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Misja

Wizja

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. •

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 zasadami Odpowiedzialności  •
Społecznej Grupy EDF.
Posiadać niezawodne urządzenia gwara • ntujące 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, wychodzącym naprzeciw oczekiwa- •
niom klientów, z poszanowaniem środowiska naturalnego. 
Oferować wspólnie z dystrybutorem konkurencyjny komfort cieplny dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. •
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GRZEGORZ GRACZYK �
Kierownik EC Zawidawie

EC Zawidawie to wiele rodzajów energii – na szczę-
ście mamy tu świetnych ludzi i wspólnie udaje się 
nam je okiełznać.

�MACIEJ JOCHIMIAK
Młodszy operator bloku 
w Dyrekcji Technicznej, EC Wrocław

Praca na blokach energetycznych wymaga od nas fa-
chowej wiedzy i podejmowania trafnych decyzji. Tak 
właśnie wygląda nasza codzienność.
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List Prezesa Zarządu
Wrocław, 26 kwietnia 2011 r.
Szanowni Akcjonariusze!

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

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

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

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

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

Wraz z pracami nad polepszeniem bezpieczeństwa pracy zostały również 
zintensyfi kowane działania zmierzające do poprawy atmosfery społecznej 
wśród załogi, ponieważ oba te tematy są ze sobą nierozerwalnie związane.
 
Chciałbym Państwa zapewnić, iż Zarząd KOGENERACJI S.A. będzie nadal 
dokładał wszelkich starań, by rozwój Spółki realizował się poprzez ciągłe 
podnoszenie jakości funkcjonowania organizacji, a osiągane wyniki satysfak-
cjonowały naszych Akcjonariuszy. 

Z poważaniem,

Philippe Gagneux
Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.
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Władze Spółki
Zarząd
Skład Zarządu VII kadencji do dnia 19 października 2010 r. przedstawiał się 
następująco:

Denis Bretaudeau  – Prezes Zarządu
Andrzej Siennicki  – Członek Zarządu
Roman Traczyk   – Członek Zarządu
Krzysztof Wrzesiński  – Członek Zarządu

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Prezesa Zarządu Denis Bretaudeau, 
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19 października 2010 r., powołała 
ze skutkiem na dzień 20 października 2010 r. Pana Philippe Gagneux na funk-
cję Prezesa Zarządu KOGENERACJI S.A. (Raport Bieżący 30/2010).

Skład Zarządu VII kadencji od dnia 20 października 2010 r. przedstawia się 
następująco:

Philippe Gagneux  – Prezes Zarządu
Andrzej Siennicki  – Członek Zarządu
Roman Traczyk  – Członek Zarządu
Krzysztof Wrzesiński  – Członek Zarządu Krzysztof Wrzesiński, Philippe Gagneux, Andrzej Siennicki, Roman Traczyk, 

w tle instalacja do produkcji energii ze źródeł odnawialnych z kotła 
biomasowego w EC Czechnica.
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Rada Nadzorcza
W dniu 24 czerwca 2010 r., w związku z upływem czasu trwania VII kaden-
cji, wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej, której skład do tego dnia 
był następujący: 

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

Jednocześnie, w dniu 24 czerwca 2010 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy, które:

udzieliło absolutorium dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej; •
przyjęło do wiadomości, dokonany zgodnie z art. 14 ustawy z dnia  •
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, wybór przez 
pracowników 4 członków Rady, tj.:
Roman Cecota,
Roman Nowak,
Henryk Zajas,
Danuta Żeleźna

i powołało ich do Rady Nadzorczej VIII kadencji oraz
powołało pozostałych 8 członków Rady Nadzorczej – przedstawicieli  •
akcjonariuszy Spółki:
Marian Augustyn 
Philippe Castanet
François Driesen
Raimondo Eggink
Birgit Fratzke-Weiss
Jens Linhart
Harald Minkner
Dominique Silvain

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawiał się 
następująco:

Marian Augustyn  – Członek Rady Nadzorczej
Roman Cecota  – Sekretarz Rady Nadzorczej
Philippe Castanet – Przewodniczący Rady Nadzorczej
François Driesen – Członek Rady Nadzorczej
Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej
Birgit Fratzke-Weiss – Członek Rady Nadzorczej
Jens Linhart  – Członek Rady Nadzorczej
Harald Minkner  – Członek Rady Nadzorczej
Roman Nowak  – Członek Rady Nadzorczej
Dominique Silvain – Członek Rady Nadzorczej
Henryk Zajas  – Członek Rady Nadzorczej
Danuta Żeleźna  – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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TERESA SAMOTYJ �
Specjalista ds. umów w Dyrekcji Handlu 
i Rozwoju, pracownik Biura Obsługi Klienta 

Lubię kontakty z klientami, a uśmiech na ich twa-
rzach jest dla mnie najlepszym dowodem na to, że 
dobrze spełniłam swój obowiązek. 

�MAŁGORZATA CZAJER-PUCHALSKA 
Specjalista ds. odpowiedzialności 
społecznej – Koordynator w Dyrekcji 
Biura Spółki, długoletni członek 
Rady Etyki

Praca wśród ludzi i dla ludzi przynosi mi wewnętrzne 
poczucie spełnienia. Cieszę się, że moje życie zawo-
dowe nie jest monotonne, a każdy kolejny dzień jest 
źródłem inspiracji, również w życiu prywatnym.
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Struktura własnościowa
akcjonariat
Notowania na Giełdzie
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 74 500 tys. zł 
i dzielił się na 14 900 tys. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominal-
nej 5 zł każda.

