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Misja
Niezawodny dostawca ciepła i energii elektrycznej, spełniający oczekiwania klientów i akcjonariuszy, budujący swoją wartość na:

odpowiedniej rentowności, •

kompetencjach pracowników oraz ich mobilizacji do działań, •

bezpieczeństwie pracy i poszanowaniu środowiska, •

nowoczesnej i efektywnej technologii. •

Wizja
Być nowoczesną i efektywną Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w ramach Grupy EDF, o rentowności  •

spełniającej oczekiwania akcjonariuszy. 

Być Firmą o wysokiej kulturze organizacji, dbającą o rozwój pracowników oraz kierującą się w praktyce wartościami etycznymi i za- •

sadami Odpowiedzialności Społecznej Grupy EDF.

Posiadać niezawodne urządzenia gwarantujące wysoką jakość produkcji. •

Być zaangażowanym w rozwój dodatkowych źródeł wytwórczych spełniających oczekiwania rynkowe. •

Być konkurencyjnym wytwórcą i dostawcą energii elektrycznej na rynku krajowym oraz liderem na lokalnym rynku ciepła, wycho- •

dzącym naprzeciw oczekiwaniom klientów, z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Oferować wspólnie z dystrybutorem konkurencyjny komfort cieplny dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. •
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Szanowni Akcjonariusze!

Czuję się zaszczycony, iż mogę przedstawić Państwu wyniki 

KOGENERACJI S.A. za 2009 rok, z których jesteśmy bardzo 

dumni, a także omówić wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ma-

jące wpływ na osiągnięty przez nas sukces.

W roku 2009 KOGENERACJA S.A. uzyskała wynik netto w wy-

sokości ponad 103 miliony zł. Jest to najlepszy wynik w hi-

storii naszej Spółki i, co najważniejsze, wypracowany został 

on głównie na działalności operacyjnej. Oznacza to, iż kon-

sekwentna, wieloletnia strategia maksymalizacji przychodów 

i optymalizacji kosztów przynosi efekty. Dodatkowo dobre 

wyniki fi nansowe osiągnięte zostały z zachowaniem dbałości 

o środowisko naturalne, gdyż Spółka nasza wypełnia wszelkie 

normy w tym zakresie, ponosząc przy tym istotne nakłady.

Coraz bardziej wymagające przepisy środowiskowe oraz ko-

lejne zmiany Prawa Energetycznego zmuszają nas do znajdo-

wania rozwiązań pozwalających na obniżenie poziomu emisji. 

Dlatego też dokonujemy tak wielu inwestycji w naszych zakła-

dach produkcyjnych. W roku 2009 w Elektrociepłowni Wro-

cław zakończyliśmy gruntowną modernizację bloku BC-1, do-

stosowując kocioł do współspalania prawie 50% biomasy 

energetycznie. W Elektrociepłowni Czechnica, we wrześniu 

2009 roku, rozpoczęliśmy przebudowę kotła K-2 na potrze-

by spalania 100% biomasy. Zakończenie prac planowane jest 

w połowie bieżącego roku.

Dzięki wszystkim tym inwestycjom stajemy się liderem w ob-

szarze współspalania biomasy i wdrażania działań prewen-

cyjnych związanych z zapobieganiem ryzykom wynikającym 

ze współspalania biomasy z węglem niskozasiarczonym.

List Prezesa Zarządu
Wrocław, 26 kwietnia 2010 r.

Niezależnie od zmian technicznych, w tym samym czasie 

kontynuowaliśmy realizację projektu rozwoju kompetencji 

naszej załogi, intensyfi kując szkolenia w najbardziej istotnych 

obszarach. Dla KOGENERACJI S.A. bardzo ważni są jej pra-

cownicy, zaangażowani we wdrażanie nowych pomysłów. 

To fundament rozwoju naszej Spółki oraz gwarancja naszej 

przyszłości. 

Uruchomiliśmy również projekt mający na celu zmianę men-

talności pracowników, tzw. „Housekeeping”. Podejście to po-

winno pomóc w polepszeniu i utrzymaniu warunków bez-

piecznej pracy oraz dobrego stanu technicznego wszystkich 

urządzeń i budynków. 

Konsekwentnie wdrażane są także zmiany struktury organi-

zacyjnej w KOGENERACJI S.A., wszystko po to, by zoptyma-

lizować organizację Spółki na miarę XXI wieku i skupić się na 

naszej podstawowej działalności, jaką jest produkcja energii 

elektrycznej i ciepła.

Idziemy zatem naprzód z nadzieją i głęboką pasją. Nadal po-

szukujemy nowych dróg i innowacji, by wyprzedzać potrzeby 

dnia jutrzejszego oraz utrzymać stabilizację i zaufanie zarów-

no naszych Klientów, jak i Akcjonariuszy.

Na zakończenie chciałbym wszystkim serdecznie podzięko-

wać - Akcjonariuszom, Pracownikom, Klientom oraz Człon-

kom Zarządu i Dyrektorom - za wsparcie w realizacji posta-

wionych celów.

Z poważaniem

Denis Bretaudeau

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.
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Zarząd
Skład Zarządu VII kadencji do dnia 7 października 2009 r. 

przedstawiał się następująco:

Denis Bretaudeau  – Prezes Zarządu

Michael Kowalik   – Członek Zarządu

Andrzej Siennicki  – Członek Zarządu

Krzysztof Wrzesiński  – Członek Zarządu

W dniu 8 października pan Michael Kowalik złożył rezygna-

cję z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej w dniu 8 października powołano nowego Członka 

Zarządu, pana Romana Traczyka. 

Skład Zarządu VII kadencji na dzień publikacji raportu przed-

stawia się następująco:

Denis Bretaudeau  – Prezes Zarządu

Andrzej Siennicki   – Członek Zarządu

Roman Traczyk   – Członek Zarządu

Krzysztof Wrzesiński  – Członek Zarządu

   

Władze Spółki

Denis Bretaudeau, Roman Traczyk, Andrzej Siennicki, Krzysztof Wrzesiński

W dniu 19 lutego 2009 r. Spółka otrzymała rezygnacje Człon-

ków Rady Nadzorczej, panów Richarda Perrier, Michela 

Sondag oraz w dniu 25 lutego rezygnację Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej, pana Philippe’a Vavasseur, ze skutkiem na 

dzień 3 marca 2009 r.

W dniu 4 marca 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadze-

nie Spółki powołało w miejsce dotychczasowych trzech 

nowych Członków Rady Nadzorczej, pana Philippe 

Castanet, panią Birgit Fratzke-Weiss i pana Dominique 

Silvain, rozszerzyło liczbę członków Rady Nadzorczej z 11 do 

12 osób; powołało jako 12 członka Rady Nadzorczej pana 

Raimondo Eggink.



9       2009

Marian Augustyn – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Burdynowski – Członek Rady Nadzorczej

François Driesen – Członek Rady Nadzorczej

Harald Minkner – Członek Rady Nadzorczej

Richard Perrier – Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Repczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Michel Sondag – Członek Rady Nadzorczej

Joachim Wojaczek – Członek Rady Nadzorczej

Philippe Vavasseur – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Zajas – Członek Rady Nadzorczej

Danuta Żeleźna – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marian Augustyn – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Burdynowski – Członek Rady Nadzorczej

Philippe Castanet – Przewodniczący Rady Nadzorczej

François Driesen – Członek Rady Nadzorczej

Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej

Birgit Fratzke-Weiss – Członek Rady Nadzorczej

Harald Minkner – Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Repczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Dominique Silvain – Członek Rady Nadzorczej

Joachim Wojaczek – Członek Rady Nadzorczej

Henryk Zajas – Członek Rady Nadzorczej

Danuta Żeleźna – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej powołanej 28 czerwca 2007 r. uległ zmianie w 2009 r. 

Na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz do dnia 4 marca 2009 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej VII kadencji z dniem 30 marca 2009 r. (po ukonstytuowaniu się Rady i wyborze nowego 

Przewodniczącego, pana Philippe Castanet) przedstawiał się następująco:
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Notowania na Giełdzie
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 

74 500 tys. zł i dzielił się na 14 900 tys. akcji zwykłych na okazi-

ciela o wartości nominalnej 5 zł każda.

Na pierwszej sesji 2009 r. cena akcji KOGENERACJI S.A. na za-

mknięciu wynosiła 53,15 zł za akcję, przy wolumenie obrotów 

1 387 sztuk. W dniu 1 czerwca akcje Spółki osiągnęły rekordo-

wą wartość 86,90 zł, najwyższą w historii notowań. Najniższą 

cenę w 2009 r. akcje KOGENERACJI S.A osiągnęły 19 stycznia 

ceną na zamknięciu 52,25 zł za akcję przy obrotach 360 sztuk. 

Rok 2009 został zakończony ceną 78,60 zł za akcję przy obro-

tach 1 604 sztuk.

Na początku 2009 r. KOGENERACJA S.A. była spółką no-

towaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

w notowaniach ciągłych w indeksie sWIG80. Po sesji w dniu 

20 marca 2009 r. Spółka opuściła indeks sWIG80 i jest spół-

ką w indeksie mWIG40 (komunikat Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie z dnia 5 lutego 2009 r.). W wy-

niku rocznej rewizji GPW według stanu na dzień 31 stycznia 

2010 r. Spółka zajmuje 22 miejsce w portfelu indeksu mWIG40 

a procentowy udział w indeksie stanowi 2,04 %.

W 2009 r. miały miejsce następujące zmiany w akcjonariacie 

Spółki:

w marcu Spółka otrzymała zawiadomienie od OFE PZU  •

„Złota Jesień” o zwiększeniu udziału w kapitale zakłado-

wym do 12,13% głosów (Raport Bieżący 14/2009),

w czerwcu Legg Mason TFI S.A. zwiększyło udział z 5,14%  •

do 7,17%, według danych zaktualizowanych po Walnym 

Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2009 r. (Raport 

Bieżący 23/2009),

w sierpniu OFE ING przekroczył próg 5 % głosów (Raport  •

Bieżący 25/2009),

Spółka poinformowała również o zmianie zamiarów OFE  •

PZU „Złota Jesień” ze zwiększania na zmniejszanie zaanga-

żowania w akcje Spółki KOGENERACJA S.A., w której Fun-

dusz posiada powyżej 10% na walnym zgromadzeniu Spół-

ki (Raport Bieżący 26/2009),

w sierpniu OFE PZU „Złota Jesień” zmniejszył udział w Spół- •

ce do 10,42% (Raport Bieżący 28/2009),

w październiku OFE PZU „Złota Jesień” zmniejszył udział  •

w Spółce do 9,78% (Raport Bieżący 35/2009).

Struktura własnościowa
akcjonariat

ilość akcji zwykłych 
na okaziciela ilość głosów na WZA % kapitału zakładowego

% ogólnej liczby 
głosów na WZA

EC Kraków S.A. 2 642 869 2 642 869 17,74 17,74

EDF International S.A. 2 483 830 2 483 830 16,67 16,67

EnBW A.G 2 323 302 2 323 302 15,59 15,59

OFE PZU „Złota Jesień” 1 457 820 1 457 820 9,78 9,78

Legg Mason TFI S.A. 1 067 837 1 067 837 7,17 7,17

OFE ING 796 000 796 000 5,34 5,34

Wypłata dywidendy
W 2009 r. Spółka wypłaciła Akcjonariuszom dywidendę. Na 

jedną akcję przypadło 2,05 zł. Spółka przeznaczyła na ten cel 

30 545 tys. zł z zysku netto za 2008 r.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. stan akcjonariatu był następujący:
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Udziały/akcje KOGENERACJI S.A.

Udziały Spółek zależnych

Ilość udziałów/akcji pozostających w posiadaniu 
                        KOGENERACJI S.A. (bezpośrednio)

Kapitał 
zakładowy

Ilość udziałów
/akcji (szt.)

Wartość nomi-
nalna udziału/

akcji (zł)

Ilość udziałów
/akcji (szt.)

Wartość nomi-
nalna udziałów/

akcji (zł)
% kapitału

EC Zielona Góra S.A. 13 853 150 554 126 25 545 277 13 631 925 98,40

Renevis sp. z o.o. 19 100 000 38 200 500 38 200 19 100 000 100,00

ZEC Hurt Sp. z o.o. 625 500 1 251 500 1 251 625 500 100,00

Z.C. Term Hydral Sp. z o.o. 8 712 000 8 712 1000 8 712 8 712 000 100,00

PPO Siechnice Sp. z o.o. 16 680 500 37 361 500 19 054 9 527 000 51,00

Ekotrakt Sp. z o.o. 1 765 000 3 530 500 - -          -

Stan na 31 grudnia 2009 r.

Grupa Kapitałowa
KOGENERACJA S.A.

KOGENERACJA S.A.

EC Zielona Góra S.A. Energokrak Sp. z o.o.

Renevis sp. z o.o. Everen Sp. z o.o.*

Ekotrakt Sp. z o.o.

ZEC Hurt Sp. z o.o.

Z.C. Term Hydral Sp. z o.o.

PPO Siechnice Sp. z o.o.

*) Spółka Everen Sp. z o.o. jest wykazywana mimo braku powiązań kapitałowych jako jednostka stowarzyszona, gdyż KOGENERACJA S.A. realizuje 
istotne transakcje z tym podmiotem.

98,40% 12,40%

100%

100%

100%

100%

51,00%

Je
d

no
st

ki
 z

al
eż

ne
Jed

nostki stow
arzyszone
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EC Zielona Góra S.A.
Rozpoczęcie działalności: 1974 r. 

EC Zielona Góra S.A. jest spółką akcyjną od 1993 r. Jako 

przedstawiciel energetyki zawodowej prowadzi działalność 

w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

Od sierpnia 2004 r., czyli od momentu uruchomienia bloku 

gazowo-parowego, Elektrociepłownia jest jednym z najwięk-

szych producentów energii elektrycznej w regionie, a ponad-

to centralnym źródłem dla miasta Zielona Góra w zakresie po-

krycia potrzeb na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.

