elektrycznej w celu wykreowania zdolności Grupy 

do ekspansji.

Poprawa rentowności ma zostać osiągnięta poprzez obni-

żanie strat sieciowych dzięki modernizacji sieci i wymianie 

transformatorów o niskiej sprawności, przez zmniejszenie 

awaryjności sieci do roku 2020 o 50% oraz wdrożenie 

zdalnych odczytów liczników.

Rentowność dystrybucji Energetyka konwencjonalna

Odnawialne Źródła Energii Współpraca

Cel: Osiągnięcie pozycji lidera w zakresie budowy rozpro-

szonych, w szczególności odnawialnych, źródeł wytwa-

rzania energii.

Cel ten Grupa chce osiągnąć poprzez m.in. budowę farm 

wiatrowych, elektrowni biogazowych, elektrowni opalanych 

biomasą oraz lokalnych elektrowni wodnych. 

Cel: Optymalizacja rozwoju energetyki konwencjonalnej 

poprzez udział kapitałowy partnerów strategicznych we 

wspólnie prowadzonych przedsięwzięciach w tym zakresie.

Grupa planuje inwestycje w konwencjonalne bloki wytwór-

cze wspólnie z partnerem lub partnerami strategicznymi. 

Chce zagwarantować sobie dostęp do źródeł wytwórczych 

i możliwość zakupu energii elektrycznej po najkorzystniej-

szej cenie, bez konieczności posiadania 100% własności 

nowej inwestycji.

Cel: Stworzenie modelu współpracy z klientem końcowym, 

w którym odbiorca energii może stać się jednocześnie 

współwytwórcą i dostawcą usług oferowanych przez Grupę.

Grupa proponuje klientom taki model współpracy, w którym 

mogą stać się oni również producentami i dostawcami 

produktów i usług na jej rzecz. Oferuje małym i średnim 

przedsiębiorstwom oraz części gospodarstw domowych 

możliwość instalacji infrastruktury technicznej pozwala-

jącej na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawial-

nych, gwarantując jednocześnie zakup wyprodukowanych 

nadwyżek po atrakcyjnej cenie. 
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Ratingi	inwestycyjne	

Potwierdzeniem tego, że podejmowane przez Grupę dzia-

łania oraz wyznaczone cele strategiczne przyczyniają 

się do wzmocnienia jej pozycji na rynku jako stabilnego 

i wiarygodnego partnera, są ratingi przyznane przez mię-

dzynarodowe agencje.

 

W grudniu 2011 roku agencja ratingowa Moody’s przyznała 

Grupie rating inwestycyjny na poziomie Baa1 z  perspek-

tywą negatywną (odzwierciedlało to niepewność związaną 

ze strukturą właścicielską Grupy ENERGA), zaś agencja 

Fitch Ratings w styczniu 2012 roku przyznała Grupie 

ENERGA rating BBB – z perspektywą stabilną. 

Grupa ENERGA:

• rating BBB- z perspektywą stabilną według agencji

 Fitch Ratings,

• rating Baa1 z perspektywą negatywną według 

 agencji Moody’s.

Ład korporacyjny 

Grupa ENERGA przywiązuje dużą wagę do zasad ładu 

korporacyjnego, kierując się zasadami Dobrych Praktyk 

Spółek Publicznych oraz dobrych praktyk spółek notowa-

nych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Dokumentem regulującym kwestie ładu korporacyjnego 

w  ENERGA SA jest Kodeks Dobrych Praktyk, za  pośred-

nictwem którego spółka informuje o misji, wizji, celach 

i  regułach wynikających z dążenia do osiągnięcia równo-

wagi pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi 

w funkcjonowanie ENERGA SA i Grupy ENERGA. 

Za główny cel w zakresie ładu korporacyjnego, wskazany 

w Kodeksie Dobrych Praktyk, Grupa stawia „stałe powięk-

szanie wartości majątku powierzonego przez akcjonariuszy 

oraz wartości akcji spółki, z uwzględnieniem praw innych 

niż akcjonariusze podmiotów zaangażowanych w funkcjo-

nowanie spółki oraz Grupy ENERGA, w szczególności jej 

kontrahentów, wierzycieli oraz pracowników”. 

Nadrzędne cele i wartości wymienione w Kodeksie Dobrych 

Praktyk ENERGA SA: 

1. Obsługa klienta.

2. Innowacyjność.

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

4. Zrównoważony rozwój.
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Kodeks Dobrych Praktyk obowiązujący obecnie 

w  ENERGA   SA zostanie do końca 2012 roku wprowa-

dzony także w pozostałych spółkach Grupy, co pozwoli 

na ujednolicenie reguł postępowania w Grupie w zakresie 

ładu korporacyjnego. 

Zasady	ładu	korporacyjnego	w	ENERGA	SA:

1. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień 

 oznaczające m.in. lojalność i staranność w zarzą-

dzaniu poprzez podejmowanie działań w granicach 

uzasadnionego ryzyka gospodarczego, społeczną 

odpowiedzialność i zrównoważony rozwój. 

2. Ochrona akcjonariuszy oraz interesariuszy ENERGA SA 

 oznaczająca respektowanie woli akcjonariuszy i   roz-

proszonego akcjonariatu, dialog z interesar iuszami 

oraz transparentność działań.

3. Przejrzysta i sprawna polityka informacyjna 

 z użyciem tradycyjnych oraz nowoczesnych metod 

komunikacji zapewniających akcjonariuszom 

oraz pozostałym interesariuszom szybki dostęp 

do  informacji.

4. Compliance 

 – przestrzeganie reguł zgodności i zapobiegania 

niekorzystnym zjawiskom w procesach planowania, 

podejmowania i realizacji decyzji. 

Celem Grupy jest zrównoważenie dwóch modeli ładu korpo-

racyjnego – agencyjnego i korporacyjnego – tak, by   w   toku 

podejmowania decyzji zrównoważyć prawo własności 

z  kontrolą nad jego wykonywaniem oraz prawo do  infor-

macji z obowiązkami dotyczącymi ochrony informacji 

poufnych. Celem jest również ograniczanie ryzyka i  rów-

noważenie złożonych relacji pomiędzy różnymi grupami 

interesów oraz priorytetów przedstawionych w  obowią-

zującej Polityce energetycznej Polski do 2030  roku. 

Kodeks Dobrych Praktyk ENERGA SA jest jednym z narzędzi 

wspierających realizację powyższych założeń.

Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, w każdej spółce 

funkcjonują wyodrębnione niezależne organy zarządcze 

oraz nadzorcze, w których zasiadają osoby spełniające 

określone przez spółki kryteria dotyczące kwalifikacji 

i  doświadczenia. W części spółek dla Zarządów kryteria 

te określają Rady Nadzorcze, a informacje o kompeten-

cjach członków Zarządów są udostępniane na stronach 

internetowych. 

Aby uniknąć konfliktu interesów, w większości spółek 

Grupy ENERGA istnieją określone procedury zapewniające 

niezależność osób zasiadających w organach zarządczych. 

W części spółek zasady te są także zapisane w kontraktach 
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osób, których dotyczą. Grupa podejmuje też inne działania 

na rzecz przeciwdziałania nadużyciom. Mimo iż w rapor-

towanym okresie nie odnotowano przypadków korupcji, 

a  żadna ze spółek nie miała spraw sądowych dotyczących 

praktyk korupcyjnych, Grupa aktywnie zarządza ryzykiem 

wystąpienia takich zdarzeń. Jednym z działań podję-

tych w tym celu była organizacja szkolenia dotyczącego 

przeciwdziałania korupcji, w którym udział wzięli przed-

stawiciele kadry zarządzającej z poszczególnych spółek 

Grupy. Zostało ono przeprowadzone przez Centralne Biuro 

Antykorupcyjne.

Skład organów zarządczych 

i nadzorczych poszczególnych spółek:

Organy spółki: 

Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. 

Zarząd spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą. 

Skład Zarządu: 

Mirosław Bieliński – prezes, 

Roman Szyszko – wiceprezes ds. finansowych 

Wojciech Topolnicki – wiceprezes ds. strategii rozwoju 

              (po zmianie składu w 2012 roku).

ENERGA SA

Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgroma-

dzenie. 

Skład Rady Nadzorczej ENERGA SA: 

Henryk Woźniak – przewodniczący, 

Zbigniew Wtulich – wiceprzewodniczący, 

Agnieszka Poloczek – sekretarz, 

Grażyna Rożnowska, 

Marian Gawrylczyk, 

Mirosław Szreder, 

Roman Jacek Kuczkowski. 

(W wyniku zmian, w 2012 roku do składu RN dołączyła 

Iwona Zatorska-Pańtak, a odeszli z niej Henryk Woźniak 

oraz Grażyna Rożnowska. Przewodniczącym RN został 

Zbigniew Wtulich).

Akcjonariat Spółki: 

Skarb Państwa – 84,18%, 

pozostali akcjonariusze – 15,82%.
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Organy spółki: 

Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

Zarząd spółki jest powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

Skład Zarządu: 

Rafał Czyżewski – prezes, 

Wojciech Orzech – wiceprezes, 

Robert Świerzyński – wiceprezes, 

Lidia Serbin-Zuba – członek zarządu. 

Rada Nadzorcza spółki jest powoływana przez Walne 

Zgromadzenie. 

Skład Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR SA:

Mirosław Bieliński – przewodniczący, 

Mirosław Czapiewski – wiceprzewodniczący, 

Waldemar Wojciech Juszczyński, Marek Kozik, Ewa Szpa-   

kowska, Agnieszka Borek (dwie ostatnie osoby w 2012 

roku zostały zastąpione przez Macieja Cichockiego oraz

Łukasza Felicjana Dziekońskiego).

Akcjonariat Spółki: 

ENERGA SA – 99,7378%, 

ENERGA-OPERATOR SA – 0,0006%, 

pozostali akcjonariusze – 0,2616%.

ENERGA-OPERATOR SA ENERGA-OBRÓT SA

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.

Organami spółki są: 

Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie.

Skład Zarządu: 

Leszek Nowak – prezes, 

Marcin Ludwicki – wiceprezes, 

Ireneusz Kulka – wiceprezes.

Skład Rady Nadzorczej: 

Roman Szyszko – przewodniczący, 

Alina Rocka – wiceprzewodnicząca (przestała być człon-

kiem RN w 2012), 

Paweł Gałazin – sekretarz, 

Maria Stępniewska – członek, 

Marek Szysz – członek (od 23.01.2012 Ewa Szpakowska). 

Jedynym akcjonariuszem spółki jest ENERGA SA.

Organami spółki są: 

Zarząd i Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników.

Skład Zarządu: 

Krzysztof Rogaliński – prezes, 

Tomasz Onichowski – wiceprezes,

Leszek Mrazek – wiceprezes (powołany w styczniu 2012 r.).
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ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Skład Rady Nadzorczej: 

Michał Dudziak – przewodniczący, 

Artur Chmura – zastępca przewodniczącego, 

Michał Zalewski – sekretarz. 

Krzysztof Peretko i Anna Malinowska – członkowie, 

(W wyniku zmian w 2012 roku do Rady dołączył Leszek 

Nowak, który został przewodniczącym RN i zastąpił dotych-

czasowego przewodniczącego Michała Dudziaka).

Jedynym udziałowcem spółki jest ENERGA-OBRÓT SA.

Organami spółki są: 

Zarząd i Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie.

Skład Zarządu: 

Ryszard Niedziółka – prezes i dyrektor generalny, 

Piotr Mrozek – wiceprezes, 

Ewa Mirońska – wiceprezes,

Krzysztof Czaplicki – członek zarządu. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Tadeusz Pieczyński, Michał Dąbkowski, Maciej Cichocki, 

Jarosław Goncerz oraz Agnieszka Napiórkowska 

(W 2012 roku ze składu RN odszedł Maciej Cichocki, 

a   weszli do  Rady Wojciech Has oraz Michał Dudziak).

Akcjonariat spółki: 

ENERGA SA – 89,38%,

pozostali akcjonariusze – 10,62%.

Organami spółki są: 

Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników. 

Skład Zarządu (od 3 października 2011 roku):  

Marek Dec – prezes zarządu, 

Jacek Garbol – wiceprezes. 

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym 

jednego pochodzącego z wyboru pracowników spółki. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Jolanta Szydłowska – przewodnicząca, 

Dariusz Jacek Zieliński – wiceprzewodniczący, 

Grzegorz Szafirowicz – sekretarz Rady. 

Właścicielem wszystkich udziałów jest ENERGA SA.
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Organami spółki są: 

Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie.

Skład Zarządu: 

Marek Bartczak – prezes, 

Skład Rady Nadzorczej: 

Jacek Garbol – przewodniczący, 

Piotr Mrozek – zastępca przewodniczącego (od 2012 

Andrzej Moszczyński), 

Bernard Niemiec – sekretarz (od 2012 Zbigniew Musidlak). 

Jedynym akcjonariuszem spółki jest ENERGA SA.

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA

ENERGA HYDRO Sp. z o.o.

ENERGA WIND Sp. z o.o. 

Organami spółki są: 

Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników. 

Skład Zarządu: 

Andrzej Tersa – prezes, 

Piotr Kaczyński – wiceprezes. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Jacek Szczutowski – przewodniczący (od 2012 Wojciech 

Topolnicki), 

Iwona Dembska – zastępca przewodniczącego, 

Zenon Kanka – sekretarz (od 2012 Andrzej Barański)

. 

Jedynym udziałowcem jest ENERGA SA.

(wcześniej ENERGA Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.)

Organami spółki są: 

Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

Skład Zarządu:

Ryszard Jopp – prezes (od 24.07.2006 do 15.09.2011), 

Artur Szulc – wiceprezes (od 13.12.2010 do 25.07.2011),

Wojciech Więcławek – prezes, 

Ryszard Jopp – wiceprezes (od 16.09.2011 do 20.12.2011). 

W wyniku zmian, od 1.03.2012 w skład Zarządu wchodzą: 

Wojciech Więcławek – prezes, 

Krzysztof Stepanienko – wiceprezes.

W trakcie roku obrotowego 2011 Rada Nadzorcza działała 

w  ramach pierwszej kadencji, która trwała od 23 marca 

2011   r., był to pierwszy rok działalności Rady w ramach 

kadencji.

Skład Rady Nadzorczej: 

Jacek Tylek – przewodniczący, 

Marcin Biniaś – zastępca przewodniczącego, 

Przemysław Brzywcy – sekretarz, 

(W 2012 r. Przemysław Brzywcy zastąpił Marcina Biniasia 

na stanowisku zastępcy przewodniczącego, zaś sekreta-

rzem został Paweł Szawłowski).
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ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ENERGA OPEC Sp. z o.o. 

Organami spółki są: 

Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoły-

wanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej, trzy-

letniej kadencji. 

Skład Zarządu: 

Arkadiusz Marat – prezes, 

Andrzej Lange – wiceprezes,

Janusz Henryk Leszcz – wiceprezes.

Skład Rady Nadzorczej: 

Tomasz Lubicki – przewodniczący, 

Roman Piotrowski – zastępca przewodniczącego, 

Miron Suchołbiak – sekretarz. 

Jedynym udziałowcem spółki jest ENERGA SA.

Organami spółki są: 

Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników. 

Skład Zarządu: 

Zenobia Gadomska – prezes, 

Tadeusz Śniadała – wiceprezes. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Ewa Mirońska – przewodnicząca, 

Anna Trzeciak – wiceprzewodnicząca, 

Marcin Biniaś – sekretarz (od 16.01.2012 Marcin Biniaś 

a  wcześniej Robert Nosorowski), 

Tadeusz Romanowski – członek RN.

Właścicielami udziałów w spółce są: 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA – 70,03%, 

ENERGA SA – 29,75%, 

pozostali udziałowcy – 0,22%.
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Audyt wewnętrzny 
i kontrola

W celu zapewnienia zgodności działań podejmowanych w 

Grupie ENERGA SA działa Biuro Audytu i Kontroli. Działal-

ność Biura jest prowadzona w oparciu o standardy audytu 

wewnętrznego ENERGA SA, które zachowują zgodność 

z międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej 

audytu wewnętrznego opracowanymi przez The Institute 

of Internal Auditors. Odzwierciedlają to dokumenty regu-

lacyjne Biura, takie jak Karta Audytu, Instrukcja Biura 

Audytu i Kontroli w zakresie zasad przeprowadzania zadań 

audytowych i kontrolnych oraz zasady przeprowadzania 

audytów w Grupie ENERGA stanowiące załącznik do Poro-

zumienia holdingowego. Audytorzy zatrudnieni w Biurze 

Audytu i  Kontroli wykonując swoje zadania wypełniają 

misję audytu wewnętrznego, której celem jest przyspo-

rzenie organizacji wartości i usprawnienie jej działalności 

operacyjnej przy zachowaniu niezależności i obiektywizmu.

1.1.3.1 
Zarządzanie relacjami 
z interesariuszami

Wielkość Grupy ENERGA oraz różnorodność jej spółek 

wynikająca ze specyfiki działalności poszczególnych 

podmiotów powodują, że dla każdego z nich kluczowe 

grupy interesariuszy są inne. W efekcie każda ze spółek 

identyfikuje inne grupy interesariuszy, których oczekiwania 

są bardzo różnorodne. 

Także sam proces identyfikowania interesariuszy w każdej 

spółce wygląda inaczej. W ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 

jest on elementem procesu tworzenia strategii spółki, 

w  innych spółkach ma charakter mniej formalny, a  w  nie-

których przypadkach, tak jak w ENERGA Elektrociepło wnie 

Kalisz SA, proces identyfikacji oraz priorytetyzacji intere-

sariuszy przeprowadzany jest w odniesieniu do  poszcze-

gólnych projektów realizowanych przez spółkę. Głównym 

kryterium, w odniesieniu do którego analizowani są inte-

resariusze, jest wpływ na daną spółkę bądź projekt.

W oparciu o analizy interesariuszy dokonane przez spółki, 

ze szczególnym uwzględnieniem opinii ENERGA SA jako 

podmiotu zarządzającego, zdefiniowano kluczowe grupy 

interesariuszy z perspektywy Grupy oraz ich oczekiwania 

wobec niej.
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Kluczowi interesariusze z perspektywy Grupy ENERGA oraz ich oczekiwania wobec niej:

Interesariusz Oczekiwania

Klienci indywidualni • Stałe dostawy energii w przystępnej cenie

Najwięksi klienci 
instytucjonalni

• Atrakcyjne warunki współpracy
• Jasne zasady współpracy
• Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

Instytucje 
finansujące

• Utrzymanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie
• Terminowe rozliczanie zobowiązań
• Postępy w inwestycjach
• Przejrzysta informacja dotycząca wydatkowania pożyczonych pieniędzy

Regulator • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju
• Niezawodność dostaw energii

Interesariusze
instytucjonalni:
Ministerstwo Skarbu Państwa,
Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Środowiska

• Maksymalizacja zysku – dobre wyniki finansowe
• Wpływ na rozwój gospodarczy poprzez zatrudnienie oraz aktywność rynkową
• Przejrzysta informacja dotycząca działalności, w szczególności w zakresie prowadzonych inwestycji
• Optymalizacja kosztów
• Wdrażanie rozwiązań bezpiecznych dla środowiska

Media • Rzetelne oraz terminowe informacje o prowadzonej działalności

Pracownicy 

• Stabilność zatrudnienia
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Dobra atmosfera w pracy
• Zapewnienie bezpieczeństwa pracy
• Stworzenie możliwości rozwoju

Społeczności lokalne 
(w tym samorządy) 
w miejscach lokalizacji inwe-
stycji

• Możliwie minimalny negatywny wpływ inwestycji na otoczenie inwestycji (społeczne i środowiskowe)
• Transparentna i prowadzona z wyprzedzeniem komunikacja dotycząca inwestycji
• Rekompensaty dla mieszkańców i szeroko rozumianej społeczności za ewentualne szkody wynikłe 
  w toku prowadzenia inwestycji
• Zaangażowanie społeczne i sponsoringowe inwestora w miejscu lokalizacji inwestycji

Dostawcy • Etyka w biznesie
• Terminowe płatności

Partnerzy biznesowi • Jasne zasady współpracy
• Stabilność partnera

W większości spółek dialog z kluczowymi interesariuszami 

przybiera bardzo różne formy, mimo że nie ma charakteru 

procesu ciągłego. Są to m.in. działania i spotkania indywi-

dualne (ENERGA WIND Sp. z o.o.), badania zadowolenia 

pracowników oraz prowadzony na bieżąco dialog z odbior-

cami produktów spółki (ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.), 

panele dialogowe oraz panele fokusowe (ENERGA Obsługa 

i Sprzedaż Sp. z o.o.). W poszczególnych spółkach Grupy 
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wdrożono także wiele narzędzi – zarówno formalnych, 

jak i nieformalnych – umożliwiających zgłaszanie przez 

akcjonariuszy rekomendacji oraz wskazówek dla Zarządu.

Publikacja niniejszego raportu – stworzonego w oparciu 

o międzynarodowe „Wytyczne do raportowania kwestii 

zrównoważonego rozwoju GRI”, z uwzględnieniem zapisa-

nych w Wytycznych zasad tworzenia raportu, jest odpo-

wiedzią Grupy na oczekiwania interesariuszy dotyczące 

przejrzystej, rzetelnej i kompletnej komunikacji na temat 

działań i kondycji spółek, uwzględniającej obok kwestii 

ekonomicznych także aspekty społeczne i środowiskowe. 

Dialog	
z pracownikami

Pracownicy są kluczową grupą interesariuszy dla każ-

dego przedsiębiorstwa. W Grupie ENERGA zatrudniającej 

ponad 11 tysięcy osób dialog jest istotnym elementem 

zarządzania relacjami z pracownikami, ponieważ pomaga 

włączać ich we wspólne działania na rzecz rozwoju Grupy 

i poszczególnych spółek. 

Promując i wspierając dialog z pracownikami Grupa 

ENERGA wpisuje się też w rekomendacje oraz zalecenia 

Komisji Europejskiej w zakresie przestrzegania ładu kor-

poracyjnego, wśród których dialog pomiędzy zarządem 

a  pracownikami oraz udziałowcami jest wskazywany jako 

ważny. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego dała 

temu wyraz w sprawozdaniu na temat ram ładu korpora-

cyjnego w przedsiębiorstwach europejskich z 8 marca 2012 

roku. Dokument ten podkreśla, że ład korporacyjny powi-

nien m.in. ułatwiać relacje z różnymi zainteresowanymi 

stronami w przedsiębiorstwie, np. z pracownikami, którzy 

przyczyniają się do sukcesu i wyników przedsiębiorstwa 

oraz pozostają od nich zależni. 
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Znaczenie dialogu z pracownikami dla Grupy ENERGA 

potwierdzają działania podejmowane przez poszczególne 

spółki w Grupie i wdrażane mechanizmy, które uspraw-

niają ten proces.

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA do informowania 

oraz konsultowania przez najwyższy organ zarządczy z  for-

malnymi przedstawicielami pracowników kwestii relacji 

w  miejscu pracy spółka wykorzystuje zebrania związkowe.

W ENERGA HYDRO Sp. z o. o. pracownicy mogą zgłaszać 

uwagi na piśmie bezpośrednio do Zarządu spółki oraz 

poprzez konkretne komórki organizacyjne – np. zmiany 

w  Regulaminie Organizacyjnym zgłaszane są do Wydziału 

Obsługi Zarządu, a następnie przekazywane do Zarządu 

spółki.

W ENERGA-OPERATOR	SA odbywają się regularne 

spot kania kadry kierowniczej z Zarządem. Pracownicy są 

na  bieżąco informowani o postępach prac projektowych 

i ważnych wydarzeniach spółki poprzez Intranet oraz 

wydawnictwa spółki. Pracownicy mogą również zadawać 

pytania poszczególnym członkom zarządu poprzez stronę 

intranetową. Organizowane są również chaty z  członkami 

zarządu.

