
 

 
 

 

Wrocław, 5 marca 2018 r. 

Szanowni Akcjonariusze! 

Niniejszym przedstawiam Państwu Raport z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.  

w 2017 roku. 

W roku 2017 Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. po raz kolejny osiągnęła dobre wyniki, wypracowując 

ponad 132 mln zł skonsolidowanego wyniku netto. Wyniki na poziomie operacyjnym były nawet nieco 

wyższe niż w roku poprzednim, jednak zmiana sposobu ujęcia księgowego rekompensat z tytułu kosztów 

osieroconych w EC „Zielona Góra” S.A. w roku 2017 (wynik niższy o blisko 32 mln zł w porównaniu 

do roku 2016) spowodowała, że ostatecznie skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej był niższy 

niż w roku poprzednim.  

Z istotnych wydarzeń roku 2017 dla Grupy Kapitałowej należy wymienić przede wszystkim zmianę 

akcjonariusza większościowego. Po blisko dwuletnim procesie sprzedaży aktywów, w listopadzie 2017 

roku nastąpiło sfinalizowanie transakcji zakupu aktywów EDF w Polsce (w tym KOGENERACJI S.A. oraz 

Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.) przez Grupę PGE S.A. Tym samym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

pośrednio stała się akcjonariuszem większościowym Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. Dokonano 

także zmian w składach Radach Nadzorczych KOGENERACJI S.A. oraz EC „Zielona Góra” S.A. 

Również w 2017 roku Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ogłosił Strategię Ciepłownictwa 

na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2030. Zakłada ona promowanie produkcji energii elektrycznej 

w skojarzeniu z produkcją ciepła, znaczne nakłady inwestycyjne na modernizację aktywów wytwórczych 

i rozwój sieci ciepłowniczych. Zapisy te są bardzo korzystne z punktu widzenia Grupy Kapitałowej 

KOGENERACJA S.A., gdyż stwarzają szanse np. na finalną decyzję odnośnie realizacji inwestycji 

odbudowy mocy zainstalowanej w Elektrociepłowni Czechnica w KOGENERACJI S.A. (Spółka 

zintensyfikowała prace nad projektem „Nowa Czechnica” w 2017 roku), a także na modernizację i rozwój 

sieci ciepłowniczej należącej do EC „Zielona Góra” S.A.  

Dużym zainteresowaniem mediów w 2017 roku cieszyła się rozbiórka 120-metrowego komina 

w Elektrociepłowni Wrocław w KOGENERACJI S.A. Ta żelbetowa konstrukcja była demontowana 

przy zastosowaniu specjalnej maszyny kruszącej zainstalowanej na kominie. Prace rozbiórkowe 

prowadzone w sąsiedztwie pracujących instalacji wykonano bezpiecznie i z sukcesem.  

Priorytetem Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. pozostaje bezpieczeństwo. W obu Spółkach są 

prowadzone działania doskonalące w tym obszarze oraz rozwijana jest kultura bezpieczeństwa. Zarówno 

w KOGENERACJI S.A., jak i EC Zielona Góra S.A. w 2017 roku zostały otwarte Centra szkoleniowe 

„0 wypadków”. Miejsca te mają służyć zwiększaniu świadomości wykonawców oraz pracowników Spółek 

w obszarze bezpieczeństwa. Warto też dodać, że Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. zajęła pierwsze 

miejsce w kraju w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Pracodawca – 

organizator pracy bezpiecznej” w kategorii średnich przedsiębiorstw. 

  



 

 
 

 

W obu spółkach Grupy Kapitałowej jednym z celów strategicznych jest pozostawanie niezawodnym 

dostawcą energii. Prowadzone są regularne modernizacje i wdrażane programy optymalizujące. Dzięki 

temu utrzymywana jest wysoka dyspozycyjność urządzeń produkcyjnych i relatywnie niskie koszty 

produkcji. Dużą wagę w Grupie Kapitałowej przykłada się do realizacji programów prośrodowiskowych 

oraz działań na rzecz rozwoju lokalnego rynku ciepła. Przykładowo w 2017 roku KOGENERACJA S.A. 

kontynuowała współpracę z władzami Wrocławia oraz z dystrybutorem ciepła – firmą Fortum Power and 

Heat Polska Sp. z o.o. w ramach realizacji programu KAWKA, mającego na celu ograniczenie tzw. niskiej 

emisji. 

Zarówno KOGENERACJA S.A. jak i EC „Zielona Góra” S.A. realizowały w 2017 roku działania z zakresu 

społecznej odpowiedzialności. Obejmowały one m.in. pomaganie odbiorcom ciepła w trudnej sytuacji 

materialnej, wspieranie organizacji pożytku publicznego i osób niepełnosprawnych. Działania 

KOGENERACJI S.A. w tym zakresie zostały docenione przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie i Spółka już po raz ósmy została laureatem Respect Index. EC „Zielona Góra” S.A. również 

wspierała potrzebujących, przekazując np. darowizny dla organizacji pożytku publicznego.  

 

Zapraszam gorąco do lektury skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2017, w którym znajdą 

Państwo szczegółowe dane i informacje na temat Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Wojciech Heydel 

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 

 

 