Działalność jest prowadzona w następujących obszarach:

wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej,  •

produkcja i dystrybucja ciepła. •

W 2009 r. miała miejsce koncentracja rynku produk-

cji i sprzedaży ciepła w Zielonej Górze. Poprzez przejęcie 

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych 

dokonano połączenia dwóch spółek Grupy Kapitałowej:

EC Zielona Góra S.A. i Zielonogórska Energetyka Cieplna 

Sp. z o.o. 

Przedmiotem działalności gospodarczej spółki przejmowa-

nej było:

administrowanie majątkiem ciepłowniczym (miejską siecią  •

cieplną),

dystrybucja i przesył ciepła produkowanego przez  •

EC Zielona Góra S.A. 

Przedsiębiorstwo zaspokaja ponad 49% potrzeb ciepl-

nych miasta Zielona Góra. Obecnie większość struktur daw-

nego ZEC funkcjonuje w EC Zielona Góra S.A. jako Zakład 

Dystrybucji Ciepła.
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Podstawowe dane fi nansowe EC Zielona Góra S.A.

Udział w kapitale

Wyszczególnienie Jedn. 2009 2008

Przychody ogółem tys. zł 365 261 275 635

Przychody z tyt. rekompensat KDT tys. zł 18 340 25 674

Wynik netto tys. zł 93 297 20 962

Kogeneracja S.A.

pozostali
1,60%

98,40%
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Renevis sp. z o.o. (VKN Polska Sp. z o.o.)
Rozpoczęcie działalności: 1995 r.

Przedmiotem działalności gospodarczej Renevis sp. z o.o. 

jest przede wszystkim:

zagospodarowanie i sprzedaż ubocznych produktów spa- •

lania węgla kamiennego (UPS) spełniających odpowiednie 

normy na potrzeby budownictwa, drogownictwa i ceramiki 

na rynku krajowym oraz za granicą,

zarządzanie obszarem odpopie lan ia i  odżuż lan ia  •

KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu oraz składowiskiem 

odpadów w Kamieniu (gmina Długołęka),

usługi transportowe w ramach przewozu oferowanych  •

produktów i zagospodarowywanych UPS, jak również 

zewnętrzne usługi transportowe, 

dostawy biomasy do jednostek energetycznych w ramach  •

produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE),

zarządzanie Zakładem Utylizacji i Recyklingu Odpadów  •

Komunalnych w Sulęcinie (gmina Święta Katarzyna), 

świadczenie usług eksperckich z zakresu gospodarki odpa- •

dami oraz ochrony i inżynierii środowiska.

W 2009 r. najistotniejszym kontrahentem Spółki była: 

KOGENERACJA S.A. – udział przychodów stąd pochodzą-

cych stanowił ok. 49% wszystkich przychodów ze sprzedaży 

generowanych przez Renevis sp. z o.o. 
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Podstawowe dane fi nansowe Renevis sp. z o.o.

Wyszczególnienie Jedn. 2009 2008

Przychody ogółem tys. zł 23 180 25 032

Wynik netto tys. zł 881 1 798

Udział w kapitale

Kogeneracja S.A.
100%
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PPO Siechnice Sp. z o.o.
Rozpoczęcie działalności: 1979 r.

PPO Siechnice Sp. z o.o. jest jednym z największych przed-

siębiorstw ogrodniczych w Polsce i znaczącym odbiorcą cie-

pła z EC Czechnica. Wśród odbiorców produktów ogrod-

niczych są również odbiorcy zagraniczni. Przychody ze 

sprzedaży eksportowej stanowiły w 2009 r. ponad 11% ca-

łości sprzedaży. 

Przedmiotem działalności Spółki jest głównie:

uprawa warzyw: pomidorów i ogórków, •

uprawa roślin ozdobnych, kwiatów balkonowych i rabato- •

wych oraz sadzonek,

sprzedaż towarów handlowych związanych z uprawą wa- •

rzyw i kwiatów.
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Podstawowe dane fi nansowe PPO Siechnice Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Jedn. 2009 2008

Przychody ogółem tys. zł 44 941 47 603

Wynik netto tys. zł -3 532 4 764

Kogeneracja S.A.

pozostali
49,00%

51,00%

Udział w kapitale
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Z.C. Term Hydral Sp. z o.o.
Rozpoczęcie działalności: 1998 r.
Zakład Ciepłowniczy do 30 listopada 2009 r. był spółką za-

leżną Kombinatu PZL Hydral. Zajmuje się produkcją ciepła na 

potrzeby PZL Hydral a drugim istotnym odbiorcą jest Fortum 

Power and Heat O/Wrocław Sp. z o.o. Przedmiotem działalno-

ści gospodarczej spółki jest:

produkcja i sprzedaż energii cieplnej,  •

dystrybucja energii elektrycznej. •

1 grudnia 2009 r. podpisana została umowa, na mocy któ-

rej KOGENERACJA S.A. nabyła od Kombinatu PZL Hy-

dral S.A. 100% udziałów Zakładu Ciepłowniczego Term 

Hydral Sp. z o.o. 7 grudnia 2009 r. kapitał zakładowy 

spółki Z.C. Term Hydral Sp. z o.o. został podwyższony 

o 1 500 tys. zł poprzez ustanowienie nowych 1 500 udziałów 

o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy.

7 kwietnia opublikowano plan połączenia 

KOGENERACJI S.A. i Z.C. Term Hydral Sp. z o.o. Głównym 

celem planowanego połączenia jest istotne wzmocnienie po-

tencjału łączących się podmiotów i stworzenie nowych per-

spektyw rozwoju dla KOGENERACJI S.A.

Połączenie KOGENERACJI S.A. z Z.C. Term Hydral pozwo-

li na pełne wykorzystanie efektu synergii i efektu skali oraz 

umożliwi:

rozwój rynku w zakresie sprzedaży ciepła i energii elek- •

trycznej w rejonie Psiego Pola na terenie Wrocławia,

obniżenie kosztów działalności, •

zwiększenie potencjału i możliwości Spółki Przejmującej  •

w zakresie modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycz-

nych oraz sieci ciepłowniczych.
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Podstawowe dane fi nansowe Z.C. Term Hydral Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Jedn. 2009 2008

Przychody ogółem tys. zł 8 022 6 903

Wynik netto tys. zł -517 -1 882

Kogeneracja S.A.
100%

Udział w kapitale
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ZEC Hurt Sp. z o.o.
Rozpoczęcie działalności: 1993 r.

Podstawowym zakresem prowadzonej działalności są usłu-

gi logistyczne realizowane na rzecz KOGENERACJI S.A. 

oraz stowarzyszonych z nią podmiotów Grupy Kapitałowej, 

obejmujące:

zakupy i kompletację dostaw urządzeń, części zamiennych  •

i materiałów niezbędnych do utrzymania produkcji, odzie-

ży roboczej, sprzętu bhp, środków czystości i artykułów 

biurowych,

prowadzenia prac remontowych, •

prowadzenie gospodarki materiałowej, usługi magazynowe  •

i obrót odpadami.
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Podstawowe dane fi nansowe ZEC Hurt Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Jedn. 2009 2008

Przychody ogółem tys. zł 5 554 6 030

Wynik netto tys. zł 174 383

Kogeneracja S.A.
100%

Udział w kapitale
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Ekotrakt Sp. z o.o. 
Rozpoczęcie działalności: 2001 r.
Głównym udziałowcem (100%) spółki Ekotrakt Sp. z o.o. 

na dzień 31 grudnia 2009 r. była spółka Renevis sp. z o.o. 

będąca spółką zależną KOGENERACJI S.A. (100%).

Przedmiotem działalności spółki jest:

wytwarzanie mieszanek budowlanych opartych na bazie  •

cementów, kruszyw i ubocznych produktów spalania węgla 

kamiennego,

przygotowywanie mieszanek z przeznaczeniem na •  betony 

drogowe, podbudowy i stabilizacje.

W dniu 1 kwietnia 2010 r. spółka Ekotrakt Sp. z o.o. została 

przyłączona do Renevis sp. z o.o.
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Podstawowe dane fi nansowe Ekotrakt Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Jedn. 2009 2008

Przychody ogółem tys. zł 12 638 31 073

Wynik netto tys. zł -1 839 -1 824 

Kogeneracja S.A.
100%

Udział w kapitale
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Pozostałe podmioty
KOGENERACJA S.A. posiada ponadto akcje spółek: Energokrak Sp. z o.o. i TGE S.A. 

Udział w kapitałach spółek przedstawia poniższa tabela według stanu na 31 grudnia 2009 r.

% kapitału zakładowego % ogólnej liczby głosów

Energokrak Sp. z o.o 12,40 12,40

Towarowa Giełda Energii S.A. 4,66 4,66

Zmiany w portfelu akcji/udziałów posiadanych przez KOGENERACJĘ S.A. w 2009 r.

W 2009 r. KOGENERACJA S.A. zakupiła:

10 000 udziałów spółki VKN Polska Sp. z o.o., wartość  •

transakcji 5 000 tys. zł,

do 100% udziałów ZEC Hurt Sp. z o.o., wartość transakcji  •

1 899 tys. zł,

100% udziałów Z.C. Term Hydral Sp. z o.o., wartość trans- •

akcji 3 000 tys. zł,

1 500 udziałów Z.C. Term Hydral Sp. z o.o., wartość transak- •

cji 1 500 tys. zł, podwyższenie kapitału.

W 2009 r. KOGENERACJA S.A. sprzedała udziały następują-

cych spółek:

spółki zależnej ZEC Service Sp. z o.o., wartość transakcji  •

5 289 tys. zł,

spółki zależnej Ekotrakt Sp. z o.o., wartość transakcji  •

474 tys. zł, spółka jest nadal pośrednio zależna w 100% po-

przez spółkę Renevis sp. z o.o.

Spółki Grupy 
Spółka VKN Polska Sp. z o.o. (obecnie Renevis sp. z o.o.) 

zakupiła 1 875 udziałów spółki Ekotrakt Sp. z o.o., wartość 

transakcji 474 tys. zł.

EC Zielona Góra S.A. dokonała sprzedaży udziałów ECeAuto 

Sp. z o.o. oraz zrealizowała proces przyłączenia dystrybuto-

ra ciepła ZEC Sp. z o.o., połączenie sfi nalizowano 1 kwietnia 

2009 r. W efekcie powyższych zmian spółka EC Zielona Góra 

S.A. nie posiada już Grupy Kapitałowej.
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Produkcja i sprzedaż
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym dzia-

łalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła i energii 

elektrycznej oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Wytwarza-

nie ciepła oraz energii elektrycznej w procesie skojarzonym 

zapewnia uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności 

wytwarzania, co oznacza najbardziej efektywne wykorzysta-

nie energii chemicznej paliw pierwotnych wśród przedsię-

biorstw energetyki zawodowej.

Efektywność energetyczna skojarzonego wytwarzania cie-

pła wraz z energią elektryczną pozwala na oszczędność ener-

gii pierwotnej zawartej w paliwie. W porównaniu z oddzielnym 

wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowni kondensa-

cyjnej i ciepła w ciepłowni przekracza ona 10%. Spełnienie 

takiego warunku efektywności energetycznej określa Dyrek-

tywa Kogeneracyjna Unii Europejskiej, która zapewnia prefe-

rencyjne traktowanie urządzeń wytwórczych, jako szczegól-

nie ekologicznych.

Lokalizacja Spółki
W skład Spółki wchodzą dwa zakłady produkcyjne: 

Elektrociepłownia Wrocław, zlokalizowana we Wrocławiu  •

przy ul. Łowieckiej 24, 

Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana w miejscowo- •

ści Siechnice koło Wrocławia.

Łączna moc elektryczna obu zakładów wynosi 363 MW, łącz-

na moc cieplna 1 059 MWt.  

Obie elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła 

dla Wrocławia w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, 

ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne oraz źródła 

energii elektrycznej stanowiące część krajowego systemu 

elektroenergetycznego.



Raport roczny        



       2009



30 Raport roczny        

Podstawy prawne działalności
KOGENERACJA S.A. spełnia wymogi prawa określone 

w art. 32 i art. 47 Prawa Energetycznego. Spółka posiada sto-

sowne koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na 

prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie wytwarza-

nia energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłu i dystrybucji cie-

pła, a w rozliczeniach z odbiorcami energii stosuje ceny, których 

wysokość ustalona została w taryfach. Kolejna Taryfa dla cie-

pła została zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 18 czerwca 

2009 r. (decyzja nr OWR-4210-30/2009/1276/X-A/MB) nato-

miast dla taryfy na energię elektryczną Spółka uzyskała zwolnie-

nie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia (decyzja OWR-

4211-5(4)/2005/1276/SS Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2005 r.).

Ponadto, uzyskano decyzje zmiany następujących koncesji:

WEE/38-ZTO-B/1276/W/OWR/2009/DB z dnia 20 lipca  •

2009 r. dla wytwarzania energii elektrycznej, zwiększającą stru-

mień  spalanej biomasy do 70% udziału wagowego,

WCC/583-ZTO-B/1276/W/OWR/2009/DB z dnia 20 lipca  •

2009 r. dla wytwarzania ciepła, zwiększającą strumień  spa-

lanej biomasy do 70% udziału wagowego,

PCC/611-ZTO-B/1276/W/OWR/2009/MB z dnia 16 listopa- •

da 2009 r. dla przesyłania i dystrybucji ciepła, rozszerzającą 

obszar działalności o miasto Wrocław.

Mapa Wrocławia z EC Wrocław i EC Czechnica

EC Czechnica

EC Wrocław



31       2009

Rynek
Podstawowe rynki zbytu w 2009 r. tworzyli: 

odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego Wrocła- •

wia i Siechnic, którym ciepło dostarczane jest poprzez sie-

ci ciepłownicze: 

sieć lokalnego dystrybutora ciepła, tj. Fortum Po- »

wer and Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu 

– 93 % sprzedaży ciepła, 

sieć ciepłowniczą w Siechnicach (Gmina Św. Katarzyna)  »

– 7 % sprzedaży ciepła, 

odbiorcy energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarze- •

niu z ciepłem:

Everen Sp. z o.o. – 100 % sprzedaży energii. »

Odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego
Spółka korzysta w swojej działalności gospodarczej w zakre-

sie sprzedaży ciepła głównie z sieci dystrybucyjnej należącej 

do Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. O/Wrocław.