Skutecznymi narzędziami informowania pracowników 

Grupy oraz wymiany poglądów jest korporacyjny magazyn 

Emisja oraz Intranet.

W ENERGA SA został powołany wyspecjalizowany 

Departament Relacji Społecznych, którego zadaniem 

jest koordynowanie dialogu i współpracy z przedsta-

wicielami pracowników w ramach całej Grupy ENERGA.

Dodatkowo, niektóre spółki wprowadziły inne narzędzia 

umożliwiające pracownikom dialog z Zarządem, m.in.:

W ENERGA	Obsługa	i	Sprzedaż	Sp.	z	o.	o. istnieje stano-

wisko Rzecznika Pracowników. Rzecznik zbiera pytania, 

wątpliwości, pomysły i opinie dotyczące sfery pracowni-

czej. Jest adwokatem w rozmowach z kluczowymi mene-

dżerami spółki, a w ostateczności, jeśli nie dojdzie do  poro-

zumienia, ma nieograniczony dostęp do Zarządu w celu 

realizacji słusznych w jego ocenie rozwiązań związanych 

z pracownikami. Ponadto w spółce cyklicznie, dwa razy 

w miesiącu, organizowane są panele dialogowe w formie 

spotkań Członków Zarządu z pracownikami.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

TO STRATEGIA, KTÓREJ OGÓLNYM CELEM 

JEST ZNALEZIENIE TAKIEGO SPOSOBU 

ZASPOKOJENIA CODZIENNYCH POTRZEB, 

BY NIE ZAGRAŻAŁO TO ZDOLNOŚCI 

PRZYSZŁYCH POKOLEŃ DO ICH ZASPOKOJENIA. 

WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ 

SPRAWIŁ, ŻE POLITYKA 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

JEST DZISIAJ PODSTAWĄ DZIAŁAŃ 

RZĄDÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH 

I BIZNESOWYCH NIEMAL NA CAŁYM ŚWIECIE.

1.2.1.
Raport	zrównoważonego	
rozwoju Grupy ENERGA

Niniejszy raport jest pierwszym raportem zrównoważonego 

rozwoju Grupy ENERGA i zawiera podsumowanie dotych-

czasowych osiągnięć w realizacji celów zrównoważonego 

rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, 

od ang. Corporate Social Responsibility) w  11 spółkach 

Grupy ENERGA objętych projektem System Zarządzania 

Środowiskowego i Mechanizmy Zrównoważonego Roz-

woju, których dotyczą dane ujęte w raporcie. W przypadku, 

gdy dane dotyczą spółek innych niż objęte raportem, jest 

to  zaznaczone, a dane te nie są wliczane jako dane wskaź-

nikowe GRI. Informacje ujęte w raporcie zostały pozyskane 

z poszczególnych spółek na podstawie prowadzonych 

przez nie analiz i opracowanych statystyk. Dane dotyczące 

prognoz opierają się na szacunkach poszczególnych spółek. 

Raport spełnia ramowe zasady raportowania GRI (Global 

Reporting Initiative) uznawane na całym świecie oraz uży-

wane przez organizacje niezależnie od wielkości, sektora 

działalności oraz lokalizacji. W procesie przygotowywania 

raportu uwzględniono zarówno zasady dotyczące definio-

wania zawartości, jak i jakości raportu. 
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Aby zapewnić uwzględnienie w raporcie kluczowych zagad-

nień dla spółki oraz branży:

• został on oparty o strategię i wartości Grupy ENERGA,

• w procesie definiowania jego zawartości przeprowa-

dzono analizę globalnych, branżowych raportów zrów-

noważonego rozwoju oraz analizę innych publikacji 

i raportów wskazujących wyzwania w tej dziedzinie 

istotne dla sektora energetyki.

Raport został przygotowany na poziomie aplikacji B. 

Nie  został poddany weryfikacji zewnętrznej. Wszystkie 

prezentowane w raporcie dane – o ile nie jest zazna-

czone, że jest inaczej – dotyczą roku 2011 (od 1 stycznia 

do  31  grudnia) i opisują stan na koniec tegoż roku. Spółka 

przyjmuje roczny cykl raportowania.

1.2.2
Zarządzanie	zrównoważonym	
rozwojem w Grupie ENERGA

Zarządzanie w zgodzie z zasadami zrównoważonego roz-

woju oznacza uwzględnianie w działalności organizacji 

obok aspektów ekonomicznych, także tych społecznych 

i środowiskowych poprzez: wyznaczanie celów strate-

gicznych wspierających cele biznesowe, opracowywanie 

planów wdrożenia i monitoringu realizacji poszczególnych 

działań oraz wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za koor-

dynację działań CSR/zrównoważonego rozwoju. Dlatego 

też w części spółek Grupy ENERGA zostały wyznaczone 

osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój i CSR, 

a  w  trzech został powołany osobny zespół zajmujący się 

zagadnieniami odpowiedzialności społecznej. 

Realizacja takiego schematu postępowania sprawia, 

że  zrównoważony rozwój nie jest dla spółki działaniem 

dodatkowym, ale wsparciem realizacji celów biznesowych. 

Dla zapewnienia efektywnego wdrażania poszczegól-

nych aspektów zrównoważonego rozwoju niezbędne 

jest także włączenie ich w system oceny wyników kadry 

zarządzającej. Dlatego też w poszczególnych spółkach 
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Grupy ENERGA istnieją różnorodne mechanizmy i narzę-

dzia pozwalające analizować wyniki działań organów 

zarządczych w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, 

środowiskowych i społecznych:

• Wyniki firmy, w tym aspekty ekonomiczne, środowi-

skowe i społeczne, są zawarte w celach zarządu, które 

podlegają ocenie dokonywanej przez Radę Nadzorczą.

• Zarząd przedstawia na posiedzeniu Rady Nadzor-

czej sprawozdanie z działalności swojej jako organu, 

sprawoz danie z działalności spółki oraz sprawozdanie 

finansowe za dany rok, w których przedstawione są 

podjęte działania oraz ich wyniki. Kwestie ekonomiczne 

są monitorowane na bieżąco w ramach pracy jednostek 

organizacyjnych spółek.

• Przeprowadzany jest miesięczny monitoring realizacji 

planów ekonomiczno-finansowych.
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1.3 CZŁOWIEK



1.2
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ   RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU GRUPY ENERGA 2011

34



1.2
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ   RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU GRUPY ENERGA 2011

35

Nie włączaj za dnia sz�cznego
oświetlenia, korzy�aj z na�ralnego.
Odsłaniaj okna, dbaj o ich czy�ość,
brudne mogą pochłaniać aż 30% światła.

Jeśli możesz zamawiaj 
elektroniczne wersje rachunków 
i rezygnuj z wydruków.

Po zakończeniu ładowania zawsze
wyjmuj ładowarkę z kontak�.
Nawet gdy nie je� do niej podłączone 
żadne urządzenie, ładowarka pobiera prąd.
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CZŁOWIEK STANOWI DLA GRUPY ENERGA 

WARTOŚĆ KLUCZOWĄ. OZNACZA TO, 

ŻE PRIORYTETOWE ZNACZENIE MAJĄ 

TROSKA O KLIENTA, PRACOWNIKÓW 

ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNE. 

GRUPA ENERGA, DBAJĄC O ŚRODOWISKO PRACY, 

DĄŻY DO ZAPEWNIENIA SWOIM PRACOWNIKOM 

MAKSYMALNEGO KOMFORTU, BEZPIECZEŃSTWA 

I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU. JEST OTWARTA 

NA POTRZEBY SWOICH KLIENTÓW 

– STARA SIĘ WYCHODZIĆ NAPRZECIW 

ICH OCZEKIWANIOM POPRZEZ WDRAŻANIE 

INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ. 

SPÓŁKI Z GRUPY ENERGA SĄ 

AKTYWNYMI CZŁONKAMI SPOŁECZNOŚCI, 

W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ. PODEJMUJĄ RÓWNIEŻ 

DZIAŁANIA W ODPOWIEDZI 

NA WYZWANIA SPOŁECZNE ISTOTNE 

Z PERSPEKTYWY FUNKCJONOWANIA GRUPY 

I POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK.

1.3.1 
ENERGA 
DLA PRACOWNIKÓW

Będąc jednym z największych pracodawców w Polsce, 

Grupa rozumie swoją rolę jako odpowiedzialnego praco-

dawcy, dbającego o pracowników, ale też wyznaczającego 

standardy i wskazującego dobre praktyki w tym zakresie. 

Grupa spełnia swoje obowiązki wobec pracowników wyni-

kające z prawa, ale też podejmuje dodatkowe działania 

na  rzecz rozwoju kadry oraz dzielenia się wiedzą.

Na koniec 2011 roku w całej Grupie pracowało ponad 

11  tysięcy osób, a w spółkach objętych niniejszym rapor-

tem 8  613 osób, w tym 2 242 kobiety oraz 6 371 mężczyzn. 

Łączne koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz 

innych świadczeń liczone wg MSSF wyniosły w raportowa-

nym okresie 1 147,89 mln zł (dotyczy Grupy). Zatrudnienie 

w ujęciu liczbowym w poszczególnych firmach różniło się 

znacząco i było bezpośrednio zależne od obszaru i zakresu 

działania danej spółki. 

Specyfika pracy i zadań do realizacji w przedsiębiorstwach 

sektora energetycznego, a zwłaszcza w spółkach wytwór-

czych, powoduje, że w znaczącej części spółek w Grupie 

zatrudnionych jest znacznie więcej mężczyzn niż kobiet.
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Zatrudnienie w spółkach* Grupy ENERGA w 2011 roku

Spółki Grupy ENERGA Kobiety Mężczyźni Ogółem

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 132 867 999

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA 12 99 111

ENERGA WIND Sp. z o. o. 7 8 15

ENERGA SA 79 93 172

ENERGA HYDRO Sp. z o.o. 52 216 268

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 48 240 288

ENERGA-OBRÓT SA 67 94 161

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. 782 282 1 064

ENERGA OPEC Sp. z o.o. 23 50 73

ENERGA-OPERATOR SA 1 010 4 211 5 221

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 30 211 241

Ogółem 2 242 6 371 8 613

* Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 11 spółkach analizowanych na potrzeby niniejszego 
raportu.

Na jedną kobietę zatrudnioną w Grupie przypadało w 2011 

roku średnio 3 mężczyzn (kobiety stanowiły w raporto-

wanym okresie 26,02% personelu, a mężczyźni 73,98%). 

Jedyną spółką zatrudniającą więcej – o ponad dwa razy 

– kobiet niż mężczyzn była ENERGA Obsługa i Sprzedaż 

Sp. z o.o. Wysoki odsetek (prawie 50%) zatrudnionych 

kobiet odnotowano również w ENERGA WIND Sp. z o.o. 

oraz w  ENERGA SA. 

Grupa ENERGA jest pracodawcą otwartym na potrzeby 

załogi. 

Choć większość jej spółek zatrudnia pracowników w peł-

nym wymiarze czasu pracy, kadra kierownicza nie ogranicza 

się do jednej formy zatrudnienia. Grupa dopuszcza również 

zatrudnienie na określoną część etatu. 
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Pracownicy Grupy są zatrudnieni według różnych rodza-

jów umów: na czas nieokreślony, określony, zlecenia, 

umowy o dzieło oraz samozatrudnienie. Zdecydowaną 

większość samozatrudnionych stanowią przedstawiciele 

kadry kierowniczej związani z poszczególnymi spółkami 

Grupy ENERGA kontraktami menedżerskimi. 

Czas pracy pracowników etatowych Grupy ENERGA w 2011 roku

Pracownicy 
zatrudnieni 

na podstawie 
umowy o pracę 

na pełen etat

Pracownicy 
zatrudnieni 

na podstawie 
umowy o pracę 

na 3/4 etatu

Pracownicy 
zatrudnieni 

na podstawie 
umowy o pracę 

na 1/2 etatu

Pracownicy 
zatrudnieni 

na podstawie 
umowy o pracę 

na 1/4 etatu

Spółki Grupy ENERGA Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 131 865 0 0 1 2 0 0

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA 12 99 0 0 0 0 0 0

ENERGA WIND Sp. z o. o. 6 7 0 0 1 1 0 0

ENERGA SA 77 88 1 2 1 3 0 0

ENERGA HYDRO Sp. z o.o. 49 212 0 1 3 3 0 0

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 48 240 0 0 0 0 0 0

ENERGA-OBRÓT SA 67 94 0 0 0 0 0 0

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. 781 282 0 0 1 0 0 0

ENERGA OPEC Sp. z o. o. 23 50 0 0 0 0 0 0

ENERGA-OPERATOR SA 998 4 203 4 1 7 6 1 1

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 28 210 2 0 0 1 0 0

Ogółem 2 220 6 350 7 4 14 16 1 1

89% pracowników jest zatrudnionych na umowę 

o  pracę na             czas nieokreślony.
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Formy zatrudnienia w Grupie ENERGA w 2011 roku

Pracownicy 
zatrudnieni 

na podstawie 
umowy o pracę 

na czas nieokreślony 

Pracownicy 
zatrudnieni 

na podstawie 
umowy o pracę 

na czas określony 

Pracownicy 
zatrudnieni 

na podstawie 
umowy zlecenia 

Pracownicy 
zatrudnieni 

na podstawie 
umowy o dzieło 

Pracownicy 
samozatrudnieni 

Spółki Grupy ENERGA Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 128 862 4 5 2 16 0 0 0 0 

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA 12 90 0 9 0 0 0 0 0 0 

ENERGA WIND Sp. z o. o. 6 6 1 2 1 1 0 0 0 0 

ENERGA SA 73 89 6 4 0 0 0 0 1 9 

ENERGA HYDRO Sp. z o.o. 48 209 4 7 0 0 0 0 0 0 

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 47 240 1 0 2 4 0 2 0 2 

ENERGA-OBRÓT SA 61 79 6 15 8 9 0 2 0 0 

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. 729 246 53 36 0 1 0 0 0 3 

ENERGA OPEC Sp. z o. o. 22 49 1 1 0 0 0 0 0 0 

ENERGA-OPERATOR SA 1 005 4 182 5 29 80 82 2 4 0 0 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 24 171 6 40 3 5 2 1 0 0 

Ogółem 2 155 6 223 87 148 96 118 4 9 1 14

W związku z trwającą transformacją Grupy widoczne są 

istotne zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych spół-

kach w raportowanym okresie. Fluktuacja pracowników 

w   znacznej części przypadków odbywa się w ramach 

Grupy   ENERGA, tzn. w wyniku trwających procesów 

restrukturyzacyjnych pracownicy zmieniają pracodawcę, 

bez znaczącej zmiany swoich obowiązków, warunków oraz 

miejsca wykonywania pracy.

W 2011 roku z grona analizowanych spółek wchodzących 

w skład Grupy ENERGA odeszło 2186 osób. Najwięcej – 

1328 – odejść odnotowała spółka ENERGA-OPERATOR SA. 

W tym samym okresie spółki przyjęły 545 pracowników. 



1.3. CZŁOWIEK RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU GRUPY ENERGA 2011

40

Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z poszczególnych spółek Grupy ENERGA w 2011 roku

 

 Osoby 
poniżej 
30 roku 

życia 

Osoby 
w wieku 

30-50 lat 

Osoby 
powyżej 
50 roku 

życia 

Miesz-
kańcy

wsi

Miesz-
kańcy
miast

Ogółem 
kobiety 

i męż-
czyźni Spółki Grupy ENERGA Kobiety Mężczyźni

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 22 321 0 74 269 n/a n/a 343

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA 3 21 1 6 17 1 23 24

ENERGA WIND Sp. z o. o. 0 0 0 0 0 0 0 0

ENERGA SA 28 47 5 59 11 11 64 75

ENERGA HYDRO Sp. z o.o. 11 26 4 7 26 17 20 37

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 0 6 2 2 2 0 6 6

ENERGA-OBRÓT SA 23 10 3 27 3 2 31 33

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. 194 71 19 151 95 218 47 265

ENERGA OPEC Sp. z o. o. 8 58 3 40 23 14 52 66

ENERGA-OPERATOR SA 156 1 172 98 650 580 333 995 1 328

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 1 8 1 5 3 3 6 9

Ogółem 446 1 740 136 1 021 1 029 599 1 221 2 186

Łączna liczba pracowników przyjętych do pracy w poszczególnych spółkach w Grupie ENERGA w 2011 roku

 

 Osoby 
poniżej 
30 roku 

życia 

Osoby 
w wieku 

30-50 lat 

Osoby 
powyżej 
50 roku 

życia 

Miesz-
kańcy

wsi

Miesz-
kańcy
miast

Ogółem 
kobiety 

i męż-
czyźni Spółki Grupy ENERGA Kobiety Mężczyźni

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 2 9 3 4 4 n/a n/a 11

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA 0 9 6 3 0 5 4 9

ENERGA WIND Sp. z o. o. 0 2 0 1 1 1 1 2

ENERGA SA 15 28 15 23 5 4 39 43

ENERGA HYDRO Sp. z o.o. 4 8 7 3 2 8 4 12

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 2 1 2 1 0 0 3 3

ENERGA-OBRÓT SA 19 25 23 21 0 8 36 44

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. 78 61 80 57 2 114 25 139

ENERGA OPEC Sp. z o. o. 1 1 1 1 0 0 2 2

ENERGA-OPERATOR SA 23 210 29 135 69 52 181 233

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 7 40 19 26 2 13 34 47

Ogółem 151 394 185 275 85 205 329 545
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Odejścia pracowników w spółce ENERGA-OPERATOR SA 

były głównie efektem restrukturyzacji przeprowadzonej w 

przedsiębiorstwie (przejście 110 pracowników do ENERGA 

Centrum Usług Wspólnych i 636 do ENERGA-OPERATOR 

Techniczna Obsługa Odbiorców Sp. z o.o.) oraz indywidual-

nych odejść pracowników za odszkodowaniem (401 osób). 

W pozostałych spółkach istotne zmiany w zatrudnieniu 

także związane były z procesem transformacji Grupy. 

W  wyniku sprzedaży zorganizowanej części spółki ENERGA 

WIND Sp. z o.o. większa część pracowników przeszła 

na   zasadzie art. 23 Kodeksu Pracy do firmy ENERGA 

HYDRO Sp. z o.o. Zmiany zatrudnienia w spółce ENERGA 

Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. wynikały z przeprowadzenia 

przez spółkę trzech dużych programów: wydzielenia części 

pracowników z obszaru kadrowo-płacowego do spółki 

ENERGA CUW (21 osób), wydzielenia części pracowników 

zajmujących się umowami przyłączeniowymi itp. do spółki 

ENERGA-OPERATOR SA oraz prowadzonego w trakcie 

trwania roku Programu Dobrowolnych Odejść, który zaczął 

się w połowie 2011 roku. Zmiany zatrudnienia w ENERGA 

OPEC Sp. z o.o. w 2011 roku wynikały w dużej mierze 

z  przejścia 60 pracowników do ENERGA Serwis Sp. z o.o.

W ENERGA-OBRÓT SA zmiany wielkości zatrudnienia 

wynikały z rozwoju spółki – firma zidentyfikowała potrzebę 

zatrudniania ekspertów z rynku, spoza Grupy. W niewielkim 

stopniu zmiany zatrudnienia wynikały także z wydzie-

lenia części pracowników z obszaru kadrowo-płacowego 

do  spółki ENERGA CUW.

W związku z procesem konsolidacji i restrukturyzacji Grupy 

ENERGA uruchomiono w latach 2010-2011 w 21 spółkach 

Grupy Programy Dobrowolnych Odejść. Łącznie programy 

te były kierowane do 3 203 pracowników, a skorzystało 

z  nich do końca 2011 roku ponad 1  500 pracowników 

(w  tym w 2011 roku odeszło 933 pracowników).



1.3. CZŁOWIEK RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU GRUPY ENERGA 2011

42

Dla Grupy ENERGA jako pracodawcy nieustannie priory-

tetem jest profesjonalizm pracowników związany ze  sta-

bilnością zatrudnienia i małą rotacją kadr, mimo prowa-

dzonych procesów restrukturyzacyjnych. Z tego powodu 

Grupa ma – i stale poszerza – bogatą ofertę świadczeń dla 

pracowników etatowych. Dba również o  aktywny wypo-

czynek swoich pracowników po pracy i w czasie urlopu. 

Cele programu „Aktywnie po godzinach” to: popularyzacja 

aktywnego spędzania czasu wolnego wśród pracowników 

Grupy ENERGA oraz ich rodzin, integracja środowiska 

pracowniczego, zwiększenie poziomu satysfakcji z pracy 

oraz przybliżenie uczestnikom akcji dyscyplin sportowych 

i  podmiotów sponsorowanych przez Grupę ENERGA. Pro-

pozycje kierowane do pracowników są realizowane głównie 

w oparciu o możliwości wynikające z zawiązanych umów 

sponsoringowych. Pozostałe akcje są wynikiem oddolnych 

inicjatyw pracowniczych, wynikające z chęci dzielenia się 

swoimi zainteresowaniami oraz umiejętnościami. Orga-

nizowane w ramach programu imprezy są realizowane 

cyklicznie, przy wsparciu organizacyjnym pracowników 

Grupy ENERGA na zasadach wolontariatu. Mają zróżni-

cowany charakter pod względem formy i treści – tak, aby 

każdy uczestnik mógł odnaleźć swoje pole aktywności.

Grupa utworzyła również pracownicze programy eme-

rytalne finansowane przez każdego z pracodawców 

Pracownicy objęci umowami zbiorowymi w 2011 roku 

Procent wszystkich 
zatrudnionych 

objętych umowami 
zbiorowymi 

 Spółki Grupy ENERGA

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 84% 

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA 100% 

ENERGA WIND Sp. z o. o. 60% 

ENERGA SA 100% 

ENERGA HYDRO Sp. z o.o. 72% 

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 100%, 

ENERGA-OBRÓT SA Brak danych

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. 100%

ENERGA OPEC Sp. z o.o. 100% 

ENERGA-OPERATOR SA 86% 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 65% 

w   wymiarze 7% wynagrodzenia. Dodatkowo, z zysków 

spółek Grupy corocznie zasilane są fundusze świadczeń 

socjalnych. 

Jak przystało na zdobywcę tytułu Solidnego Pracodawcy, 

Grupa ENERGA kładzie duży nacisk na przestrzeganie 

praw człowieka. W praktyce przejawia się to najpełniej 

poprzez zapewnianie pracownikom swobody zrzeszania 

się. Potwierdzają to dane dotyczące liczby pracowników 

objętych umowami zbiorowymi oraz poziomu uzwiązko-

wienia w poszczególnych spółkach.
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W całej Grupie działa ponad 60 zakładowych i międzyza-

kładowych organizacji związkowych. Poziom uzwiązko-

wienia dla całej Grupy wynosi 62%. Organizacje związkowe 

są zrzeszone w trzech związkach zawodowych oraz fede-

racjach związków zawodowych posiadających przymiot 

reprezentatywności na szczeblu ogólnokrajowym: NSZZ 

Solidarność, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników 

oraz Kolegium Związków Zawodowych. 

W samej spółce ENERGA SA funkcjonuje pięć organizacji 

związkowych. Są to: MK NSZZ Solidarność ENERGA- 

-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, MZZP Grupy Kapita-

łowej ENERGA, MZZP Koncernu Energetycznego ENERGA 

Oddziału Energetyka Kaliska w Kalisz SA, ZZIT MOZ 

w  Grupie Kapitałowej ENERGA Oddział w Gdańsku oraz 

NZZP Grupy Kapitałowej ENERGA. 