Na pierwszej sesji 2010 r. cena akcji KOGENERACJI S.A. na zamknięciu wy-
nosiła 78,50 zł za akcję, przy wolumenie obrotów 3 895 szt. Najwyższą cenę 
w 2010 r. akcje KOGENERACJI S.A osiągnęły 17 września ceną na zamknię-
ciu 119,40 zł za akcję przy obrotach 997 szt. Rok 2010 został zakończony ce-
ną 109,90 zł za akcję przy obrotach  5 615 szt.

Subindeks WIG-energia
4 stycznia 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie roz-
poczęła obliczanie i publikację dziesiątego subindeksu sektorowego 
WIG-energia. W skład indeksu weszły wszystkie spółki branży energetyka 
w ramach indeksu WIG, tj. Polska Grupa Energetyczna (waga 66%), CEZ (waga 
22%), Polish Energy Partners (waga 6%) oraz KOGENERACJA (waga również 
6%). Obecnie indeks tworzą: EC Będzin, CEZ, Enea, KOGENERACJA, 
Polish Energy Partners, PGE, Tauron Polska Energia.

Wypłata dywidendy
W 2010 r. Spółka wypłaciła Akcjonariuszom dywidendę. Na jedną akcję przy-
padło 3,50 zł. Spółka przeznaczyła na ten cel 52 150 tys. zł z zysku netto 
za 2009 r.

W 2010 r. miały miejsce następujące zmiany w akcjonariacie Spółki:
OFE PZU „Złota Jesień”  zwiększył udział z 9,78% do 9,92%,  •
OFE ING zwiększył udział z 5,34% do 7,34 %, •
Legg Mason FIO zmniejszył udział z 7,17% do 5,15%. •

Stan posiadania Otwartych Funduszy Emerytalnych został zaktualizowa-
ny w oparciu o informacje o strukturze aktywów OFE opublikowane przez 
Fundusze na ich ogólnodostępnych stronach internetowych za okres rocz-
ny, tj. na dzień 31 grudnia 2010 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych 
(Dz.U.05.70.627). Stan posiadania Legg Mason FIO zaktualizowany wg da-
nych po Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2010 r. na dzień 
rejestracji tj. 8 czerwca 2010 r.

Na dzień publikacji raportu skład akcjonariatu nie uległ zmianie.

Z dniem 17 lutego 2011 r. w wyniku transakcji sprzedaży akcji EnBW A.G. na 
rzecz spółki Neckarpri GmbH nie ma powiązań kapitałowych pomiędzy ak-
cjonariuszami EDF International S.A. i EnBW A.G. (Raport Bieżący 2/2011).
EDF International S.A., EnBW AG z siedzibą w Karlsruhe i  Elektrociepłow-
nia Kraków S.A. (spółki Grupy)  łącznie posiadają ponad 50% ogólnej liczby 
głosów w Spółce Dominującej na mocy porozumienia w sprawie głosowania 
zawartego przez w/w strony w dniu 20 grudnia 2000 r.

ilość akcji zwykłych na okaziciela ilość głosów na WZA % kapitału zakładowego ilość 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” 1 477 715 1 477 715 9,92 9,92

OFE ING 1 093 491 1 093 491 7,34 7,34

Legg Mason TFI S.A. 767 837 767 837 5,15 5,15

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan akcjonariatu był następujący:
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Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A.

KOGENERACJA S.A. przewodzi Grupie Kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty: 

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

Kapitał 
zakładowy

Ilość udziałów
/akcji (szt.)

Wartość nominalna 
udziału/akcji (zł)

Ilość udziałów
/akcji (szt.)

Wartość nominalna 
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. 29 100 000 58 200 500 58 200 29 100 000 100,00

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

PPO Siechnice Sp. z o.o. 18 680 500 37 361 500 19 054 9 527 000 51,00

Stan na 31 grudnia 2010 r.

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

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

ZEC Hurt Sp. z o.o. w likwidacji

PPO Siechnice Sp. z o.o.

98,40% 12,40%

100%

100%

51%
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Spółka Everen Sp. z o.o. jest wykazywana jako jednostka stowarzyszona, mimo braku powiązań kapitałowych, gdyż KOGENERACJA S.A. realizuje istotne transak-
cje z tym podmiotem.

Z dniem 1 lipca 2010 r. został dokonany wpis o połączeniu spółek: KOGENERACJA S.A. (Spółka przejmująca) oraz Z.C. „Term-Hydral” Sp. z o.o. (spółka przej-
mowana) w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców (postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
VI Wydział Gospodarczy z dn. 2 lipca 2010 r.).

W dniu 29 lipca 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZEC Hurt Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozpoczęciu procesu likwidacji spółki z dniem 31 lipca 2010 r.

KOGENERACJA S.A.
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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 ener-
gii elektrycznej i ciepła. 

Od sierpnia 2004 r., czyli od momentu uruchomienia bloku gazowo-parowego, 
Elektrociepłownia jest jednym z największych producentów energii elek-
trycznej w regionie, a ponadto centralnym źródłem dla miasta Zielona Góra 
w zakresie pokrycia 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 produkcji 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 przejmowanej było:

administrowanie majątkiem ciepłowniczym (miejską siecią cieplną), •
dystrybucja i przesył ciepła produkowanego przez EC Zielona Góra S.A.  •



15Raport roczny 2010

Udział w kapitale

98,40%
KOGENERACJA S.A.