Odbiorcy energii elektrycznej
Na rynku energii elektrycznej sprzedaż energii do klien-

tów następuje poprzez roczną umowę z Everen Sp. z o.o. 

oraz umowy typu SPOT z innymi spółkami. Fizycznie jednak 

energia elektryczna wprowadzana jest do sieci rozdzielczej 

EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.

Odbiorcy podłączeni do systemu 
ciepłowniczego

Odbiorcy energii elektrycznej

Everen Sp. z o.o. – 100 %

sieć ciepłownicza 
w Siechnicach - 7%

Fortum Power and 
Heat Polska Sp. z o.o. 

Oddział we 
Wrocławiu - 93%
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Podstawowe produkty
Podstawowymi produktami Spółki są: ciepło i energia elektryczna, a także świadectwa pochodzenia energii, tzw. certyfi katy: 

zielone i czerwone.

Wielkość sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w jednostkach produkcji w latach 2009 i 2008 prezentuje poniższe zestawienie.

Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w 2009 r. oraz w 2008 r. kształtowały się zgodnie z poniższą tabelą.

J.m.
od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2009 r.
od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2008 r. Zmiana (ilość)

Ciepło TJ 9 061 8 717 344

Energia elektryczna MWh 1 125 446 1 175 336 -49 890

Sprzedaż globalna w jednostkach TJ 13 113 12 948 164

31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2008 r.

Wartość (tys zł) Struktura (%) Wartość (tys zł) Struktura (%) Zmiana (wartość)

Ciepło 239 109 45 214 057 50 25 052

Energia elektryczna 226 709 42 168 356 40 58 353

Certyfi katy 57 058 11 35 074 8 21 984

Usługi systemowe 3 158 1 6 385 1 -3 227

Pozostałe 3 838 1 5 447 1 -1 609 

Przychody ze sprzedaży produktów 529 872 100 429 319 100 100 553
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Nowi odbiorcy
Jako producent energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu 

KOGENERACJA S.A. dużą wagę przykłada do aspektów 

środowiskowych. Zobligowani jesteśmy równocześnie do 

szczególnie starannego skupienia się na możliwości sprze-

daży ciepła. W ramach 6 programów marketingowych po-

zyskiwania nowych odbiorców ciepła w 2009 r. zrealizowa-

no 122 projekty, których moc zainstalowana wynosi łącznie 

34,05 MWt, w tym:

we Wrocławiu: łączna moc 29,64 MW • t – 66 projektów,

w Siechnicach: łączna moc 4,41 MW • t – 56 projektów.

Współpraca z dystrybutorem 
– Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. Oddział 
we Wrocławiu
Sprzyjającym czynnikiem dla wzrostu sprzedaży ciepła 

są dobre relacje z naszym podstawowym odbiorcą i part-

nerem strategicznym - Fortum Power and Heat Polska 

Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, który jest właścicielem sie-

ci ciepłowniczej i dystrybutorem ciepła we Wrocławiu. Jeste-

śmy przekonani, iż plany rozwojowe obu naszych spółek bę-

dą w tej materii spójne, a dotychczasowa dobra współpraca 

będzie kontynuowana. Jednocześnie KOGENERACJA S.A. 

będzie nadal realizować politykę maksymalizacji sprzedaży 

energii elektrycznej z uwzględnieniem możliwości i ograni-

czeń wynikających z nowelizacji ustawy Prawo Energetycz-

ne i rozporządzeń wykonawczych.  

Relacje z władzami lokalnymi
Współpraca z Gminą Wrocław
KOGENERACJA S.A. współpracuje z Gminą Wrocław oraz 

z Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we Wro-

cławiu przy realizacji programów umożliwiających budyn-

kom miejskim odzyskanie dawnej świetności przy jedno-

czesnym ich unowocześnieniu. W ramach programu „100 

Kamienic” remontowane obiekty przyłączane są do sieci cie-

płowniczej. Naszym celem jest dbałość o czystość powie-

trza nad miastem, komfort mieszkańców oraz zachowanie 

cennej zabudowy. 

W 2009 r. do sieci ciepłowniczej przyłączonych zostało

10 węzłów cieplnych obsługujących 15 budynków na łącz-

ną moc 2,11 MWt. W budynkach tych wprowadzona zosta-

ła indywidualna sprzedaż ciepła dla poszczególnych lokali. 

Trwają prace nad kolejnymi projektami.

Program Rewitalizacji Miasta Wrocławia
W Programie Rewitalizacji Miasta Wrocławia w 2009 r. wła-

dze miejskie kompleksowo wyremontowały 5 kolejnych bu-

dynków, które przyłączono do sieci ciepłowniczej, a których 

łączna moc to 1,13 MWt. 

Od początku realizacji programu w piętnastu kamienicach 

piece kafl owe zostały zastąpione centralnym ogrzewaniem. 

Dodatkowo każdą z nich wyremontowano przy zachowa-

niu zabytkowych elementów elewacji. Rewitalizacja doty-

czyła nie tylko budynków komunalnych, ale i należących do 

wspólnot mieszkaniowych. 

Rozwój sieci ciepłowniczej w Siechnicach 
W 2009 r. prowadzono inwestycje w zakresie rozbudowy sie-

ci ciepłowniczej i budowy przyłączy na terenie Siechnic. Pra-

ce te realizowane były w ścisłej współpracy z Gminą Świę-

ta Katarzyna (obecnie Gmina Siechnice). Zrealizowanych 

zostało 56 projektów na łączną moc 4,41 MWt. Zakończono 

uciepłownienie rejonu Gminnej Strefy Aktywności Gospo-

darczej oraz rozpoczęto prace przygotowawcze do rozbudo-

wy sieci w kierunku Świętej Katarzyny. Jej pierwszy etap pla-

nowany jest do realizacji w 2010 r.

Inwestycje i remonty 
Nadrzędnym celem inwestowania w Spółce jest wzrost jej 

wartości rynkowej. Inwestycje rzeczowe ukierunkowane są 

na rozwój z uwzględnieniem działań proekologicznych oraz 

na modernizację i odtworzenie środków trwałych. Celem in-

westycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, a więc inwe-

stycji w majątek produkcyjny Spółki, jest wzrost sprawności, 

dyspozycyjności i obniżenie awaryjności układów produk-

cyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa pracy. 

Poniżej przedstawiono najistotniejsze projekty inwestycyjne, 

których realizacja lub kontynuacja przypada na 2009 r. 
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Inwestycje wewnętrzne
Przedsięwzięcia z tego obszaru mają na celu sukcesywne 

odtwarzanie zdekapitalizowanych składników majątku pro-

dukcyjnego, połączone z ich modernizacją. 

Rozwój Przemysłowy
W ramach Rozwoju Przemysłowego rozpoczęto projek-

ty związane z zapewnieniem funkcjonowania urządzeń wy-

twórczych Spółki w warunkach nowych zaostrzonych wy-

magań środowiskowych po 2015 r. oraz projekty kreujące 

rozwój ekonomiczny Spółki. 

Główne działania to:

prace mające na celu dostosowanie kotłów trzech bloków  •

ciepłowniczych w EC Wrocław do nowych standardów 

emisyjnych po 2015 r.; w 2009 r. prowadzone były analizy 

dotyczące wyboru najkorzystniejszej metody odsiarczania 

spalin wraz z wyborem optymalnej koncepcji realizacji IOS 

oraz równolegle podjęte zostały prace nad alternatywny-

mi rozwiązaniami tego problemu (np. nad wykorzystaniem 

gazu ziemnego do opalania części kotłów),

kontynuacja prac nad projektem budowy nowych bloków  •

upustowo-kondensacyjnych w EC Czechnica; zakres prac 

koncepcyjnych poszerzony został o sprawdzenie możliwo-

ści budowy jednego bloku energetycznego o dużej mocy 

w miejsce dotychczas planowanych dwóch mniejszych; 

równolegle prowadzone są prace nad przygotowaniem ma-

teriałów niezbędnych do uruchomienia postępowania prze-

targowego dotyczącego wyboru doradcy technicznego,

budowa instalacji toryfi kacji biomasy - projekt o charakte- •

rze innowacyjnym, instalacja mająca na celu zmianę wła-

ściwości fi zyko-chemicznych biomasy w sposób pozwa-

lający nadać jej cechy pożądane w procesie spalania tak, 

by mogła w sposób bezinwestycyjny zastąpić dotychczas 

spalany węgiel, a tym samym znacząco zwiększyć produk-

cję energii odnawialnej, 

przystosowanie infrastruktury EC Czechnica na potrzeby  •

realizowanych projektów rozwojowych Spółki.

Projekt Technologiczny 
W 2009 r. kontynuowano realizację zadań objętych tzw. Pro-

jektem Technologicznym. Poniżej przedstawiono najistotniej-

sze prace inwestycyjne zrealizowane we Wrocławiu:

modernizacja części średnioprężnej turbiny TG-1, •

modernizacja AKPiA bloku BC-1, •

modernizacja urządzeń pomocniczych kotła K-1, •

modernizacja układu elektrycznego bloku BC-1, •

modernizacja pomieszczeń i obiektów budowlanych układu  •

elektrycznego BC-1.

Pozostałe inwestycje wewnętrzne
Przedsięwzięcia z obszaru inwestycji wewnętrznych mają na 

celu sukcesywne odtwarzanie zdekapitalizowanych składni-

ków majątku produkcyjnego, połączone z ich modernizacją. 

W 2009 r. znacząca część ogólnych nakładów skierowa-

na była na modernizacje związane z układem AKPiA po-

zwalające na optymalną eksploatację układów DCS 

bloków ciepłowniczych EC Wrocław. W 2009 r. wyko-

nano modernizację układów AKPiA centralnej młynowni 

w EC Czechnica łącznie z przeniesieniem nastawni do na-

stawni kotłów parowych, co zapewnia przygotowanie do ob-

sługi układu przez mniejszą liczbę operatorów. Modernizacji 

podlegały również układy podawania paliwa i odprowadzenia 

spalin.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2009 r. należy 

zaliczyć następujące działania:

modernizacja nastawni w EC Wrocław, •

zmiana organizacji odprowadzenia spalin do środowiska  •

(w tym modernizacja kanałów spalin za kotłami blokowymi 

i wodnymi oraz kominów) w EC Wrocław,

modernizacja urządzeń przenośnikowego transportu węgla  •

w EC Wrocław,

modernizacja zasobników przykotłowych wraz z zabudową  •

instalacji gaśniczej w EC Wrocław,

modernizacja wewnętrznego układu sieciowego i układu  •

pary technologicznej w EC Wrocław,

ochrona mienia, •

modernizacja młynów węglowych na kotłach K-2 i 3  •

w EC Wrocław (dostosowanie do węgli niskozasiarczonych),

modernizacja odbioru węgla do zasobników kotłów K-1,2,3  •

w EC Wrocław,

modernizacja zewnętrznej sieci ciepłowniczej  •

w EC Wrocław (w tym przebudowa magistrali ciepłowniczej 

MI MII),

modernizacja kotła K-2 w celu przystosowania instalacji do  •

spalania biomasy EC Czechnica,

modernizacja części ciśnieniowej K-4 i nastawni młynowej  •

EC Czechnica,

modernizacja zasobników przykotłowych wraz z zabudową  •

instalacji gaśniczej EC Wrocław,

modernizacja wewnętrznego układu sieciowego i układu  •

pary technologicznej EC Wrocław,

modernizacja nastawni młynowej w EC Czechnica, •

modernizacja kotła K-2 w EC Czechnica w celu przystoso- •

wania instalacji do spalania biomasy.
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Zintegrowany System Informacji
1 stycznia 2007 r. w KOGENERACJI S.A. miał miejsce start 

produktywny Zintegrowanego Systemu Informacji (ZSI), wdro-

żonego w oparciu o oprogramowanie mySAP Business Su-

ite. W okresie wsparcia powdrożeniowego użytkownicy sys-

temu korzystali ze wsparcia konsultantów integratora (IBM). 

Po zakończeniu tej fazy dalsza opieka nad rozwojem syste-

mu będzie sprawowana przez wspólny zespół BASIC zorgani-

zowany w ramach Grupy EDF Polska, przy udziale dwóch fi rm 

konsultingowych ICON i BCC, na podstawie zawartych umów 

serwisowych. Nowy system pozwolił na optymalizację części 

procesów biznesowych, umożliwił szybszy dostęp do pełniej-

szej i bardziej przekrojowej informacji oraz bardziej efektywne 

wsparcie procesu podejmowania decyzji menedżerskich.

Podczas bieżącej eksploatacji systemu, użytkownicy, uzysku-

jąc coraz to większą wiedzę na temat jego możliwości, zgła-

szają swoje zapotrzebowanie na zaprojektowanie i wdrożenie 

nowych funkcji, raportów poprawiających jakość i czas wyko-

nywania własnych obowiązków służbowych w realizowanych 

procesach biznesowych. Ich realizacją zajmują się admini-

stratorzy wewnętrzni działu IT, użytkownicy kluczowi w da-

nych obszarach bądź też zewnętrzne fi rmy serwisowe.

Inwestycje zewnętrzne
KOGENERACJA S.A. realizuje inwestycje zewnętrzne w za-

kresie nowych przyłączeń do sieci ciepłowniczej we Wro-

cławiu, które mają na celu powiększenie rynku ciepła i wy-

nikają z celów strategicznych Spółki. W 2009 r. przyłączono 

do sieci ciepłowniczej odbiorców o łącznej mocy 34,05 MWt, 

odpowiednio: na terenie Wrocławia 66 węzłów o mocy 

29,64 MWt, w tym m.in. poprzez budowę własnych węzłów 

u odbiorców ze środków własnych Spółki. Jednocześnie 

w Siechnicach wybudowano 56 węzłów na własnej sieci cie-

płowniczej o mocy 4,41 MWt. W 2009 r. rozpoczęto pierwszy 

etap realizacji budowy nowej sieci ciepłowniczej na terenie 

Świętej Katarzyny. Działania związane z nowymi przyłącze-

niami będą kontynuowane i rozwijane.