Innym przejawem przestrzegania praw człowieka przez 

Grupę ENERGA jest zapewnianie równych warunków 

pracy wszystkim pracownikom i przeciwdziałanie zjawisku 

dyskryminacji. Żadna ze spółek nie odnotowała u siebie 

w 2011 roku przypadków wystąpienia takiego zjawiska, 

a co za tym idzie – firmy nie podejmowały działań w tej 

kwestii. Analizowane spółki nie zidentyfikowały również 

u siebie działań mogących stwarzać zagrożenie dla prawa 

swobody, zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych.

Większość spółek nie zidentyfikowała też u siebie ani 

u swoich 10 kluczowych dostawców i podwykonawców 

działań niosących ze sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy 

przymusowej lub obowiązkowej ani przypadków naruszenia 

praw ludności rdzennej. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, 

która zapobiegawczo uzyskuje od dostawców deklaracje 

niekorzystania z pracy przymusowej, stopniowo wprowa-

dza do umów i kontraktów deklaracje Global Compact.

Żadna ze spółek nie zidentyfikowała u siebie zagrożenia 

występowania zjawiska wykorzystywania pracy dzieci. 

Niezależnie od tego, ENERGA Elektrownie Ostrołęka 

SA uzyskuje od dostawców deklaracje niekorzystania 

z  pracy dzieci. 
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Bezpieczne 
miejsce pracy

Grupa ENERGA przykłada dużą wagę do zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W poszczególnych spółkach funkcjonuje wiele komisji 

zajmujących się kwestiami BHP. Tematykę tę omawiają 

również oficjalne umowy Grupy ze związkami zawodo-

wymi, w tym Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, 

który normuje sprawy związane m.in. z osobistym sprzę-

tem ochronnym, wspólnymi komisjami BHP z udziałem 

kierownictwa i pracowników, udziałem przedstawicieli 

pracowników w kontrolach i audytach BHP, szkoleniami 

i kształceniem, mechanizmem składania skarg, prawem 

do odmowy wykonania pracy niebezpiecznej oraz okre-

sowymi inspekcjami. 

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy są dla 

Grupy ENERGA priorytetowe, co potwierdzają nie tylko 

podejmowane działania, ale też ich efekty. Wśród nich 

należy wskazać fakt, że liczba zaistniałych wypadków 

śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych jest niewielka biorąc 

pod uwagę złożoność Grupy, w tym liczbę zatrudnio

nych osób oraz ilość i różnorodność występujących 

w  środowisku pracy zagrożeń. 

Aby zapobiegać wypadkom, pracownicy są wyposażani 

w skuteczne i ergonomiczne środki ochrony przed zagro

żeniami środowiska pracy, wprowadzane i rozwijane 

są także nowoczesne i bezpieczne technologie pracy, 

m.in. przy pracach pod napięciem. 

Grupa ENERGA dba o zapewnienie odpowiedniego po

ziomu przeszkolenia załogi zarówno w kwestiach BHP, 

jak i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na  danym 

stanowisku pracy.

Krzysztof Miller

Specjalista ds. BHP

ENERGA SA
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Wypadki przy pracy w wybranych spółkach Grupy ENERGA w 2011 roku

Liczba wypadków przy pracy Liczba wypadków śmiertelnych
Łączna liczba dni niezdolności 

do pracy z tytułu 
wypadków przy pracy

Spółki Grupy ENERGA Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 1 4 0 0 0 97

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA 0 2 0 0 0 66

ENERGA WIND Sp. z o. o. 0 0 0 0 0 0

ENERGA SA 0 0  0  0  0 0 

ENERGA HYDRO Sp. z o.o. 1 1 0 0 57 23

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 0 4 0 0 0 172

ENERGA-OBRÓT SA  0 0 0 0  0 0 

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. 5 3 0 0 150 93

ENERGA OPEC Sp. z o. o. 0 1 0 0 0 63

ENERGA-OPERATOR SA 6 66 0 1 112 2 905

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 0 1 0 0 0 35

Ogółem 13 82 0 1 319 3 454

Wskaźnik 
częstotliwości wypadków

Wskaźnik 
ciężkości wypadków 

Liczba wypadków 
zbiorowych i ciężkich 

Spółki Grupy ENERGA Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 8,4 5,99 0 19,4 0 0

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA 0 23,8 0 33 0 0

ENERGA WIND Sp. z o. o. 0 0 0 0 0 0

ENERGA SA  0  0 0  0 0 0 

ENERGA HYDRO Sp. z o.o. 19,2 4,6 57 23 0 0

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 0 13,4 0 43 0 1

ENERGA-OBRÓT SA 0  0 0 0 0 0 

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. 6,39 10,63 30 31 1 1

ENERGA OPEC Sp. z o. o. 0 13,7 0 63 0 0

ENERGA-OPERATOR SA 5,92 15,67 18,66 44,02 0 4

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 0 4,74 0 35 0 0
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Poszczególne spółki dbają o zapewnienie pracownikom 

bezpieczeństwa i ochrony osobistej. Wszystkie firmy, 

w   których występuje taka potrzeba związana ze specyfiką 

pracy, zapewniają pracownikom wymagany osobisty sprzęt 

ochronny. W każdej ze spółek, w której ten obowiązek 

wynika z obowiązujących przepisów, funkcjonują komisje 

BHP z udziałem kierownictwa i pracowników. Przedsta-

wiciele pracowników uczestniczą w kontrolach i audytach 

BHP oraz w ustalaniu okoliczności i przyczyn zaistnia-

łych wypadków przy pracy. Najczęściej są to Społeczni 

Inspektorzy Pracy, wybierani przez pracowników przede 

wszystkim w celu prowadzenia dodatkowego monitoringu 

warunków pracy, obok obligatoryjnych działań profilakty-

cznych realizowanych przez funkcjonujące we  wszystkich 

analizowanych spółkach służby BHP.

Firma 
możliwości

Rozumiejąc wartość inwestowania w pracowników, Grupa 

oferuje swoim pracownikom szeroki zakres szkoleń, pro-

gramy rozwojowe i edukacyjne, a przed najlepszymi 

otwiera ciekawe ścieżki kariery. Dofinansowuje kursy 

specjalistyczne dla pracowników, szkolenia, studia wyż-

sze, podyplomowe i doktoranckie oraz kursy językowe. 

Każdego roku dofinansowanie do studiów MBA otrzymuje 

od kilku do kilkunastu pracowników Grupy. Część spółek, 

m.in. ENERGA-OPERATOR SA, posiada własne systemy 

szkoleń i działań rozwojowych dla kierowników oraz 

pracowników. W kluczowych spółkach funkcjonuje też 

program wsparcia talentów. Opracowany na jego potrzeby 

System Okresowej Oceny Pracowniczej pomaga wyłaniać 

kandydatów do awansu. 

W ENERGA SA stosowany jest arkusz oceny rocznej skła-

dający się z trzech części. W pierwszej – oceniane są 

kompetencje i postawy, w drugiej – wyznaczane są zada-

nia (część dedykowana stanowiskom specjalistycznym 

i  wyższym), natomiast część trzecia dotyczy rozwoju 

kompetencji. W  części rozwojowej arkusza przełożeni 

zapisują swoje opinie na temat dalszych etapów rozwoju 

swoich podwładnych, wymieniają ich mocne strony oraz 

wybierają dwa obszary do rozwoju, wskazując jednocze-

śnie sugerowane formy rozwoju kompetencji. Przeło-

żony w  rozmowie z  podwładnym decyduje, jakie obszary 

dotyczące kompetencji miękkich lub wiedzy powinny 

być rozwijane. Ma  też prawo zasugerować formy rozwoju 

umiejętności, m.in. szkolenia, kursy, studia, coaching, 

mentoring. Wskazania na temat szkoleń mogą dotyczyć 

konieczności poszerzenia wiedzy, powierzenia nowych 
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zadań lub budowania innych kompetencji. Pracownicy 

spółki ENERGA SA mogą proponować swoim przełożonym, 

w jakich szkoleniach chcieliby uczestniczyć, jednakże prio-

rytetem jest realizowanie działań zapisanych w arkuszach 

oceny pracowniczej. 

W Grupie na potrzeby różnych spółek przygotowywane 

są również projekty szkoleń dla poszczególnych grup pra-

cowników, np. szkolenia finansowe dla służb finansowych 

lub szkolenia z zakresu zarządzania projektami dla  służb 

Liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika w Grupie ENERGA w 2011 roku

 

 
Kierow-

nictwo
wyższego

szczebla 

Kierow-
nictwo

średniego
szczebla 

Pracownicy
merytoryczni 

Pracownicy
administra- 

cyjno-
-organizacyjni

Pracownicy
techniczni Inni 

Spółki Grupy ENERGA Kobiety Mężczyźni

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 20,67 16,5 0 45,8 30 19 16,5 8,67 

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA 48 231 72 27 104 28 48 0

ENERGA WIND Sp. z o. o. 36 49 133 21 31 Brak 
statystyk

Brak 
statystyk 0

ENERGA SA 3,9 16,1 3,5 3,5 1,5 3,1 8,4 0

ENERGA HYDRO Sp. z o.o. 22 22 55 35 32 25 19 0

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 46,4 32 112 96 88 18 56 18

ENERGA-OBRÓT SA 16 16 22 17 17 16 17 0

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. 11,2 9,7 4 22,8 8 11,86 0  0

ENERGA OPEC Sp. z o. o. Brak 
statystyk 

Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

ENERGA-OPERATOR SA Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

Brak 
statystyk

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 31 22 67 67 65 13 15 16

inwestycyjnych. Są one dostosowywane do   potrzeb 

zgłaszanych do HR przez osoby zarządzające różnymi 

obszarami w ENERGA SA.

Grupa ENERGA dąży do utrzymania wysokiego poziomu 

motywacji i zaangażowania pracowników. W związku z  tym 

między innymi w ENERGA SA zostało przeprowadzone 

badanie opinii pracowników, które określiło aktualny 

poziom ich zaangażowania oraz wskazało kierunki dal-

szego rozwoju organizacji. 
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1.3.2 
ENERGA 
DLA KLIENTÓW

Misja Grupy ENERGA stawia klienta w centrum uwagi 

wszystkich jej spółek. W odniesieniu do każdej z nich 

pojęcie „klient” nabiera jednak różnego znaczenia, jego rola 

i znaczenie jest inne, inny jest też profil samego klienta.

Dla niektórych spółek Grupy, np. dla ENERGA CUW, klien-

tami są inne podmioty Grupy.

W niektórych przypadkach obsługą klienta końcowego 

na  rzecz danych spółek zajmują się inne podmioty z Grupy. 

Przykładowo, obsługą klientów w imieniu i na rzecz spółek 

ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OBRÓT SA zajmuje 

się ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. 

ENERGAOPERATOR SA (EOP) oraz ENERGAOBRÓT  SA 

(EOB) to główni klienci biznesowi spółki ENERGA 

Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. (EOiS). W celu zapew

nienia najwyższej jakości obsługi spółka powołała 

Pełnomocnika Zarządu ds. relacji z EOB oraz Biuro 

Współpracy z EOP. Dodatkowo ustanowiono koordy

natorów współpracy z obu klientami wewnętrznymi. 

Jakość stanowi najważniejsze kryterium współpracy 

EOiS z klientami. Utrzymanie przez nas najwyższych 

standardów obsługi klienta jest możliwe dzięki wykwa

lifikowanym pracownikom, którzy stanowią gwarancję 

realizacji umów z naszymi klientami biznesowymi. 

Firma zainwestowała także w wiele rozwiązań wspie

rających realizację procesu obsługi, takich jak uprosz

czone procedury oraz wykorzystanie nowoczesnych 

metod komunikacji.

Dzięki swojemu podejściu do pracy i współpracy, ciągle 

doskonalimy swoją organizację, a tym samym wspie

ramy rozwój całej Grupy ENERGA.

Jarosław Ciechanowicz

Pełnomocnik Zarządu, Zespół Doradców, 

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.
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ENERGA OPEC Sp. z o.o., 
ENERGA-OBRÓT SA, 
odbiorcy indywidualni, 
odbiorcy przemysłowi i komunalni 
w północno-wschodniej Polsce

ENERGA-OBRÓT SA, 
Elbląskie Przedsiębior�wo 
Energe�ki Cieplnej, mieszkańcy 
Elbląga, odbiorcy energii z okolic
Wyszogrodu i Winnicy

Odbiorcy indywidualni 
oraz przemysłowi 
i komunalni w O�rołęce 

Samorząd lokalny, 
inni klienci in�y�cjonalni 

ENERGA-OBRÓT SA, 
ENERGA-OPERATOR SA, 
zleceniodawcy in�y�cjonalni 
korzy�ający z usług EOiS 

Odbiorcy energii 
cieplnej i elektrycznej 
w mieście Kalisz, 
ENERGA-OBRÓT SA 

Odbiorcy energii 
w pobliżu elektrowni, 
ENERGA-OBRÓT SA 

obrót 

Odbiorcy indywidualni 
oraz in�y�cjonalni 

Pozo�ałe 
Spółki Grupy 

Odbiorcy 
indywidualni 
oraz biznesowi 

ENERGA
Elektrociepłownia Kalisz SA

49

Odbiorcy Spółek Grupy ENERGA w 2011 roku

Spośród wymienionych spółek bezpośrednią sprze-

dażą energii zajmują się: ENERGA-OBRÓT SA, ENERGA 

OPEC  Sp.  z o.o., ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ENERGA-

-OPERATOR SA, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA oraz 

Elektrociepłownia Kalisz SA.
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Zmiany na lepsze 
–	obsługa	klienta

Realizując pierwszy z celów strategicznych Grupy, tj. osią-

gnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej w obszarze obsługi 

klientów i aktywnej sprzedaży usług oferowanych przez 

Grupę, odpowiedzialna za ten obszar ENERGA Obsługa 

i Sprzedaż Sp. z o.o. podjęła działania na rzecz poprawy 

standardów obsługi – dopasowanie ich do oczekiwań 

i  potrzeb klienta – oraz tzw. standardów rynkowych. Dzia-

łania te to przede wszystkim:

• ujednolicenie standardów obsługi we wszystkich kana-

łach kontaktu, wdrożenie rozwiązań organizacyjnych 

i  technologicznych pozwalających skrócić czas obsługi 

klienta i podnieść poziom satysfakcji z obsługi,

• rozwój tzw. kanałów kontaktu oraz poszerzenie funk-

cjonalności obsługowych, 

• zarządzanie ruchem w kanałach w sposób zapewniający 

minimalizację jednostkowych kosztów obsługi.

Sieć Biur 
Obsługi	Klienta

Podstawowym sposobem załatwiania spraw przez klien-

tów było dotychczas odwiedzenie tradycyjnego biura 

obsługi klienta, których sieć zbudowana została w oparciu 

o obiekty przejęte od ENERGA-OPERATOR SA w 2008 

roku. Placówki charakteryzowały się:

• zróżnicowanym wystrojem,

• zróżnicowanym zakresem i czasem obsługi, 

• słabą lokalizacją (często w miejscach peryferyjnych). 

Główną zasadą przeprowadzonego procesu modernizacji 

sieci tradycyjnych biur obsługi było wprowadzenie jed-

nolitego standardu, zakresu i czasu obsługi, ujednolicenie 

standardów estetycznych, relokacja i ograniczenie liczby 

lokalizacji do wybranych ośrodków (zgodnie z wynikami 

analiz geomarketingowych). Na koniec roku 2011 liczba 

BOK wyniosła 27, w tym 10 stanowiły tzw. nBOK-i o cha-

rakterze firmowych salonów flagowych.
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Obsługa	na	telefon

O ile w latach ubiegłych możliwe było załatwienie wybra-

nych spraw z zakresu obsługi klienta w określonych lokali-

zacjach drogą telefoniczną, rozwiązania te miały charakter 

wyspowy i lokalny. Na początku 2010 roku powstał scen-

tralizowany tBOK – telefoniczne Biuro Obsługi Klienta 

przyjmujące zgłoszenia z całego obszaru działania Grupy 

ENERGA pod jednym numerem telefonu (0-801 555 500 

dla  klienta indywidualnego, 555 555 555 dla firm). Stop-

niowo zakres spraw realizowanych w kanale telefonicznym 

jest rozszerzany, coraz większa część funkcji obsługowych 

jest zautomatyzowana – docelowo ze znacznym wykorzy-

staniem technologii IVR (ang. Interactive Voice Response, 

system w telekomunikacji umożliwiający interaktywną 

obsługę osoby dzwoniącej). 

W praktyce, kanał telefoniczny pozwala klientom na załat-

wienie 95% spraw. Wyjątek stanowią czynności wymaga-

jące osobistego stawiennictwa i/lub formy pisemnej, takie 

jak zawarcie umowy lub zgłoszenie reklamacji.

Reklamacje	i	obsługa	zgłoszeń	pisemnych

Z uwagi na wymogi prawa energetycznego niektóre 

ze  spraw obsługowych wciąż wymagają formy pisem-

nej, stąd utrzymywany jest tzw. kanał korespondencyjny. 

Wraz z rozwojem eBOK oraz strony www, reklamacje 

i   zgłoszenia pisemne można przesyłać drogą elektro-

niczną, za  pomocą wiadomości e-mail. Ta forma kontaktu 

także podlega rozwojowi i automatyzacji, m.in. planowane 

jest wdrożenie systemu elektronicznego obiegu spraw 

klien ckich w skali całej firmy.

eBOK 

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (http://eBOK.energa.pl) 

to centralna platforma internetowa dostępna dla wszyst-

kich klientów spółki (zarówno indywidualnych, jak i insty-

tucjonalnych oraz biznesowych) przez 24 godziny na dobę 

7 dni w tygodniu. Dostęp do platformy jest bezpłatny 

i  pozwala klientowi – po zalogowaniu – na skorzystanie 

z podstawowych funkcji obsługowych:

• podglądu salda rachunku i terminu płatności,

• prezentacji aktualnych i archiwalnych danych z faktur 

oraz wpłat,

• podglądu informacji o posiadanych umowach,

• prezentacji wykresów oraz statystyk związanych 

ze   zużyciem energii,

• samodzielnego rozliczania zużywanej energii w oparciu 

o stany licznika podawane przez Klienta,

• zakupu energii elektrycznej w systemie prepaid,

• informacji o nowych produktach i promocjach,

• przesłanie zapytania i kontakt z konsultantem.
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Dodatkowo, w 2011 roku Grupa pracowała nad mobilną 

aplikacją eBOK, którą uruchomiono w 2012 roku. Aplikacja 

eBOK jest dostępna dla urządzeń przenośnych (smart-

fon i tablet) wyposażonych w systemy operacyjne iOS 

lub Android. Dla pozostałych urządzeń przenośnych 

z  dostępem do Internetu, ale niewyposażonych w jeden 

z dwóch ww.  systemów operacyjnych, przygotowana 

została specjalnie zoptymalizowana wersja platformy 

eBOK, tzw.  wersja light.

Strona www
–	Wirtualne	Biuro	Obsługi

Stale aktualizowany i rozwijany o nowe funkcjonalności 

serwis www – w szczególności zakładka „obsługa klienta” 

– zawiera podstawowe informacje, wyjaśnienia (instrukcje 

i samouczki) oraz formularze do pobrania. Za  pośredni-

ctwem serwisu klient może także złożyć wniosek o umowę 

kompleksową czy zmianę taryfy. 

Z kolei Wirtualne Biuro Obsługi Klienta (http://wBOK.energa.pl) 

to nowoczesna, interaktywna platforma dostępna z poziomu 

strony www, za pomocą której klienci mogą zapoznać się 

z pełną gamą usług świadczonych przez Grupę. Specjalnie 

opracowane działy tematyczne, takie jak: Oferta dla domu, 

Oferta dla firmy, Grupa ENERGA oraz Promocje zawierają 

odpowiedzi na większość pytań nurtujących potencjalnych 

i obecnych klientów.

Dla spółek zajmujących się sprzedażą energii, kluczową 

kategorią działalności jest zapewnianie lojalności klienta. 

Spółki sprzedażowe wchodzące w skład Grupy ENERGA 

podejmowały w 2011 roku wiele działań mających na  celu 

monitorowanie satysfakcji klienta i pozwalających zidenty-

fikować jego potrzeby, by następnie w pełni na nie  odpo-

wiedzieć.
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Działania podejmowane przez spółki zajmujące się sprzedażą 
na rzecz monitoringu satysfakcji klienta

 Spółka Działania

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.
Badanie typu 
tajemniczy klient 
(raport comiesięczny). 

ENERGA-OBRÓT SA 

Badania satysfakcji 
klientów. Zakresem badania 
objęte są zarówno procesy 
sprzedażowo-obsługowe, 
jak i zadowolenie 
z pozostałych obszarów 
działalności firmy: 
produktów, marketingu, itp. 

ENERGA OPEC Sp. z o.o.
Cykliczne badania 
satysfakcji i lojalności
 klientów. 

ENERGA-OPERATOR SA 

Cykliczne badania 
satysfakcji klienta 
w zakresie realizacji 
procesu przyłączeniowego 
oraz obsługi zgłoszeń 
awaryjnych 
i eksploatacyjnych. 

ENERGA OPEC Sp. z o.o. odpowiadając na potrzeby oraz 

kwestie wskazane w badaniach satysfakcji klientów wpro-

wadziła szereg usprawnień i zmian, w tym:

• skrócenie czasu obsługi interesanta, 

• skrócenie czasu przyłączenia obiektu do sieci ciepło-

wniczej, 

• skrócenie norm czasowych odnośnie usuwania awarii. 

Spółka wprowadziła także program lojalnościowy dla 

kluczowych klientów. 

Według badań z roku 2011, 72% klientów OPEC Sp. z o.o. 

jest zadowolonych z usług firmy. 

Istotnym elementem budowania relacji z klientami jest 

także komunikacja marketingowa. Transparentność, rzetel-

ność oraz komunikacja oparta na sprawdzonych danych 

i  faktach, nie wprowadzająca klientów w błąd, to podstawy 

odpowiedzialności w obszarze działalności marketin gowej. 

W żadnej ze spółek Grupy w raportowanym okresie nie 

stwierdzono przypadków niezgodności z regulacjami doty-

czącymi marketingu i reklamy. W ENERGA-OPERATOR  SA 

dodatkowo raz w roku przeprowadzana jest weryfikacja 

działań w kontekście zgodności z regulacjami dotyczą-

cymi marketingu, reklamy i działalności sponsoringowej. 
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Obszary	działań	sponsoringowych	

Grupy ENERGA

 

W swojej działalności sponsoringowej Grupa ENERGA 

zgodnie z punktem 3 „Modelu Regulacji Działalności 

Sponsoringowej spółek z udziałem Skarbu Państwa” 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5 Ministra 

Skarbu Państwa z 13 lutego 2009 roku ogranicza 

swoją działalność do wskazanych przez ten model 

obszarów:

• sponsorowania zawodowych klubów sportowych 

zorganizowanych w formie spółek akcyjnych – 

uczestniczących w ligach zawodowych,

• sponsorowania przedsięwzięć określonych przez 

Model jako działania CSR,

• sponsorowanie działań wspierających relacje 

biznesowe (konferencje, kongresy, sympozja, targi, 

granty i inne).

Rzecznik klienta

Funkcja Rzecznika Klienta została powołana do życia 

przez Grupę ENERGA już w 2008 roku i była znaczącą 

innowacją w działaniach na rzecz klienta. Stanowisko 

to   zostało umiejscowione w ENERGA Obsługa i  Sprzedaż 

Sp.  z  o.o. i stanowi odpowiedź na realia częściowej regu-

lacji rynku energii elektrycznej w Polsce. Rolą rzecznika 

jest – z jednej strony – wyjaśnienie klientowi i  uświa-

domienie mu jego praw oraz sposobów ich dochodzenia, 

a  z  drugiej – prezentowanie stanowiska klientów w  spółce 

tak, by   ta   mogła wychodzić naprzeciw ich potrzebom. 