1,60% 
pozostali

Podstawowe dane fi nansowe EC Zielona Góra S.A.

Wyszczególnienie Jedn. 2010 2009

Przychody ogółem tys. zł 374 410 365 261

Przychody z tyt. rekompensat KDT tys. zł 10 244 18 340

Wynik netto tys. zł 86 303 93 297
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Renevis Sp. z o.o.
Rozpoczęcie działalności: 1995 r. 

Przedmiotem działalności gospodarczej Renevis Sp. z o.o. jest przede wszystkim:

zagospodarowanie i sprzedaż ubocznych produktów spalania węgla ka- •
miennego (UPS) spełniających odpowiednie normy na potrzeby budownic-
twa, drogownictwa i ceramiki na rynku krajowym oraz za granicą,
zarządzanie obszarem odpopielania i odżużlania KOGENERACJI S.A. we  •
Wrocławiu oraz składowiskiem odpadów w Kamieniu (gmina Długołęka),
usługi transportowe w ramach przewozu oferowanych produktów i zago- •
spodarowywanych UPS, jak również zewnętrzne usługi transportowe, 
zarządzanie Zakładem Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych  •
w Sulęcinie (gmina Święta Katarzyna), 
świadczenie usług eksperckich z zakresu gospodarki odpadami oraz ochro- •
ny i inżynierii środowiska.

W dniu 1 kwietnia 2010 r., w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych, dokonano połączenia dwóch spółek Grupy Kapitałowej: 
Renevis Sp. z o.o. i Ekotrakt Sp. z o.o. 

Przedmiotem działalności gospodarczej spółki przejmowanej było:

wytwarzanie mieszanek budowlanych opartych na bazie cementów, kru- •
szyw i ubocznych produktów spalania węgla kamiennego,
przygotowywanie mieszanek z przeznaczeniem na betony drogowe, pod- •
budowy i stabilizacje.
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Udział w kapitale

100%
KOGENERACJA S.A.

Podstawowe dane fi nansowe Renevis Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Jedn. 2010 2009

Przychody ogółem tys. zł 34 576 30 926*

Wynik netto tys. zł 213 -1 616*

*) Wyniki 2009 r. spółki Renevis Sp. z o.o. podano w taki sposób, jakby połączenie ze spółką Ekotrakt Sp. z o.o. nastąpiło na początku poprzedniego roku obroto-
wego. Wpis do KRS o połączeniu miał miejsce w dniu 1 kwietnia 2010 r.
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PPO Siechnice Sp. z o.o. jest jednym z największych przedsiębiorstw ogrodni-
czych w Polsce i znaczącym odbiorcą ciepła z EC Czechnica. Wśród odbior-
ców produktów ogrodniczych są również odbiorcy zagraniczni. Przychody 
ze sprzedaży eksportowej stanowiły w 2010 r. ponad 9% całości sprzedaży. 

Przedmiotem działalności spółki jest głównie:

uprawa warzyw: pomidorów i ogórków. •

PPO Siechnice Sp. z o.o.
Rozpoczęcie działalności: 1979 r. 
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Udział w kapitale

51%
KOGENERACJA S.A.

Podstawowe dane fi nansowe PPO Siechnice Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Jedn. 2010 2009

Przychody ogółem tys. zł 38 699 44 941

Wynik netto tys. zł 791 -3 532

49% 
pozostali
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Podstawowym zakresem prowadzonej działalności do dnia 30 czerwca 2010 r. 
były usługi logistyczne realizowane na rzecz KOGENERACJI S.A. oraz sto-
warzyszonych z nią podmiotów Grupy Kapitałowej, obejmujące:

zakupy i kompletację dostaw urządzeń, części zamiennych i materiałów  •
niezbędnych do utrzymania produkcji, odzieży roboczej, sprzętu bhp, 
środków czystości i artykułów biurowych,
prowadzenia prac remontowych, •
prowadzenie gospodarki materiałowej, usługi magazynowe i obrót  •
odpadami.

ZEC Hurt Sp. z o.o. w likwidacji
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Udział w kapitale

Podstawowe dane fi nansowe ZEC Hurt Sp. z o.o. w likwidacji

Wyszczególnienie Jedn. 2010 2009

Przychody ogółem tys. zł 2 506 5 554

Wynik netto tys. zł -309 174

100%
KOGENERACJA S.A.
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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 2010 r.

Udziały/akcje w posiadaniu KOGENERACJI S.A.

% 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 2010 r.
W 2010 r. KOGENERACJA S.A. zakupiła 20 000 udziałów spółki Renevis 
Sp. z o.o., wartość transakcji 10 000 tys. zł.

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest przedsię-
biorstwem energetycznym, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. 
Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej w procesie skojarzonym zapew-
nia uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności wytwarzania, co ozna-
cza najbardziej efektywne wykorzystanie energii chemicznej paliw pierwot-
nych wśród przedsiębiorstw energetyki zawodowej.

Efektywność energetyczna skojarzonego wytwarzania ciepła wraz z energią 
elektryczną pozwala na oszczędność energii pierwotnej zawartej w paliwie. 
W porównaniu z oddzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrow-
ni kondensacyjnej i ciepła w ciepłowni przekracza ona 10%. Spełnienie takiego 
warunku efektywności energetycznej określa Dyrektywa Kogeneracyjna Unii 
Europejskiej, która zapewnia preferencyjne traktowanie urządzeń wytwór-
czych, jako szczególnie ekologicznych.