Projekt TPM
TPM (Total Productive Maintenance), czyli kompleksowe 

utrzymanie maszyn i urządzeń jest sprawdzonym na świe-

cie sposobem, dzięki któremu w efekcie realizacji inicjatyw 

pracowniczych możliwe jest utrzymanie urządzeń na najwyż-

szym poziomie jakości poprzez stopniowe ograniczanie i eli-

minowanie problemów wynikających z awarii.  

Ideą TPM jest „gospodarskie” podejście do powierzone-

go majątku, co z kolei pozwala zwiększać nadzór nad obiek-

tami, a tym samym zapobiegać awariom. Wdrożenie TPM 

w KOGENERACJI S.A. pozwoliło obniżyć koszty związane 

z utrzymaniem urządzeń i instalacji. Każdy obiekt w Spółce 

przygotowany pod opiekę Gospodarza-Lidera i objęty projek-

tem TPM staje się podprojektem. W 2009 r. przygotowano 8 

podprojektów podstawowych i 8 podprojektów dodatkowych. 

Zgłoszono 40 propozycji pracowniczych, a zrealizowano 28.

Jakość i ekologia
Zintegrowany System Zarządzania
KOGENERACJA S.A. posiada certyfi kat Zintegrowanego 

Sytemu Zarządzania, który swoim zakresem obejmuje trzy 

systemy:

System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami nor- •

my PN-EN ISO 9001:2001,

System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaga- •

niami normy PN-EN ISO 14001:2005,

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  •

zgodny z wymaganiami standardu OHSAS 18001:2007.

Certyfi kat ten jest ważny do 22 kwietnia 2010 r.

W czerwcu 2009 r. w KOGENERACJI  S.A. został przeprowa-

dzony audyt nadzorczy, który potwierdził zgodność funkcjo-

nowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normami. 

Polityka Jakości, Środowiskowa i BHP
KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem z Grupy EDF 

wytwarzającym w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło, 

dzięki czemu przyczynia się do pełniejszego wykorzystania 

energii chemicznej paliwa, a tym samym ogranicza zanie-

czyszczenie środowiska.

Podstawą działalności Spółki jest Zrównoważony Rozwój 

umożliwiający osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku eko-

nomicznego z troską o otoczenie społeczne i środowisko na-

turalne. KOGENERACJA S.A. poprzez profesjonalną postawę 

pracowników chce być postrzegana jako spółka wiarygodna, 

zasługująca na zaufanie klientów i akcjonariuszy oraz akcep-

towalna przez lokalną społeczność. Mając pełne rozeznanie 

rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla środowiska natu-

ralnego i środowiska pracy, Spółka zobowiązuje się do: 
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zapewnienia klientom dostaw ciepła i energii elektrycznej,  •

przy zachowaniu parametrów jakościowych w sposób bez-

pieczny i efektywny ekonomicznie, 

przestrzegania przepisów prawnych, w szczególności regu- •

lacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochro-

ny środowiska, 

podejmowania działań mających na celu ograniczanie nie- •

korzystnego oddziaływania Spółki na środowisko naturalne 

oraz zapobiegania zagrożeniom środowiskowym, 

ciągłej minimalizacji ryzyk związanych z zagrożeniami zi- •

dentyfi kowanymi przy produkcji energii elektrycznej i ciepl-

nej oraz zapobiegania zdarzeniom wypadkowym i choro-

bom zawodowym, 

prowadzenia systematycznych przeglądów i ocen skutecz- •

ności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 

podnoszenia kwalifi kacji, umiejętności zawodowych i świa- •

domości pracowników oraz aktywnego wspierania wszel-

kich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz ochrony środowiska, 

współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami,  •

w szczególności z lokalnymi władzami i stowarzyszeniami, 

spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zintegrowane- •

go Systemu Zarządzania zgodnego z normami: PN-EN ISO 

9001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

Pozwolenia Zintegrowane
W 2009 r. została wydana decyzja Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2009 r. PZ 36.1/2009, zmie-

niająca pozwolenie zintegrowane dla EC Czechnica. Zmiany 

dotyczyły zatwierdzenia zmiany ilości wydobywanych odpa-

dów ze składowiska.

7 października 2009 r. Spółka podpisała porozumienie ze 

spółką Renevis Sp. z o.o. dotyczące rejestracji substancji 

chemicznych w unijnym systemie REACH.

System handlu uprawnieniami do emisji CO2

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. 

w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień 

do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólno-

towego systemu handlu uprawnieniami do emisji ograniczo-

no dla KOGENERACJI S.A. przydział emisji CO2 do poziomu 

1 609 580 Mg CO2 (poprzednio 2 168 400) na każdy rok obo-

wiązywania II KPRU:

rzeczywista emisja w 2009 r. wynosiła – 1 594 107 Mg •

roczny przydział emisji  – 1 609 580 Mg •

nadwyżka uprawnień za 2009 r. – 15 473 Mg •

Z tytułu niedoboru w ilości 42 813 Mg w kosztach 2008 r. 

została uwzględniona rezerwa w wysokości 2 731 tys. zł na 

zakup brakujących uprawnień. Po przeprowadzonej korekcie 

2009 r. w wysokości 12 371 Mg ostateczny niedobór 2008 r. 

wyniósł 30 442 Mg. Spółka uzyskała zgodę Marszałka Woje-

wództwa Dolnośląskiego na pokrycie różnicy uprawnieniami 

na 2009 r. W wyniku zbilansowania niedoboru 2008 r. z nad-

wyżką 2009 r. zmniejszono rezerwę na zakup uprawnień do 

kwoty 816 tys. zł.

Tak, jak w roku poprzednim, Spółka, na mocy Art.47 ustawy 

z dnia 22 grudnia 2004 r. O handlu uprawnieniami do emisji, 

po weryfi kacji emisji za 2009 r., złoży wniosek do Urzędu Mar-

szałkowskiego o wyrażenie zgody na pokrycie uprawnienia-

mi przyznanymi na 2010 r. różnicy -14 969 Mg pomiędzy emi-

sją rzeczywistą, a liczbą posiadanych uprawnień w 2009 r., nie 

będzie ich zakupywać.

W 2010 r. oczekuje się dalszej redukcji emisji CO2 z tytułu zwięk-

szenia produkcji energii elektrycznej z paliw odnawialnych.

Węgiel niskozasiarczony i biomasa
W 2009 r. Spółka prowadziła badania w zakresie dostosowa-

nia urządzeń wytwórczych do wymogów środowiskowych 

w tym szczególnie spalania i współspalania biomasy z wę-

glem niskosiarkowym: 

Kontynuowano proces inwestycyjny przystosowujący ko- •

cioł OP-230/K-1 w EC Wrocław do współspalania biomasy 

suchej z węglem w udziale energetycznym 55%, kocioł uru-

chomiono po modernizacji w czerwcu 2009 r.

Równolegle rozpoczęto prace zmierzające do zwiększe- •

nia udziału współspalanej biomasy z 10% do wartości 12% 

wagowo, ze względu na zastosowanie węgla niskozasiar-

czonego jako paliwa podstawowego w EC Wrocław. Próby 

koncesyjne w powyższych badaniach wykonywane są pod 

nadzorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.

Rozpoczęto realizację projektu dotyczącego przebudowy  •

jednego z węglowych kotłów pyłowych w EC Czechnica na 

kocioł fl uidalny BFB, spalający 100% biomasy. Po uzyska-

niu stosownych pozwoleń środowiskowych i na budowę, 

prace na kotle i przy budowie gospodarki biomasowej roz-

poczęły się w czerwcu 2009 r.

Kontynuowano prace nad przygotowaniem projektu budo- •

wy nowej jednostki wytwórczej energii elektrycznej i ciepła 

w EC Czechnica o mocy 120 MW i 150 MWt z turbiną upu-

stowo-kondensacyjną z kotłem fl uidalnym typu CFB. Wyko-

nano dodatkowe analizy jednostki z kotłem na parametry 

nadkrytyczne dla bloku 460 MW i 500 MWt. Wykonano ana-

lizy porównawcze kotła pyłowego z fl uidalnym w założeniem 

współspalania biomasy.
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W ramach przygotowywanego projektu nowego bloku wykona-

no szereg prac związanych z przygotowaniem infrastruktury:

wybudowano 1 km wewnętrznej drogi na terenie po  »

hucie,

wykonano badania geotechniczne terenów pod budo- »

wę jednostki,

Kontynuowano projekt badawczy związany ze spalaniem  •

w kotłach energetycznych biomasy z recyklingu. Wyko-

nano testy spalania tego rodzaju biomasy we współpracy 

z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza. Odby-

to spotkanie w Ministerstwie Środowiska z Dyrektorem De-

partamentu Odpadów, w trakcie którego zaprezentowano 

koncepcje współspalania tego rodzaju biomasy i omówio-

no procedury zmian w regulacjach prawnych w kontekście 

uzyskiwania zielonych certyfi katów.

Kontynuowano prace badawcze i analityczne nad projek- •

tem budowy instalacji pilotażowej w skali przemysłowej to-

ryfi kacji biomasy. Współpracowano w partnerami z Holandii 

i Belgii. Wykonano testy toryfi kacji biomasy agro na instala-

cji fi rmy CMI z Belgii.

Nadzorowano projekt środowiskowy realizowany w ramach  •

współpracy Konsorcjum Wyższych Uczelni w Polsce, EDF 

Polska i EDF R&D przygotowującego narzędzia optymali-

zacji decyzji inwestycyjnych z punktu widzenia aspektów 

środowiskowych. Wykonane zostały analizy dyspersji za-

nieczyszczeń z EC Kraków, Cergii oraz kontynuoowane są 

nadal analizy dla EC Wrocław i EC Czechnica.

Rozpoczęto projekt badawczy z wykorzystaniem narzędzia  •

„GIS” do określania emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw 

biomasy do EC Wrocław.
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Rozwój organizacji
Dane statystczne

Liczba pracowników na koniec roku Średni wiek pracowników

Zatrudnienie według wykształcenia na koniec 2009 r. Zatrudnienie według płci na koniec 2009 r.
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Strategia Kogeneracji S.A.
Celem Nadrzędnym KOGENERACJI S.A. jest uzyskanie wy-

sokiej rentowności na poziomie oczekiwanym przez akcjona-

riuszy, działając w zgodzie z misją fi rmy.

Strategia do 2015 r. opiera się na następujących Celach 

Strategicznych:

Rozwijanie kompetencji pracowników przy uwzględnieniu A. 

aspektów społecznych.

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania B. 

jakością i środowiskiem w Spółce.

Utrzymanie pozycji lidera na rynku ciepła.C. 

Poprawa efektywności wytwarzania i ograniczanie nega-D. 

tywnego wpływu na środowisko.

Rozwój Przemysłowy KOGENERACJI S.A.E. 

Zapewnienie oczekiwanej rentowności Grupy Kapitałowej F. 

KOGENERACJA S.A.

Pod koniec 2009 r. dokonano weryfi kacji Planu Strategicznego 

Spółki, obejmującego lata 2010-2011 oraz zaktualizowano cele 

organizacji. W wyniku tych prac została zaktualizowana Strate-

gia KOGENERACJI S.A. i jej Grupy Kapitałowej do 2015 r. Cele 

strategiczne pozostały niezmienne. W ramach celów operacyj-

nych wpisano do planu operacyjnego 16 nowych celów i dzia-

łań operacyjnych oraz zamknięto realizację 37.

Jako nowe zadania przyjęto m.in.:

W ramach celu A: zarządzanie zasobami ludzkimi wy- •

przedzające zmiany w posiadanych kompetencjach. Spół-

ka chce jak najlepiej zarządzać personelem, aby zapewnić 

utrzymanie ciągłości biznesowej poprzez zapewnienie nie-

zbędnych kompetencji.

W ramach celu B: oprócz stałego koncentrowania się na  •

podnoszeniu poziomu zarządzania jakością i środowi-

skiem oraz podnoszeniem poziomu BHP w Spółce, pod-

jęto także zadania mające na uwadze przygotowanie zmian 

w Spółce w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspól-

nych EDF Polska oraz zadania skupiające się na efektyw-

niejszym wykorzystaniu kontroli wewnętrznej w doskonale-

niu procesów.

W ramach celu C: Spółka realizuje działania związane za- •

równo z rozwojem sieci, jak i budowaniem wizerunku oraz 

rozszerzaniem usług poprzez wdrożenie oferty dystrybucyj-

nej dla energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

W ramach celu D: cele koncentrujące się na dostosowaniu  •

EC Czechnica do spalania biomasy, zmianie technologii od-

prowadzania ubocznych produktów spalania jak i wdrożenie 

systemu jakości w laboratorium chemicznym.

W ramach celu E: cele operacyjne koncentrujące się na zbu- •

dowaniu technicznych podstaw przyszłości Spółki.

W ramach celu F: Spółka skoncentruje się na zróżnicowa- •

nych aspektach zarządzania mających wpływ na fi nansową 

stronę prowadzenia działalności, m.in. na zapewnieniu cią-

głości procesów fi nansowych w trakcie tworzenia Centrum 

Usług Wspólnych. 

Powyższe Cele Strategiczne przełożono na 26 celów opera-

cyjnych i 13 działań operacyjnych, zawartych w Planie Ope-

racyjnym KOGENERACJI S.A. Monitoring i ocena stopnia re-

alizacji poszczególnych celów dokonywana jest na podstawie 

precyzyjnie zdefi niowanych, mierzalnych wskaźników. 
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Zarządzanie przez Cele
W 2009 r. kontynuowano wprowadzone w 2002 r. Zarządzanie 

przez Cele. Zadaniem obranej metody zarządzania jest umoż-

liwienie efektywnego kierowania Spółką. Od 2004 r. system 

Zarządzania przez Cele realizowany jest również na poziomie 

stanowisk specjalistów.

Na początku 2009 r. zawarte zostały szczegółowe Kontrak-

ty o Cele pomiędzy Dyrektorem Generalnym a poszczególny-

mi Dyrektorami Operacyjnymi. Zapisy Kontraktów o Cele na 

2009 r. wynikały bezpośrednio z przyjętej Strategii KOGENE-

RACJI S.A., zawierały także część dotyczącą realizacji stan-

dardowych zadań danej Dyrekcji.