Rzecznik zajmuje się prowadzeniem audytu obsługi bez-

pośredniej oraz kontrolą procesów reklamacyjnych. 

1.3.3 
ENERGA DLA CIEBIE

Jedną z trzech podstawowych wartości zdefiniowanych 

przez Grupę jest Człowiek, dlatego ENERGA chętnie anga-

żuje się we wspieranie inicjatyw ważnych dla społeczności 

lokalnych, w których Grupa funkcjonuje. 

Prowadzenie przez Grupę działań sponsoringowych pomaga 

jej w budowaniu silnej i rozpoznawalnej marki wspierającej 

misję, wizję, wartości i cele strategiczne grupy kapitałowej.
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Grupa ENERGA jako istotny podmiot rynkowy i  praco-

dawca jest też świadoma swojego wpływu na otoczenie 

społeczno-gospodarcze, zarówno związanego np. z  zatrud-

nieniem, jak i tego, który wynika z prowadzonej działalności, 

zwłaszcza wytwórczej. Dlatego też jako aktywny członek 

społeczności, w której funkcjonuje, realizuje szereg działań 

w obszarze zaangażowania społecznego. Część z   tych 

zadań jest prowadzona jako ogólnopolskie programy, część 

natomiast stanowią inicjatywy lokalne, przy realizacji 

których Grupa współpracuje z lokalnymi samorządami 

i  innymi interesariuszami.

Przed czterema laty powstał program ENERGA dla Ciebie, 

promujący działania skupione wokół wartości: człowiek, 

radość życia, edukacja, środowisko, ekologia, bezpieczeń-

stwo oraz przyszłość dzieci. Obejmuje pięć głównych 

obszarów: sport, edukację, dobroczynność, mecenat oraz 

przyrodę. 

ENERGA Sport to projekt nastawiony na promowanie 

aktywności fizycznej wśród młodzieży, kształtowanie 

pozytywnych postaw życiowych i wychowanie w duchu 

„fair play”. ENERGA Sport umożliwia młodym sportowcom 

realizowanie swoich pasji poprzez udział w atrakcyjnych 

i sprawnie zorganizowanych rozgrywkach. 

Kluczowymi programami realizowanymi w ramach ENERGA 

Sport są:

• ENERGA Basket Cup – największy w Polsce program 

koszykarski dla dzieci ze szkół podstawowych. W trzech 

dotychczasowych edycjach programu wzięło udział 

ponad 225 tys. zawodników i zawodniczek;

• ENERGA Athletic Cup – program, którego głównym 

założeniem jest przekonanie dzieci i młodzieży w woje-

wództwie pomorskim do szeroko rozumianej aktywności 

sportowej. W ramach programu osiem wyselekcjono-

wanych ośrodków, w których ćwiczą młodzi sportowcy, 

doposażanych jest w specjalistyczny sprzęt treningowy 

i startowy, a nauczyciele-instruktorzy otrzymują dodat-

kowe wynagrodzenie.
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ENERGA Edukacja to działania koncentrujące się na podno-

szeniu świadomości bezpiecznego korzystania z urządzeń 

elektrycznych, promowaniu racjonalnego użytkowania 

energii elektrycznej oraz kształtowaniu postaw proeko-

logicznych. Świetnym przykładem aktywności w tym 

obszarze jest wieloletni udział Grupy w ogólnopolskiej 

akcji „Bezpiecznie z prądem”, a od 2009 roku zainicjowanie 

własnego programu edukacyjnego, który pod szyldem 

Planeta Energii, uczy dzieci właściwych postaw w kon-

taktach z energią elektryczną.

Dzięki udziałowi w 2011 roku w drugiej edycji konkursu 

w projekcie niemal 40 tys. dzieci dowiedziało się, czym 

jest energia elektryczna oraz jak należy z niej bezpiecznie 

i   racjonalnie korzystać. Prawie 14 tys. uczniów dowie-

działo się tego podczas lekcji szkolnych przeprowadzanych 

również przez pracowników ENERGA-OPERATOR  SA, 

a  blisko 26 tys. podczas wizyty w miasteczku Planeta Ener-

gii w miastach, z których pochodzili zwycięzcy konkursu, 

czyli w Bielsku Podlaskim, Bytowie, Elblągu, Iławie, Kole, 

Malborku, Ostrowie Wielkopolskim, Płońsku, Szczytnie 

i  Świdwinie. Planetę odwiedziło także około 5 tys. doro-

słych. Honorowy patronat nad konkursem objęli Minister 

Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka. 

Rozwój i popularyzacja wiedzy o energetyce są też celem 

organizowanych przez ENERGA SA konkursów naukowych. 

Od 2011 roku ENERGA SA nagradza najlepsze prace doktor-

skie i – dzięki projektowi grantowemu – wspiera finansowo 

najciekawsze projekty badawcze realizowane na  Politech-

nice Gdańskiej, a docelowo także w innych technicznych 

szkołach wyższych zlokalizowanych na  obszarze działania 

Grupy ENERGA. 

Działalność popularyzująca naukę znajduje też swoje 

odzwierciedlenie w organizowanym od 2011 roku kon-

kursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu 

Planeta Energii realizowana jest w formie konkursu dla 

nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej 

Polsce. Jej głównym celem jest propagowanie wśród dzieci 

w wieku 6-9 lat wiedzy na temat energii elektrycznej oraz 

bezpiecznego i racjonalnego z niej korzystania, a także 

zachęcanie nauczycieli i szkół do samodzielnej eduka-

cji dzieci w ww. zakresie z wykorzystaniem materiałów 

dydaktycznych udostępnionych przez ENERGĘ. 
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elektrycznym lub energetycznym zlokalizowanych na 

terenie działalności spółek Grupy ENERGA. Finał pierw-

szej edycji tego konkursu odbył się w czerwcu 2012 roku 

pod hasłem „Energia elektryczna w przyszłości. Wizja 

roku 2050”. 

Główną ideą konkursu jest zachęcanie młodzieży i nauczy-

cieli do wychodzenia poza szkolne schematy i zdobywania 

nowoczesnej wiedzy o energetyce. 

medy cznego, różnorodne zajęcia rehabilitacyjne jak 

np.  hipoterapię, a także prowadzi wiele innych działań, 

które poprawiają jakość życia chorych i niepełnospraw-

nych dzieci.

Fundacja wspiera także działalność lokalnych ośrodków 

kultury, w których dzieci i młodzież mogą twórczo spędzać 

czas. W głównej mierze jednak działania Fundacji koncen-

trują się na pomocy organizacjom charytatywnym i osobom 

pokrzywdzonym przez los. Za aktywność, zaangażowanie 

i transparentność działań w 2011 roku Fundacja ENERGA 

otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Aby efektywniej realizować cele społeczne, Grupa powołała 

Fundację ENERGA, która obdarowała od początku swojej 

działalności blisko 200 organizacji pożytku publicznego 

łączną kwotą 2,5 mln zł. Ponadto, po powodzi w 2010  r., 

Fundacja przekazała 1,5 mln zł gminom na usuwanie 

skutków żywiołu i pomoc poszkodowanym mieszkań-

com z   zalanych terenów. Fundacja finansuje także sty-

pendia dla  dzieci, które straciły bliskich, zakupy sprzętu 
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Innym wyrazem działań społecznych i sponsoringo-

wych Grupy jest program ENERGA Mecenat. Wspiera on 

przed sięwzięcia kulturalne – od tych spektakularnych po 

mniejsze, lecz ważne dla lokalnych środowisk. Grupa jest 

m.in. sponsorem Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot 

pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, która również chętnie 

angażuje się w akcje charytatywne. Wzięła udział w orga-

nizacji koncertu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z domów 

dziecka i rodzin zastępczych z województwa pomorskiego. 

Grupa wsparła również wydanie jubileuszowego albumu 

zespołu Raz Dwa Trzy, a część przychodów ze sprzedaży 

płyty zasiliła konto Fundacji ENERGA. 

Wśród działań prospołecznych ENERGA SA trzeba wymie-

nić również: Ekologiczny Fundusz Grantowy 2011 (skie-

rowany do organizacji pozarządowych), akcję Zielona 

Półka 2011 (ufundowanie półki z książkami o tematyce 

dotyczącej ochrony środowiska dla lokalnych bibliotek) 

oraz konkursy dla dzieci i młodzieży w regionie.

ENERGA SA stale współpracuje także z urzędami miast, 

uczelniami oraz środowiskami naukowymi. Wśród zreali-

zowanych w efekcie takiej współpracy projektów lokalnych 

są m.in.: projekty grantowe dla studentów i pracowników 

naukowych Politechniki Gdańskiej,

• konkurs wiedzy o energetyce dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych o profilu energetycznym,

• projekt renowacji zabytkowych trolejbusów w Gdyni 

połączony z zakupem ekologicznych, energooszczędnych 

pojazdów,

• akcja „Świeć się” – konkurs na najpiękniej oświetlone 

miasto/gminę połączony z upowszechnianiem zasad 

bezpiecznego korzystania z urządzeń,

• wsparcie projektów miejskich i uczelnianych związanych 

ze stażami i pracami naukowymi.

Od 2009 roku ENERGA SA we współpracy z Politechniką 

Gdańską wydaje też Kwartalnik Naukowy Energetyków 

„Acta Energetica”. Jest to nowoczesne czasopismo naukowe 

poświęcone prezentowaniu wyników badań i wdrożeń 

rozwiązań w energetyce. Dotychczas na łamach „Acta 

Energetica” zostało opublikowanych ponad 80 artykułów 

polskich i zagranicznych autorów. 

W 2011 roku łączna wartość inwestycji Grupy ENERGA 

w społeczności rozumiana jako koszt przekazanych 

darowizn wyniosła 4,5 mln zł.
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Nie włączaj za dnia sz�cznego
oświetlenia, korzy�aj z na�ralnego.
Odsłaniaj okna, dbaj o ich czy�ość,
brudne mogą pochłaniać aż 30% światła.

Jeśli możesz zamawiaj 
elektroniczne wersje rachunków 
i rezygnuj z wydruków.

Po zakończeniu ładowania zawsze
wyjmuj ładowarkę z kontak�.
Nawet gdy nie je� do niej podłączone 
żadne urządzenie, ładowarka pobiera prąd.
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GRUPA ENERGA 

JEST NAJWIĘKSZYM W POLSCE SPRZEDAWCĄ 

ENERGII ZIELONEJ, CZYLI POZYSKIWANEJ 

ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. 

DZIĘKI ZAPEWNIANIU INNOWACYJNYCH 

ROZWIĄZAŃ PRODUKTOWYCH ORAZ 

INFRASTRUKTURALNYCH, JEST FIRMĄ 

EFEKTYWNĄ ENERGETYCZNIE I ŚRODOWISKOWO. 

O JEJ WARTOŚCI JAKO FIRMY STAWIAJĄCEJ 

ŚRODOWISKO W CENTRUM SWOICH DZIAŁAŃ 

NAJLEPIEJ ŚWIADCZY OTRZYMANA 

PRZEZ NIĄ W MAJU 2012 ROKU 

NAGRODA PREZYDENTA RP. 

GRUPA ENERGA ZOSTAŁA JEDNYM 

Z LAUREATÓW X EDYCJI TEJ NAGRODY 

(ZA OSIĄGNIĘCIA W ROKU 2011) 

W KATEGORII ZIELONA GOSPODARKA.

Energia jest produktem niezbędnym do codziennego funk 

cjonowania każdego człowieka, firmy oraz instytucji.

Równocześnie proces jej wytwarzania nie pozostaje 

bez wpływu na środowisko naturalne. 

ENERGA jako silna i nowoczesna grupa kapitałowa 

o  zasięgu ponadregionalnym czuje się odpowiedzialna

za  kształt otoczenia, w którym działa. Doceniając zna

czenie ochrony środowiska i równocześnie biorąc pod 

uwagę oczekiwania interesariuszy, ENERGA w  sposób 

ciągły usprawnia funkcjonowanie spółek w tym zakresie. 

Dlatego też Grupa ENERGA podnosi udział energii z  OZE 

w całkowitej energii wytwarzanej, a równocześnie wdraża 

nowe, innowacyjne rozwiązania  oraz inwestuje w  moder

nizację istniejących elektrowni konwencjonalnych. 

Wierzymy, że dzięki temu nie tylko zmniejszamy nasz 

negatywny wpływ na środowisko naturalne, ale także 

zwracamy uwagę naszych klientów na zagadnienia zwią

zane z ochroną klimatu i umożliwiamy im wspólne z nami 

dokonywanie wyborów bardziej przyjaznych środowisku. 

Katarzyna Karolak

Starszy specjalista ds. ochrony środowiska

Biuro Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju 

ENERGA SA
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1.4.1 
ZIELONA 
ENERGA 

Grupa ENERGA stara się minimalizować swój negatywny 

wpływ na środowisko m.in. poprzez inwestycje w infra-

strukturę oraz wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla środo-

wiska. Przyjęcie takiej strategii sprawiło, że Grupa ENERGA 

jest czołową firmą na krajowym rynku energii wytwarzanej 

ze źródeł odnawialnych.

Udział różnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii w Grupie w 2011 r. 1,29	TWh	–	produkcja	zielonej	energii	

przez Grupę ENERGA w 2011, w tym:

• Elektrownia Wodna Włocławek 0,857 TWh, 

• Małe Elektrownie Wodne – 0,128 TWh, 

• z biomasy – 0,3 TWh. 

Blisko	30%	–	udział	zielonej	energii	w	całkowitej	

produkcji	energii	w	Grupie.	

10,3%	–	udział	produkcji	energii	elektrycznej		z	OZE	

w	Grupie	ENERGA	w	wytwarzaniu	energii	elektrycz-

nej z OZE w Polsce.

72,4%Węgiel

21,5%Woda

6,1%Biomasa
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Łączne wykorzystanie surowców w 2011 roku 
– dotyczy materiałów i surowców wykorzystanych na potrzeby funkcjonowania organizacji oraz do produkcji 

Surowiec ENERGA 
Elektrownie Ostrołęka SA

ENERGA 
Elektrociepłownia Kalisz SA

ENERGA 
Kogeneracja Sp. z o.o.

ENERGA 
HYDRO Sp. z o.o.

Węgiel 
(w tonach) 155 0436 31 112 143 191 0

Biomasa 
(w tonach) 249 832 0 0 0

Gaz 
(w m3) 0 0 0 0

Olej opałowy 
(w tonach) 2 486 0 152 0

Woda 
(w m3) 0  0  0 51 788 113 456

Prowadzone inwestycje w elektrownie wodne, instalacje 

spalające biomasę oraz przyłączanie kolejnych elektrowni 

wiatrowych, wodnych i biogazowych stale zwiększają 

udział energii z OZE w całkowitym wolumenie energii 

wytwarzanej i sprzedawanej przez Grupę. 

Energia	
z wody 

Największym w grupie źródłem wytwarzania energii z  OZE 

są elektrownie wodne. Grupa ENERGA dysponuje siecią 

47 własnych obiektów – posiada 46 elektrowni przepły-

wowych oraz 1 elektrownię szczytowo-pompową – i  tym 

samym zajmuje pozycję lidera w produkcji energii w elek-

trowniach wodnych przepływowych. 

47 własnych elektrowni wodnych:

• 46 elektrowni przepływowych,

• 1 elektrownia szczytowo-pompowa.
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Obecnie 7% energii elektrycznej w kraju produkowane 

jest z odnawialnych źródeł energii, z czego ponad połowa 

pochodzi z elektrowni wodnych. ENERGA HYDRO Sp. z o.o. 

to największe w kraju przedsiębiorstwo skupiające elek

trownie wodne. 

Eksploatujemy 47 obiektów oraz wytwarzamy 41% energii 

elektrycznej z elektrowni wodnych w Polsce. Szacuje się, 

że dotychczas zagospodarowano ok. 1/3 atrakcyjnego 

ekonomicznie potencjału hydroenergetycznego kraju. 

Oznacza to, że ENERGA HYDRO Sp. z o.o. może w przyszło

ści odegrać istotną rolę w produkcji energii elektrycznej, 

zarówno poprzez energetyczne wykorzystanie piętrzeń 

na dużych rzekach, jak i przez budowę małych elektrowni. 

Hydroenergia ma szczególne znaczenie w energetyce, 

ponieważ nie tylko stanowi źródło odnawialne, ale 

energia wody wykorzystywana jest w elektrowniach 

szczytowopompowych, które są narzędziem regulacji 

mocy i częstotliwości w krajowym systemie elektroener

getycznym. Elektrownie wodne pełnią również kluczową 

rolę w planach odbudowy systemu energetycznego na 

wypadek całkowitego zaniku napięcia w Krajowym 

Systemie Elektroenergetycznym (tzw. blackout).

Jolanta Sikorska

Kierownik Biura Ochrony Środowiska

ENERGA HYDRO Sp z o.o.

Głównym źródłem wytwórczym jest Elektrownia Wodna 

Włocławek – największa elektrownia przepływowa 

w  Polsce. Pozostałe obiekty to 45 małych elektrowni wod-

nych przepływowych zlokalizowanych głównie na  rzekach 

Pomorza oraz Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żydowo.

Energia	
z biomasy 

Drugim źródłem OZE w Grupie ENERGA jest biomasa. 

Należąca do Grupy spółka ENERGA Elektrownie Ostrołęka 

SA jest pionierem polskiej energetyki w zagospodarowaniu 

biomasy pochodzenia roślinnego. Posiada największą jed-

nostkę energetyczną w kraju przystosowaną do spalania 

biomasy – kocioł fluidalny o mocy 35 MW. 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA produkuje z  biomasy 

energię elektryczną na poziomie 0,3 TWh. 
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Energia	
z wiatru 

Na koniec raportowanego okresu do sieci ENERGA-OPERA-

TOR SA przyłączonych było 248 farm wiatrowych, z czego 

najwięcej w regionach koszalińskim i toruńskim. Łączna 

moc przyłączonych farm wiatrowych wynosiła 1000 MW, 

co oznacza, że do sieci dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA 

podłączona jest większość zainstalowanych mocy wiatro-

wych w Polsce. Dodatkowo, na przyłączenie czekają kolejne 

702 farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 4800 MW.

66

Wielkość produkcji Grupy jeszcze się zwiększy, gdyż 

w   czerwcu 2011 roku ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 

rozpo częła budowę nowego źródła energii odnawialnej 

w elbląskiej elektrociepłowni – kogeneracyjnego bloku 

energetycznego o mocy zainstalowanej 25 MWe/30 MWt 

opalanego wyłącznie biomasą. Blok będzie produkował 

w skojarzeniu zieloną energię elektryczną oraz ciepło 

na  potrzeby mieszkańców Elbląga. 

Inwestycja pozwoli zwiększyć własne moce wytwórcze, 

pozyskać kolejne odnawialne źródło energii oraz zmniejszyć 

emisję dwutlenku węgla z elektrociepłowni do atmosfery 

o blisko 155 tys. ton rocznie. Przekazanie do eksploatacji 

zaplanowano na początek 2013 roku.

248 farm wiatrowych przyłączonych do sieci 

ENERGA-OPERATOR SA.

Łączna moc farm wiatrowych 1 000 MW

Łączna moc wszystkich instalacji wykorzystujących 

OZE przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR SA 

wynosiła na koniec raportowanego okresu 1300  MW, 

co stanowiło 40% mocy z OZE zainstalowanych 

w  Polsce.
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Zrównoważony rozwój, efektywność wykorzystywania 

energii oraz powszechne czerpanie ze źródeł odna

wialnych stawiają ogromne wyzwania przed energe

tyką. Oznaczają one duże zmiany, m.in. w strukturze 

wytwarzania energii, a także zwiększenie roli odbiorcy 

w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej. 

Będą też miały istotny wpływ na funkcjonowanie sieci 

elektroenergetycznych.

W planowaniu rozwoju sieci już dziś kładziemy szczegól

ny nacisk na inwestycje umożliwiające wyprowadzenie 

mocy z farm wiatrowych, a także stale poszukujemy 

nowych rozwiązań, aby zapewnić przyłączenie źródeł 

„zielonej” energii. Pracujemy nad wdrożeniem programu 

inteligentnych sieci umożliwiającego nie tylko bardziej 

efektywne zarządzanie zużyciem energii, ale także 

m.in.  urucha mianie niewielkich, przydomowych instalacji 

produkujących energię elektryczną dzięki siłom natury. 

Rafał	Czyżewski

Prezes Zarządu

ENERGAOPERATOR SA

Odnawialne źródła energii mają kluczowe znaczenie dla 

działalności Grupy ENERGA, gdyż ich wykorzystanie 

jest obecnie ważnym wyzwaniem  dla  branży związanej 

z  wytwarzaniem i obrotem energią. Zwiększenie udziału 

OZE jest narzucane przez przepisy wspólnotowe oraz kra-

jowe. Ale nie tylko – wzrost świadomości konsumenckiej 

sprawia, że nabywcy energii coraz częściej zwracają uwagę 

na surowce wykorzystane do produkcji energii. 

Oddziaływanie na klimat 
a	spółki	wytwarzające	energię	
ze źródeł konwencjonalnych 

Trwająca w Europie dyskusja nad zaostrzeniem wymogów 

dotyczących emisji CO2 oraz promowanie niskoemisyjnych 

źródeł energii sprawiają, że priorytetem dla sektora energe-

tycznego stają się kwestie związane z ochroną klimatu. 

Spółki Grupy ENERGA wytwarzające energię ze źródeł 

konwencjonalnych wyemitowały w 2011 roku łącznie 

3,5  mln   ton CO2, przy czym największy, bo 90%, udział 

w  tej emisji miała ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. 
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Grupa ENERGA jest świadoma swojego wpływu na śro-

dowisko, dlatego podejmuje szereg działań na rzecz jego 

zminimalizowania. Wśród inicjatyw służących redukcji 

emisji gazów cieplarnianych można wskazać zastępowanie 

węgla biomasą. Dzięki takiemu postępowaniu w ciągu 

jednego roku ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zredu-

kowała emisję gazów cieplarnianych o 402 tys. ton CO2.

Poprawa jakości działania sieci dystrybucyjnej to mniejsze 

straty energii i mniej CO2 wyemitowanego do atmosfery.

Udział spółek wytwarzających energię ze źródeł konwencjonalnych 
w emisji bezpośredniej gazów cieplarnianych (w przeliczeniu na tony CO2) 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w podziale na spółki 
wytwarzające energię ze źródeł konwencjonalnych 

Redukcja gazów cieplarnianych o 402 tysiące ton 

CO2 dzięki zastąpieniu węgla biomasą.

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza

Działalność spółek Grupy wytwarzających energię ze  źródeł 

konwencjonalnych spowodowała w 2011 roku łącznie 

emisję 23 tys. ton zanieczyszczeń do powietrza, z czego 

81% jest generowana przez ENERGA Elektrownie Ostro-

łęka   SA. Większość zanieczyszczeń stanowią związki 

siarki oraz tlenki azotu. 

81%ENERGA
Elektrownie Ostrołęka SA

17%ENERGA 
Kogeneracja Sp. z o.o. 

ENERGA 
Elektrociepłownia Kalisz SA 2%

90%ENERGA
Elektrownie Ostrołęka SA

8%ENERGA 
Kogeneracja Sp. z o.o. 