LOKALIZACJA SPÓŁKI

W skład Spółki wchodzą trzy zakłady produkcyjne:
 

Elektrociepłownia Wrocław, zlokalizowana we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24,  •
Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana w miejscowości Siechnice  •
k. Wrocławia,
Elektrociepłownia Zawidawie, zlokalizowana we wschodniej części miasta  •
Wrocław, w dzielnicy Psie Pole.

Łączna moc elektryczna obu zakładów wynosi 363 MW, łączna moc cieplna 
1 083,2 MWt.  

Elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła dla Wrocławia w zakre-
sie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło techno-
logiczne oraz źródła energii elektrycznej stanowiące część krajowego syste-
mu elektroenergetycznego.
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Mapa Wrocławia z EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie

EC Wrocław

EC Czechnica

EC Zawidawie
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AGNIESZKA WYSOCKA �
Samodzielny referent ds. paliw 
w Dyrekcji Technicznej, EC Czechnica, 
tenisistka związana z grupą sportową 
„Team EDF”

Cieszę się, że podejmując pracę zawodową, pozosta-
wiłam w moim życiu miejsce na pasję, którą jest te-
nis. Udaje mi się pogodzić jedno z drugim i to jest dla 
mnie bardzo ważne.

�ANDRZEJ ZALEWSKI 
Przewodniczący MOZ „Solidarność”

Jestem dumny z tego, że od tylu już lat KOGENERACJA S.A. 
wspiera organizację Turnieju Tenisa na Wózkach 
Wrocław CUP i że mogę w tym wydarzeniu brać co 
roku czynny udział.
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Podstawy prawne działalności

KOGENERACJA S.A. spełnia wymogi prawa określone w art. 32 i art. 47 
Prawa Energetycznego, posiada stosowne koncesje Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki (URE) na prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, 
a w rozliczeniach z odbiorcami energii stosuje ceny, których wysokość usta-
lona została w taryfach. Kolejna Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez 
Prezesa URE w dniu 26 sierpnia 2010 r. (decyzja nr OWR-8/2010/1276/XI
-A/AŁ), natomiast dla taryfy na energię elektryczną Spółka uzyskała zwol-
nienie 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-D/1276/W/OWR/2010/DB/AŁ z dnia 26 listopada 2010 r.  •
dla wytwarzania energii elektrycznej, dotyczącej współspalania biomasy 
z olejem opałowym lekkim w EC Czechnica,

WCC/583-ZTO-D/1276/W/OWR/2010/DB z dnia 16 listopada 2010 r. dla  •
wytwarzania ciepła, dotyczącej wprowadzenia nazwy EC Zawidawie po 
przejęciu przez KOGENERACJĘ S.A. od 1 lipca Z.C. „Term-Hydral” Sp. z o.o. 
WCC/583-ZTO-E/1276/W/OWR/2010/DB/AŁ z dnia 26 listopada 2010 r.  •
dla wytwarzania ciepła, dotyczącej współspalania biomasy z olejem opało-
wym lekkim w EC Czechnica,
DEE/237B/1276/W/OWR/2010/DB z dnia 31 sierpnia 2010 r. dla dystrybu- •
cji energii elektrycznej, rozszerzającą na KOGENERACJĘ S.A. dystrybu-
cję energii elektrycznej po przejęciu przez KOGENERACJĘ S.A. od 1 lipca 
Z.C. „Term-Hydral” Sp. z o.o. 
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Rynek

Podstawowe rynki zbytu w 2010 r. tworzyli:

odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego Wrocławia i Siechnic, którym ciepło dostarczane jest poprzez sieci ciepłownicze:  •
- sieć lokalnego dystrybutora ciepła, tj. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu  – 95 % sprzedaży ciepła,
- sieć ciepłowniczą w Siechnicach (Gmina Św. Katarzyna)      – 5 % sprzedaży ciepła,
odbiorcy energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu z ciepłem: •
- Everen Sp. z o.o.           – 100 % sprzedaży energii.

Spółka korzysta w swojej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży 
ciepła głównie z sieci dystrybucyjnej należącej do Fortum Power and Heat 
Polska Sp. z o.o. o/Wrocław.

Na rynku energii elektrycznej sprzedaż energii do klientów następuje po-
przez 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 2010 i 2009 prezentuje poniższe zestawienie.

J.m. od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2010 r.

od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2009 r.

Zmiana 
(ilość)

Ciepło TJ 9 943 9 061 882

Energia elektryczna MWh 1 126 308 1 125 446 862

Sprzedaż globalna w jednostkach TJ 13 998 13 113 885

Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w 2010 r. oraz w 2009 r. kształtowały się zgodnie z poniższą tabelą.

31 grudnia 2010 r.  31 grudnia 2009 r. 

Wartość 
(tys. zł)

Struktura 
(%)

Wartość 
(tys. zł)

Struktura 
(%)

Zmiana 
(wartość)

Ciepło 274 668 47 239 109 45 35 559

Energia elektryczna 220 220 38 226 709 42 -6 489

Certyfi katy 84 421 14 57 058 11 27 363

Usługi systemowe 2 080 0 3 158 1 -1 078

Pozostałe 4 998 1 3 838 1 1 160

Przychody ze sprzedaży produktów 586 387 100 529 872 100 56 515
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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 2010 r. zrealizowano 102 projekty, których moc zainstalowa-
na wynosi łącznie 31,75  MWt, w tym:

- we Wrocławiu: łączna moc 28,58 MWt – 63 projekty,
- w Siechnicach: łączna moc 3,17 MWt – 39 projektów.