Podobnie jak w roku poprzedzającym, celom operacyjnym 

nadano priorytety ważności, a w Kontraktach o Cele zawar-

to wagi dla poszczególnych działań oraz precyzyjne kryteria 

punktowej oceny realizacji. Zadania objęte Kontraktami reali-

zowane były na podstawie Umów o Cele zawartych przez Dy-

rektorów Operacyjnych z Kierownikami Działów oraz z osoba-

mi na samodzielnych stanowiskach.

Polityka zatrudnienia
W 2009 r. Spółka prowadziła działania związane z optymaliza-

cją zatrudnienia. Działania te polegały na monitorowaniu i uła-

twianiu odejść emerytalnych (specjalne programy). Ponadto 

wprowadzono Program Indywidualnych Odejść dla wszyst-

kich chętnych pracowników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dla KOGENERACJI S.A. priorytetową sprawą jest ciągłe pod-

noszenie poziomu bezpieczeństwa pracy. Zarząd Spółki 

wdrożył cały szereg działań w celu poprawy obecnego sta-

nu rzeczy, dążąc do ambitnego celu, jakim jest całkowite wy-

eliminowanie wypadków przy pracy. Wysiłki te będą kon-

tynuowane również w latach przyszłych, w szczególności 

poprzez podnoszenie świadomości i zaangażowania pracow-

ników w tej kwestii, dokonywanie analizy ryzyka przed wyko-

naniem niebezpiecznych czynności oraz promowanie postaw 

roztropności.

Opieka medyczna
KOGENERACJA S.A. współpracuje z EMC Instytut Medycz-

ny S.A. w zakresie świadczenia usług medycznych dla pra-

cowników Spółki oraz w zakresie medycyny pracy. Ponadto 

Spółka podpisała umowę z PZU, która gwarantuje pracow-

nikom dostęp do lekarzy specjalistów oraz innych ponad-

standardowych świadczeń w zależności od indywidualne-

go ubezpieczenia.

W 2009 r. pracownicy mogli skorzystać z dodatkowych ba-

dań w ramach profi laktyki kardiologicznej, raka prostaty czy 

raka piersi oraz szczepień przeciwko grypie.
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Synergia w Grupie EDF
Poszukując synergii w Spółkach powiązanych Grupa EDF pro-

wadzi prace analityczne zmierzające do utworzenia Centrów 

Usług Wspólnych. Centra te świadczyłyby usługi w zakresie 

funkcji wsparcia (obszar zakupów oraz pomocniczych proce-

sów biznesowych) dla spółek z Grupy, które zdecydowałyby się 

przystąpić do tego projektu. Aktualnie w Spółce prowadzone są 

analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, jakie korzyści mo-

głaby uzyskać Spółka z ewentualnego wdrożenia takiego pro-

jektu i jakie byłyby uwarunkowania takiej decyzji.

Rozwój kompetencji pracowników – środki unijne 
na szkolenia w Grupie EDF
W 2009 r. Spółka rozpoczęła cykl szkoleń „Wspólne kompeten-

cje siłą Grupy EDF w Polsce” dofi nansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W październiku 2008 r. Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyznała w/w projektowi 

dofi nansowanie w wysokości 60%.

Szkolenia te objęły trzy grupy pracowników:

Kadra menadżerska, dla której przygotowano program Aka- •

demia Menadżera,

Pracownicy średniego dozoru dla których przygotowano pro- •

gram Zarządzający Mistrz,

Wybrani pracownicy o wysokim potencja- •

le, dla których przygotowano program Roz-

wój Talentów,

Ponadto, w ramach innych rodzajów szko-

leń, dla wszystkich chętnych organizowa-

ne były szkolenia z takiej tematyki jak Za-

rządzania projektami czy Radzenie sobie ze 

stresem.

Poza przyznanymi środkami z Unii Euro-

pejskiej Spółka prowadziła szkolenia fi nan-

sowane z własnych środków. Duży nacisk 

położono na sprawy związane z bezpie-

czeństwem i higieną pracy. 

EDF jest obecny w Polsce od ponad 10 lat. EDF w Polsce za-

pewnia łączne zdolności wytwarzania ponad 3000 MW i ponad 

4000 MWt oraz kompletny wachlarz usług energetycznych i śro-

dowiskowych. Grupa produkuje w Polsce 10% energii elektrycz-

nej oraz około 20% ciepła sieciowego. 

Podstawową działalnością spółek Grupy EDF w Polsce jest 

wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Grupę wytwórczą 

EDF w Polsce tworzą: Elektrownia Rybnik oraz 5 elektrocie-

płowni: w Krakowie, Gdańsku i Gdyni, Toruniu, Zielonej Górze 

i KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu, a także Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w Tarnobrzegu. 

W skład grupy wchodzą również przedsiębiorstwa handlowe 

i usługowe:

Energokrak, odpowiedzialny za zakupy węgla i biomasy na  •

rzecz Grupy EDF,

Everen, spółka obrotu energią i prawami majątkowymi, •

Fenice Poland, prowadząca outsourcing działalności energe- •

tycznej przedsiębiorstw. 

KOGENERACJA S.A. współpracuje z innymi spółkami Grupy 

EDF w Polsce w celu osiągnięcia efektu synergii. Działalność 

prowadzona jest w ramach następujących zespołów roboczych 

w następujących tematach: ochrona środowiska, produkcja i re-

monty, fi nanse, zakupy, dystrybucja ciepła czy BHP. 

Mobilność w Grupie
W 2007 r. Grupa EDF w Polsce wdrożyła 

system rekrutacji wewnętrznej, który zakła-

da jednoczesne informowanie pracowników 

wszystkich spółek powiązanych w Grupie 

o wakujących stanowiskach pracy. Celem te-

go przedsięwzięcia jest zachęcenie do mo-

bilności i aktywności na rynku pracy. System 

ten był rozwijany w 2009 r.

Możliwość mobilności pracowników badana 

jest w Spółce w ramach prowadzonych co ro-

ku rozmów indywidualnych. W 2009 r. mobil-

ność na terenie Polski zadeklarowało 25,9% 

załogi, a mobilność związaną z wyjazdem za 

granicę 8,3% załogi.

Warszawa

Toruń

Gdańsk

Zielona Góra

Wrocław

Rybnik
Kraków

Bielsko - Biała

Tarnobrzeg

Działalność KOGENERACJI S.A. 
w ramach Grupy EDF w Polsce
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Relacje z otoczeniem

Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialność 
Społeczna
Zrównoważony Rozwój jest fi lozofi ą rozwoju umożliwiającą po-

godzenie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego z głę-

boką troską o środowisko naturalne i otoczenie społeczne.

Środowisko naturalne
Działania środowiskowe w KOGENERACJI S.A. dotyczą ogra-

niczania emisji szkodliwych gazów, stosowania odnawialnych 

źródeł energii (zwiększanie produkcji z biomasy), likwidacji 

składowisk odpadów itp. Obecnie biomasa jest współspala-

na na blokach BC-1, BC-2 i BC-3 w Elektrociepłowni Wro-

cław. W ramach inwestycji, w Elektrociepłowni Czechnica jest 

prowadzona modernizacja i przystosowanie jednego z kotłów 

węglowych na kocioł fl uidalny ze złożem bąbelkowym, który 

w 100% opalany będzie biomasą. Po modernizacji urządzenie 

będzie produkowało z biomasy 100 t pary na godzinę, która 

posłuży do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła dla Wro-

cławia i Siechnic. Eksploatacja kotła fl uidalnego wraz z całą 

przynależną infrastrukturą do podawania biomasy rozpocznie 

się na początku III kwartału 2010 r. 

Istotnym aspektem jest dla Spółki współpraca z Zarządem Mia-

sta Wrocławia w dziedzinie rewitalizacji substancji mieszkanio-

wej, nowych podłączeń odbiorców ciepła do scentralizowanej 

sieci miejskiej, a także kompleksowej racjonalizacji zużycia 

energii:

Projekt rewitalizacji secesyjnych kamienic Wrocławia, •

Program „100 kamienic” (przyłączanie secesyjnych kamie- •

nic do miejskiej sieci ciepłowniczej),

„Ciepło na Telefon” – przyłączenie kwartałów budynków do  •

miejskiej sieci ciepłowniczej, 

Patronat energetyczny, •

Program zamiany kotłowni lokalnych na węzły cieplne zasi- •

lane z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Otoczenie społeczne
Społeczna odpowiedzialność Spółki wpisująca się 

w zasady Zrównoważonego Rozwoju wyraża się poprzez po-

litykę promującą racjonalne wykorzystanie energii, zaan-

gażowanie w integrację osób niepełnosprawnych z otocze-

niem i propagowanie postaw prozdrowotnych. Realizacji tych 

celów sprzyja Patronat energetyczny nad Młodzieżowym 

Ośrodkiem Socjoterapii, turystyka przemysłowa, promowanie 

efektywności energetycznej wśród klientów i pracowników, 

wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, program pomocy 

dla klientów wrażliwych społecznie czy promowanie działań 

prozdrowotnych.

Patronat energetyczny nad Młodzieżowym 
Ośrodkiem Socjoterapii
W maju 2009 r. podpisano porozumienie pomiędzy 

KOGENERACJĄ S.A. a Gminą Wrocław w sprawie objęcia 

patronatem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy 

ul. Kieleckiej 51 we Wrocławiu. Porozumienie obejmuje działa-

nia prowadzące do oszczędności w zużywaniu ciepła i energii 

(pomoc przy termomodernizacji budynku) oraz działania edu-

kacyjne dla młodzieży w zakresie poszanowania środowiska 

naturalnego oraz postaw pro-oszczędnościowych. Poprzez 

prowadzone działania KOGENERACJA S.A. pozyska referen-

cyjny obiekt, który będzie wyznacznikiem świadczonych przez 

Spółkę usług energetycznych.

Turystyka przemysłowa 
Turystyka przemysłowa to systematycznie prowadzone lek-

cje w szkołach podstawowych mające na celu przekazywanie 

uczniom wiedzy na temat: korzyści wynikających z produkcji 

energii i ciepła w skojarzeniu, oszczędzania energii i działań 

proekologicznych. Lekcje prowadzone są przez emerytowa-

nych pracowników spółki, którzy w ten sposób nadal czynnie 

uczestniczą w życiu fi rmy. W ramach corocznie organizowa-

nych Dni Otwartych Drzwi Spółka umożliwia zwiedzanie za-

kładu szerokiej publiczności.

Programy wsparcia dla organizacji integrujących 
osoby niepełnosprawne
Spółka od lat wspiera międzynarodowe przedsięwzię-

cia z udziałem osób niepełnosprawnych odbywające się we 

Wrocławiu:

Międzynarodowy Turniej Tenisa na Wózkach Wrocław Cup,  •

organizowany przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportow-

ców Niepełnosprawnych AKTYWNI,

Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tańca Towarzyskiego  •

na wózkach „Pergola” we Wrocławiu, 

Stała współpraca z Wrocławskim Sejmikiem Osób  •

Niepełnosprawnych.
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Odbiorcy wrażliwi społecznie
W 2009 r. kontynuowano program pomocy dla klientów wraż-

liwych społecznie w Siechnicach, w ramach współpracy 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (czerwiec 2008 r.) 

a także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wro-

cławiu (listopad 2008 r.). Z bonów na ciepło skorzystało 48 

klientów w Siechnicach i 2 klientów we Wrocławiu.

 Działania prozdrowotne
W Spółce promowany jest aktywny styl życia. Pracownicy 

korzystają ze zorganizowanych form aktywnego wypoczynku 

proponowanych przez Towarzystwo Sportowo-Turystyczne.

Przy KOGENERACJI S.A. od 40 lat działa Klub Honorowych 

Dawców Krwi „Kropelka”, współpracujący z Zarządem Miej-

skim PCK-HDK we Wrocławiu. W 2009 r. 116 członków Klubu 

oddało 97 500 ml krwi pełnej oraz 12 500 ml osocza.

Klub „Kropelka” zorganizował w 2009 r. trzy akcje od-

dawania krwi przez pracowników Grupy Kapitałowej 

KOGENERACJA S.A. Członkowie klubu uczestniczy-

li ponadto w siedmiu akcjach oddawania krwi „na hasło”. 

Ogółem we wszystkich tych akcjach uczestniczyło 167 osób.

W listopadzie Klub „Kropelka”, przy wsparciu Zarządu 

Spółki, zorganizował akademię z okazji Dni Honorowego 

Krwiodawstwa. 

Rada Etyki
W Spółce od kilku już lat działa Rada Etyki, w skład której 

wchodzą przedstawiciele pracowników. Funkcjonuje ona po-

za strukturami formalnymi, w ramach działalności społecz-

nej. Zadaniem Rady Etyki jest propagowanie wśród pracowni-

ków postaw i zachowań etycznych, opartych na wewnętrznym 

Kodeksie Etycznym „Wartości KOGENERACJI S.A.”. Z inicjaty-

wy Rady Etyki powstał „Program niesienia pomocy osobom ma-

jącym problem z nadużywaniem środków psychoaktywnych” 

przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Kryzysowej 

KARAN oraz zrealizowano szereg działań charytatywnych na 

rzecz Wrocławskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.

Wspieranie organizacji społecznie użytecznych
KOGENERACJA S.A. jest ważnym partnerem społecznym i pu-

blicznym. W 2009 r. Spółka udzieliła wsparcia fi nansowego orga-

nizacjom społecznym, naukowym, gospodarczym, branżowym, 

takim jak:

Towarzystwo Sportowo - Turystyczne przy KOGENERACJI S.A., •

Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnospraw- •

nych “Aktywni”,

Fundacja Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki  •

Gerber,

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, •

Placówka oświatowo-wychowawcza w Godzięcinie, •

Wrocławskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej – Hospicjum  •

Domowe,

Grupa Aktywnej Rehabilitacji, •

Fundacja im. Józefa Pupki, •

Fundacja Hospicyjna przy Dolnośląskim Centrum  •

Onkologicznym,

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8 PSP we Wrocławiu, •

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzie- •

ciom KARAN.