ENERGA 
Elektrociepłownia Kalisz SA 2%

Aby zminimalizować wpływ na środowisko naturalne, 

m.in. poprzez zmniejszenie liczby zanieczyszczeń, ENERGA 

Elektrownie Ostrołęka SA realizuje szereg projektów 

inwestycyjnych.
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Zrealizowane i planowane projekty inwestycyjne ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA związane z ograniczeniem wpływu na środowisko 

Inwestycje zrealizowane Efekt środowiskowy

1. Budowa instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Ostrołęka B 
– realizacja 2005–2007

Zmniejszenie stężenia SO2 w emitowanych spalinach z ok. 1 800 mg/Nm3 
do 250 mg/Nm3 oraz pyłu z 50 mg/Nm3 do poniżej 20 mg/Nm3

2. Modernizacje elektrofiltrów na blokach w Elektrowni Ostrołęka B
– realizacja 2008–2009

Zmniejszenie stężenia emitowanego 
o ok. 200 mg/Nm3 do poniżej 50mg/Nm3

3. Redukcja NOX w kotle OP-650 nr 1 w Elektrowni Ostrołęka B 
– realizacja 2009–2010

Zmniejszenie stężenia NOx w spalinach 
z poziomu 480 mg/Nm3 do 250 mg/ Nm3

4. Zwiększenie udziału spalanej biomasy

Współspalanie 
(do 12% biomasy w spalanym paliwie) – realizacja 2005–2006

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń:
• SO2 – 299,4 Mg/rok,
• pył – 19,0 Mg/rok,
• odpady paleniskowe – 2 939,3 Mg/rok.
Zmniejszenie emisji CO2 w ramach SHE o 47 125 Mg/rok

Budowa pozamłynowej instalacji podawania biomasy 
(do 30% biomasy w spalanym paliwie) – realizacja 2011

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń:
• SO2 – 790,0 Mg/rok,
• pył – 5 Mg/rok,
• odpady paleniskowe – 24 473,0 Mg/rok.
Zmniejszenie emisji CO2 w ramach SHE o 401 469 Mg/rok

5. Redukcja NOX w kotłach 1, 2, 3 e Elektrowni Ostrołęka B  
– realizacja 2013–2015 Planowane zmniejszenie stężenia NOX do poziomu poniżej 200 mg/Nm3

6.
Budowa źródła ciepła w Elektrowni Ostrołęka B 
– zastąpienie wyeksploatowanej i wysokoemisyjnej 
Elektrociepłowni Ostrołęka A – realizacja 2012–2014

Planowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń:
• SO2 – 2 331,0 Mg/rok,
• NOX – 280 Mg/rok,
• pył – 206,0 Mg/rok,
• CO2 – 164 504,0 Mg/rok,
• odpady paleniskowe – 12 525,0 Mg/rok.

* Więcej o inwestycjach w rozdziale Inwestycje ENERGA.

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko natu-

ralne jest możliwe dzięki zwiększaniu efektywności ener-

getycznej danej instalacji. Dlatego też spółki z Grupy 

ENERGA podejmują szereg działań w tym zakresie. 

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w 2011 r. rozpoczęła inwesty-

cję związaną z budową bloku biomasowego o  mocy 25  MWe, 

budowę instalacji współspalania biomasy i  budowę stacji 

uzdatniania wody. ENERGA OPEC Sp. z o.o. będzie w latach 

2012-2013 realizować jedenaście zadań ograniczających 

straty na sieciach ciepłowniczych w  Ostrołęce. 
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Pobór 
i	zużycie	wody

Energetyka konwencjonalna wiąże się również ze znaczą-

cym wykorzystaniem wody, m.in. do procesów techno-

logicznych. Biorąc pod uwagę kurczące się zasoby wody 

na świecie minimalizacja oddziaływania energetyki 

Łączna objętość wody pobranej z dowolnego 
źródła wody przez organizację oraz pośredników 
w tys. m3 (dotyczy spółek wytwarzających energię 
ze źródeł konwencjonalnych) [tys. m3]:

595 688

a) bezpośrednio przez organizację raportującą, 
     np. z własnych studni, w tym: 594 685

    – do celów chłodniczych 579 912

    – do celów innych niż chłodnicze 14 772

b) przez pośredników 
     (np. przedsiębiorstwa komunalne), w tym: 106

    – do celów chłodniczych 0

    – do celów innych niż chłodnicze 106

Łączna objętość pobranej wody z następujących 
źródeł (dotyczy tylko wody pobranej i zużytej 
bezpośrednio przez organizację) w tys. m3/rok 
(dotyczy spółek wytwarzających energię ze źródeł 
konwencjonalnych) [tys. m3/rok]::

595 017

Wody powierzchniowe, w tym wody z: 584 651

Rzek, w tym: 584 651

    – do celów chłodniczych 579 912

    – do celów innych niż chłodnicze 4 739

Wody podziemne, w tym: 366

    – do celów chłodniczych 0

    – do celów innych niż chłodnicze 366

na   zbiorniki wodne stanowi ważny wskaźnik dla ener-

getyki opartej o surowce konwencjonalne. Obecnie spółki 

z Grupy ENERGA nie prowadzą oczyszczania ani uzdat-

niania wody zrzucanej. ENERGA Elektrownie Ostrołęka 

SA wykorzystuje wodę w obiegach zamkniętych. 

Postępowanie 
z odpadami

Energetyka oparta na źródłach konwencjonalnych generuje 

istotne ilości odpadów. Łącznie w 2011 roku Grupa ENERGA 

wytworzyła ponad 386 002 Mg odpadów, z   czego 87% 

pochodziło z ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. Najwięk-

szą część odpadów stanowiły popiołożużle wytwarzane 

przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA i ENERGA Koge-

neracja Sp. z o.o. stanowiące 84% masy odpadów genero-

wanych przez Grupę. Dlatego też ważne jest poszukiwanie 

rozwiązań pozwalających na powtórne wykorzystanie 

popiołożużli. Możliwość powtórnego wykorzystania tych 

odpadów jest zależna od ich jakości. 

Potwierdzając jakość oferowanego produktu oraz w celu 

poszerzenia możliwości dostępu do odbiorców popiołożużli 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dokonała w 2008 roku 

wstępnej rejestracji w systemie REACH IT. Jest to system 

informatyczny umożliwiający  wszystkim zainteresowa-

nym stronom (Europejskiej Agencji Chemikaliów, Komisji 

Europejskiej, właściwym organom państw członkowskich 
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UE, przemysłowi, organizacjom pozarządowym i społe-

czeństwu) gromadzenie, wymianę, przedkładanie, oce-

nianie, przetwarzanie i przeglądanie informacji dotyczą-

cych substancji chemicznych w ramach rozporządzenia 

REACH (od Rejestracja, Autoryzacja, Ewaluacja i  Restrykcja 

Chemikaliów).

Zgodnie z rozporządzeniem, wszystkie substancje che-

miczne wytworzone lub importowane do UE muszą być 

zarejestrowane w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów 

(ECHA). Rejestracja ta wymaga przedstawienia informacji 

o   fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksyko-

logicznych własnościach substancji oraz o potencjal-

nym ryzyku z tym związanym. W związku z wymogami 

rozporządzenia REACH, rejestracja w REACH IT zapew-

niła Elektrowniom Ostrołęka SA większą swobodę przy 

wyborze odbiorców ubocznych produktów spalania (UPS) 

– np.   popiołożużli oraz lotnych popiołów, które mogą 

być wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, 

a  w  Polsce najczęściej –  do budowy dróg. 

W 2011 roku 256 770 ton (prawie 80%) popiołożużli 

wytworzonych przez spółki z Grupy ENERGA zostało 

sprzedanych i ponownie wykorzystanych w przemyśle 

budowlanym. ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. sprzedaje 

100% wytwarzanych popiołożużli.

Wśród odpadów generowanych przez Grupę ENERGA 

znajdują się także odpady niebezpieczne, których łączna 

masa w 2011 roku wyniosła 2 971 Mg.

Znaczne ilości generowanych odpadów sprawiają, że  kwe-

stia postępowania z nimi jest istotnym elementem zarzą-

dzania wpływem na środowisko przez spółki z Grupy 

ENERGA.

Ze względu na sposób składowania, największą masę 

odpadów wytworzonych w Grupie (z pominięciem popio-

łożużli) stanowią te wywożone na składowiska. 
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Metoda postępowania z odpadem 
(bez uwzględnienia popiołożużli)

Waga 
odpadów 

(w Mg) 
Komentarz 

Odzyskiwanie 10 256, 96 Głównie ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA. 
Odpady te podlegają procesowi odzysku metodami R1, R14 i R15 

Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo) 7 052,50 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

Składowanie na składowiskach odpadów 59 616,62 Z tego 99% ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

Przechowywanie na terenie zakładu 39,974 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA i ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 

Inne 28,45 Unieszkodliwianie (ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.) 

Metoda postępowania z odpadem
Całkowita waga 

odpadów 
(w Mg)

Komentarz 

Powtórne wykorzystanie 13,99 Tektura sprzedana do powtórnego wykorzystania 
(ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.) 

Recykling 46,41 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Inne 3,32
 Odpady segregowane przekazywane innym podmiotom, 

a następnie poddawane odpowiednio procesom recyklingu, odzysku, 
ponownego wykorzystania – zgodnie z ich właściwościami 

(ENERGA OPEC Sp. z o.o.)

W spółkach o charakterze usługowym racjonalna gospo-

darka odpadami oznacza segregację odpadów oraz ich 

powtórne wykorzystanie. Choć odpady z biur wydają 

się nie mieć znaczenia w porównaniu z całkowitą masą 

odpadów generowanych przez spółki, coraz więcej firm 

zwraca uwagę na ten aspekt swojej działalności.

Spółki usługowe Grupy ENERGA wytworzyły 

łącznie w raportowanym okresie 92 Mg odpadów. 

Około połowa z nich trafiła do odzysku. 
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Bioróżnorodność

Skala działalności Grupy ENERGA, a także przedmiot 

działania – zwłaszcza spółek wytwórczych – nie pozo-

stają bez wpływu na bioróżnorodność. Spółki, świadome 

swojej odpowiedzialności, analizują swoją aktywność pod 

kątem negatywnego wpływu na bioróżnorodność i starają 

się podejmować inicjatywy na rzecz jego minimalizacji.

Liczba obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, 
na terenie których funkcjonują obiekty należące do Grupy ENERGA 

Forma ochrony przyrody Liczba obszarów

Natura 2000 22

Parki Krajobrazowe lub ich otuliny 13

Rezerwaty przyrody 27

Obszary chronionego krajobrazu 3

Łącznie 65

Spółki Grupy ENERGA wytwarzające energię ze źródeł 

konwencjonalnych są świadome wpływu wywieranego 

na bioróżnorodność w sąsiedztwie obiektów:

• ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA poprzez swoją dzia-

łalność, w tym funkcjonowanie składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne „Łęg” oraz wprowa-

dzanie zanieczyszczeń do powietrza, zinwentaryzowała 

oddziaływanie na 7 gatunków ptaków i powierzchnię 

2,2 km2 obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnej Narwi. 

• ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA określiła swój 

pośredni wpływ na bioróżnorodność przez działalność 

dostawców (kopalnie węgla, których działalność wpływa 

bezpośrednio na bioróżnorodność). 

• ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. jest właścicielem skła-

dowiska odpadów paleniskowych w Jagodnie (gmina 

Elbląg) o powierzchni 11,82 ha. Składowisko znajduje 

się na terenie obszarów Natura 2000: 

1. Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk), 

2.  Zalew Wiślany (Specjalny Obszar Ochrony Ptaków) 

oraz na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny 

Elbląskiej. W sąsiedztwie składowiska znajduje się 

rezerwat ptactwa Zatoka Elbląska. Choć składowisko 

powstało w 1961 roku, dotychczas nie zauważono 

żadnego negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Potwierdziły to  wyniki monitoringu wód powierzch-

niowych i podziemnych w rejonie składowiska pro-

wadzonego od  1992  roku. 
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1.4.2 
SYSTEM EKOZARZĄDZANIA 
I AUDYTU EMAS

Grupa ENERGA przygotowuje się do zarządzania w zgo-

dzie z System Ekozarządzania i Audytu EMAS, już teraz 

analizując swoje działania w odniesieniu do wskaźników 

Systemu. EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) 

to instrument wprowadzony przez Unię Europejską roz-

porządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 

z  kwietnia 1995 roku, mający na celu zachęcenie różnych 

organizacji do ciągłego doskonalenia działalności środo-

wiskowej. Przystąpienie przez spółkę do EMAS oznacza, 

że ma ona ambicje wychodzenia poza zakres minimalnej 

zgodności z przepisami i zamierza stale zwiększać efek-

tywność swojej działalności środowiskowej. Niektóre 

z  wymagań systemu Grupa ENERGA spełnia już dziś. 

„EMAS jest rodzajem znaku firmowego określającego 

dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym 

założeniem systemu (…) jest dostrzeżenie i wyróż-

nienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą 

poza zakres podstawowych wymogów określonych 

przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiąga-

nia jak najlepszych wyników prowadzonych działań 

prośrodowiskowych. Tak więc przystąpienie do sys-

temu EMAS stanowi wejście do elitarnego klubu tych 

organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na 

równi z innymi elementami prowadzonej działalności 

oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji 

swojego oddziaływania na środowisko”.

Źródło: www.mos.gov.pl
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Konsekwencje przystąpienia do EMAS 

OBOWIĄZKI PROFITY

Każda organizacja, 
która chce zarejestrować się 
w systemie EMAS, 
musi wdrożyć system 
zarządzania środowiskowego 
zgodnie z normą ISO 14001, 
opublikować deklarację 
środowiskową zweryfikowaną 
przez niezależnego, 
akredytowanego weryfikatora 
środowiskowego oraz aktywnie
włączyć pracowników w proces 
zarządzania środowiskowego 
i postępować zgodnie 
z prawem.

Przedsiębiorstwa zarejestrowane 
w systemie są postrzegane 
w Europie i na całym świecie
jako efektywne i przejrzyste. 
Rejestracja w EMAS oznacza, 
że organizacja posiada sprawny 
system zarządzania środowis-
kowego, który znacząco 
przyczynia się do obniżenia 
kosztów działalności. 
EMAS jednak, to nie tylko 
ograniczenie negatywnego
oddziaływania na środowisko 
– to również sprawne 
zarządzanie ryzykiem, 
a więc redukcja ryzyka 
wystąpienia awarii oraz 
wypadków i zminimalizowanie 
ich ewentualnych skutków.

Wdrażanie systemu zarządzania zgodnego z EMAS,  

to   –   z   jednej strony – ważny cel dla nas samych, 

gdyż pozwoli potwierdzić, że zarządzanie środowi

skowe w  Grupie ENERGA spełnia europejskie standardy. 

Z drugiej strony, wierzymy, że skuteczne zarządzanie 

środowiskowe przekłada się na efektywność środowi

skową, rozumianą jako zapewnienie zgodności prawnej, 

minimalizację wpływów na środowisko i efekt ekono

miczny, co przyczyni się do utrzymania pozycji Grupy 

ENERGA jako lidera w zakresie przyjaznej środowisku 

energetyki odnawialnej. EMAS jest systemem złożonym, 

a jego wdrożenie wymaga wiele wysiłku całej organizacji. 

Mamy jednak świadomość, że jest to kolejny krok, który 

powinna zrobić Grupa ENERGA, potwierdzając znaczenie 

kwestii środowiskowych dla naszej organizacji.

Jacek Szubstarski

Dyrektor Biura Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju 

ENERGA SA



1.4. ŚRODOWISKO RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU GRUPY ENERGA 2011

76

Wskaźniki EMAS dla spółek z Grupy ENERGA

Wskaźnik Jednostka A: Roczny wpływ w obszarze R=A/B1 

Efektywność energetyczna 

Zużycie energii na potrzeby własne GJ 607 626 3 353

Woda   

Zużycie wody (ze źródeł własnych i innych) m3 609 079 606 3 361 422

Zużycie wody podziemnej m3 370 587 2 045

Zużycie wody powierzchniowej2 m3 597 934 244 3 299 912

Paliwa   

Węgiel kamienny Mg 1 724 739 9 519

Olej opałowy Mg 2 638 15

Biomasa Mg 249 832 1 379

Bioróżnorodność   

Tereny zabudowane m2 4 314 136 23 809

Emisje:   

CO2 Mg 3 536 9883 19 520

SO2 Mg 11 633 64

NOX Mg 6 308 35

PM Mg 629 3

Lotne związki organiczne Mg 1 144 6

HCl Mg 411 2

Odpady   

Popiołożużle Mg 324 305 1 790

Inne niż niebezpieczne Mg 58 806 325

Niebezpieczne Mg 2 972 16

1) B: roczny wynik organizacji = 181,197 mln EUR.
2) Z wyłączeniem wody wykorzystywanej przez ENERGA HYDRO Sp. z o.o. do przepływu przez turbiny – w celu produkcji energii elektrycznej (woda zwolniona z opłat,
     woda oddawana do rzeki).
3) Emisja CO2 ze źródeł wytwórczych (ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA i ENERGA Kogeneracja Sp.z o.o.

(Wskaźniki EMAS zostały obliczone dla rocznego wpływu w poszczególnych obszarach 11 spółek ujętych w raporcie oraz dla rocznego wyniku finansowego całej Grupy
ENERGA ujętego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2011).
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr  1221/2009 z 25 listopada 2009, w sprawie dobrowolnego 

udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu 

we Wspólnocie (EMAS) to aktualizacja pierwszej regulacji 

z 1993 roku. Rozporządzenie zawiera w sobie wszystkie 

zalecenia normy ISO 14001, a ponadto wymaga od orga-

nizacji większej transparentności (publiczna deklaracja 

środowiskowa), zapewnienia i wykazania pełnej zgod-

ności prawnej oraz doskonalenia efektów działalności 

środowiskowej i zaangażowania pracowników.

1.4.3
PRODUKTY 
I INFRASTRUKTURA

Grupa ENERGA podejmuje wiele inicjatyw mających na  celu 

upowszechnienie w Polsce rozwiązań ograniczających  

zużycia energii. Jednym z nich jest Smart Grid. To inteli-

gentne sieci elektroenergetyczne, umożliwiające wszystkim 

uczestnikom  rynku energii komunikację mająca na celu 

zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, zwiększenie 

efektywności oraz dostarczanie usług energetycznych 

z  zapewnieniem obniżenia kosztów. 

Jednym z krajowych liderów w zakresie wdrażania sieci 

inteligentnych obejmujących automatyzację urządzeń, 

informatyzację obszarów związanych z zarządzaniem 

siecią oraz zdalnym opomiarowaniem jest ENERGA-

-OPERATOR  SA. Na początku 2012 roku spółka podjęła 

starania o przyjęcie do europejskiego stowarzyszenia EDSO 

for Smart Grids, które razem z Komisją Europejską buduje 

nowe standardy rozwoju i zarządzania oraz uczestniczy w 

tworzeniu regulacji prawnych dotyczących inteligentnych 

sieci dystrybucyjnych. 
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W obszarze wdrażania technologii inteligentnego opomia-

rowania (AMI) ENERGA-OPERATOR SA już teraz należy 

do czołówki europejskiej. Z liczników zdalnego odczytu tej 

spółki korzystają już wszyscy  klienci tzw. dużego odbioru. 

W 2012 r. liczniki takie zainstalowane zostaną również 

w  ponad 100 tysiącach gospodarstw domowych. Łącznie 

do 2015 roku ENERGA-OPERATOR SA chce zainwesto-

wać około 6 mld zł w prace modernizacyjne sieci i stacji 

elektroenergetycznych, w tym m.in. w systemy budowy 

i rozwoju elementów sieci inteligentnych. ENERGA chce 

być pierwszą w Polsce grupą energetyczną, która wdroży 

takie rozwiązania na skalę masową. 

w dostawach energii, ale również umożliwią przyłączenie 

do sieci małych wytwórców energii, takich jak np. przy-

domowe wiatraki, a w przyszłości także stacji ładowania 

samochodów elektrycznych.  

Wyrazem troski o środowisko naturalne jest także linia 

produktowa i usługowa Smart Eco. Jest to pełna gama 

produktów pomagających zmniejszyć zużycie energii 

w  przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych, 

zoptymalizować jej wykorzystanie, a nawet samemu ją 

produkować. Wyznacznikami wszystkich działań prowa-

dzonych w ramach Smart Eco są trzy zasady: efektywność, 

ekonomia i ekologia. W skład linii Smart Eco wprowadzonej 

do sprzedaży w 2010 roku wchodzą rozwiązania dedyko-

wane klientom indywidualnym oraz liczne rozwiązania 

dla firm. 

Linia Smart Eco dedykowana klientom indywidualnym 

została zebrana w pakiecie Energetyczny Dom. Usługi 

i produkty wchodzące w skład tego pakietu pozwalają 

klientom stworzyć w ich domach ekologiczne mikro-

elektrownie z wykorzystaniem przydomowych źródeł 

odnawialnych: pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz 

turbin wiatrowych. Klienci, którzy zdecydują się na insta-

lację zielonych mikroelektrowni we własnych domach, 

Pierwsze efekty tego planu widoczne są na Półwyspie 

Helskim, gdzie spółka wdraża nowoczesny system zdalnego 

odczytu liczników energii elektrycznej. Projekt Inteligentny 

Półwysep to powiązanie zdalnego odczytu, automatycz-

nego zarządzania siecią oraz innych działań technicznych, 

które przyniosą nie tylko radykalne obniżenie liczby przerw 
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otrzymują możliwość odsprzedaży energii elektrycznej 

do sieci elektroenergetycznej oraz możliwość pozyskania 

przychodów z zielonych certyfikatów. Produkty i usługi 

wchodzące w skład pakietu to: kolektory słoneczne słu-

żące m.in. do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, na 

które GK ENERGA pomaga uzyskać dofinansowanie z pro-

gramu dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki Wodnej, pompy ciepła pozwalające ogrzać 

oraz ochłodzić dom, a przy okazji zredukować wydatki, 

a  także usługi rozliczenia rzeczywiste i rozliczenia prepaid 

pozwalające na samodzielne rozliczanie zużywanej energii 

w oparciu o stany licznika  i samodzielne decydowanie 

o terminie płatności oraz zapłatę za energię elektryczną, 

która zostanie zużyta w przyszłości. 

Na pakiet usług Smart Eco stworzony z myślą o firmach 

składają się m.in.: Paczka energii, Taniej z Energą, Kom-

pensacja mocy biernej oraz Smart Fit. Usługi te pozwalają 

firmom ograniczyć wydatki na energię (także bierną – 

dzięki użyciu baterii kondensatorów), otrzymać atrakcyjne 

rabaty za przedłużenie umowy, dopasować wysokość 

opłaty elektrycznej i handlowej oraz otrzymać gwarancję 

ceny na cały rok. 

Inwestycje w infrastrukturę 
realizowane przez 
ENERGA-OPERATOR	SA

W 2011 roku ENERGA-OPERATOR SA przeznaczyła 

na  inwestycje 1,243 mld zł. Dzięki tym środkom w rapor-

towanym okresie wybudowała i zmodernizowała ponad 

2 700  km odcinków linii wszystkich napięć razem z przy-

łączami. 

Łącznie spółka zrealizowała 17 900 umów o przyłączenie 

do sieci. W 2011 roku ENERGA-OPERATOR SA stworzyła 

5 Głównych Punktów Zasilania. Jednym z nich była stacja 

wraz z liniami doprowadzającymi energię elektryczną 

do gdańskiej Areny, co stanowiło etap przygotowań 

do   Mistrzostw Europy Euro 2012. Dzięki inwestycjom 

spółki, straty energii w 2011 roku zostały ograniczone 

o  124 MWh, czyli o 5%, (więcej o inwestycjach ENERGA-

-OPERATOR SA w rozdziale Inwestycje ENERGA).