RELACJE Z WŁADZAMI LOKALNYMI

Współpraca z Gminą Wrocław
KOGENERACJA S.A. współpracuje długoterminowo z Gminą Wrocław 
w zakresie uciepłownienia nowych budynków gminnych oraz budynków pod-
danych modernizacji w ramach programów inwestycyjnych i remontowych, 
realizowanych przez Gminę.
W 2010 r. do sieci ciepłowniczej przyłączonych zostało 10 obiektów gmin-
nych z Programu 100 Kamienic, w ramach umów budowy węzłów cieplnych 
przez KOGENERACJĘ S.A. na łączną moc 1,51 MWt. W ramach Programu 
Rewitalizacji przyłączono do sieci ciepłowniczej 1 budynek o łącznej mocy 
0,1 MWt.

Pozostałe realizacje
W wyniku realizacji w 2010 r. projektów związanych z budową  przez 
KOGENERACJĘ S.A. węzłów ciepłowniczych w obiektach pozostałych inwe-
storów, przyłączono 9 obiektów na łączną moc 7,01 MWt.

Rozwój sieci ciepłowniczej w Siechnicach 
W 2010 r. prowadzono inwestycje w zakresie rozbudowy sieci ciepłowni-
czej i budowy przyłączy na terenie Siechnic. Zrealizowanych zostało 40 pro-
jektów na łączną moc 3,39 MWt. Zakończono również realizację pierwszego 
etapu rozbudowy sieci ciepłowniczej w kierunku Świętej Katarzyny.

INWESTYCJE I REMONTY 

Nadrzędnym celem inwestowania w Spółce jest wzrost jej wartości rynko-
wej. Inwestycje rzeczowe ukierunkowane są na rozwój z uwzględnieniem 
działań proekologicznych oraz na modernizację i odtworzenie środków 
trwałych. Celem inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, a więc in-
westycji w majątek produkcyjny Spółki, jest wzrost sprawności, dyspozycyj-
ności i obniżenie awaryjności układów produkcyjnych oraz poprawa bezpie-
czeństwa pracy. 
Poniżej przedstawiono najistotniejsze projekty inwestycyjne, których realiza-
cja lub kontynuacja przypada na 2010 r. 

Inwestycje wewnętrzne
Przedsięwzięcia z tego obszaru mają na celu sukcesywne odtwarzanie 
zdekapitalizowanych składników majątku produkcyjnego połączone z ich 
modernizacją. 

Rozwój Przemysłowy
W ramach Rozwoju Przemysłowego rozpoczęto projekty związane z zapew-
nieniem funkcjonowania urządzeń wytwórczych Spółki w warunkach nowych 
zaostrzonych wymagań 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 od-
siarczania spalin wraz z wyborem optymalnej koncepcji realizacji IOS oraz 
równolegle podjęte zostały prace nad alternatywnymi rozwiązaniami te-
go problemu (np. nad wykorzystaniem gazu ziemnego do opalania czę-
ści kotłów),
kontynuacja prac nad projektem budowy nowych bloków upustowo-kon- •
densacyjnych w EC Czechnica; zakres prac koncepcyjnych poszerzony zo-
stał o sprawdzenie możliwości budowy jednego bloku energetycznego 
o dużej mocy w miejsce dotychczas planowanych dwóch mniejszych; rów-
nolegle prowadzone są prace nad przygotowaniem materiałów niezbędnych 
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do uruchomienia postępowania przetargowego dotyczącego wyboru 
doradcy technicznego,
budowa instalacji toryfi kacji biomasy - projekt o charakterze innowacyj- •
nym, instalacja mająca na celu zmianę właściwości fi zyko-chemicznych 
biomasy w sposób pozwalający nadać jej cechy pożądane w procesie 
spalania tak, by mogła w sposób bezinwestycyjny zastąpić dotych-
czas spalany węgiel, a tym samym znacząco zwiększyć produkcję energii 
odnawialnej, 
przystosowanie infrastruktury EC Czechnica na potrzeby realizowanych  •
projektów rozwojowych Spółki.

Pozostałe inwestycje wewnętrzne
Przedsięwzięcia z obszaru inwestycji wewnętrznych mają na celu sukcesyw-
ne odtwarzanie zdekapitalizowanych składników majątku produkcyjnego, 
połączone z ich modernizacją. 

W 2010 r. znacząca część ogólnych nakładów skierowana była na przebu-
dowę kotła K-2 w EC Czechnica na fl uidalny i przystosowanie go do spa-
lania biomasy. Modernizacji podlegały również układy podawania paliwa 
i odprowadzenia spalin.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2010 r. należy zaliczyć:
przebudowa kotła OP-130/K-2 na BFB w EC Czechnica, •
modernizacja kotła K-2 w EC Czechnica w celu przystosowania instalacji  •
do spalania biomasy,
zmiana organizacji odprowadzenia spalin do środowiska w EC Wrocław, •
modernizacja przenośników taśmowych  nr 5 i 6 w EC Wrocław,  •
modernizacja urządzeń przenośnikowego transportu węgla w EC Wrocław, •
modernizacja układów regulacji turbin TG-2 i TG-3 w EC Wrocław. •

Zintegrowany System Informacji
10 stycznia 2011 r. KOGENERACJA S.A. rozpoczęła prace z nowym, wspól-
nym dla spółek grupy EDF w Polsce systemem SAP oraz systemem SAP 
HR. Celem wdrożenia nowego narzędzia była standaryzacja procesów 
we wszystkich spółkach Grupy EDF w Polsce, ujednolicenie sprawozdawczo-
ści grupowej, usprawnienie funkcjonalności workfl ow oraz działania organiza-
cji. Ostatni kwartał 2010 r. zdominowały szkolenia wewnętrzne, współpraca 
z konsultantami oraz przygotowanie danych do migracji.

