
 

 

Wrocław, 20.03.2014 r. 
 

 

Szanowni Akcjonariusze 

 

Jest mi niezmiernie miło już po raz drugi zwrócić się do Państwa, by w imieniu Zarządu KOGENERACJI S.A. zaprosić 

do lektury Raportu Rocznego Spółki. Prezentuje on najważniejsze informacje i wydarzenia, które miały miejsce w Spółce 

w 2013 roku. Na początku chciałbym podkreślić, iż mimo bardzo trudnych uwarunkowań rynkowych, związanych 

m.in. z brakiem wsparcia OZE, czy niskimi cenami energii elektrycznej, zakończyliśmy ubiegły rok, osiągając zamierzone cele 

i wypracowując solidny wynik finansowy. 

 

Chciałbym teraz przejść do przedstawienia najważniejszych wydarzeń dla Spółki w 2013 roku. 
 

Dążąc do spełnienia wymogów ekologicznych, które będą obowiązywać od 2016 roku, Spółka rozpoczęła niezbędne 

inwestycje budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin na łączną kwotę ponad 300 mln złotych. W listopadzie 

2013 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe instalacje. Oba przedsięwzięcia wspierane 

są finansowo poprzez pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki tym inwestycjom 

Spółka bez żadnych ograniczeń będzie mogła kontynuować działalność biznesową po roku 2015, spełniając nowe normy 

emisyjne i przyczyniając się do poprawy jakości powietrza we Wrocławiu. 
 

W ubiegłym roku kontynuowano realizację procesów reorganizacyjnych, zmierzających do zwiększenia efektywności zarządzania 

w KOGENERACJI S.A. W lipcu 2013 r. wydzielono ze Spółki  i  przeniesiono do Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. 

obszar odpopielania. W grudniu ubiegłego roku nastąpiło przeniesienie pracowników z działu Remontów do Oddziału 

Inżynierii EDF Polska S.A. Decyzją Zarządu wdrożono sześć atrakcyjnych programów wsparcia dla odchodzących 

pracowników, tak by proces reorganizacji przebiegł sprawnie, zarówno dla Spółki, jak i dla pracowników. 
 

KOGENERACJA S.A. to firma bezpieczna, dlatego rok 2013 to także konsekwentne dążenie do dalszego wzrostu 

bezpieczeństwa pracy. Działania te przyniosły efekt w postaci zmniejszenia liczby wypadków przy pracy wykonywanej przez 

podwykonawców i, co warto podkreślić, rok 2013 udało się zakończyć bez wypadku wśród pracowników Spółki, a to 

najlepszy osiągnięty dotąd wynik. 
 

Ważnym dla Spółki wydarzeniem z punktu widzenia jej zarządzania była decyzja o poszerzeniu składu Zarządu. 

W październiku 2013 r. do Zarządu został powołany Dyrektor Techniczny Spółki. 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone były intensywne działania zmierzające do utrwalania dobrych relacji 

ze społecznościami lokalnymi. Niezmiennie wspieramy Turniej Tenisa na Wózkach Wrocław CUP, Fabrykę Świętego 

Mikołaja oraz projekt dedykowany odbiorcom wrażliwym społecznie, w ramach którego pomagamy niezamożnym klientom 

indywidualnym w regulowaniu rachunków za pobrane ciepło. Potwierdzeniem naszych wysiłków jest z pewnością utrzymanie 

pozycji w elitarnym gronie Respect Index oraz uhonorowanie przez Władze Miasta Wrocławia Certyfikatem „Wrocław 

bez barier” w kategorii „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. 

 

Szanowni Państwo 

Zachęcam raz jeszcze do lektury niniejszego Raportu Rocznego Spółki i jednocześnie chcę podkreślić, że Zarząd 

KOGENERACJI S.A. będzie nadal realizować działania zmierzające do rozwoju Spółki, osiągając dobre wyniki finansowe 

także w przyszłości. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

Wojciech Heydel 

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 

 


