
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

ENERGA SA 

al. Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

VII Wydział Gospodarczy KRS 

KRS 0000271591 

Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie  

nr konta: 07 1240 5400 1111 0000 4918 4143 

Kapitał zakładowy/wpłacony 4.521.612.884,88 zł 

energa.sa@energa.pl 

www.energa.pl 

 T +48 58 778 83 00 

F +48 58 778 83 99 

NIP 957-095-77-22 

Regon 220353024 

 

Konferencja wynikowa Energa SA, 17 listopada 2015 r. 

- zapis pytań i odpowiedzi 

 

Pytania od internautów 

Pytanie 1: Czy strategia przedłożona Radzie Nadzorczej zakłada podtrzymanie polityki dywidendowej? 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: Tak. 

Pytanie 2: Spółka zapowiada koncentrację na OZE. Jakie projekty w zakresie odnawialnych źródeł 

energii są obecnie realizowane? Jaki wzrost mocy one przyniosą? 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: Obecnie realizowane są trzy projekty wiatrowe o mocy ok. 

30 MW każdy i jeden projekt biomasowy o mocy 10 MW. 

Tomasz Krukowski, Deutsche Bank 

Pytanie 1: Czy założony w programie oszczędnościowym cel 250 mln zł wynika w chwili obecnej  

z konkretnie rozpisanych działań czy jest to cel, który sobie Państwo po prostu postawiliście? 

Pani Prezes wspomniała, że jesteście na etapie diagnozy i planowania - w takim układzie skąd pojawiła 

się kwota 250 mln zł? 

Jolanta Szydłowska, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Energa SA: Te 250 mln zł są 

konkretną kwotą, którą możemy zadeklarować. Nie wszystkie działania objęte programem poprawy 

efektywności są już ściśle doprecyzowane dlatego, że na cały program składa się bardzo wiele 

drobnych inicjatyw. Co jest zresztą zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, co powiedziałam o wykorzystaniu 

rezerw prostych i o tym, że teraz, aby uzyskać określone efekty trzeba się trochę napracować. 

Przykładem jest kwestia naszej współpracy przy zaoszczędzeniu środków, które odprowadzamy na 

FRON i powiedzmy, że chcemy zaoszczędzić 3 mln zł. Mamy również określoną grupę usług - bardzo 

konkretną i wyspecjalizowaną - które kupujemy na rynku. Rocznie wydajemy na usługi 20 mln zł w skali 

Grupy. Obecnie już wiemy, że bez najmniejszego wysiłku możemy te usługi ograniczyć o 25%. W roku 

2017 planujemy je ograniczyć o kolejne 25%. Na tę kwotę składa się bardzo wiele, czasami drobnych, 

inicjatyw i one są już w większości doprecyzowane. 

Pytanie 2: Czy biorąc pod uwagę model biznesowy dystrybucji założone 250 mln zł ewentualnych 

oszczędności (mam świadomość, że nie wszystko są to oszczędności kosztowe) to jest kwota, którą 

będą Państwo musieli oddać swoim klientom, czyli o tyle zredukować w przyszłości OPEX w taryfie? 

Jolanta Szydłowska, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Energa SA: Nie, to nie jest kwota, 

którą będziemy oddawać naszym klientom i o co będziemy musieli redukować OPEX. 

Michał Kuzawiński, JP Morgan 

Pytanie 1: Jak należy rozumieć te 250 mln zł - czy jest to impuls dla EBITDA vs. poprzednie założenia 

biznesowe przed ujawnieniem nowego modelu taryfowego przez URE? Czy jest to 250 mln zł extra na 
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podstawie przeprowadzonych przez Państwa inicjatyw, które ewentualnie pokryją też minus dla 

zyskowności związany ze spadkiem taryf w dystrybucji? 

Jolanta Szydłowska, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Energa SA: To jest extra wpływ. 

Pytanie 2: Jaki wpływ na EBITDA w 2016 r. może mieć zmiana modelu taryfowania, WACC 

i oczekiwana i wymagana przez regulatora optymalizacja kosztów? Z tego co powiedział regulator to 

planuje Wam zabrać mniej więcej ok. 7,5%, koszty operacyjne mają spaść w okresie 5 lat.  

Seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Energa SA: Oczywiście spadek wyników 

w dystrybucji nastąpi. Związany jest on z wprowadzeniem nowego modelu taryfowania i to jest 

nieuniknione. Mówię tutaj o samym spadku WACC na poziomie do 200 mln zł. Natomiast oszczędności, 

o których mówiliśmy wcześniej - 250 mln zł - to jest osobna kwestia, która pozwoli złagodzić lub nawet 

skompensować efekt spadku wyniku dystrybucji.  

Pytanie 3: Czy można prosić jeszcze o szacunek tych dodatkowych elementów taryfowych poza 

spadkiem WACC? Jaki może być ich wpływ na poziom kosztów i poziom pokrycia strat sieciowych? 

Seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Energa SA: Nie chciałbym mówić 

o szczegółach, gdyż tych wartości nigdy nie komunikowaliśmy. To prawda, że poza samym WACC 

wystąpią jeszcze pewne drobne elementy, natomiast skala ich oddziaływania będzie oczywiście dużo 

mniejsza niż efekt spadku samego WACC. Mówimy tutaj o wartościach kilkudziesięciu mln zł, ale raczej 

w tym niższym przedziale.  

Pytanie 4: W którym kierunku może nastąpić ewentualna korekta strategii w segmencie wytwarzania vs. 

obecnie nam znana wersja? Wszyscy słyszeliśmy komentarze ze strony nowego rządu, ze strony 

różnych polityków, którzy będą nadzorowali sektor energetyki w Polsce. Padały słowa odnośnie 

potrzeby budowy nowego bloku w Ostrołęce. Jak w tym kontekście widzą Państwo zmianę strategii? 

Czy obecnie jest przez Państwa rozważany powrót do budowy Ostrołęki? 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: Obecnie coraz częściej mówi się o tym, że za kilka lat 

deficyt mocy w systemie osiągnie wielkość kilku tysięcy MW. Dzisiaj mówi się nawet o 9 tys. MW.  

W związku z tym należy się spodziewać, że zajdą zmiany w polityce energetycznej, gospodarczej, 

w ustawodawstwie i w obszarze prawnym. Grupa Energa będzie obserwowała sytuację i wpisywała w to 

swoje działania. Nie rezygnujemy z projektu Ostrołęki. Jeśli warunki na to pozwolą nadal będziemy 

dążyli do tego żeby pozyskać współfinansowanie, bądź angażować się w inny sposób. 

Jolanta Szydłowska, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Energa SA: W odniesieniu do 

kierunków inwestycji - tak jak deklarowaliśmy, przygotowaliśmy aktualizację strategii. Natomiast 

poprzednio wytyczone kierunki zostały utrzymane i tu niewiele się dla nas zmienia. Z uwagi na cele 

jakościowe stawiane przez Prezesa URE głównym obszarem naszych inwestycji jest obszar dystrybucji. 

Można powiedzieć, że jeżeli cokolwiek się zmieni w obszarze inwestycji to będzie to ewentualny 

niewielki wzrost wydatków w dystrybucji. Pozostałe kierunki zostały utrzymane. 
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Pytanie 5: Pan Prezes wspomniał o potrzebnych zmianach prawnych, które pomogłyby Państwu podjąć 

decyzję dotyczącą odświeżenia projektu Ostrołęki. Jakie konkretnie zmiany mogłyby mieć miejsce, które 

w pewnym stopniu polepszyłyby ekonomiczną efektywność tego projektu? 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: Chodzi tu głównie o rynek mocy, ewentualnie inny system 

wspomagania tego rodzaju inwestycji. 

Pytanie 6: Czy istnieją jakieś inne, logistyczne uwarunkowania, które uniemożliwiłyby szybkie 

odświeżenie tego projektu? Mówię tutaj na przykład o przepustowości linii kolejowej w kontekście 

transportu węgla do nowego bloku. Jakie infrastrukturalne projekty musiałyby mieć wcześniej miejsce 

żeby to umożliwić? 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: Nie, nie ma takich ograniczeń. 

Krzyysztof Kubiszewski, Trigon 

Pytanie 1: Zachodzą poważne zmiany na rynku energetyki w Polsce. Enea kupiła Państwa 

największego dostawcę węgla. Prezes Tauronu w swoich ostatnich wypowiedziach, zarówno w prasie, 

jak i na ostatniej konferencji wynikowej, przedstawia pomysł połączenia trzech dużych graczy 

energetycznych poza PGE, czyli: Tauronu, Energi i Enei. Jak Państwo postrzegają taką formułę 

konsolidacji branży?  