Inwestycje zewnętrzne
KOGENERACJA S.A. realizuje inwestycje zewnętrzne w zakresie 
nowych przyłączeń do sieci ciepłowniczej we Wrocławiu, które mają 
na celu powiększenie rynku ciepła i wynikają z celów strategicznych Spółki. 

W 2010 r. przyłączono do sieci ciepłowniczej odbiorców o łącznej 
mocy 31,75 MWt, odpowiednio: na terenie Wrocławia 63 węzły o mocy 
28,58 MWt, w tym m.in. poprzez budowę własnych węzłów u odbiorców 
ze środków własnych Spółki. Jednocześnie w Siechnicach wybudowano 
39 węzłów na własnej sieci ciepłowniczej o mocy 3,17 MWt. W 2010 r. 
kontynuowano rozpoczętą w 2009 r. realizację budowy nowej sieci ciepłow-
niczej 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 świecie sposobem, dzięki któremu w efek-
cie realizacji inicjatyw pracowniczych możliwe jest utrzymanie urządzeń na 
najwyższym poziomie jakości poprzez stopniowe ograniczanie i eliminowanie 
problemów wynikających z awarii.  

Ideą TPM jest „gospodarskie” podejście do powierzonego majątku, co z ko-
lei pozwala na zwiększenie nadzoru nad obiektami, a tym samym na zapobie-
ganie 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 projektem TPM staje 
się podprojektem. W 2010 r. przygotowano 8 podprojektów podstawowych 
i 1 podprojekt dodatkowy. Zgłoszono 35 propozycji pracowniczych, a zre-
alizowano 29. 

W ramach uroczystego podsumowania działalności TPM w 2010 r. wręczo-
no pracownikom nagrody w kategoriach „Super Gospodarza” i „Super Me-
nedżera”, wyróżniono kilkadziesiąt osób za zgłoszone przez nich propozycje 
pracownicze oraz wręczono powołania na Liderów kolejnych projektów.

JAKOŚĆ I EKOLOGIA

Zintegrowany System Zarządzania
KOGENERACJA S.A. posiada certyfi kat Zintegrowanego Sytemu Zarządza-
nia, który swoim zakresem obejmuje trzy systemy:
1. System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 

9001:2009,
2. System Zarządzania Środowiskowego zgodny  z  wymaganiami  normy            

PN-EN ISO 14001:2005,
3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaga-

niami standardu OHSAS 18001:2007.
Certyfi kat jest ważny do 10 maja 2011 roku.
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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 zanieczyszczenie środowiska. 
Podstawą działalności Spółki jest zrównoważony rozwój, umożliwiający osią-
gnięcie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego z troską o otoczenie 
społeczne i środowisko naturalne. 
KOGENERACJA S.A., poprzez profesjonalną postawę pracowników, chce 
być postrzegana jako spółka wiarygodna, zasługująca na zaufanie klientów 
i akcjonariuszy oraz akceptowana przez lokalną społeczność. 

Mając pełne rozeznanie rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla środowi-
ska naturalnego i środowiska pracy Spółka zobowiązuje się do: 

zapewnienia klientom dostaw ciepła i energii elektrycznej przy zacho- •
waniu parametrów jakościowych w sposób bezpieczny i efektywny 
ekonomicznie,
przestrzegania przepisów prawnych, w szczególności regulacji w zakresie  •
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
podejmowania działań zmierzających do ograniczania niekorzystnego od- •
działywania Spółki na środowisko naturalne oraz do zachowania jego 
bioróżnorodności,

ciągłej minimalizacji ryzyk związanych z zagrożeniami zidentyfi kowanymi  •
przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zapobiegania zdarze-
niom wypadkowym i chorobom zawodowym,
prowadzenia systematycznych przeglądów i ocen skuteczności Zintegro- •
wanego Systemu Zarządzania,
podnoszenia kwalifi kacji, umiejętności zawodowych i świadomości pra- •
cowników oraz aktywnego wspierania wszelkich inicjatyw w zakresie po-
prawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególności  •
z lokalnymi władzami i społecznościami,
spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu  •
Zarządzania zgodnego z normami: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 
oraz OHSAS 18001.

Wszyscy pracownicy KOGENERACJI S.A., świadomi treści niniejszej Poli-
tyki, gwarantują swoimi działaniami dbałość o wysoki poziom świadczo-
nych usług w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska, obligując również 
do tego gości oraz pracowników innych fi rm prowadzących działalność 
na jej terenie. 
Dążąc do pełnego osiągnięcia celów zawartych w niniejszej Polityce, Spółka 
zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji. 
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IRENEUSZ BUTWIŁOWSKI � 
Inspektor Ochrony p.poż, EC Wrocław

W maju 2010 r. zaskoczyła nas powódź. To była kry-
zysowa i dramatyczna sytuacja, której sprostaliśmy!