1.4. ŚRODOWISKO RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU GRUPY ENERGA 2011

80

1.4.4 
ENERGA 
dla przyrody* 

Grupa ENERGA podejmuje wiele działań na rzecz ochrony 

przyrody. Niektóre z nich mają zasięg ogólnopolski, inne 

–  lokalny i obejmują zarówno projekty edukacyjne, jak też 

konkretne działania wpływające pozytywnie na przyrodę.

Inicjatywą Grupy o zasięgu globalnym i pozytywnym 

wpływie nie tylko na środowisko jest akcja Energetyczni 

Obrączkarze. Pierwszy tego typu w Polsce i Europie pro-

jekt to wspólna inicjatywa Grupy ENERGA oraz Pol-

skiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „proNatura”. 

Projekt polega na szkoleniu pracowników Grupy przez 

pracowników Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu 

Zoologii Polskiej Akademii Nauk (MiIZ PAN). Pracownicy 

po  przeszkoleniu i uzyskaniu uprawnień obrączkarskich 

oraz we   współpracy z przyrodnikami ze stowarzyszenia 

proNatura zakładają ptakom obrączki. Obrączkowanie 

bocianów białych ułatwia identyfikację poszczegól-

nych osobników i  pozwala śledzić ich losy po opuszcze-

niu gniazd, na trasach wędrówek w  Europie i w Afryce. 

Do  2011  roku udało się oznaczyć ponad 4 tys. ptaków.

W zainicjowanej przez Grupę ENERGA akcji niesienia 

pomocy i ochrony życia bociana białego Dbaj o bociany 

może wziąć udział każdy poprzez strony internetowe dba-

jobociany.pl oraz bocianopedia.pl, które spółka oddała do 

dyspozycji internautów. Każdy odwiedzający stronę może 

na niej stworzyć własnego bociana. Za każde 1000 bocia-

nów Grupa stawia dodatkowo 1 platformę pod bocianie 

gniazda. W ciągu ostatnich lat ENERGA zamontowała 

* ENERGA dla Przyrody jest częścią programu ENERGA dla Ciebie.
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ponad 7,6 tys. platform pod bocianie gniazda. Na konstru-

kcjach zainstalowanych na terenie działania spółki gniaz-

duje co  najmniej 15 tys. (około 14 proc.) przylatujących 

do  Polski bocianów.

ENERGA	dla	bociana	białego	do	roku	2011	w	liczbach:

• 4 tys. zaobrączkowanych piskląt bociana białego,

• 7,5 tys. platform pod bocianie gniazda na słupach 

energetycznych, 

• 16 tys. internautów bierze udział w akcji Grupy, 

dzięki której powstają nowe platformy pod bocianie 

gniazda.

nurogęsi i  gągoła na Wyspie Sobieszewskiej, zabezpiecze-

nie przed erozją i rozmyciem wyspy na Nysie Kłodzkiej, 

gdzie swoje lęgowiska ma wiele cennych gatunków pta-

ków, zabezpieczenie zimowisk nietoperzy w Uniemyślu 

oraz zachowanie lęgowisk ptaków w dolinie Wisły. Dzięki 

Funduszowi dla przyrody udało się również zachować 

stanowiska wierzby lapońskiej – jednej z najrzadszych 

roślin naczyniowych w  Polsce – oraz populację brzozy 

niskiej w Dolinie Czyżówki. Każdego roku z inicjatywy 

spółki zarybiane są także rzeki, na których znajdują się 

należące do Grupy elektrownie. 

Przykładem działań o zasięgu lokalnym jest inicjatywa 

Fundusz dla przyrody podjęta przez Grupę wspólnie z  Pol-

skim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „proNatura”. 

W   ramach konkursu grantowego Grupie ENERGA prze-

kazuje przyrodnikom fundusze na ochronę wybranych 

gatunków zwierząt i roślin. W 2 edycjach projektu środki 

zostały przeznaczone m.in. na odbudowę lokalnej populacji 
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* Projekty realizowane w latach 2009–2010..

Gatunki, które wsparł Fundusz dla przyrody:

•	 Nietoperze 

 – grupa zwierząt, którym w ramach projektu „Poprawa warunków siedliskowych w zimowisku nietoperzy w bunkrze 

   w Trzaskowie” pomaga PTOP Salamandra.

•	 Wierzba	lapońska 

 – gatunek, któremu w ramach projektu „Ochrona czynna zagrożonych stanowisk wierzby lapońskiej Salix 

    lapponum L. w województwie podlaskim” pomaga Towarzystwo Ochrony Siedlisk Pro Habitat.

•	 Gągoł 

 – gatunek, któremu w ramach projektu „Nurogęsi i Gągoły wracają na Wyspę Sobieszewską” pomaga 

   Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING.

•	 Nurogęś 

 – gatunek, któremu w ramach projektu „Nurogęsi i Gągoły wracają na Wyspę Sobieszewską” pomaga 

   Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING. 

•	 Mewa	Śmieszka	

 – gatunek, któremu w ramach projektu „Wyspy Nysy Kłodzkiej” pomaga Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody. 

•	 Zalotka	większa 

 – gatunek, któremu w ramach projektu „Czynna ochrona zalotki większej (Leucorrhinia pectoralis) na torfowisku  

     w Lekomanie (Gm. Zagnańsk)” pomaga Stowarzyszenie Ochrony Sów. 

•	 Szachownica	kostkowata 

 – gatunek, któremu w ramach projektu „Szachownicę kostkowatą ratują ludzie i kosy mechaniczne” pomaga 

    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia.
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Nie włączaj za dnia sz�cznego
oświetlenia, korzy�aj z na�ralnego.
Odsłaniaj okna, dbaj o ich czy�ość,
brudne mogą pochłaniać aż 30% światła.

Jeśli możesz zamawiaj 
elektroniczne wersje rachunków 
i rezygnuj z wydruków.

Po zakończeniu ładowania zawsze
wyjmuj ładowarkę z kontak�.
Nawet gdy nie je� do niej podłączone 
żadne urządzenie, ładowarka pobiera prąd.
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SPRAWNE ZARZĄDZANIE 

ZŁOŻONĄ GRUPĄ KAPITAŁOWĄ TAKĄ, 

JAKĄ TWORZY ENERGA SA 

I SPÓŁKI ZALEŻNE, WYMAGA 

EFEKTYWNYCH PROCESÓW 

ORAZ ZAANGAŻOWANIA I WSPÓŁPRACY.  

Z TEGO POWODU GRUPA 

Z JEDNEJ STRONY ROZWIJA 

SWOJE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, 

Z DRUGIEJ ZAŚ OPIERA 

SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TAKICH 

WARTOŚCIACH, JAK TRANSPARENTNOŚĆ, 

UCZCIWOŚĆ W DZIAŁANIU, 

WSPÓŁDZIAŁANIE I WSPIERANIE SIĘ 

WSZYSTKICH PODMIOTÓW GRUPY. 

Efektywność zarządzania Grupą odzwierciedla coroczna 

poprawa jej wyników finansowych, które w raportowa-

nym okresie okazały się najlepsze w historii. Inwestycje 

i innowacje oraz zarządzanie w oparciu o wymienione 

wyżej wartości pomagają budować stabilną grupę kapi-

tałową. Ta strategia przynosi pożądane rezultaty, czego 

odzwierciedleniem są, oprócz wyników finansowych, liczne 

wyróżnienia Grupy w rozmaitych konkursach, a także 

wysokie pozycje Grupy ENERGA w rankingach. 

1.5.1 
SPRAWNA 
ORGANIZACJA

Efektywność zarządzania w Grupie ENERGA osiągana jest 

m.in. poprzez wprowadzenie wielu systemów i procesów 

usprawniających zarządzanie organizacją. W Grupie został 

wdrożony system zarządzania ryzykiem, a obecnie przy-

gotowuje się ona do zarządzania w zgodzie z systemem 

EMAS. Odrębne systemy zarządzania (m.in. normy ISO) 

posiadają także poszczególne spółki w Grupie.
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System 
zarządzania ryzykiem

Grupa ENERGA jako jedna z pierwszych grup energety-

cznych w Polsce wdrożyła System Zarządzania Ryzykiem. 

System ten, oparty o metodykę COSO II, umożliwia oddolne 

identyfikowanie potencjalnych zdarzeń mogących wywrzeć 

wpływ na aktywa Grupy, utrzymywanie ryzyka w usta-

lonych granicach oraz wykorzystywanie pojawiających 

się szans rozwoju. W 2011 roku ENERGA  SA wdrożyła – 

w  powiązaniu z systemem zarządzania ryzykiem – system 

procesowego zarządzania Grupą. Przy planowaniu ope-

racyjnym wykorzystuje opracowany przez siebie i  przy-

jęty dokument „Polityka zarządzania ryzykiem w  Grupie 

ENERGA”, zgodnie z którym analizowane są ryzyka, także 

operacyjne. 

W ramach systemu zostały zdefiniowane kluczowe ryzyka 

dla Grupy oraz wskazane jednostki odpowiedzialne 

za   zarządzanie nimi. Wypracowano także odpowiednie 

narzędzia umożliwiające sprawne zarządzanie ryzykiem. 

Rejestr ryzyk jest cyklicznie weryfikowany przez odpo-

wiednie jednostki.

System został już wdrożony w kilku spółkach Grupy, 

m.in.  w ENERGA SA, ENERGA-OBRÓT SA, ENERGA Obsługa 

i Sprzedaż Sp. z o.o., ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

i ENERGA-OPERATOR SA, w których powstały także 

odpowiednie dokumenty i procedury regulujące kwestie 

zarządzania ryzykiem (w ENERGA-OBRÓT SA jest to  Księga 

zasad zarządzania ryzykiem w obszarze głównej dzia-

łalności ENERGA-OBRÓT SA). Obecnie jest on wdrażany 

w  kolejnych podmiotach.

Także w tych firmach Grupy, które nie posiadają jeszcze 

formalnie wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem, 

podejmowane są działania, których celem jest minimaliza-

cja prawdopodobieństwa materializacji ryzyk. W większo-

ści spółek stosowana jest zasada ostrożności i tworzone 

są rejestry ryzyk dla poszczególnych projektów. Ryzyka 

projektowe analizowane są w procesie inicjacji projektu, 

przed rozpoczęciem procesu realizacji oraz aktualizowane 

w trakcie. 

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem w Grupie jest też 

jednym z narzędzi wspierających identyfikację i zarzą-

dzanie kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi oraz 

społecznymi. Ryzyka środowiskowe i społeczne są ujęte 

w rejestrze ryzyk dla Grupy ENERGA.

Aby sprawnie wdrażać system zarządzania ryzykiem, 

w  części spółek utworzono zespoły odpowiedzialne za  ten 

obszar. 
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Zarządzanie	w	zgodzie	
z normami ISO

Jakość procesów zarządzania jest niezwykle istotna dla 

Grupy ENERGA. Aby potwierdzić, że poszczególne spółki 

w Grupie są zarządzane zgodnie z najwyższymi między-

narodowymi standardami, wdrażane są odpowiednie 

systemy, a spółki posiadają certyfikaty potwierdzające 

ich stosowanie. Kilka spółek z Grupy ENERGA posiada 

certyfikaty ISO dotyczące zarządzania jakością oraz zarzą-

dzania środowiskowego. 

Już w listopadzie 2005 roku ENERGA OPEC Sp. z o.o. wdro-

żyła System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz 

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004. 

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się podczas 

obchodów 30-lecia ciepłownictwa w Ostrołęce. System 

jest wciąż utrzymywany i doskonalony, o czym świadczą 

pozytywne wyniki kolejnych audytów zewnętrznych.

Jeszcze wcześniej, w grudniu 2002 roku, certyfikat TUV 

za  wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jako-

ścią i Środowiskiem zgodnego z normami ISO  9001:2000 

oraz ISO 14001 uzyskała ENERGA Elektrownie  Słupsk Sp. z o.o. 

(obecnie część ENERGA HYDRO Sp. z o.o.).

ENERGA WIND Sp. z o.o. po zmianie nazwy z ENERGA 

Elektrownie Słupsk Sp. z o.o. posiada System Zarządzania 

Jakością i Środowiskiem zgodny z normami ISO 9001:2000 

od 2002 roku – w marcu 2012 przeprowadzono audyt odna-

wiający, przedłużający ważność certyfikatu do 2013 roku.

System zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 

9001, ISO 14001, PN-N-18001 posiada również ENERGA 

Elektrociepłownia Kalisz SA.

1.5.2 
ZARZĄDZANIE 
WIEDZĄ

Grupa ENERGA wierzy, że sukces budowany jest na wie-

dzy. Dlatego prowadzi działania edukacyjne oraz stwarza 

przestrzeń do dzielenia się wiedzą zarówno wewnątrz 

organizacji, jak i wśród interesariuszy zewnętrznych.

W celu ułatwienia procesu wymiany informacji pomiędzy 

pracownikami oraz spółkami Grupy ENERGA powstała 

Baza Wiedzy – elektroniczna platforma zbiorcza doku-

mentów formalno-prawnych, handlowych, finansowych, 

technicznych itp. poukładanych chronologicznie i tema-

tycznie w podziale na poszczególne spółki Grupy, dostępna 

poprzez Intranet. Narzędzie zostało stworzone dla kadry 

zarządzającej oraz pracowników Grupy ENERGA wykorzy-

stujących w swojej pracy dokumenty korporacyjne oraz 

dla potencjalnych inwestorów w procesie prywatyzacji. 
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Potrzeba stworzenia miejsca na przechowywanie najwa-

żniejszych informacji oraz dokumentów Grupy wynika 

nie tylko z  liczby informacji generowanych każdego dnia, 

ale  również z: 

• konieczności ustrukturyzowania informacji kierowanych 

na potrzeby zarządcze ze spółek do różnych komórek 

organizacyjnych ENERGA SA,

• konieczności szybkiego dostępu do informacji w związku 

z różnymi potrzebami biznesowymi Grupy, 

• potrzeby usprawnienia procesów przepływu informacji 

w ramach poszczególnych przedsiębiorstw i w całej 

Grupie.

System został zbudowany na platformie elektronicznej 

FILE NET i wykorzystuje funkcjonalności tego narzędzia 

w zakresie automatycznego: wprowadzania dokumentu 

do systemu, akceptowania przed publikowaniem, moni-

torowania zasilania oraz pełnotekstowego wyszukiwania 

(funkcja OCR). 

W pierwszej kolejności rozwiązanie wdrożono dla 16 pod-

miotów w Grupie ENERGA. Do końca 2012 roku system 

będzie obejmował wszystkie spółki i zostanie udostęp-

niony kilku tysiącom osób. Każdy z użytkowników posiada 

w systemie określoną rolę – począwszy od koordynatorów 

wprowadzających dokumenty do Bazy Wiedzy, poprzez 

właścicieli biznesowych akceptujących dokumenty pod 

względem merytorycznym, kończąc na czytelnikach.

Nad funkcjonowaniem i rozwojem Bazy Wiedzy czuwa 

Zespół ds. Bazy Wiedzy i Dokumentacji Korporacyjnej. 

Dla bezpieczeństwa pracowników oraz ze względów for-

malnych podpisano Porozumienie o współpracy w Grupie 

ENERGA, w którym wszystkie spółki przyjęły zasady 

i  sposób zasilania Bazy Wiedzy. 

Konstrukcja systemu umożliwia realizację strategii Grupy 

wraz ze wszystkimi jej celami, priorytetami, harmonogra-

mami i sposobami działania. Optymalizuje relacje pomię-

dzy pracownikami Grupy i usprawnia przepływ informacji 

w tak olbrzymiej strukturze. Jednocześnie system Baza 

Wiedzy wspiera inicjatywy i pomysły związane z rozwojem 

Grupy poprzez tworzenie indywidualnych Repozytoriów 

danych przedsięwzięć.

Zarządzanie wiedzą w Grupie ENERGA nie jest projektem 

ograniczonym czasowo. Koncepcja ta stała się procesem, 

który wyzwala zmiany w funkcjonowaniu organizacji. 

Oznaczają one ciągłe dążenie do doskonałości oparte 

na  uczeniu się nowych wartości, wzorów działania, pozys ki-

waniu nowych kompetencji oraz na kreatywnym myśleniu.

W ramach dzielenia się wiedzą z interesariuszami zew-

nętrznymi Grupa uruchomiła specjalny wortal, będący

platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla   osób 

zainteresowanych energooszczędnym budowni ctwem 

oraz   przedstawicieli dostawców energooszczędnych 



1.5 ENERGA RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU GRUPY ENERGA 2011

90

produktów i usług budowlanych, oświetleniowych, grzew-

czych i sprzętu AGD. Pod adresem www.ekooszczedni.pl 

znajduje się bogata baza wiedzy zawierająca ponad 400 

artykułów oraz 30 filmów z poradami na ten temat. Baza 

stanowi przegląd wiedzy eksperckiej oraz praktycznych 

porad na temat dostępnych technologii i rozwiązań budow-

nictwa pasywnego i jest systematycznie rozbudowywana. 

Zawiera porady i wskazówki, jak budować energooszczęd-

nie oraz jak mieszkać ekonomicznie i  w  zgodzie z naturą. 

Użytkownicy portalu dowiadują się, że dzięki zastosowaniu 

solarów, pomp ciepła i przydomowych wiatraków mogą 

produkować we własnych domach ciepło oraz zielony prąd, 

którego nadmiar w przyszłości będą mogli odsprzedawać 

m.in. Grupie ENERGA.

1.5.3 
TRANSPARENTNOŚĆ 

Jednym z kluczowych oczekiwań interesariuszy wobec 

Grupy ENERGA jest transparentność działań Grupy i jej 

poszczególnych spółek. Dlatego też Grupa ENERGA pro-

wadzi swój serwis korporacyjny, w którym publikowane 

są informacje najważniejsze dla udziałowców: dotyczące 

wyników finansowych grupy (publikowane wg wytycznych 

MSSF UE), strategii Grupy oraz prowadzonych inwes tycji. 

Swoje strony internetowe posiada także większość spółek. 

Zawierają one niezbędne informacje dotyczące danej 

organizacji, w tym profilu działalności i władz spółki. 

Aby zapewnić dostępność informacji dotyczących 

Grupy wszystkim zainteresowanym, serwis internetowy 

www.grupaENERGA.pl został dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi dyrektywy 

eEurope 2002. Z kolei serwis www.ENERGA.pl został 

dostosowany do wymagań osób niepełnosprawnych 

poprzez zapewnienie zgodności z międzynarodowymi 

standardami dostępności dla użytkowników niepełno-

sprawnych: WAI (wydany przez organizację W3C) oraz 

Section 508 (obowiązujący w USA). 

1.5.4 
INWESTYCJE

W ostatnich kilku latach Grupa ENERGA przeszła zna-

czącą transformację, w tym także zmieniła podejście 

do  inwestycji. Podczas gdy jeszcze w latach 2007 i 2008 

wydatki inwestycyjne miały charakter prawie wyłącznie 

odtworzeniowy, dziś skierowane są na najbardziej innowa-

cyjne i przyjazne środowisku technologie. Aby realizować 

projekty inwestycyjne mające na celu budowę nowych 

źródeł wytwarzania energii, w Grupie została powołana 

spółka ENERGA Invest.
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Grupa ENERGA stawia na nowoczesne, czyste i unikalne 

rozwiązania w generacji, dystrybucji oraz sprzedaży 

energii. Nawet w trudnych, pełnych wyzwań czasach, 

ENERGA nie rezygnuje z działań poprawiających efek

tywność energetyczną i zapewniających wzrost wartości 

grupy. Inwestycje w sieci przesyłowe, modernizację i 

optymalizację źródeł wytwórczych oraz nowoczesne, 

przyjazne rozwiązania sprzedaży energii pozwalają 

myśleć o przyszłości z optymizmem. 

Przed Grupą ENERGA stoją wielkie wyzwania. Rozpoczęte 

inwestycje w nowe moce wytwórcze (gazowe i OZE), 

dalsza modernizacja sieci przesyłowych oraz umocnienie 

pozycji na liberalizującym się rynku sprzedaży energii 

niosą ze sobą nowe wyzwania i możliwości. Już dzisiaj 

ENERGA udowadnia, że połączenie aspiracji pracowni

ków z nowoczesnymi technologiami i poszanowaniem 

środowiska przyrodniczego daje pozytywną jakość na 

polskim rynku energii. 

Marcin Szpak

Dyrektor Centrum Inwestycji 

ENERGA SA

Do końca 2020 roku wartość inwestycji Grupy ENERGA 

ma  przekroczyć 25 mld zł, z czego ponad 12 mld zł pochłonie 

budowa instalacji do wytwarzania energii, wykorzystu-

jących źródła zarówno konwencjonalne, o niskoemisyjnych 

parametrach, jak i odnawialne. Łączna moc planowanych 

obiektów to ok. 1700 MWe.

Jedną z najważniejszych inwestycji zapowiadanych przez 

Grupę ENERGA  jest budowa źródeł wytwórczych zasila-

nych gazem ziemnym. 

Pierwszym z projektów jest elektrownia gazowo-parowa 

w Grudziądzu. Będzie to jedna z największych tego typu 

inwestycji w Polsce – obiekt o mocy ok. 500 MWe będzie 

produkował rocznie ok. 3,2 tys. GWh energii, co oznacza 

sprawność netto na poziomie ponad 57% rocznie oraz 

możliwość zasilenia ok. 1 mln gospodarstw domowych. 

Roczne zużycie gazu potrzebnego do wyprodukowania 

takiej ilości energii szacowane jest na ok. 0,7 mld Nm3. 
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Dodatkowo, nowoczesne rozwiązania technologiczne 

mają sprawić, że emisja dwutlenku węgla dla tego obiektu 

będzie niższa o 40% w porównaniu z jednostką węglową 

o takiej samej mocy i skali produkcji. Budowa obiektu 

rozpocznie się w 2014 roku i potrwa 3 lata. 

Elektrownia w Grudziądzu

• 3,2 mln MWh energii rocznie.

• Możliwość zasilenia 1 mln gospodarstw domowych.

• Emisja CO2 niższa o 40% niż w jednostce węglowej 

o  takiej samej mocy i produkcji.

Drugim projektem jest budowa elektrowni gazowo-paro-

wej w Gdańsku. Będzie ona zasilana gazem ziemnym, a jej 

zakładana moc ma wynosić ok. 500 MW, w zależności od 

doboru turbiny. Obiekt ma wytwarzać rocznie ok. 3,2 TWh. 

Elektrownia Gdańsk 

• 3,2 mln MWh energii rocznie.

• Możliwość zasilenia 1 mln gospodarstw domowych.

• Emisja CO2 niższa o 40% niż w jednostce węglowej 

o  takiej samej mocy i produkcji.

Równie istotne są inwestycje związane z zapewnieniem 

niezawodnej pracy Elektrowni B należącej do spółki 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. Spółka realizuje dwie 

inwestycje zwiększające efektywność przemiany energii 

i zwiększenie udziału odnawialnych paliw:

• pozamłynowa instalacja podawania biomasy do kotłów 

Elektrowni B,

• budowa źródła ciepła dla miasta Ostrołęka.

Celem pierwszej inwestycji – budowy pozamłynowej 

instalacji podawania biomasy leśnej i agro do kotłów 

Elektrowni B – jest poszerzenie przez spółkę możliwości 

spalania biopaliwa, a tym samym – zwiększenie możli-

wości uzyskania większej liczby świadectw pochodzenia 

(zielonych certyfikatów), zwiększenie produkcji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie emi-

sji CO2, ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych 

do  atmosfery, zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych 

odprowadzonych na składowisko Łęg oraz zagospodaro-

wanie odpadów pochodzenia rolnego i drzewnego do  pro-

dukcji peletu i brykietu.