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: Jeśli chodzi o Tauron to trzeba byłoby zapytać Pana 

Prezesa, gdyż ze mną na ten temat nie rozmawiał. Nie wiem co Pan Prezes w swoich wypowiedziach 

chciał przekazać. Wiemy na pewno, że powstają rozmaite warianty, a sprawa konsolidacji była już 

rozważana wcześniej. Być może są to echa tych rozważań, ale tego nie wiem. My nie rozmawiamy na 

ten temat ani z Tauronem ani z właścicielem. Natomiast w kwestii Enei to tak jak mówiliśmy - odbyły się 

spotkania i rozmowy. Natomiast to też nie wyszło poza luźne rozmowy pomiędzy Prezesami. 

Piotr Dzięciołowski, Citi  

Pytanie 1: Czy według Państwa oceny po trzech kwartałach i miesiącu wyniki wspierają wypłatę 

dywidendy za rok 2015? Jeżeli tak, to czy będzie ona na poziomie 1,20 zł czy może 1,20 plus inflacja? 

Seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Energa SA: Cały czas podtrzymujemy nasze 

założenia. Odnosząc się bardzo pragmatycznie do tematu proszę pamiętać, że za kilka miesięcy 

będziemy wypłacać dywidendę w oparciu o wyniki 2014 r. W tym kontekście zagrożenia nie ma i ta 

wartość 1,20 zł plus inflacja, jakakolwiek by ona nie była, zostaje przez nam podtrzymana.  

Pytanie 2: W jaki sposób ustalony został przez Państwa cel programu poprawy efektywności na 

poziomie 250 mln zł? Czy benchmarkowali Państwo ten program do innych grup energetycznych? Czy 

założony cel obejmuje też redukcję zatrudnienia, jeżeli tak to na jakim poziomie? 

Jolanta Szydłowska, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Energa SA: W kwestii benchmarków 

- porównywaliśmy nasz program z tym, co oferowały inne grupy energetyczne, nie tylko w Polsce. 

Uznaliśmy, że kwota 250 mln zł, która wynika z przeprowadzonych przez nas analiz  
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i obliczeń jest dobrą ofertą i daje nam dobry efekt w tym programie. Jeżeli chodzi o zatrudnienie  

- kwota 250 mln zł nie obejmuje redukcji zatrudnienia. W założonym celu nie ma planowanych redukcji 

zatrudnienia, co różni nasz program poprawy efektywności od innych programów na rynku. Jak Państwo 

wiecie prezentowane przez inne grupy energetyczne programy w znacznym stopniu (prawie 50% 

efektów) opierały się na redukcji zatrudnienia. Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje, gdzie efektem 

przeprowadzanych zmian będą drobne korekty w zatrudnieniu, ale to nie ma na razie większego wpływu 

na ten efekt.  

Pytanie 3: W kontekście Ostrołęki - co to znaczy, że projekt jest zamrożony? Jak go się „odmraża”? Co 

jest potrzebne, aby był nadal realizowany - czy jest to kwestia finansowa,  techniczna? 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: „Rozmrażanie” polega na tym, że zaczynamy rozmawiać, 

coraz bardziej rośnie temperatura emocji i zaczyna się to ruszać - oczywiście to tylko żart. Obecnie 

czekamy - projekt jest gotowy, jest pozwolenie na budowę. Potrzebny jest tylko impuls 

ekonomiczny/finansowy żeby rozpocząć realizację. Oczywiście istotny jest sposób finansowania, ale 

myślę, że nie będzie z nim problemu w momencie kiedy będziemy wiedzieli, że impuls finansowy jest 

wystarczająco silny. 

Pytanie 4: W okresie IPO zakładali Państwo wydatki na modernizacje istniejących bloków w Ostrołęce 

na poziomie 500 mln zł. Ile CAPEXu pochłonął już ten cel? 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: 300 mln zł. 

Pytanie 5: Skoro już Państwo „pocierają ręce”, temperatura się podnosi i jesteśmy blisko „rozmrożenia” 

to jak projekt budowy nowego bloku w Ostrołęce wpisuje się w Państwa ogólny program i program 

dywidendy - czy jedno nie koliduje z drugim? Czy polityka dywidendy musiałaby ulec zmianie 

w przypadku finansowania przez Energę tej inwestycji? Ja wyglądają Państwa parametry długu? 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: Mówiliśmy o tym już wcześniej, że gdyby decyzja była 

podjęta to staralibyśmy się ją realizować tak, aby polityka dywidendy nie została naruszona. 