�ROMAN KASPROWICZ
 Inspektor Ochrony p.poż, EC Czechnica

Bycie strażakiem to ważne i odpowiedzialne zadanie, 
dające ogromną zawodową satysfakcję.
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Normy środowiskowe
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Pozwolenia Zintegrowane
W 2010 r. dwukrotnie aktualizowane było pozwolenie zintegrowane dla 
EC Czechnica:

1. Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 czerwca 2010 r. 
nr PZ 36.2/2010 (DM-S.V.7650-47/10), zmieniająca w zakresie:
postępowania w sytuacji awarii, w szczególności na wypadek wykrycia zmian  •
w jakości wód gruntowych z powodu emisji ze składowiska odpadów, 
gospodarki odpadami produkcyjnymi, w szczególności ilości odpadów do- •
puszczonych do unieszkodliwienia w procesie D5 na składowisku, ilości 
odpadów dopuszczonych do wydobycia, technicznego sposobu wydoby-
wania oraz zapobiegania oddziaływania wydobycia na środowisko i zabez-
pieczenia miejsca wydobycia,
monitoringu wód podziemnych i wody nadosadowej. •

2. Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2010 r.    
nr PZ 36.3/2010 (DM-S.IV.7650-22/10), zmieniająca w  zakresie:
modernizacji kotła K-2 tj. modyfi kacji kotła parowego typ OP-130 na wzór  •
kotła fl uidalnego ze złożem bąbelkowym przystosowanego do spalania wy-
łącznie biomasy,
budowy instalacji rozładunku, magazynowania i transportu biomasy, •
wprowadzenia nowych standardów emisyjnych dla kotła fl uidalnego (K-2)  •
przystosowanego do spalania wyłącznie biomasy,
doprecyzowania istniejących zapisów pozwolenia zintegrowanego dotyczą- •
cych warunków poboru wód powierzchniowych,
zmiany rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobu gospoda- •
rowania odpadami.

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 wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji ograniczono 
dla KOGENERACJI S.A. przydział emisji CO2 do poziomu 1 626 966 Mg CO2 

(poprzednio 2 168 400) na każdy rok obowiązywania II KPRU:
rzeczywista emisja w 2010 r. wynosiła       – 1 623 865 Mg •
roczny przydział emisji        – 1 626 966 Mg •
inne zdarzenia wpływające na wysokość uprawnień     – 23 214 Mg •
łączny niedobór uprawnień na 2010 r.         – 20 113 Mg •

Z tytułu niedoboru w ilości 20 113 Mg, w kosztach 2010 r. została uwzględ-
niona rezerwa w wysokości 1 095 tys. zł na zakup brakujących uprawnień. 

W dniu 30 marca 2011 r. dokonano zakupu brakujących uprawnień, stąd 
bilans emisji Spółki jest obecnie zerowy.

W 2011 r. oczekuje się redukcji emisji CO2 z tytułu zwiększenia produk-
cji energii elektrycznej z paliw odnawialnych po uruchomieniu kotła K-2 
w EC Czechnica, dostosowanego w 2010 r. w 100% do spalania biomasy.

Węgiel niskozasiarczony i biomasa
W 2010 r. Spółka prowadziła badania w zakresie dostosowania urządzeń 
wytwórczych do wymogów środowiskowych, w tym szczególnie spalania 
i współspalania biomasy z węglem niskosiarkowym: 

Kontynuowano procesy badawcze związane z testowaniem spalania róż- •
nych rodzajów biomasy na zmodernizowanym w 2009 r. kotle OP-230/K-1 
w EC Wrocław do współspalania biomasy suchej z węglem w udziale ener-
getycznym 55%.
Kontynuowano rozpoczęte w 2009 r. prace zmierzające do zwiększenia  •
udziału współspalanej biomasy z 10% do wartości 12% wagowo, ze wzglę-
du na zastosowanie węgla niskozasiarczonego jako paliwa podstawowego 
w EC Wrocław na kotłach K-2 i K-3.
Finalizowano realizację projektu dotyczącego przebudowy jednego z wę- •
glowych kotłów pyłowych w EC Czechnica na kocioł fl uidalny BFB, spalają-
cy 100% biomasy. Prace montażowe zakończono w lipcu 2010 r. i przystą-
piono do etapu odbiorów gwarancyjnych różnych testów.
Kontynuowano prace nad przygotowaniem projektu budowy nowej jed- •
nostki wytwórczej energii elektrycznej i ciepła w EC Czechnica o mo-
cy 120 MWe i 150 MWth z turbiną upustowo-kondensacyjną z kotłem 
fl uidalnym typu CFB. Wykonano dodatkowe analizy związane z lokaliza-
cją nowego bloku, analizy techniczno-ekonomiczne oraz przeprowadzono 
przetarg na wybór doradcy technicznego. W ramach przygotowywanego 
projektu nowego bloku wykonano szereg prac związanych z przygotowa-
niem infrastruktury:
- wybudowano 1 km bocznicy kolejowej,
- wykonano badania geotechniczne terenów pod budowę jednostki,
Nadzorowano projekt środowiskowy realizowany w ramach współpracy  •
Konsorcjum Wyższych Uczelni w Polsce, EDF Polska i EDF R&D, przygo-
towującego narzędzia optymalizacji decyzji inwestycyjnych z punktu wi-
dzenia aspektów środowiskowych. Wykonane zostały analizy w całym łań-
cuchu dostaw biomasy do EC Wrocław z wykorzystaniem narzędzia „GIS” 
do określenia emisji CO2.
Wykonano analizy ekonomiczne i rynkowe uwarunkowań wznowienia in- •
westycji projektu elektrowni szczytowo – pompowej „Młoty”.
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�KRZYSZTOF ŁODYGA
 Starszy mistrz ds. nawęglania, 
 Dyrekcja Techniczna, EC Wrocław

Mój kolega porównał ostatnio nawęglanie do krwio-
obiegu elektrociepłowni. To prawda, u nas wszyst-
ko się zaczyna… 

PIOTR IWANOWSKI � 
Specjalista ds. technicznych 
w Dyrekcji Technicznej, EC Czechnica

Kiedy przyglądałem się postępom prac na instalacji 
podawania biopaliwa i przy modernizacji kotła K-2, 
napawało mnie to prawdziwą dumą!