W 2009 r. na terenie Elektrociepłowni Wrocław i Elektrociepłowni 

Czechnica odbyło praktyki zawodowe 20 praktykantów.
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Fundacja im. Józefa Pupki 
Celem i misją założonej w 2005 r. Fundacji im. Józefa Pupki, 

pierwszego Prezesa KOGENERACJI S.A., jest pomoc szcze-

gólnie utalentowanym studentom i słuchaczom szkół wyż-

szych, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie 

zdolności oraz wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty 

wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.

W 2009 r. Fundacja im. Józefa Pupki przyznała na rok akade-

micki 2009/2010 stypendia 20 studentom polskich uczelni. Wy-

płacana miesięcznie kwota stypendium wynosi 380 zł. Stu-

denci zostali wytypowani przez Fundatorów:

Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.   •

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. •

Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A. •

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. •

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. •

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) two-

rzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczane-

go w stosunku do przeciętnej liczby pracowników. Środ-

ki ZFŚS można zwiększać z zysku netto Spółki, wpływów 

z opłat, darowizn, odsetek ze środków, wpływów z opro-

centowania pożyczek, wierzytelności. Osobami upraw-

nionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy, emeryci 

i renciści, członkowie rodzin pracownika oraz inne osoby 

uprawnione przez Spółkę.

Z ZFŚS dofi nansowywane są m. in.:

wypoczynek pracowników, •

wczasy profi laktyczno-lecznicze i sanatoria, •

wypoczynek dzieci pracowników oraz dzieci emerytów  •

i rencistów,

imprezy okolicznościowe, •

działalność kulturalna, turystyczno-rekreacyjna i sportowa, •

pomoc rzeczowa i fi nansowa, •

działalność socjalna na rzecz pracowników, emerytów  •

i rencistów.

Z ZFŚS udziela się pożyczek w ramach limitów m.in. na:

uzupełnienie wkładów mieszkaniowych, •

budowę i rozbudowę domu, •

adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, •

zakup i zamianę mieszkania i domu, •

remonty mieszkań i domów. •
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Ryzyka i zagrożenia
Uzależnienie Spółki od odbiorców
Spółka uzależniona jest w pewnym stopniu swojej działalno-

ści gospodarczej przede wszystkim od spółki Fortum Power 

and Heat Polska Sp. z o.o. O/Wrocław, będącej operatorem 

sieci dystrybucyjnej ciepła. Zarząd KOGENERACJI S.A. pro-

wadził rozmowy z właścicielem Fortum Power and Heat Pol-

ska Sp. z o.o. O/Wrocław celem uzgodnienia wspólnej stra-

tegii w odniesieniu do działalności na rynku ciepła w 2008 r. 

i będzie je prowadził w kolejnych latach.

Zmiany Prawa Energetycznego 
Ustawa Prawo energetyczne i akty wykonawcze do tej ustawy 

kształtują politykę energetyczną kraju, zasady i warunki za-

opatrywania oraz użytkowania paliw i energii oraz określają 

organy właściwe w sprawie gospodarki paliwami i energią.

W 2009 r. nie było istotnych zmian w ustawie Prawo energe-

tyczne, które miałyby wpływ na funkcjonowanie Spółki. 

Inne zmiany prawne 
ograniczenie udziału drewna w procesie współspalania: •

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

28 sierpnia 2008 r. nastąpiło ograniczenie udziału drewna 

w procesie współspalania przez elektrownie o mocy powy-

żej 5 MW. Od 2015 r. biomasa leśna ma zostać zastąpiona 

przez biomasę rolniczą, a spalanie odpadów drzewnych nie 

jest zaliczane do energii odnawialnej.

niekorzystna defi nicja źródła emisji (kocioł/komin): •

obowiązujące standardy emisyjne zostały ustalone w zależ-

ności od mocy nominalnej źródła emisji, którym jest kocioł. 

Zmiana określenia źródła na komin spowoduje sumowanie 

się mocy kotłów do niego podłączonych. Zagrożenie wyni-

ka z tego, że nastąpi przekroczenie 500 MW mocy nominal-

nej źródła emisji i znaczące zaostrzenie standardów emi-

syjnych SO2, i NOx dla kotłów przyłączonych do kominów 

EC Wrocław i EC Czechnica. Projekt nowej dyrektywy wpro-

wadza defi nicję źródła emisji (komin) i ostrzejsze standardy 

emisyjne dla SOx i NOx od 2016 r.

W celu dotrzymania zaostrzonych standardów Spółka ponie-

sie bardzo wysokie koszty modernizacyjne.

Czynniki związane ze zmianami zapotrzebowania 
na moc cieplną przez odbiorców
W ostatnich latach nastąpił spadek zapotrzebowania na cie-

pło, co związane jest między innymi z restrukturyzacją prze-

mysłu, termomodernizacją zasobów mieszkaniowych, ograni-

czeniem strat na przesyłaniu ciepła, instalowaniem automatyki 

pogodowej w węzłach cieplnych, a także skutkami globalne-

go ocieplenia. Aktywne działania KOGENERACJI S.A., pole-

gają na pozyskiwaniu nowych odbiorców, w tym szczególne 

znaczenie ma współpraca z Gminą Wrocław w zakresie przy-

łączania do sieci nowych budynków i istniejących budynków 

komunalnych, która pozwala w części na rekompensowanie 

zmniejszonego zapotrzebowania i stabilizowanie sprzedaży 

ciepła. W 2009 r. nastąpił nieznaczny wzrost sprzedanej za-

mówionej mocy cieplnej.

Czynniki związane ze zróżnicowaniem poziomów 
sprzedaży ciepła i energii elektrycznej 
Sprzedaż produktów KOGENERACJI S.A. podlega znacznym 

wahaniom sezonowym. W okresach październik-kwiecień za-

potrzebowanie odbiorców na ciepło jest znacznie większe niż 

w pozostałych miesiącach.

Oznacza to, że możliwości wytwarzania energii elektrycznej 

w procesie skojarzonym również podlegają sezonowym wa-

haniom, przy czym w obu elektrociepłowniach Spółki istnieją 

techniczne możliwości wytwarzania energii elektrycznej rów-

nież w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło 

(w tzw. pseudokondensacji), ale od 1 lipca 2007 r. zostały one 

ograniczone z uwagi na obowiązek dotrzymania granicznej 

sprawności przetwarzania energii chemicznej w energię elek-

tryczną i ciepło w kogeneracji min. 75%.

Dostawy paliw
W 2009 r. ważnym czynnikiem ryzyka w tym zakresie były za-

kłócenia w rytmiczności dostaw surowców (węgiel, biomasa, 

mazut) na skutek sytuacji w transporcie i na rynku biomasy, 

a w szczególności: 

ograniczona możliwość dostaw węgla drogą wodną lub  •

transportem kolejowym,

trudności z pozyskaniem surowca na rynku mazutu, •

trudności z pozyskaniem biomasy dobrej jakości i w odpo- •

wiedniej ilości.
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Kontrakty długoterminowe (KDT)
Z dniem 1 kwietnia 2008 r. uległy rozwiązaniu KDT w spółce 

zależnej EC Zielona Góra S.A. EC Zielona Góra będzie otrzy-

mywać środki na pokrycie tzw. kosztów osieroconych i kosz-

tów związanych z obowiązkowym zakupem gazu ziemnego. 

Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują, iż rozwią-

zanie KDT na bazie ostatecznie uchwalonej ustawy nie po-

gorszyło wyników spółki w porównaniu z wariantem, gdy-

by KDT funkcjonował dalej. Nie ma więc zagrożenia dla 

KOGENERACJI S.A. z tytułu otrzymania spłaty pożyczek 

udzielonych spółce zależnej oraz otrzymywanej dywidendy.

Emisje CO2

Zagrożeniem powstałym w 2008 r. jest niewystarczają-

ca wielkość przyznanych uprawnień wynikająca z projektu 

przydziału uprawnień na lata 2008 – 2013, mniej korzystna 

dla sektora energetycznego, niż wielkości przyznane w po-

przednim okresie rozliczeniowym (Krajowy Plan Rozdzia-

łu Uprawnień; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 

grudnia 2005 r.).

KPRU II jest mniej korzystny dla Spółki, gdyż przyznane 

wielkości emisji są niższe niż w poprzednim okresie rozli-

czeniowym. Niekorzystny podział uprawnień może spowo-

dować w pierwszym rzędzie spadek przychodów ze sprze-

daży uprawnień w porównaniu do poprzednich okresów, 

a także wzrost kosztów w przypadku otrzymania ilości niż-

szej od faktycznej emisji lub konieczność zmniejszenia pro-

dukcji. Efekt ten zostanie złagodzony przez zwiększenie pro-

dukcji ze źródeł odnawialnych, w celu zmniejszenia rocznych 

emisji CO2.

Spółka odnotowała niedobór uprawnień w 2008 r. i nad-

wyżkę w 2009 r., w związku z czym zmniejszyła zawiąza-

ną w 2008 r. rezerwę w wysokości 2 737 tys. zł do kwoty 

816 tys. zł w roku 2009, która jednak zostanie pokryta w ko-

lejnych latach przez planowane nadwyżki.
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Perspektywy rozwoju Spółki
 Perspektywy rozwoju Zespołu Elektrociepłowni Wrocław-

skich KOGENERACJA S.A. opisane zostały w zaktualizowa-

nym Planie Strategicznym Spółki do 2015 r. oraz w innych 

dokumentach i nie zmieniły się zasadniczo w porównaniu 

do prezentowanych w latach poprzednich. Nadrzędnym ce-

lem strategicznym pozostaje uzyskanie wysokiej rentowności, 

satysfakcjonującej Akcjonariuszy.

Wpisując się w działania maksymalizujące przy-

chody, w 2010 r. zakończone zostaną moderniza-

cje urządzeń, dzięki którym wzrośnie udział energii 

elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w sto-

sunku do całego wolumenu energii elektrycznej wytwarzanej 

w Spółce. Wzrost ten osiągnięty zostanie dzięki maksymali-

zacji współspalania biomasy w obu zakładach produkcyjnych 

KOGENERACJI S.A. I tak w EC Wrocław w bloku BC-1 (50 MW 

elektrycznych) możliwe będzie współspalanie nawet do 50% 

biomasy  (energetycznie), natomiast w blokach BC-2 i BC-3 

(po 100 MW elektrycznych każdy) udział współspalanej bio-

masy osiągnie 12% (masowo). Z kolei w EC Czechnica ko-

cioł K-2 zostanie zmodernizowany w taki sposób, aby mógł 

spalać 100% biomasy. Planuje się też, że kocioł ten będzie 

urządzeniem produkującym w tzw. „podstawie”, czyli urucha-

mianym w pierwszej kolejności i pracującym najdłużej, dzię-

ki czemu produkcja energii ze źródeł odnawialnych będzie 

maksymalizowana. 

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest 

przyjazna dla środowiska naturalnego i wspierana zarówno 

przez państwo polskie jak i przez Unię Europejską. Jej wy-

twarzanie jest efektywne ekonomicznie dzięki możliwości 

sprzedaży uzyskiwanych „zielonych” certyfi katów oraz po-

przez fakt, iż wytwarzanie CO2 związane ze współspalaniem 

biomasy nie powoduje zużycia uprawnień do emisji. W efek-

cie, ilość uprawnień do emisji CO2 przydzielona KOGENE-

RACJI S.A. w programie NAP2 do 2012 r. będzie wystarcza-

jąca do pokrycia zapotrzebowania elektrociepłowni w tym 

okresie. Należy podkreślić, że bez inwestycji w zwiększe-

nie współspalania biomasy, uzyskany przydział uprawnień 

do emisji na lata 2008-12 byłby niewystarczający. Jednak 

dzięki opisanym wyżej modernizacjom problem ten został 

rozwiązany.

Przykładem innych działań zmierzających do zwiększenia 

przychodów są realizowane z dużym sukcesem aktywne 

programy marketingowe, których celem jest pozyskiwanie 

nowych odbiorców ciepła sieciowego. To właśnie dzięki nim 

w ostatnich latach wygenerowany został pozytywny trend 

sprzedaży na rynku ciepła, wynikający z faktu, że wolu-

men mocy cieplnej nowoprzyłączanych klientów przewyższa 

ubytki mocy spowodowane działaniami termooszczędno-

ściowymi odbiorców. Pewne wyobrażenie o skali zaangażo-

wania KOGENERACJI S.A. w tego typu aktywność może dać 

fakt, iż w 2009 r. ilość projektów przyłączeniowych wspie-

ranych przez Dział Marketingu podwoiła się w stosunku do 

roku poprzedniego. W kolejnych latach zarówno działania 

zmierzające do pozyskiwania nowych klientów, jak i stara-

nia Spółki ukierunkowane na uatrakcyjnienie swojej oferty 

(w tym także poprzez promowanie „trigeneracji” czyli łącz-

nego dostarczania odbiorcom: ciepła, energii elektrycznej 

oraz chłodu do klimatyzacji latem) będą intensyfi kowane. 

Na rynku energii elektrycznej, po pewnym spadku cen w 2010 r., 

oczekuje się długookresowego, stopniowego wzrostu cen w la-

tach kolejnych, który wynikać będzie między innymi ze wzrostu 

popytu na energię elektryczną, rosnących cen paliw, wysokich 

kosztów inwestycji zarówno rozwojowych jak i pro-ekologicz-

nych w sektorze energetyki, a także ryzykiem braku dosta-

tecznej ilości pozwoleń na emisje CO2 dla producentów energii 

elektrycznej. Można jednak oczekiwać, że rząd polski, kieru-

jąc się aspektami społecznymi, będzie prowadził działania sta-

rając się ograniczyć przewidywany wzrost cen dla odbiorców 

końcowych.

Drugą, istotną grupą działań zmierzających do uzyskania 

wysokiej rentowności jest ustawiczne ograniczanie kosz-

tów w KOGENERACJI S.A. Od wielu lat Spółka poszuku-

je oszczędności w kosztach, wdrażając kolejne projekty 

oszczędnościowe i rygorystycznie egzekwując przestrze-

ganie budżetów kosztów stałych i zmiennych. Jednak pro-

ste rezerwy kosztowe już się wyczerpały i coraz trudniej jest 

znajdować kolejne oszczędności. 