Pytanie 6: Czy zdają sobie Państwo sprawę, że większość mniejszościowych akcjonariuszy 

(przynajmniej tych, z którymi rozmawiałem) jest absolutnie przeciwna budowie tego bloku zachowując 

zaplanowane parametry 1.000 MW? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby ta inwestycja była 

bardziej atrakcyjna dla akcjonariuszy? Kurs akcji spadł z 25 zł do 15 zł tylko dlatego, że wszyscy się 

obawiają tej inwestycji. Przynajmniej takie jest moje odczytanie tej sytuacji. 

Jolanta Szydłowska, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Energa SA: Już wielokrotnie 

mówiliśmy jak wygląda sprawa Ostrołęki C. Pamiętam swoje wcześniejsze wypowiedzi. To, o czym Pan 

mówi - to tylko pogłoski medialne. Nikt nie przywiązywał większej wagi do oświadczeń Zarządu, który 

wyraźnie deklarował, że aby rozpocząć budowę Ostrołęki muszą zaistnieć określone przesłanki, które 

nie zaistniały. 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: Chciałbym się wypowiedzieć na temat opinii 

mniejszościowych inwestorów. Z pełnym szacunkiem dla mniejszościowych akcjonariuszy, ale muszą 

oni mieć do nas zaufanie, że zrobimy to najlepiej jak będzie można. Im więcej czasu będzie upływało do 
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momentu podjęcia decyzji, tym zapewne będzie się więcej zmieniało w kwestii technologii i będziemy 

weryfikowali nasze poglądy w tym zakresie. 

Krzysztof Kubiszewski, DM Trigon  

Pytanie 1: Czy to prawda, że nowy blok w Ostrołęce jest zaprojektowany w formule 3 x 300 MW? 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: Nie, to nie jest prawdą.                

Pytanie 2: Czyli to jest jeden duży blok? 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: Pan Roman Piątkowski, który prowadził projekt do 

momentu zamrożenia może potwierdzić, że jest to blok klasy 1.000 MW.                                 

Komentarz: W takim razie ciekawi mnie źródło prasowe. 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: To jest w nurcie tego, o czym mówił Pan Piotr 

Dzięciołowski. Jest to wynik rozważań na temat technologii. 

Pytanie 3: Czy program OPEX-owy obejmuje koszty oraz potencjalne oszczędności z tytułu częstszych 

rozliczeń w obszarze wiatrowym, czyli koszty sprzedawcy z urzędu? Jaka jest to kwota? 

Jolanta Szydłowska, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Energa SA: Nie, nie obejmuje tej 

pozycji. 

Pytanie 4: Jaka będzie estymacja oszczędności z tytułu sprzedawcy z urzędu? 

Seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Energa SA: Przewidywanie 

przyszłorocznych kosztów z tytułu sprzedawcy z urzędu czy sprzedawcy zobowiązanego jest w tym 

momencie „wróżeniem z kart”. Nawet gdyby nic się nie zmieniło w regulacjach prawnych, byłoby to 

niezmiernie trudne. Już teraz jednak wiemy, że kilka rzeczy zmieni się od przyszłego roku. Po pierwsze 

ulegnie modyfikacji schemat wyznaczania ceny z rocznego na kwartalny, co powinno jej zapewnić 

możliwość lepszego podążania za ceną rynkową. Nie znamy jednak precyzyjnego mechanizmu 

wyznaczania ceny przez Prezesa URE - zwłaszcza po wartości, która została opublikowana niedawno, 

w odniesieniu do I kwartału 2016 r. widać, że przewidywalność tej kwoty jest mocno ograniczona. 

Drugim spodziewanym efektem jest ograniczenie możliwości tzw. grania grafikami przez wytwórców - 

jest to dla nas korzystna okoliczność. Oznacza ona jednak, że nie będzie można z godziny na godzinę 

wybierać sobie czy mamy energię odbierać czy nie. Wytwórca będzie musiał się zobowiązać na 90 dni 

do przodu czy odbieramy od niego energię czy też nie. Zobowiązanie dotyczy całości wolumenu, więc 

jest to na pewno dla nas korzystne. Z drugiej strony w przyszłym roku (jeżeli zachowana byłaby 

podobna wietrzność), w związku z oddaniem w tym roku dużej ilości nowych mocy, spodziewamy się 

zwiększenia wolumenu. Dlatego jakiekolwiek przewidywanie i podawanie Państwu wartości, do których 

moglibyście się później odnosić jest niezasadne. 

