
 
 

Wrocław, 26 kwietnia 2011 r. 

Szanowni Akcjonariusze! 

W imieniu Zarządu KOGENERACJI S.A. oraz własnym mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny Spółki 
za rok 2010 jak i opisać główne wyzwania, jakim Spółka musiała stawiać czoła w ubiegłym roku, by odpowiedzieć 
na oczekiwania postawione jej przez Akcjonariuszy oraz osiągnąć satysfakcjonującą rentowność. 

Jednym z najistotniejszych wyzwań dla naszej Spółki w minionym roku było zakończenie prac modernizacyjnych na kotle 
K-2 w EC Czechnica, który, dzięki przebudowie z kotła opalanego węglem na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym, 
został dostosowany do spalania 100% biomasy. Jednocześnie uzyskaliśmy decyzję o zmianie koncesji na wytwarzanie 
energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych oraz zmianę treści dotychczasowego Pozwolenia Zintegrowanego. 
Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy w EC Czechnica produkcję energii elektrycznej z tzw. „zielonymi certyfikatami”, 
a dzięki zrealizowanej w Siechnicach proekologicznej inwestycji KOGENERACJA S.A. staje się liderem w dziedzinie 
produkcji na bazie paliw odnawialnych w sektorze energetycznym w Polsce. Również w bieżącym roku oczekujemy 
zwiększonych efektów ze sprzedaży energii zielonej. 

Kolejnym wyzwaniem była finalizacja trwającego od prawie dwóch lat procesu integracji funkcji wsparcia: 
nietechnicznych, tj. Finansów i Informatyki oraz technicznych, tj. Zakupów i Logistyki oraz Inżynierii - w ramach struktury 
Centrum Usług Wspólnych EDF Polska w Krakowie oraz w innych regionalnych lokalizacjach. Cele, jakie przyświecają 
wspomnianej restrukturyzacji to: przyspieszenie wzrostu Spółki poprzez skoncentrowanie się na działalności podstawowej, 
większe wykorzystanie synergii za sprawą ujednoliconych procesów wdrożonych w spółkach i nowej organizacji 
oraz optymalizacja kosztów. Po zaledwie kilku miesiącach od zakończenia tego procesu widać już pierwsze pozytywne 
efekty podjętej przez Zarząd decyzji. Dlatego też w bieżącym roku planujemy kontynuację procesu restrukturyzacji również 
dla pozostałych funkcji wsparcia.  

Innym ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w drugiej połowie 2010 roku, było połączenie KOGENERACJI S.A. 
z Zakładem Ciepłowniczym „Term-Hydral” Sp. z o.o., którego 100% udziałów nasza Spółka nabyła już w 2009 roku. 
Tym samym KOGENERACJA S.A. stała się właścicielem trzeciego zakładu produkcyjnego - EC Zawidawie, o mocy 
24,2 MWt oraz uzyskała koncesję na przesył energii elektrycznej. Dzięki tej inwestycji kapitałowej oraz efektywnym 
działaniom marketingowym nasza Spółka wzmacnia swoją pozycję na rynku ciepła i wpływa na jego rozwój. 

W roku 2010 kontynuowaliśmy proces doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Pracy. Mimo próby podnoszenia 
świadomości i zaangażowania pracowników w sprawy BHP, wyniki w tym obszarze nie były satysfakcjonujące. 
We wrześniu ubiegłego roku została zatem w naszej Spółce przeprowadzona ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem, 
której wyniki uwzględniono w planie działań BHP na rok 2011. Wspólnie z Zarządem Spółki podjąłem decyzję, iż kwestia 
bezpieczeństwa pracowników KOGENERACJI S.A. i jej spółek wykonawczych jest naszym wspólnym priorytetem. 

Wraz z pracami nad polepszeniem bezpieczeństwa pracy zostały również zintensyfikowane działania zmierzające 
do poprawy atmosfery społecznej wśród załogi, ponieważ oba te tematy są ze sobą nierozerwalnie związane.  

Chciałbym Państwa zapewnić, iż Zarząd KOGENERACJI S.A. będzie nadal dokładał wszelkich starań, by rozwój Spółki 
realizował się poprzez ciągłe podnoszenie jakości funkcjonowania organizacji, a osiągane wyniki satysfakcjonowały 
naszych Akcjonariuszy.  

Z poważaniem, 
 
 

Philippe Gagneux 
Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