Pewne nadzieje stwarza jednak przynależność 

KOGENERACJI S.A. do grona spółek z Grupy EDF w Polsce, 

co dostarcza dodatkowych możliwości wykorzystania syner-

gii kosztowych.
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KOGENERACJA S.A. prowadzi obecnie w ramach tzw. „Pro-

jektu Trefl ” działania analityczne i przygotowawcze do ewen-

tualnego wdrożenia integracji funkcji wsparcia, takich jak: fi -

nanse, zasoby ludzkie, informatyka, zakupy/logistyka oraz 

inżynieria, która planowana jest w ramach struktury EDF 

Polska (Centrum Usług Wspólnych w Krakowie). Zasady re-

alizacji funkcji wsparcia na rzecz Spółki byłyby uregulowa-

ne w umowach zawieranych pomiędzy Spółką a EDF Pol-

ska, a przekazanie świadczenia funkcji wsparcia do EDF 

Polska wiązałoby się z przejęciem części pracowników 

KOGENERACJI S.A. przez nowego pracodawcę z zastosowa-

niem art. 231 Kodeksu pracy. Realizacja projektu przyczyniła-

by się nie tylko do dalszej optymalizacji kosztów, ale również 

stworzyłaby nowe szanse rozwoju i pozwoliła skoncentrować 

się na podstawowej działalności, która jest głównym źródłem 

przychodów i zysków dla Spółki. 

Wyżej opisane działania w obszarze przychodów i kosz-

tów Spółki mają bezpośredni wpływ na uzyskanie wysokiej 

rentowności, jednak Plan Strategiczny KOGENERACJI S.A. 

do 2015 r. wymienia również inne cele strategiczne, wspie-

rające osiągnięcie celu nadrzędnego. Są to między innymi: 

poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwijanie kom-

petencji i mobilizacja pracowników do działań oraz rozwój 

przemysłowy KOGENERACJI S.A.

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pozostaje stałym 

priorytetem dla Zarządu KOGENERACJI S.A. Prowadzo-

na jest ogromna liczba działań, mających na celu wyelimi-

nowanie wypadków przy pracy poprzez wdrożenie kultury 

bezpiecznej pracy w Spółce, a odpowiedzialnymi za bez-

pieczeństwo uczyniono nie tylko służby BHP, lecz każde-

go pracownika. Towarzyszy temu niezwykle intensywny pro-

gram szkoleń (również w zakresie oceny ryzyk) oraz system 

cyklicznych obchodów BHP w terenie, realizowanych obli-

gatoryjnie przez menadżerów wszystkich szczebli. Dodat-

kowo uruchomiony został projekt zmiany mentalności Pra-

cowników, tzw. „Housekeeping”. Oczekiwanym jego efektem 

jest polepszenie, a następnie utrzymanie bezpiecznych wa-

runków pracy oraz dobrego stanu technicznego budynków 

i urządzeń. 

Wszystkie działania dotyczące bezpieczeństwa będą kontynu-

owane również w przyszłości z niezmienioną intensywnością. 

W ślad za zmianami technicznymi, wynikającymi z moder-

nizacji urządzeń, niezbędny jest rozwój kompetencji Pra-

cowników. Duży nacisk kładzie się w KOGENERACJI S.A. 

na stałe doskonalenie kwalifi kacji, realizowane poprzez sys-

tem szkoleń, wspieranie odbywania studiów przez Pracow-

ników Spółki oraz stworzenie warunków do samokształce-

nia. Kompetentna kadra jest najlepszą gwarancją rozwoju 

KOGENERACJI S.A. w przyszłości.

Z kolei nad planami rozwoju przemysłowego KOGENERACJI 

S.A. pracuje specjalnie powołany zespół specjalistów, które-

go zadaniem jest zaproponowanie rozwiązań w celu dostoso-

wania Spółki do uwarunkowań rynkowych i środowiskowych, 

wykorzystanie istniejących preferencji dla „energii zielonej” 

oraz wypracowanie scenariuszy rozwoju KOGENERACJI S.A. 

W szczególności analizowane są między innymi kwestie zwią-

zane z odsiarczaniem w EC Wrocław od 2016 r., optymaliza-

cją wykorzystywania biomasy oraz budową nowych urządzeń 

w EC Czechnica w dalszej przyszłości. 

Zarząd KOGENERACJI S.A. jest przekonany, że wszystkie 

opisane wyżej działania umożliwią w przyszłości kontynuację 

dobrych wyników Spółki i realizację nadrzędnego celu strate-

gicznego - uzyskiwanie rentowności na poziomie satysfakcjo-

nującym Akcjonariuszy. 
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Podstawowe wielkości 
ekonomiczno-fi nansowe Spółki

Za okres od 1 stycznia 2009 r. 
do 31 grudnia 2009 r.

okres bieżący

Za okres od 1 stycznia 2008 r. 
do 31 grudnia 2008 r.

okres poprzedni
Zmiana (wartość)

Przychody 531 802 429 667 102 135

Koszt własny sprzedaży -437 802 -386 022 -51 780

Zysk brutto na sprzedaży 94 000 43 645 50 355

Koszty zarzadu -7 135 -7 340 205

Koszty sprzedaży -920 -1 009 89

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 5 742 -4 538 10 280

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 91 687 30 758 60 929

Wynik na działalności fi nansowej 29 459 25 055 4 404

Podatek dochodowy -17 680 -8 266 -9 414

Wynik fi nansowy netto 103 466 47 547 55 919

W 2009 r. Spółka osiągnęła wynik fi nansowy netto w wyso-

kości 103 466 tys. zł, wyższy o 55 919 tys. zł w stosunku do 

2008 r., kiedy osiągnął poziom 47 547 tys. zł. Podstawo-

we wielkości ekonomiczno-fi nansowe Spółki przedstawiono 

i omówiono w poniższych tabelach.

W 2 0 0 9  r. Spółka osiągnęła przychody w kwocie 

531 802 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży produktów 

w wysokości 529 872 tys. zł oraz ze sprzedaży towarów 

i materiałów w kwocie 1 930 tys. zł. W 2008 r. przychody 

kształtowały się na poziomie 429 667 tys. zł, w tym przy-

chody ze sprzedaży produktów 429 319 tys. zł, a ze sprze-

daży towarów i materiałów 348 tys. zł.

Wyższe przychody ze sprzedaży osiągnięte w 2009 r. 

(o 102 135 tys. zł), to efekt: 

Elementy rachunku zysków i strat KOGENERACJI S.A.

wyższych stosowanych cen sprzedaży energii elektrycznej  •

i ciepła, 

sprzedanych certyfi katów majątkowych. •

Średnioroczny przyrost ceny energii elektrycznej tzw. „czar-

nej” wyniósł 36% na co korzystnie wpłynęły uwarunkowania 

rynkowe oraz ujemna korekta-przeniesienie obowiązku pła-

cenia akcyzy z producentów na dystrybutorów. Przyrost ceny 

ciepła wyniósł odpowiednio 7,7% a ceny mocy cieplnej 6,5%; 

wpłynęły na to korzystne ceny i stawki opłat taryfy dla ciepła 

KOGENERACJI S.A. wprowadzone w życie z dniem 1 sierp-

nia 2009 r., a zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regula-

cji Energetyki.

W 2009 r. Spółka uzyskała i sprzedała prawa majątko-

we z tytułu certyfi katów na energię produkowaną w sko-

jarzeniu (certyfi katy czerwone) oraz pochodzącą ze źródeł 
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Za okres od 1 stycznia 2009 r. 
do 31 grudnia 2009 r.

okres bieżący

Za okres od 1 stycznia 2008 r. 
do 31 grudnia 2008 r.

okres poprzedni
Zmiana (wartość)

Przychody 531 802 429 667 102 135

Przychody ze sprzedaży produktów 529 872 429 319 100 553

w tym: certyfi katy 57 058 35 073 21 985

w tym: usługi systemowe 3 158 6 385 -3 227

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 930 348 1 582

Przychody

odnawialnych - współspalanie biomasy (certyfi katy zielone) 

na kwotę 57 058 tys. zł. Produkcja energii elektrycznej w wy-

niku współspalania biomasy drzewnej wzrosła ponad dwukrot-

nie w 2009 r. (o 134,6%) w stosunku do 2008 r. Produkcja ener-

gii „zielonej” w 2009 r. to: 132 211 MWh, a w 2008 r.: 56 348 

MWh. Wzrost cen certyfi katów „zielonych” i „czerwonych” 

wyniósł odpowiednio 10,7% i 6,6%.

Koszty stałe i koszty zmienne
W 2009 r. koszty zmienne wytworzenia sprzedanych pro-

duktów ukształtowały się na poziomie wyższym o 20,9 % 

w relacji do 2008 r. i wyniosły 248 873 tys. zł. W 2008 r. 

koszty te osiągnęły poziom 205 843 tys. zł. Wyższy poziom 

kosztów zmiennych o 43 030 tys. zł to konsekwencja wyż-

szych kosztów paliwowych spowodowanych wzrostem cen 

węgla produkcyjnego o 25,4% (średnia cena spalonego wę-

gla w 2009 r. to 230,28 zł/tonę, a w 2008 r. to 183,68 zł/to-

nę) oraz biomasy drzewnej o 66,4% (średnia cena spalonej 

biomasy w 2009 r. to 400,65 zł/tonę, a w 2008 r. to 240,77 

zł/tonę). W 2009 r. nastąpił znaczący wzrost udziału bioma-

sy drzewnej w procesie współspalania z węglem; z 51 627 

ton w 2008 r. do 109 300 ton w 2009 r. Spadek pozosta-

łych kosztów zmiennych to efekt braku konieczności zaku-

pu energii na rynku bilansującym, w celu dotrzymania wa-

runków sprzedaży energii produkowanej w KOGENERACJI 

S.A. – oszczędność w kwocie 2 654 tys. zł, oraz rozwiąza-

nia w 2009 r. rezerwy utworzonej z przeznaczeniem na za-

kup uprawnień do emisji CO2, w wysokości 1 915 tys. zł.

Niższe koszty akcyzy o kwotę 16 505 tys. zł to skutek przenie-

sienia obowiązku podatkowego z dniem 1 marca 2009 r. z wy-

twórcy energii elektrycznej na jej dystrybutora wynikającego 

z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Koszty stałe wytworzenia sprzedanych produktów w 2009 r. 

wyniosły 196 941 tys. zł. W 2009 r. wzrosły koszty pracy 

o 4 564 tys. zł oraz nakłady na remonty i amortyzację urządzeń 

wytwórczych o kwotę 1 747 tys. zł, co jest efektem ciągłej mo-

dernizacji i doskonalenia urządzeń  w celu ich dostosowania do 

współspalania biomasy z węglem.

Na przyrost kosztów pracy w 2009 r. miały wpływ następujące 

czynniki: 

wzrost wynagrodzeń i kosztów ubezpieczeń społecznych o kwo- •

tę 1 519 tys. zł,

wzrost wypłaconych odpraw w ramach realizacji Programu Indy- •

widualnych Odejść o 361 tys. zł,

wyższy aniżeli w 2008 r. przyrost rezerw pracowniczych (rezerwy  •

na pracowniczą zniżkę energetyczną oraz na nagrody jubileuszo-

we i odprawy emerytalne) o 2 255 tys. zł, co związane jest głów-

nie ze zmianą stopy dyskonta z 7% na 6% przy wycenie rezerw 

aktuarialnych,

zwiększenie pozostałych świadczeń pracowniczych o 429 tys. zł. •

Wyższe koszty usług obcych o kwotę 1 723 tys. zł związane 

są ze zwiększonym zakresem usług o charakterze bezpośred-

nio produkcyjnym; takich jak usługa zagospodarowania od-

padów paleniskowych i odpopielania, usługa sprzętem cięż-

kim budowlanym, obsługa urządzeń elektrycznych w porcie, 

dyżury fi rm obcych, pomiary i badania diagnostyczne, usługi 

magazynowe. W tej grupie kosztów znajdują się również kosz-

ty ubezpieczeń majątkowych, wyższe w relacji do 2008 r., ze 

względu na wzrost stawek ubezpieczeniowych.

Wzrost pozostałych kosztów stałych (o 463 tys. zł) związany 

jest ze wzrostem stawek i opłat podatków o charakterze lokal-

nym (podatek od nieruchomości) oraz wzrostem opłat konce-

syjnych, ze względu na wzrost wartości przychodów ze sprze-

daży produktów.
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Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
W 2009 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształ-

tował się na poziomie 5 742 tys. zł, natomiast w 2008 r. wyniósł 

-4 538 tys. zł. Znacznie wyższy wynik na pozostałej działalno-

ści operacyjnej 2009 r. to efekt uzyskania dodatkowych przy-

chodów w kwocie 5 823 tys. zł z tytułu wyceny instrumentu fi -

nansowego związanego z wymianą uprawnień do emisji CO2 

(EUA/CER) w ramach umów swap. Przychody netto z tytułu 

zrealizowanej wymiany uprawnień do emisji CO2 (EUA/CER) 

wyniosły w 2009 r. 2 899 tys. zł.

Wynik na działalności fi nansowej
Wyższy wynik na działalności fi nansowej w 2009 r. o kwotę 

4 404 tys. zł to przede wszystkim skutek uzyskania wyższych 

przychodów fi nansowych z tytułu otrzymanych dywidend 

o kwotę 8 739 tys. zł, wyższego wyniku na sprzedaży akty-

wów fi nansowych o kwotę 4 114 tys. zł oraz w 2009 r. zneutra-

lizowane przez nie wystąpienie rozwiązania odpisu aktualizu-

jącego wartość akcji Towarowej Giełdy Energii S.A. w kwocie 

3 694 tys. zł, które miało miejsce w 2008 r.

Koszty fi nansowe osiągnęły poziom wyższy od okresu 

poprzedniego o 2 672 tys. zł z tytułu odsetek od kredytów, co 

związane jest ze wzrostem zadłużenia Spółki w 2009 r. w związ-

ku z realizacją zadań inwestycyjnych mających na celu zwięk-

szenie produkcji energii zielonej.