W wyniku realizacji inwestycji planowane jest zmniejsze-

nie emisji zanieczyszczeń: dwutlenku siarki o 790 Mg/rok, 

pyłu o 5 Mg/rok, opadów paleniskowych o 24 473 Mg/rok.

Celem drugiego projektu, o nazwie Budowa źródła ciepła 

dla miasta Ostrołęka, jest zapewnienie dostaw energii 

cieplnej do miejskiego systemu ciepłowniczego. Elektro-

ciepłownia A jest obiektem wyeksploatowanym, o niskiej 
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sprawności i niespełniającym standardów emisyjnych 

po  roku 2015. Aktualnie trzy kotły OP-130 pracują w ramach 

derogacji naturalnej (20 tys. godzin pracy). Podstawowym 

elementem inwestycji jest modernizacja urządzeń tech-

nicznych Elektrowni „B” (m.in. turbozespołów parowych 

dla bloków 1-3 i wybranych rurociągów) oraz budowa 

nowych układów (m.in. akumulator ciepła, rezerwowo-roz-

ruchowe olejowe kotły parowe), wykorzystanie istniejących 

wymienników ciepłowniczych w Elektrociepłowni „A”, 

a  także dostosowanie układu rurociągów ciepłowniczych 

na terenie ENERGA Elektrownia Ostrołęka SA – tak, aby 

możliwe było wytwarzanie i wyprowadzenie: wody gorącej 

oraz pary technologicznej dla odbiorców zewnętrznych 

i  na  potrzeby własne.

W wyniku realizacji inwestycji planowane jest zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń: dwutlenku siarki o 2 331  Mg/rok, 

tlenków azotu o 280 Mg/rok, pyłu o 206 Mg/rok, opa-

dów paleniskowych o 12 525 Mg/rok, dwutlenku węgla 

o 164  504 Mg/rok. 

Wśród planowanych inwestycji Grupa ENERGA w OZE 

wyróżnić należy także II stopień na rzece Wiśle poniżej 

Włocławka. Głównym celem tego projektu jest poprawa 

bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców poprzez obni-

żenie zagrożenia powodziowego w okolicach rzeki przy 

wykorzystaniu potencjału z wody. Bezpieczeństwo regionu 

stanowi nadrzędny interes publiczny, co czyni tę inwesty-

cję konieczną, a także możliwą do realizacji na obszarze 

Natura 2000. Program Wisła przewiduje wybudowanie 

progu piętrzącego na rzece Wiśle wraz z elektrownią 

wodną oraz infrastrukturą towarzyszącą. 

Planowana w ramach tej inwestycji elektrownia ma mieć 

moc ok. 80 MW, pozyskiwaną dzięki wodzie. Rozpoczęcie 

budowy zaplanowano na 2015 rok, a nakłady inwestycyjne 

oszacowano na ok. 3,5 mld zł. Inwestycja ma pozwolić na 

wytwarzanie ok. 350 GWh energii elektrycznej rocznie. 

Obiekt nie tylko zwiększy produkcję „zielonej” energii 

w  Grupie, ale także zapewni poprawę wydajności Elek-

trowni we Włocławku oraz podniesie poziom bezpieczeń-

stwa pierwszego stopnia na Wiśle.

Program	Wisła

• Próg piętrzący na rzece Wiśle.

• Elektrownia wodna, moc: ok. 80 MW.

Plany Grupy ENERGA zakładają również powstanie wyso-

kosprawnych, niskoemisyjnych obiektów kogeneracyjnych. 

Instalacje opalane gazem ziemnym będą spełniały kry-

teria wysokosprawnej kogeneracji, dzięki czemu będą się 
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kwalifikowały do uzyskania wsparcia w postaci tzw.  żół-

tych certyfikatów. Zakłada się, że CHP Elbląg będzie miał 

moc ok. 115 MWe i 83 MWt.  Obiekt ma wytwarzać rocznie 

566 GWh energii elektrycznej oraz 1 267 TJ energii cieplnej. 

Dla zapewnienia dostaw ciepła dla odbiorców w Kaliszu 

zakłada się budowę obiektu kogeneracyjnego – CHP Kalisz. 

Zakłada się, że obiekt ten będzie zasilany gazem ziemnym 

i   będzie miał moc 20 MWe i 19 MWt. CHP będzie wytwa-

rzał rocznie 150 GWh energii elektrycznej oraz ok.  500 TJ 

energii cieplnej. Rozważane są także inne koncepcje reali-

zacji dla zapewnienia dostaw ciepła dla miasta Kalisza. 

Nakłady inwestycyjne na CHP zasilane gazem ziemnym 

wyniosą ok. 440 mln zł.

Kolejną inwestycją Grupy ENERGA jest budowa nowego 

źródła energii odnawialnej – kogeneracyjnego bloku ener-

getycznego w Elblągu o mocy 25 MWe/30 MWt opalanego 

biomasą w postaci peletów agro. Proces budowy ruszył 

w  czerwcu 2011 roku. Blok będzie produkował w  skoja-

rzeniu „zieloną” energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby 

mieszkańców Elbląga. Roczna produkcja energii elek-

trycznej wyniesie ponad 160 GWh oraz ok.  800 TJ ciepła. 

Inwestycja pozwoli zwiększyć własne moce wytwórcze, 

pozyskać kolejne odnawialne źródło energii oraz zmniejszyć 

emisję dwutlenku węgla do atmosfery o około 155 tys. ton 

rocznie. Termin przekazania do eksploatacji planowany 

jest na początek 2013 roku.

CHP	Elbląg 

Moc: 115 MWe i 83 MWt

BB20	Elbląg

Moc: 25 MWe i 30 MWt

CHP Kalisz

Moc: 20 MWe i 19 MWt

Odrębną grupą inwestycji są projekty realizowane przez 

spółki Grupy ENERGA z segmentu odnawialnych źródeł 

energii. Grupa, stosując najlepsze praktyki wypracowane 

przy prowadzeniu inwestycji w odnawialne źródła ener-

gii, rozwija własne źródła wytwórcze oraz weryfikuje 

i  pozyskuje w trybie akwizycji projekty o różnym stopniu 

zaawansowania deweloperskiego. Do roku 2020 Grupa 

ENERGA zamierza wybudować instalacje oparte o odna-

wialne źródła energii (w tym m.in. elektrownie wiatrowe) 

o łącznej mocy ok. 400 MW 

Do roku 2018 Grupa zamierza uruchomić farmy wiatrowe 

o łącznej mocy 250 MW. Do budowy pierwszych farm wia-

trowych pozyskanych w trybie akwizycji oraz tych rozwi-

janych przez spółkę ENERGA WIND. Grupa ma przystąpić 
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w niedalekiej przyszłości. Wspólnie z partnerem, Kopalnią 

Węgla Brunatnego Adamów SA z siedzibą w  Turku, urucho-

miona zostanie farma wiatrowa „Przykona”, która ma mieć 

moc do 36 MW i wytwarzać ok. 92 GWh/rocznie. Pozyskanie 

decyzji środowiskowej zaplanowano na czerwiec 2013, zaś 

budowa, uruchomienie i odbiór mają nastąpić do  końca 

2015 roku. W tymże roku ma zacząć działać także farma 

wiatrowa „Drzewiany”. Jej moc będzie wynosiła 48  MW, 

a roczne wytwarzanie energii ok.   112   GWh. Inwesty-

cja powstanie nakładem 300 mln  zł w Gminie Bobolice 

(powiat koszaliński).

Planowane inwestycje w Grupie ENERGA będą oznaczały 

nie tylko budowę nowych obiektów. Ogromna część wydat-

ków zostanie skierowana na rozbudowę i modernizację 

sieci dystrybucyjnej. Strategia ENERGA-OPERATOR SA 

przewiduje, że do 2015 roku spółka wyda na ten cel co  naj-

mniej 5 mld zł. To najwyższy poziom nakładów w historii 

spółki. Dzięki temu, przybędzie m.in. ponad 5,6   tys. km 

sieci i 36 Głównych Punktów Zasilania, zaś 2 800 km sieci 

wszystkich napięć zostanie zmodernizowanych. 

Wszystkie planowane inwestycje w dystrybucję ener-

gii szacowane są łącznie na 5,5 mld zł. Część środków 

na realizację tych inwestycji Grupa ENERGA pozyskała 

z  międzynarodowych instytucji: Europejskiego Banku 

Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

oraz Nordyckiego Banku Inwestycyjnego. Do 2015 roku 

ENERGA-OPERATOR SA ma przyłączyć do sieci 144 tys. 

nowych klientów oraz wdrożyć zdalny odczyt liczników 

u większości swoich klientów.

Planowane	Inwestycje	ENERGA-OPERATOR	SA

• 5,6 tysięcy km nowych sieci

• 36 Głównych Punktów Zasilania

• Modernizacja 2 800 km sieci

• Przyłączenie 144 tysięcy nowych klientów

Strategia ENERGA-OPERATOR SA na lata 2009-2015 

zawiera sześć głównych celów. Dwa z nich bezpośred-

nio opisują działania, dzięki którym spółka ma sprostać 

wymogom jakościowym dostaw energii elektrycznej. 

Cele te to: zwiększenie niezawodności oraz jakości dostaw 

energii elektrycznej, rozwój i modernizacja infrastruktury 

oraz dostosowanie jej do nowych potrzeb. Realizacja 

zadań zawartych w Krajowym Programie Inwestycyjnym 

ma pomóc sprostać wymogom wynikającym z progno-

zowanego wzrostu zapotrzebowania na moc i energię 

oraz prognozy wzrostu liczby obsługiwanych klientów na  

terenie  działania ENERGA-OPERATOR SA. 
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W arkuszu dotyczącym Krajowego Programu Inwestycyj-

nego wpisano cztery programy dotyczące modernizacji oraz 

poprawy infrastruktury. Działania te są ściśle związane 

z  realizacją strategii spółki. Programy te to:

1. Modernizacja i odtworzenie linii elektroenergetycznych. 

Wymiana przewodów w istniejących liniach, podniesie-

nie dopuszczalnej temperatury pracy linii istniejących 

oraz wymiana konstrukcji wsporczych. Inwestycje mają 

Prognoza zapotrzebowania na moc i energię w latach 2011–2015

Wyszczególnienie jm Wykonanie 
2011 2012 2013 2014 2015 Wzrost 

2015–2011
Średnie roczne zapotrzebowanie 
szczytowe MW 3 114,0 3 111,0 3 145,0 3 179,0 3 214,0 3,21%

Roczne zapotrzebowanie 
na energię elektryczną MWh 24 464 310,9 24 854 454,0 25 124 632,0 25 398 411,0 25 676 662,0 4,96%

Liczba odbiorców końcowych Szt. 2 892 432,0 2 940 265,8 2 984 432,3 3 029 259,5 3 074 760,5 6,30%

w tym nowych, 
przyłączonych w danym roku Szt. 21 634,0 35 113,0 36 027,0 36 425,0 36 752,0 69,88%

Nakłady sieciowe DZIAŁ A i DZIAŁ B w latach 2012–2015 [mln zł]

2012 2013 2014 2015 Wzrost 
2015–2011

DZIAŁ A Przyłączenia nowych odbiorców i wytwórców 
oraz związana z tym budowa nowych sieci 635 743 628 620 2 626

DZIAŁ B Modernizacja i odtworzenie istniejącego majątku 545 563 616 619 2 343

Razem 1 180 1 306 1 243 1 239 4 968

podnieść obciążalność (przepustowość) linii w celu 

zapewnienia dostaw energii odbiorcom. Mogą one rów-

nież mieć pośredni wpływ na ograniczenie emisji CO2, 

ponieważ dzięki zastosowaniu nowych technologii oraz 

wymianie starych, wyeksploatowanych linii należy 

spodziewać się nieznacznego zmniejszenia generacji 

mocy w elektrowniach przy utrzymaniu wymaganego 

poziomu dostaw energii elektrycznej dla odbiorców, 

głównie poprzez ograniczenie strat w dystrybucji energii 

elektrycznej.

Źródło: Plan Rozwoju ENERGAOPERATOR SA; Prognozy dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie działań ENERGAOPERATOR SA.
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2. Modernizacja i odtworzenie transformatorów. 

 Wymiana transformatorów ma ograniczyć ich awaryjność 

oraz zwiększyć ich moc ze względu na przewidywany 

wzrost zapotrzebowania na energię. Inwestycje mają 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii 

odbiorcom. Wymiana transformatorów ze względu na ich 

wiek może mieć niewielki pośredni wpływ na  ogranicze-

nie emisji CO2, ponieważ dzięki zastosowaniu nowych 

technologii oraz wymianie starych, wyeksploatowanych 

jednostek należy spodziewać się nieznacznego zmniej-

szenia generacji mocy w elektrowniach, przy utrzymaniu 

wymaganego poziomu dostaw energii elektrycznej dla 

odbiorców, głównie poprzez ograniczenie strat w wymie-

nianych jednostkach. Ewentualne określenie wartości 

ograniczenia emisji CO2 jest trudne do oszacowania 

i  wymagałoby szczegółowej analizy.

3. Modernizacja i odtworzenie stacji. 

 Wymiana urządzeń rozdzielczych w stacjach elektroener-

getycznych ze względu na ich wiek, a w konsekwencji 

– ograniczenie awaryjności oraz remonty budynków 

stacyjnych – mają zapewnić odbiorcom bezpieczeństwo 

dostaw energii. Modernizacje stacji poprzez wymianę 

urządzeń rozdzielczych w stacjach elektroenergetycznych 

nie mają wpływu na ograniczenie emisji CO2.

4. Ograniczenie strat energii w transformatorach SN/nn. 

 W ostatnich kilkudziesięciu latach zanotowano znaczący 

postęp w konstrukcji transformatorów dystrybucyjnych. 

Jedną z istotnych zalet nowych urządzeń jest co najmniej 

dwukrotne obniżenie strat jałowych oraz obniżenie 

strat obciążeniowych o 20-25%. Nowoczesna konstruk-

cja transformatorów zapewnia wysoką wytrzymałość 

dielektryczną, dużą odporność piorunową oraz wysoką 

wytrzymałość zwarciową. Realizacja programu będzie 

polegała na wymianie transformatorów w istniejących 

stacjach transformatorowych SN/nn. Wymieniane będą 

stare, wyeksploatowane jednostki o dużym poziomie 

strat energii elektrycznej na jednostki nowe, o niskim 

poziomie strat. Wymiana transformatorów będzie odby-

wała się na zasadzie „moc za moc” i obejmie obszar dzia-

łania ENERGA-OPERATOR SA. Przewiduje się montaż 

wyłącznie nowych, nieużywanych i dopuszczonych do 

stosowania urządzeń spełniających normy ekologiczne 

UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm 

zharmonizowanych. Spodziewany efekt skali ograni-

czenia strat w transformatorach może przełożyć się 

na  znaczące ograniczenie emisji CO2. 
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Wymiana transformatorów rozdzielczych w spółce 

ENERGA-OPERATOR SA będzie możliwa dzięki unijnemu 

wsparciu. Spółka otrzymała już z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej blisko 9  mln  zł w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

wspierającego działania w zakresie efektywnej dystry-

bucji energii. Dzięki temu, do końca 2013 roku we wszyst-

kich oddziałach spółki wymienionych ma zostać 1 069 

wyeksploatowanych, ponad 35-letnich transformatorów 

rozdzielczych. Zarząd ENERGA-OPERATOR  SA spodziewa 

się, że w wyniku zrealizowanych wymian spółka zredu-

kuje straty na poziomie 54% w skali projektu, co  pozwoli 

jej  zaoszczędzić ponad 4 GWh energii rocznie.

Ograniczenie emisji CO2 w kolejnych latach realizacji projektu Transformatory (ograniczenie strat)

Wskaźnik jm 2011 2012 Razem

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh 1 058,0 4 152,0 5 210,0

Ilość ograniczonych emisji CO2
tys. t/rok 0,924 4,329 5,353

Źródło: materiały opisujące program.

1.5.5 
ENERGA 
DLA INNOWACJI 

Grupa ENERGA jest przekonana o tym, że dla ciągłego roz-

woju niezbędne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 

Dlatego w Grupie wyodrębniona została specjalna spółka, 

której zadaniem jest realizowanie tych założeń. ENERGA 

Innowacje została zawiązana 15 listopada 2010 r. Było 

to konsekwencją działań zainicjowanych przez Grupę 

ENERGA w czerwcu 2010, kiedy to władze Grupy podjęły 

decyzję o powołaniu programu wdrażania innowacji pod 

nazwą Energia Inwencji.

Fundamentalnym założeniem, stanowiącym podstawę 

wymienionych wyżej działań, jest dążenie do osiągnięcia 

przez Grupę przewagi konkurencyjnej w nowych obszarach 

biznesowych stanowiących odpowiedź na istotne zmiany 

w konkurencyjnym otoczeniu .
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Spółka ENERGA Innowacje zidentyfikowała obszary 

rozwoju, które mogą stanowić odpowiedź na pojawiające 

się w otoczeniu wyzwania, takie jak proces liberaliza

cji rynku (w tym przewidywane uwolnienie taryfy G), 

zmieniający się udział obowiązku zakupu energii zielo

nej, nienadążający za tym przyrost inwestycji na bazie 

odnawialnych źródeł energii, a także zwiększające się 

inwestycje w  efektywność energetyczną. Bez względu na 

tempo rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zakres 

inwestycji w konwencjonalne źródła wytwarzania, w per

spektywie 35 lat popyt na energię istotnie przewyższy 

jej podaż. Zidentyfikowane szanse rozwoju są okazją 

do  minimalizacji zagrożeń wynikających ze   słabych 

stron Grupy, w tym przede wszystkim jej ograniczonej 

zdolności do konkurowania na rynku produktu podsta

wowego, jakim jest energia elektryczna. 

Dariusz Chrzanowski

Kierownik Wydział Rozwoju i Finansowania 

ENERGA Innowacje

Do czynników determinujących wybór obszaru rozwoju 

należy zaliczyć:

• liberalizację rynku energii elektrycznej (w tym prywa-

tyzację głównych uczestników),

• dalszy przewidywany wzrost cen energii elektrycznej,

• zmieniające się wsparcie OZE (systemy certyfikatów 

oraz środki publiczne, projekty nowych regulacji),

• zwiększenie efektywności energetycznej oraz racjonalne 

korzystanie z energii (urządzenia, budynki),

• perspektywę rozwoju rozproszonych źródeł energii, a  także 

produkcję energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,

• zwiększającą się ochronę konsumenta (zwłaszcza 

po  uwolnieniu cen grupy G / URE, UOKiK),

• polityki krajów rozwiniętych i porozumienia klimatyczne,

• rozwój koncepcji inteligentnych sieci oraz zarządzania 

popytem i podażą,

• perspektywę rozwoju pojazdów elektrycznych.

Powyższe czynniki wpływające na kształt rynku energe-

tycznego determinują pojawienie się istotnego poten-

cjału dla innowacji na rynku energii i w jego najbliższym 
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otoczeniu. Aktywne uczestnictwo w innowacjach na przy-

spieszającym rynku pozwala na konsekwentne budowanie 

przewagi konkurencyjnej. Wdrażane sukcesywnie innowacje 

z jednej strony wpłyną na rozwój portfela produktów i usług, 

a z drugiej strony pozwolą na dostarczenie rozwiązań nie-

dostępnych na rynku lub dostępnych, ale nieefektywnych 

kosztowo (często pozyskiwanych poza granicami kraju). 

W związku z powyższym, spółka zamierza poszukiwać 

innowacji przede wszystkim w obszarach:

• odnawialne źródła energii (wiatr, woda, słońce), 

• wytwarzanie, 

• dystrybucja i przesyłanie energii, 

• technologie energetyczne dla domu, 

• technologie energetyczne dla firm, 

• świadome korzystanie z energii, 

• magazynowanie energii. 

Program Energia Inwencji jest skierowany do innowatorów 

– głównie pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, 

placówek naukowo-badawczych oraz pracowników i stu-

dentów uczelni wyższych z województwa pomorskiego, 

którzy mają dobrze umotywowany pomysł innowacyjny. 

W ramach programu ENERGA Innowacje Sp. z o. o. udziela 

pomocy w szerokim zakresie: od finansowej po techniczną 

(testy, licencje, patenty, komercjalizacja projektu). Energia 

Inwencji wyróżnia się spośród innych podobnych progra-

mów funkcjonujących na rynku (inkubatory, dotacje itp.) 

tym, że zakłada pracę z innowatorami niemal od zera. 

Projekt lub wynalazek nie muszą być opatentowane, 

przetestowane i przygotowane do wdrożenia na rynek. 

Spółka zapewnia ich rozwinięcie na wszystkich etapach. 

Uczestnicy programu otrzymają wsparcie merytoryczne i 

finansowe procesu komercjalizacji innowacji. Dzięki temu 

będą mogli pracować nad innowacjami aż do momentu 

wypracowania produktu, bez konieczności każdorazowego 

angażowania własnego kapitału oraz zasobów do rozwi-

nięcia danej innowacji. Program stworzy odpowiednią 

infrastrukturę do prac nad innowacjami oraz zapewni 

mechanizmy finansowania ich rozwoju (m.in. środki unijne), 

testowania oraz produkcji.

Program jest realizowany w trzech etapach: wstępna ocena 

zgłoszeń, ocena innowacji oraz zaproszenie do   współ-

pracy i  rozwój wybranych innowacji. Zgłoszone innowacje 

są   oceniane przez członków Rady Innowacji, którymi 

są  przedstawiciele organizatora oraz ludzie świata nauki 

i  biznesu. Szczegółowe informacje na jego temat znajdują 

się na stronie internetowej http://www.energa-innowacje.pl/.
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Innowacyjnych rozwiązań Grupa poszukuje także uczest-

nicząc w projektach naukowo-badawczych. W 2011 roku 

ENERGA SA jako członek konsorcjum z Instytutem Maszyn 

Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akade-

mii Nauk kontynuowała udział w realizacji Zadania Badaw-

czego nr 4 pt. „Opracowanie zintegrowanych technologii 

wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych 

i innych”. Wytworzone w ramach projektu technologie pro-

dukcji energii elektrycznej i ciepła oparte będą na źródłach 

odnawialnych (biomasa, odpady) i stanowić będą element 

rozproszonego systemu energetycznego. Zadanie Badaw-

cze nr 4 Projektu Strategicznego jest wyjątkowe zarówno 

z  uwagi na skalę bezpośredniego zaangażowania nauki, jak 

i wielkość środków finansowych z Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju (70 mln zł). Zaprojektowane instalacje 

demonstracyjne wykorzystują najnowsze osiągnięcia nauki 

w dziedzinie wytwarzania energii oraz ciepła z biomasy 

niespotykane na skalę krajową.

Innowacyjne pomysły i rozwiązania ENERGA ujmuje 

w swojej ofercie dla klientów.  Przykładem może być 

marka Smart Eco, koncentrująca najlepsze rozwiązania 

w  zakresie poprawy efektywności energetycznej dostępne 

obecnie na rynku. Smart Eco to wiele innowacyjnych usług 

i produktów umożliwiających bardziej racjonalne użyt-

kowanie energii oraz obniżenie wydatków. Rozwiązania 

Smart Eco pozwalają na tańsze korzystanie i efektywne 

zarządzanie energią (audyt, rozliczenia), jej wytwarzanie 

(technologia), a nawet wykorzystywanie do celów promo-

cyjnych i reklamowych (więcej o produktach Smart Eco 

w rozdziale Produkty i Infrastruktura).