Pytanie 5: W prospekcie znajduje się informacja, że Energa zakupiła 1.400 MW projektów wiatrowych 

od DONG-a i Iberdroli - wydaje się to bardzo duża wielkość. Na jakim etapie są te projekty? 
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Jacek Garbol, Prezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA: Pyta Pan oczywiście o projekty od DONG-a 

i Iberdroli, które wraz z istniejącymi farmami zakupiliśmy do naszego portfela. Pracujemy nad tym. Na 

dzień dzisiejszy kończymy budowę farmy w Parsówku - jest to jeden z projektów z tego portfela. Dwa 

kolejne projekty, o których wspominał Prezes Andrzej są również przygotowywane do realizacji. 

Przyszłość następnych projektów jest uzależniona w dużej mierze od tego, co nas czeka w ramach 

systemu aukcyjnego. Wiemy, że ten system jest „w powijakach”. Ostatnie nasze informacje mówią 

jeszcze o tym, że polski rząd chce go poddać weryfikacji Komisji Europejskiej, aby nie było później 

zarzutów o niedozwoloną pomoc publiczną. W związku z tym myślę, że ten problem będzie dotyczył 

całej branży, a nie tylko naszych projektów portfela Iberdroli i DONG-a. Będziemy systematycznie 

obserwować sytuację na rynku i w miarę jej rozwoju będziemy realizowali kolejne projekty z tego 

pakietu. 

Seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Energa SA: Części z tych 1.400 MW już nie 

ma, gdyż zostały kilkukrotnie objęte odpisami. Nie mam w tej chwili w głowie konkretnej wartości 

spisanych mocy. Jeżeli jest taka potrzeba, to możemy dostarczyć Panu tę wartość później.  

Michał Potyra, UBS 

Pytanie 1: Proszę o komentarz dot. statusu projektów w Grudziądzu, Gdańsku i bardziej wybiegając 

w przyszłość - ewentualnego progu na Wiśle? 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa S.A.: Bez zmian. Projekt w Grudziądzu, podobnie jak 

Ostrołęka i jeden projekt gazowy w Gdańsku są w stadium pozwolenia na budowę i zamrożenia. 

Natomiast rozwijamy jeszcze jeden projekt. Te projekty będą mogły ruszyć w momencie, gdy warunki 

będą pozwalały na podjęcie decyzji. Jeżeli chodzi o próg na Wiśle, to również jego status jest bez zmian 

w stosunku do sytuacji sprzed trzech miesięcy. Czekamy na decyzję środowiskową, która pozwoli nam 

dalej realizować przygotowania do inwestycji. Później, gdy już będziemy mieli projekt i zdecydujemy o 

tym żeby czynić starania o pozwolenie na budowę, warunkiem takiej decyzji będzie koncepcja 

finansowania.  

Pytanie 2: Czy jest jakaś szansa na rozpoczęcie dialogu z regulatorem na temat dopiero co ustalonego 

sposobu wynagradzania w segmencie dystrybucji? Ciężko nie zauważyć, że stopy zwrotu z kapitału są 

na niskim poziomie. Czy jako Grupa są Państwo w stanie ten dialog rozpocząć żeby zmienić te zasady 

na bardziej korzystne? 

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA: Nie chcemy się na ten temat wypowiadać, ponieważ 

regulator ma swoją politykę i trzeba z nim na ten temat rozmawiać. 

Seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Energa SA: Większość z Państwa 

uczestniczyła 5 października w spotkaniu z prezesem URE, więc mieli Państwo okazję doświadczenia 

determinacji Prezesa. Cześć odpowiedzi na to pytanie padła już wówczas.   