Wynik fi nansowy netto
Spółka w 2009 r. osiągnęła wynik fi nansowy netto w kwocie 

103 466 tys. zł, natomiast w 2008 r. wynik ten ukształtował się 

na poziomie 47 547 tys. zł. 

Znacząca poprawa wyniku fi nansowego netto w 2009 r. w sto-

sunku do porównywalnego okresu 2008 r. o 55 919 tys. zł wyni-

ka z następujących przyczyn:

wyższego zysku brutto •  osiągniętego na sprzedaży pod-

stawowych produktów o 50 355 tys. zł w 2009 r. - główną 

przyczyną zmiany jest znaczny wzrost cen energii elektrycz-

nej tzw. „czarnej” ze 148,71 zł/ MWh w 2008 r. do 202,30 zł/

MWh w 2009 r. tj. o 36% za jednostkę oraz ponad dwukrot-

nego wzrostu wolumenu produkcji energii  „zielonej” produ-

kowanej z biomasy drzewnej przy wzroście cen  certyfi ka-

tów zielonych o 10,7%,

wyższych w 2009 r. przychodów •  z pozostałej działalności 

operacyjnej o 7 259 tys. zł przy niższych pozostałych kosz-

tach operacyjnych o kwotę 3 021 tys. zł i wyższym saldzie 

utworzonych i rozwiązanych rezerw o 349 tys. zł:

dodatkowe przychody uzyskane w 2009 r. z tytułu wyce- »

ny instrumentu i rzeczywistej wymiany uprawnień do emi-

sji CO2 (EUA/CER) na łączną kwotę 8 722 tys. zł (umo-

wy swap),

pozostałe koszty operacyjne 2008 r. obciążone zosta- »

ły odpisem aktualizacyjnym nieruchomości inwestycyjnej 

w kwocie 3 559 tys. zł oraz kosztem likwidacji środków 

trwałych na kwotę 1 916 tys. zł – takie „jednorazowe” po-

zycje kosztowe nie wystąpiły w 2009 r.,

wyższych przychodów z działalności fi nansowej •  

o 7 076 tys. zł przy wyższych kosztach fi nansowych o kwo-

tę 2 672 tys. zł, w tym wyższe wpływy w 2009 r. o 8 700 

tys. zł z tytułu dywidendy otrzymanej od spółki zależnej 

EC Zielona Góra.

Podstawowe wskaźniki
Wskaźniki rentowności osiągnięte przez Spółkę w 2009 r. 

były znacząco wyższe w relacji do 2008 r., co jest konse-

kwencją przede wszystkim wyższego poziomu wyniku na 

działalności operacyjnej (EBIT) o 198% oraz wyniku fi nanso-

wego netto Spółki wypracowanego w roku sprawozdawczym 

o 118%.

Za okres od 1 stycznia 2009 r. 
do 31 grudnia 2009 r.

okres bieżący

Za okres od 1 stycznia 2008 r. 
do 31 grudnia 2008 r.

okres poprzedni
Zmiana (wartość)

Rentowność aktywów (ROA) 8,26 4,52 83

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 12,25 6,17 99

Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) 11,98 5,05 137

Podstawowe wskaźniki ROA, ROE, ROCE
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Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Działalność kontynuowana

Za okres od 1 stycznia 2009 r. 
do 31 grudnia 2009 r.

okres bieżący

Za okres od 1 stycznia 2008 r. 
do 31 grudnia 2008 r.

okres poprzedni

I. Przychody 531 802 429 667

II. Koszt własny sprzedaży - 437 802 -386 022

III. Zysk brutto na sprzedaży 94 000 43 645

 

IV. Pozostałe przychody operacyjne 13 820 6 561

V. Koszty sprzedaży -920 -1 009

VI. Koszty ogólnego zarządu -7 135 -7 340

VII. Pozostałe koszty operacyjne -8 078 -11 099

VIII. Zysk na działalności operacyjnej 91 687 30 758

 

IX. Przychody fi nansowe 34 790 27 714

X. Koszty fi nansowe -5 331 -2 659

XI. Przychody fi nansowe netto 29 459 25 055

     (wynik na działalności fi nansowej)  

XII. Zysk przed opodatkowaniem 121 146 55 813

 

XIII. Podatek dochodowy -17 680 -8 266

XIV. Zysk netto 103 466 47 547

Zysk podstawowy na 1 akcję (w złotych) 6,94 3,19

Zysk rozwodniony na 1 akcję (w złotych) 6,94 3,19

Za okres od 1 stycznia 2009 r. 
do 31 grudnia 2009 r.

okres bieżący

Za okres od 1 stycznia 2008 r. 
do 31 grudnia 2008 r.

okres poprzedni

Zysk netto 103 466 47 547

Pozostałe całkowite dochody - -

Całkowite dochody razem 103 466 47 547

Dane Finansowe
Jednostkowy rachunek zysków i strat (zgodne z MSSF)

w tysiącach złotych

w tysiącach złotych
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AKTYWA
31 grudnia 2009 r.

okres bieżący
31 grudnia 2008 r.

okres poprzedni

I. Aktywa trwałe  

1. Rzeczowe aktywa trwałe 668 408 561 933

2. Wartości niematerialne 3 609 4 329

3. Grunty w użytkowaniu wieczystym 7 697 7 266

4. Nieruchomości inwestycyjne 18 775 20 559

5. Należności długoterminowe 3 660 2 581

6. Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współzależnych 200 933 190 410

7. Pozostałe inwestycje długoterminowe 56 482 60 105

Aktywa trwałe razem 959 564 847 183

II. Aktywa obrotowe  

1. Zapasy 143 010 99 563

2. Inwestycje krótkoterminowe 12 928 14 326

3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 129 439 82 722

4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 980 6 065

Aktywa obrotowe razem 292 357 202 676

Aktywa razem 1 251 921 1 049 859

PASYWA  

I. Kapitał własny  

1. Kapitał zakładowy 252 503 252 503

2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnych 251 258 251 258

3. Pozostałe kapitały rezerwowe 64 716 46 574

4. Zyski zatrzymane 276 086 220 167

Kapitał własny razem 844 563 770 502

II.  Zobowiązania  

I) Zobowiązania długoterminowe  

1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych 37 101 12 542

2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 25 697 23 608

3. Przychody przyszłych okresów 20 177 208

4. Podatek odroczony 36 039 27 752

Zobowiązania długoterminowe razem 119 014 64 110

II) Zobowiązania krótkoterminowe

1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych 154 265 90 758

2. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 6 086 4 203

3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 109 072 100 670

4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 14 355 12 635

5. Rezerwy krótkoterminowe 4 566 6 981

Zobowiązania krótkoterminowe razem 288 344 215 247

Zobowiązania razem 407 358 279 357

Pasywa razem 1 251 921 1 049 859

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
w tysiącach złotych
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 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Za okres 
od 1 stycznia 2009 r. 
do 31 grudnia 2009 r.

Za okres 
od 1 stycznia 2008 r. 
do 31 grudnia 2008 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

I. Zysk netto za okres 103 466 47 547

II. Korekty  

1. Amortyzacja 44 419 43 477

2. Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących -   -135

3. (Zyski) / straty z tytułu działalności inwestycyjnej -9 617 -3 411

4. (Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych 764 -485

5. Odsetki i dywidendy -24 495 -19 942

6. Podatek dochodowy 17 680 8 266

III. Zysk z działalności operacyjnej 132 217 75 317

1. Zmiana stanu należności -47 797 -18 883

2. Zmiana stanu zapasów -43 447 -35 494

3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz 
    pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek 31 491 5 217

4. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 3 809 3 285

IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 76 273 29 442

1. Podatek dochodowy zapłacony -7 510 -3 595

2. Inne korekty 1 140 1 740

V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 903 27 587

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I. Wpływy inwestycyjne 44 574 57 237

1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 74 8 310

2. Sprzedaż aktywów fi nansowych: 5 763 3 478

- jednostek zależnych 5 763 -   

- jednostek pozostałych -   3 478

3.  Dywidendy otrzymane 25 420 16 680

4. Odsetki otrzymane 3 716 5 732

5. Pozostałe wpływy 9 601 23 037

w tysiącach złotych
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II. Wydatki inwestycyjne -166 115 -129 786

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych -154 582 -112 425

2. Nabycie aktywów fi nansowych: -11 533 -17 361

-jednostek zależnych -11 521 -17 361

-jednostek pozostałych -12 -   

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -121 541 -72 549

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności fi nansowej 

I. Wpływy fi nansowe 115 683 86 702

1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 33 000 53 979

2.  Emisja dłużnych papierów wartościowych 82 683 32 723

II. Wydatki fi nansowe -63 130 -36 080

1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -30 545 -30 545

2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek -27 972 -3 772

3. Odsetki zapłacone -4 613 -1 763

III. Środki pieniężne netto z działalności fi nansowej 52 553 50 622

D. Przepływy pieniężne netto, razem 915 5 660

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 915 5 660

F. Środki pieniężne na początek okresu 6 065 405

G. Środki pieniężne na koniec okresu 6 980 6 065

w tysiącach złotych
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Kapitał 

zakładowy

Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich warto-

ści nominalnej
Pozostałe kapitały 

rezerwowe
Zyski 

zatrzymane
Kapitał własny 

RAZEM

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r. 252 503 251 258 15 352 232 647 751 760

Pozostałe całkowite dochody za 2008 r. -   -   -   -   -   

Wynik fi nansowy bieżącego okresu -   -   -   47 547 47 547

Całkowite dochody za 2008 r. -   -   -   47 547 47 547

Wypłata dywidendy akcjonariuszom -   -   -   -30 545 -30 545

Przeznaczenie zysków na zasilenie kapi-
tałów własnych -   -   29 482 -29 482 -

Przydział akcji pracowniczych ACT 2007 
(IFRS 2) -   -   1 740 - 1 740

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2008 r. 252 503 251 258 46 574 220 167 770 502

Kapitał 
zakładowy

Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich warto-

ści nominalnej

Pozostałe kapitały 
rezerwowe

Zyski 
zatrzymane

Kapitał własny 
RAZEM

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2009 r. 252 503 251 258 46 574 220 167 770 502

Pozostałe całkowite dochody za 2009 r. -   -   -   - -

Wynik fi nansowy bieżącego okresu -   -   -   103 466 103 466

Całkowite dochody za 2009 r. -   -   -   103 466 103 466

Wypłata dywidendy akcjonariuszom -   -   -   -30 545 -30 545

Przeznaczenie zysków na zasilenie kapi-
tałów własnych -   -   17 002 -17 002 -   

Przydział akcji pracowniczych ACT 2007 
(IFRS 2) -   -   1 140 -   1 140

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2009 r. 252 503 251 258 64 716 276 086 844 563

w tysiącach złotych

 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
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Opinia niezależnego 
biegłego rewidenta
Dla Walnego Zgromadzenia Zespołu 
Elektrociepł owni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego spra-

wozdania fi nansowego Zespołu     Elektrociepłowni Wrocławskich 

KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24 

(„Spółka”), na które składa się sprawozdanie z sytuacji fi nanso-

wej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., rachunek zysków 

i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozda-

nie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz infor-

macja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania fi nansowe-

go, składająca się z informacji ogólnych, opisu ważniejszych 

stosowanych zasad rachunkowości oraz not objaśniających.

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg 

rachunkowych oraz sporządzenie i rzetelną prezentację te-

go jednostkowego sprawozdania fi nansowego zgodnie

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Fi-

nansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europej-

ską i innymi obowiązującymi przepisami oraz sporządzenie 

sprawozdania z działalności. Odpowiedzialność ta obejmuje: 

zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrz-

nej związanej ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją 

sprawozdań fi nansowych wolnych od nieprawidłowości po-

wstałych wskutek celowych działań lub błędów, dobór oraz 

zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowości, a także 

dokonywanie szacunków księgowych stosownych do zaist-

niałych okoliczności. 

Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do 

zapewnienia, aby sprawozdanie fi nansowe oraz sprawozda-

nie z działalności Spółki spełniały wymagania przewidziane 

w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone ba-

danie, wyrażenie opinii o tym jednostkowym sprawozda-

niu fi nansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych 

stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie jed-

nostkowego sprawozdania fi nansowego przeprowadzili-

śmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, 

poz. 1223 z późniejszymi zmianami) („ustawa o rachunko-

wości”) oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Fi-

nansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postę-

powania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania 

i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać ra-

cjonalną pewność, że sprawozdanie fi nansowe i księgi ra-

chunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wol-

ne od istotnych nieprawidłowości. 

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na 

celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i infor-

macji ujawnionych w sprawozdaniu fi nansowym. Wybór pro-

cedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ry-

zyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości sprawozdania 

fi nansowego na skutek celowych działań lub błędów. Prze-

prowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kon-

trolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną 

prezentacją sprawozdania fi nansowego w celu zaplanowa-

nia stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś 

w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kon-

troli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również 

ocenę stosowanych zasad rachunkowości, zasadności sza-

cunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej pre-

zentacji sprawozdania fi nansowego. 

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody ba-

dania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do 

wyrażenia przez nas opinii z badania.
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Opinia
Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozda-

nie fi nansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich 

KOGENERACJA S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację 

majątkową i fi nansową Spółki na dzień 31 grudnia 2009 r., 

wynik fi nansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy 

kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich 

istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standar-

dami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwier-

dzone przez Unię Europejską, jest zgodne z wpływającymi na 

treść jednostkowego sprawozdania fi nansowego przepisami 

prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporzą-

dzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszyst-

kich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Inne kwestie
Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, 

stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Spółki uwzględ-

nia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których 

mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz w Rozporzą-

dzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawa-

nia za równoważne informacji wymaganych przepisami pra-

wa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 

z 2009 r., nr 33, poz. 259) i są one zgodne z informacjami za-

wartymi w jednostkowym sprawozdaniu fi nansowy.

Za KPMG Audyt Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

nr ewidencyjny 458

Biegły rewident nr 10688

Emil Czupajło

Wrocław, 26 kwietnia 2010 r.

Za KPMG Audyt Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

nr ewidencyjny 458 

Biegły rewident nr 10615 

Janusz Charytonowicz 
Dyrektor
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