Kolejną inicjatywą Grupy promującą rozwiązania inno-

wacyjne było powiększenie floty Grupy o 9 przyjaznych 

dla środowiska samochodów fiat panda z silnikami elek-

trycznymi. 
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Te ekoauta nie wydzielają spalin i są dziesięciokrotnie 

tańsze w eksploatacji od tradycyjnych samochodów. Kie-

rowca, który samochodem elektrycznym w ciągu miesiąca 

przejedzie 2 tys. kilometrów, zużyje ok. 240 kWh energii, 

za które zapłaci blisko 65 zł. Auto z silnikiem spalinowym 

na tym samym dystansie spali ok. 130 l benzyny. Przy 

wysokich cenach paliw miesięczna oszczędność dla jed-

nego samochodu może wynieść nawet 600 zł. W  stosunku 

do  modeli z tradycyjnym silnikiem elektryczne fiaty panda 

mają mniejszą moc silnika, ale nieco wyższy moment 

obrotowy. Samochody te można ładować w zwykłym 

gniazdku elektrycznym (230 V, 16 A). Do pełnego „zatan-

kowania” auto potrzebuje ok. sześciu godzin, co  wystarcza 

na przejechanie nawet 150 km. 

Pozycję Grupy ENERGA jako lidera innowacji technolo-

gicznych ma umocnić najbardziej zaawansowany w kraju 

program zdalnego opomiarowania odbiorców, stanowiący 

bazę do budowy inteligentnych sieci – systemu, który 

będzie odpowiedzią m.in. na potrzeby związane z łado-

waniem samochodów elektrycznych (więcej o Smart Grids 

w części Produkty i Infrastruktura).

Informatyzacja 
działania

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w wielu przypadkach 

wymaga odpowiedniej infrastruktury technologicznej, 

w  tym IT. Dlatego też służby IT są wsparciem przy reali-

zacji kluczowych projektów strategicznych Grupy. Bizne-

sowa strategia Grupy ENERGA przekłada się na strategię 

wykorzystania informatyki od strony zarówno sposobu 

organizacji służb IT, jak i wsparcia celów biznesowych, 

poprzez informatyzację poszczególnych obszarów działa-

nia. Przyjęto, że informatyka w Grupie powinna być zwarta, 

efektywna oraz innowacyjna. Pierwszy cel jest realizowany 

poprzez utworzenie spójnej, centralnie zarządzanej orga-

nizacji o jednolitym modelu usługowym. Efektywność jest 

osiągana dzięki: zdefiniowaniu i wdrożeniu procesów IT, 

monitorowaniu i optymalizacji efektywności kosztowej, 

zapewnieniu jakości usług IT zgodnie z wymaganiami oraz 

standaryzacji architektury. Innowacyjność z kolei jest reali-

zowana poprzez zapewnienie elastyczności architektury IT 

pozwalającej na wdrażanie nowych funkcjonalności oraz 

generowanie i realizowanie projektów tworzących wartość 

dla biznesu. Wszelkie projekty informatyczne prowadzone 

są z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

danych i procesów obsługiwanych w środowisku infor-

matycznym Grupy.
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1.5.6 
ENERGA 
NA RYNKU 

Będąc jednym z liderów branżowych, Grupa ENERGA rozu-

mie także swoją odpowiedzialność w zakresie aktywnego 

uczestnictwa w debacie publicznej dotyczącej tematów 

istotnych dla branży. Dlatego też spółki z Grupy ENERGA 

aktywnie działają w organizacjach branżowych i stowa-

rzyszeniach. Niektóre z nich – jak ENERGA SA, ENERGA-

-OBRÓT SA oraz ENERGA-OPERATOR SA – mają swoich 

przedstawicieli w Zarządach organizacji, do których należą. 

Organizacje, do których należą poszczególne spółki:

ENERGA SA 
Organizacje: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, 

Związek Pracodawców Energetyki, Business Centre Club, 

Central Europe Energy Partners (Partnerzy Energetyczni 

w Europie Środkowej), Pomorski Związek Pracodawców 

„Przedsiębiorczość”, Polski Komitet Energii Elektrycznej, 

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, Federacja Związków 

Pracodawców Energetyki Polskiej, Liga Europejskiej Współ-

pracy Gospodarczej – Sekcja Polska, Stowarzyszenie 

Zarządzania Ryzykiem POLRISK.

Firma uczestniczy również w projektach lub komisjach 

następujących stowarzyszeń oraz organizacji rzeczni-

czych (działających na rzecz innych organizacji oraz firm): 

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (w imieniu 

Związku Pracodawców Energetyki), przedstawicielstwo 

w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej w strukturach 

Eurelectric – Komitet ds. Zarządzania.

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 
Organizacje: Związek Pracodawców Elektrowni, Towarzy-

stwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Izba Gospodarcza 

Energetyki i Ochrony Środowiska, POLLAB Warszawa, 

Towarowa Giełda Energii, Izba Rozliczeniowa Giełd Towa-

rowych.

ENERGA WIND Sp. z o.o.
Organizacje: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, 

Związek Pracodawców Energetyki. 

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA
Organizacje: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawo-

dowych w Warszawie, Polska Unia Ubocznych Produktów 

Spalania, Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu SA, 

Ochotnicza Straż Pożarna, Związek Pracodawców Elek-

trociepłowni Zawodowych.
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ENERGA HYDRO Sp. z o.o.
Organizacje: Związek Pracodawców Energetyki, Lokalna 

Organizacja Turystyczna w Pruszczu Gdańskim.

ENERGA	Kogeneracja	Sp.	z	o.o. 
Organizacje: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawo-

dowych (PTEZ), Związek Pracodawców Elektrociepłowni 

Zawodowych (ZPEc), Polski Klub Kogeneracji Kogen Polska, 

Business Centre Club. 

Pracownicy spółki uczestniczyli w obradach Rady Kon-

sultacyjnej Towarowej Giełdy Energii oraz brali udział 

w   Forum Obrotu (Towarowa Giełda Energii oraz Izba 

Rozliczeniowa Giełd Towarowych). Ponadto, pracownicy 

spółki będący jednocześnie członkami Towarzystwa Obrotu 

Energią uczestniczyli m.in. w pracach Zespołu ds. Wymiany 

Między systemowej i Zespołu ds. Giełdy. 

ENERGA-OBRÓT	SA
Organizacje: Związek Pracodawców Energetyki, Towa-

rzystwo Obrotu Energią, Regionalna Izba Gospodarcza 

Pomorza, Towarowa Giełda Energii, Izba Rozliczeniowa 

Giełd Towarowych, Rynek Towarowy Giełdy Papierów 

Wartościowych, Giełdowa Izba Rozliczeniowa Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych, Pomorska Plat-

forma Technologiczna Energetyki, Gdański Park Naukowo-

 -Technologiczny, Klub Sportowy Elektron w Gdańsku, 

Business Centre Club. 

ENERGA	Obsługa	i	Sprzedaż	Sp.	z	o.o.
Organizacje: Związek Pracodawców Energetyki z siedzibą 

w Warszawie.

ENERGA OPEC Sp. z o.o.
Organizacje: Izba Gospodarcza Ciepłownictwa Polskiego 

oraz Business Centre Club.

ENERGA-OPERATOR	SA
Organizacje: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 

Energii Elektrycznej, Prime Alliance, EDSO for Smart Grids, 

Business Centre Club, Związek Pracodawców Zakładów 

Energetycznych. 

Firma uczestniczy w projektach Polskiego Towarzystwa 

Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (rozpływ mocy 

biernej, pozyskanie środków unijnych na wymianę trans-

formatorów, instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystry-

bucyjnej).

ENERGA	Oświetlenie	Sp.	z	o.o.
Organizacje: Związek Pracodawców Energetyki, Pomorski 

Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość”.
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Grupa ENERGA angażuje się także w wyznaczanie stan-

dardów i promowanie tematyki zrównoważonego rozwoju. 

Dwie spółki należące do Grupy – ENERGA SA oraz ENERGA 

WIND Sp. z o.o.– są sygnatariuszami zewnętrznych kodek-

sów dotyczących zrównoważonego rozwoju: 

• ENERGA SA jest sygnatariuszem Deklaracji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej.

• ENERGA WIND Sp. z o.o. podpisała Kodeks Etyki w  sek-

torze energetyki wiatrowej. 

Spółki Grupy są też aktywne na forum międzynarodowym. 

ENERGA-OPERATOR SA jest członkiem EDSO for Smart 

Grids. Organizacja ta, zrzeszająca 25 członków z 16 kra-

jów Unii Europejskiej, buduje we współpracy z Komisją 

Europejską nowe standardy rozwoju i zarządzania oraz 

uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących 

inteligentnych sieci dystrybucyjnych. Współpraca ENERGA-

-OPERATOR SA z największymi operatorami systemów 

dystrybucyjnych w Europie ma przyczynić się do roz-

woju technologii Smart Grids w Polsce, co przełoży się na 

zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

Inną ważną inicjatywą ENERGA-OPERATOR SA było 

dołączenie do międzynarodowej organizacji PRIME 

Alliance. Organizacja ta współpracuje z Komisją Europejską 

i  aktywnie uczestniczy w tworzeniu stosownych regulacji 

prawnych. Skupia blisko 40 największych uczestników 

rynku inteligentnych sieci elektroenergetycznych, a jej 

celem jest stworzenie globalnego standardu komunika-

cji urządzeń i rozwoju systemów AMI – PRIME PLC. Jego 

wypracowanie zaowocuje obniżeniem kosztów wdrożenia 

inteligentnego opomiarowania. ENERGA-OPERATOR SA 

w ramach współpracy ze stowarzyszeniem zyska moż-

liwość kształtowania rozwiązań dotyczących przesyłu 

danych z systemu zdalnego opomiarowania. Powinno 

to przynieść obniżenie cen liczników inteligentnych oraz 

zwiększyć poziom niezależności przedsiębiorstw siecio-

wych od  dostawców konkretnych urządzeń i technologii. 

Praktyki rynkowe 
a decyzje administracyjne i sądowe

Grupa ENERGA jest aktywnym podmiotem rynkowym 

obsługującym prawie 3 miliony klientów. Dlatego też dąży 

do tego, aby wszelkie prowadzone przez nią działania były 

zgodne nie tylko z prawem, ale też z najlepszymi praktykami 

rynkowymi, a ewentualne uchybienia były sprawnie usu-

wane. W uzasadnionych sytuacjach spółki Grupy wychodzą 

z inicjatywą wprowadzenia zmian dotyczących praktyk 

rynkowych, które przez instytucje zewnętrzne mogłyby 

zostać uznane za niekorzystne dla klientów.
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W 2011 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(UOKiK) skontrolował wzorce umów zawierane z konsu-

mentami przez przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce. 

Efektem kontroli było 13 decyzji dotyczących naruszania 

zbiorowych interesów konsumentów. Dziewięć firm dobro-

wolnie zobowiązało się do zaprzestania stosowania kwe-

stionowanych praktyk, a na trzy UOKiK nałożył 4,345  mln 

kar finansowych. Spośród firm, które samodzielnie zgłosiły 

chęć dokonania zmian niedozwolonych zapisów w umo-

wach z klientami na zgodne z przepisami, dwie wchodziły 

w skład Grupy ENERGA. Jedna spółka z Grupy zapłaciła 

karę finansową w wysokości ok. 261 tys. zł.

W roku 2011 ENERGA-OBRÓT SA miała pięć postępowań 

sądowych i administracyjnych, w tym cztery wyjaśniające 

i jedno postępowanie w sprawie. Prezes UOKiK 30  grudnia 

2011 roku wydał decyzję w sprawie stosowania przez 

spółkę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsu-

mentów i zobowiązał podmiot do zaniechania tych działań 

poprzez zmiany niektórych postanowień umów z klientami, 

aneksowanie umów istniejących już w obrocie prawnym 

oraz poprzez zawieranie nowych umów zgodnie z przyjętym 

na siebie zobowiązaniem. Odpowiednie zmiany i aneksy 

spółka wprowadzi do końca 2012 roku. 

W stosunku do ENERGA-OPERATOR SA prowadzone były 

dwa postępowania sądowe i administracyjne. Rezulta-

tem postępowania o nadużycie pozycji dominującej była 

wymierzona przez UOKiK kara finansowa w wysokości 

260,7 tys. zł. Efektem drugiego postępowania – dotyczą-

cego stosowania klauzul abuzywnych – było zobowiązanie 

spółki przez UOKiK do zaprzestania stosowania zapisów 

i zmiany zawartych umów.

Proces transformacji Grupy i zmiany w strukturze własno-

ści poszczególnych spółek powodują, iż w raportowanym 

okresie kilkukrotnie były one podmiotem postępowań 

sądowych dotyczących kwestii antymonopolowych. Łącz-

nie w raportowanym okresie w stosunku do trzech spółek 

Grupy ENERGA prowadzone było postępowanie sądowe 

lub administracyjne dotyczące zachowań naruszających 

swobodę konkurencji lub przepisów antymonopolowych, 

w  których organizacja występowała jako uczestnik (strona, 

wobec której zgłoszono zarzuty) postępowania. 
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1.5.7 
SUKCESY 
GRUPY

Osiągnięcia Grupy ENERGA na wielu płaszczyznach doce-

niają media i różnego rodzaju organizacje. Świadectwem 

tego są nagrody i wysokie noty przyznawane Grupie 

ENERGA w konkursach i rankingach, w których Grupa 

zajmuje pozycję lidera lub plasuje się w ścisłej czołówce. 

• 51.	miejsce	w	rankingu	500	największych	firm Europy 

Środkowo-Wschodniej sporządzanym przez dziennik 

„Rzeczpospolita.

•  16. miejsce w zestawieniu największych polskich firm 

w rankingu Rzeczpospolitej „Lista 500” opublikowanym 

w kwietniu 2011 roku. 

• Złote Szpalty Roku 2011 za najlepsze czasopismo 

firmowe w Polsce dla „Emisji” – magazynu dla pracow-

ników grupy ENERGA. 

• Marka Wysokiej Reputacji – PremiumBrand 2012. 

• Impactor 2011 dla kampanii „Świeć się na święta – 

z  ENERGĄ” w kategorii „Niestandardowy Marketingowy 

Projekt Roku”.

„Świeć	 się	 na	 święta	 –	 z	 ENERGĄ” to ogólnopolski 

plebi scyt na najpiękniejsze iluminacje świąteczne miast 

i domów. Nagrodzony projekt był organizowany po raz 

drugi i propagował bezpieczne oraz energooszczędne roz-

wiązania do oświetlania domów i przestrzeni miejskich. 

„Świeć się” to dwa konkursy – plebiscyt miast i   kon-

kurs fotograficzny dla osób indywidualnych. Z  aplikacji 

„Świetlna mapa Polski” zachęcającej do udziału w  akcji 

skorzystało aż 261 tys. osób. 
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AMI (Advanced Metering Infrastructure) 

– system, którego główną funkcją jest odczytywanie, 

składowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych 

z  liczników energii elektrycznej.

CHP (kogeneracja) 

– skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 

integrujące produkcję użytecznej energii elektrycznej 

i  ciepła w jednym procesie. 

COSO II 

– zintegrowana struktura ramowa dla zarządzania ryzy-

kiem korporacyjnym. Standard COSO II przedstawia 

zintegrowane zarządzanie ryzykiem jako proces składa-

jący się z ośmiu nieodłącznych elementów: środowisko 

wewnętrzne, ustalanie celów, identyfikacja zdarzeń, ocena 

ryzyka, reakcja na wystąpienie ryzyka, działania kontrolne, 

informacja i komunikowanie się, monitorowanie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate 

Social Responsibility, CSR) 

– podejście do zarządzania organizacją zakładające dobro-

wolne uwzględnianie przez firmę interesów społecz-

nych przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych, 

podejmowaniu decyzji i działań. CSR zakłada dbałość 

o  zasady etyczne, prawa pracowników, prawa człowieka, 

otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Przyjmuje 

się, że społeczna odpowiedzialność biznesu powinna 

być, obok ekonomicznych dążeń firmy, integralną częścią 

polityki przedsiębiorstwa.

Global Compact 

– inicjatywa na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej 

i  zrównoważonego rozwoju prowadzona przez Sekretarza 

Generalnego ONZ. Global Compact stanowi skierowane 

do biznesu wezwanie, aby w swojej działalności kie-

rował się 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw 

człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska 

i przeciwdziałania korupcji oraz promował społeczną 

odpowiedzialność biznesu (CSR). W Polsce koordynacją 

Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact 

zajmuje się Biuro Programu Narodów Zjednoczonych 

ds. Rozwoju (UNDP). 

1.6 
SŁOWNIK
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Global Reporting Initiative (GRI) 

– organizacja pozarządowa z siedzibą w Holandii działająca 

na rzecz rozwijania i propagowania tzw. wytycznych 

raportowania zrównoważonego rozwoju (Sustainability 

Reporting Guidelines). Zastosowanie wytycznych GRI 

ma zasięg globalny. Mogą z nich korzystać wszystkie 

firmy, które chcą składać kompleksowe sprawozdania 

ze swojej działalności ekonomicznej, środowiskowej 

i  społecznej. 

Interesariusz 

– osoba lub podmiot zainteresowany działalnością firmy 

i ponoszący różnego typu ryzyko związane z jej funkcjo-

nowaniem oraz te osoby bądź podmioty, na które firma 

wywiera wpływ poprzez swoją działalność, np.  pracow-

nicy, klienci, dostawcy, przedstawiciele administracji 

oraz członkowie społeczności lokalnej. 

REACH (Rejestracja, Autoryzacja, Ewaluacja i Restrykcja 

Chemikaliów) 

– regulacja prawna, która weszła w życie 1 czerwca 2007  r. 

Na jej mocy wszystkie substancje chemiczne wytwo-

rzone lub importowane do Unii Europejskiej muszą być 

zarejestrowane w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów 

(ECHA). Rejestracja wymaga przedstawienia informacji 

o własnościach substancji oraz potencjalnym ryzyku 

z  nią związanym: fizykochemicznym, toksykologicznym 

i ekotoksykologicznym.

OZE (Odnawialne Źródła Energii) 

– źródła energii, których używanie nie wiąże się z długo-

trwałym ich deficytem, czyli takie, których zasoby odna-

wiają się w krótkim czasie. Do odnawialnych źródeł 

zalicza się energetykę wiatrową, słoneczną, wodną, 

geotermię i biomasę.

Zrównoważony rozwój (ang. sustainable development) 

– rozwój społeczno-gospodarczy, w którym podejmo-

wanie działania z zakresu polityki, gospodarki lub 

społeczeństwa uwzględniają zachowanie równowagi 

ze środowiskiem naturalnym. Jego celem jest takie 

wykorzystywanie naturalnych zasobów ziemi, które 

zagwarantuje możliwość korzystania z nich przyszłym 

pokoleniom.
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Wskaźnik Miejsce w raporcie

Wskaźniki profilowe

1.1 List prezesa, str. 4

1.2 str. 4

2.1 str. 7

2.2 str. 13

2.3 str. 11

2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji: 
Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

2.5 str. 12

2.6 str. 21

2.7 str. 7, 49

2.8 str. 14, 37–39

2.9 str. 9

2.10 str. 107

3.1 str. 31

3.2 str. 30

3.3 str. 31

3.4 str. 112

3.5 str. 30

3.6 str. 14

3.7 Brak ograniczeń

3.8 Nie dotyczy

3.9 str. 30

3.10 Nie dotyczy

3.11 Nie dotyczy 

3.12 tabela GRI

3.13 str. 31

Wskaźnik Miejsce w raporcie

4.1 str. 23

4.2 W czterech spółkach prezes pełni 
jednocześnie funkcję dyrektora zarządzającego.

4.3 str. 23

4.4 str. 28

4.5 str. 32

4.6 str. 20

4.7 str. 20

4.8 str. 7, 19

4.9 str. 32

4.10 str. 32

4.11 str. 87

4.12 str. 105

4.13 str. 103, 104

4.14 str. 27

4.15 str. 26

4.16 str. 27, 29

4.17 str. 28

Wskaźniki zarządcze

DMA EC str. 4, 17

DMA LA str. 36

DMA HR str. 42

DMA PR str. 36, 48

DMA EN str. 62, 63

DMA SO str. 36, 54, 105

Wskaźniki tematyczne

Ekonomiczne

EC1 str. 15

EC8 str. 54–58

1.7 
Tabela GRI
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1.8 
Koordynatorzy CSR w spółkach 

1. Energa Operator SA – Iwona Ludwicka 

 – Kierownik Biura Ochrony Środowiska

2. Energa SA – Katarzyna Karolak 

– Starszy Specjalista ds. ochrony środowiska i zrówno-

 ważonego rozwoju

3. Energa Obrót – Zdzisław Dahlke 

– Kierownik Wydziału Strategii

4. Energa Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. – Jarosław Ciechanowicz

– Pełnomocnik Zarządu

5. Energa Elektrownie Ostrołęka SA – Maciej Prusaczyk 

– Kierownik Wydziału Kontroli Procesu i Ochrony 

Środowiska

6. Elektrociepłownia Kalisz SA – Piotr Cieślak 

 – Kierownik Wydziału Produkcji Podstawowej

7. Energa OPEC Sp. z o.o. – Elżbieta Jędrak 

 – Specjalista ds. Ochrony środowiska

8. Energa Hydro Sp. z o.o. – Jolanta Sikorska 

– Kierownik Biura Ochrony Środowiska

9. Energa Wind Sp. z o.o. – Gabriela Misterkiewicz-Pietrzak

– Specjalista ds. środowiskowych

10. Energa Kogeneracja Sp. z o.o. – Joanna Paleńska 

– Samodzielny referent Biuro Zarządu

11. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. – Robert Snider 

– Kierownik Wydziału Marketingu

Wskaźnik Miejsce w raporcie

Środowiskowe

EN1 str. 64

EN3 str. 63

EN5 str. 79, 96–98

EN6 str. 77–79, 93, 98

EN8 str. 70

EN9 str. 70

EN11 str. 73

EN12 str. 73

EN13 str. 81

EN16 str. 68, 76

EN18 str. 65, 68, 91, 94, 98

EN20 str. 76

EN22 str. 72
Społeczne

– społeczeństwo

SO7 str. 106

SO8 str. 106
– praktyki zatrudnienia i godna praca

LA1 str. 37–39

LA2 str. 40

LA3 str. 42

LA4 str. 42

LA7 str. 45

LA9 str. 44

LA10 str. 47

LA13 str. 23, 37–39
– respektowanie praw człowieka

HR4

W Grupie nie zidentyfikowano przypadków 
łamania praw człowieka, dlatego też 
nie podejmowano działań mających na celu 
eliminację takich przypadków.

HR5 str. 43
HR6 str. 43

HR7 str. 43
– odpowiedzialność za produkt

PR5 str. 53

PR7 str. 53
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Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 

do   powstania tego raportu. Dzięki decyzjom Zarządów, 

zaangażowaniu pracowników, menedżerów i koordynatorów 

CSR oraz wsparciu zespołu doradców PwC Grupa ENERGA 

publikuje swoje pierwsze zintegrowane zestawienie wyników 

działań na rzecz  zrównoważonego rozwoju.

Mam nadzieję, że stanie się to coroczną regułą. 

Zachęcam do dzielenia się opiniami dotyczącymi publikacji, 

by w kolejnej edycji nie tylko dokumentować stały roz

wój, ale i efektywniej odpowiadać na oczekiwania naszych 

interesariuszy.

Sławomir Krakowiak

Kierownik projektu System Zarządzania Środowiskowego 

i Mechanizmy Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ENERGA

Zapraszamy Państwa do dzielenia się z nami swoimi 

uwagami i spostrzeżeniami. Komentarze prosimy prze-

syłać na adres: 

Katarzyna.Karolak@energa.pl 

lub Anna.Mankowska@energa.pl



www.energa.pl