Pytanie 3: Hipotetycznie - czy sądzą Państwo, że jeżeli Prezes URE zobaczy, że poziom rentowności 

spada, w konsekwencji spadnie również ewentualna skłonność do inwestycji, to wtedy podjęte zostaną 

jakieś działania? Naturalną reakcją powinno być gwałtowne ograniczenie inwestycji. Wydaje się, że 

rynkowa stopa zwrotu jest jednak po prostu wyższa. 
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Seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Energa SA: Wszyscy sobie doskonale 

zdajemy sprawę z potencjalnych konsekwencji wdrożenia nowego modelu. Bardzo podobne pytanie 

padło wtedy na spotkaniu. Pewnie przypominają sobie Państwo odpowiedź Pana Macieja Bando który 

powiedział: „(…) pewnie się nigdy nie dogadamy (…)”. Mówił o sobie i o stronie rynkowej i że jego 

interesuje przede wszystkim niezawodność dostaw i zadowolenie klientów. 

Pytanie 4: Czy mogliby Państwo wystąpić do regulatora z takim planem na następne lata? 

Hipotetycznie - jeżeli CAPEX spadnie o 70%, co robimy dalej? 

Seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Energa SA: Nie chcemy na ten moment 

mówić o tego typu działaniach. 

Krzysztof Kubiszewski, DM Trigon  

Pytanie 6: Od przyszłego roku na współspalanie przypadnie pół certyfikatu za 1 MWh. Rozumiem, że 

współspalanie zostanie wstrzymane. Jaki będzie to miało wpływ na Grupę? Jaki był w tym roku wynik ze 

współspalania? 

Seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Energa SA: Rzeczywiście w kwestii 

współspalania sporo się zmieni dlatego, że w tej chwili całość energii wyprodukowanej ze współspalania 

była objęta pełnym wsparciem. Od przyszłego roku będzie to tylko połowa tej wartości, więc podjęliśmy 

kroki minimalizujące efekty tego czynnika. Od przyszłego roku będziemy najprawdopodobniej działać na 

jednym bloku, gdzie biomasa będzie podawana w sposób dedykowany. Kiedy ogłaszaliśmy rok temu 

spodziewane efekty wejścia w życie nowej ustawy o OZE komunikowaliśmy kwotę 10 mln zł - było to 

w odniesieniu do roku 2014. Jeżeli porównamy to do roku 2015 może będzie to trochę mniej. Natomiast 

nie są to gigantyczne wartości - zwłaszcza w odniesieniu do tego, co się będzie działo z Elektrownią we 

Włocławku, czy z wdrożeniem nowego modelu dystrybucyjnego. 

Pytania od internautów 

Pytanie 3: Czy optymalizacja obszarów zakupowych oznaczać będzie stworzenie centralnego biura 

zakupów i prowadzenie  postępowań zakupowych wspólnie dla wszystkich segmentów? 

Jolanta Szydłowska, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Energa SA: To zależy od grupy 

zakupowej, ale nie przewidujemy tworzenia takiego centrum. Pójdziemy raczej w kierunku 

wykorzystania tych kompetencji i tego potencjału, który już jest w poszczególnych spółkach z Grupy. Na 

przykład jeżeli najlepsze warunki dotyczące zakupu materiałów biurowych osiągała dotychczas Energa 

Operator to Energa Operator będzie negocjowała warunki dla Grupy i będziemy wszyscy uczestniczyć 

w tych wynegocjowanych warunkach umownych. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku zakupów. 

Taka formuła jest już realizowana jeżeli chodzi o węgiel i biomasę. Spółka-matka segmentu 

wytwarzania - Energa Wytwarzanie - negocjuje te zakupy dla paru spółek. 

Pytanie 4: Jak wygląda produkcja w wymuszeniu w Elektrowni Ostrołęka w tym roku w porównaniu do 

zeszłego roku? 



  
 

 
    

    

ENERGA SA

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

VII Wydział Gospodarczy KRS 

KRS 0000271591 

Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie  

nr konta: 07 1240 5400 1111 0000 4918 4143 

Kapitał zakładowy/wpłacony 4.521.612.884,88 zł 

energa.sa@energa.pl

www.energa.pl

 T +48 58 778 83 00 

F +48 58 778 83 99 

NIP 957-095-77-22 

Regon 220353024 

 
 
 

Seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Energa SA: Sporo niżej w odniesieniu do 

wolumenów, które już wcześniej Państwu pokazywaliśmy. Dolna część prawego wykresu na slajdzie nr 

8 przedstawia produkcję z węgla. Do tego możemy jeszcze dołożyć biomasę (pomarańczowa część 

wykresu). Większość z tego to jest wymuszenie. 

 