2007 2008 2009 20102006
746 716 687 650 598

2007 2008 2009 20102006
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Strategia KOGENERACJI S.A. 

Celem Nadrzędnym KOGENERACJI S.A. jest uzyskanie wysokiej rentowności 
na poziomie oczekiwanym przez akcjonariuszy, działając w zgodzie z misją fi rmy.
Strategia do 2015 r.oku opiera się na następujących Celach Strategicznych:

Rozwijanie kompetencji pracowników przy uwzględnieniu aspektów A. 
społecznych,
Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania jakością B. 
i środowiskiem w Spółce,
Utrzymanie pozycji lidera na rynku ciepła,C. 
Poprawa efektywności wytwarzania i ograniczanie negatywnego wpływu D. 
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, obej-
mującego lata 2010-2011 oraz zaktualizowano cele organizacji. W wyniku 
tych prac została zaktualizowana Strategia KOGENERACJI S.A. i jej Grupy 
Kapitałowej do 2015 r. Cele strategiczne pozostały niezmienne. W ramach 
celów operacyjnych 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 wyprzedzające zmiany  •
w posiadanych kompetencjach. Spółka chce jak najlepiej zarządzać perso-
nelem, aby zapewnić utrzymanie ciągłości biznesowej poprzez zapewnienie 
niezbędnych kompetencji.
W ramach celu B: oprócz stałego koncentrowania się na podnoszeniu po- •
ziomu zarządzania jakością i środowiskiem oraz podnoszeniem poziomu 
BHP w Spółce, podjęto także zadania mające na uwadze przygotowanie 
zmian w Spółce w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych EDF 
Polska oraz zadania skupiające się na efektywniejszym wykorzystaniu kon-
troli wewnętrznej w doskonaleniu procesów.
W ramach celu C: Spółka realizuje działania związane zarówno z rozwo- •
jem sieci, jak i z budowaniem wizerunku oraz rozszerzaniem usług poprzez 
wdrożenie oferty dystrybucyjnej dla energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

W ramach celu D: cele koncentrujące się na dostosowaniu EC Czechnica  •
do spalania biomasy, zmianie technologii odprowadzania ubocznych 
produktów spalania, jak i wdrożenie systemu jakości w laboratorium 
chemicznym.
W ramach celu E: cele operacyjne koncentrujące się na zbudowaniu tech- •
nicznych podstaw przyszłości Spółki.
W ramach celu F: Spółka skoncentruje się na zróżnicowanych aspektach  •
zarządzania mających wpływ na fi nansową stronę prowadzenia działalno-
ści, m.in. na zapewnieniu ciągłości procesów fi nansowych w trakcie two-
rzenia Centrum Usług Wspólnych. 

Powyższe Cele Strategiczne przełożono na 26 celów operacyjnych i 13 dzia-
łań operacyjnych, zawartych w Planie Operacyjnym KOGENERACJI S.A. 
Monitoring i ocena stopnia realizacji poszczególnych celów dokonywana jest 
na podstawie precyzyjnie zdefi niowanych, mierzalnych wskaźników. 

Zarządzanie przez Cele
W 2010 r. kontynuowano wprowadzone w 2002 r. Zarządzanie przez Cele. 
Zadaniem obranej metody zarządzania jest umożliwienie efektywnego kie-
rowania Spółką. Od 2004 r. system Zarządzania przez Cele realizowany jest 
również na poziomie stanowisk specjalistów.
Na początku 2010 r. zostały zawarte szczegółowe Kontrakty o Cele po-
między Dyrektorem Generalnym a poszczególnymi Dyrektorami Ope-
racyjnymi. Zapisy Kontraktów o Cele na 2010 r. wynikały bezpośrednio 
z przyjętej Strategii KOGENERACJI S.A.

Podobnie jak w roku poprzedzającym, celom operacyjnym nadano priory-
tety ważności, a w Kontraktach o Cele zawarto wagi dla poszczególnych 
działań oraz kryteria punktowej oceny realizacji. Zadania objęte Kontrak-
tami realizowane były na podstawie Umów o Cele zawartych przez Dyrek-
torów Operacyjnych z Kierownikami Działów oraz z osobami na samodziel-
nych stanowiskach.
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Polityka zatrudnienia

W 2010 r. Spółka kontynuowała działania związane z optymalizacją zatrud-
nienia. Działania te polegały na monitorowaniu i ułatwianiu odejść emery-
talnych w ramach wdrożonych programów PIO (Program Indywidualnych 
Odejść). W 2010 r. z programu skorzystało 18 pracowników. Ponadto re-
alizowano program przyjęć nowych pracowników na stanowiska związane 
z produkcją. Zatrudniono 17 osób.

Projekt TREFLE

W ramach projektu TREFLE odeszło z fi rmy bądź zmieniło miejsce pracy 
75 osób. Część pracowników skorzystałao z programów PIO (5 osób), 
10 osób zmieniło obszar pracy. Pozostałe osoby odeszły do CUW EDF 
Polska Sp. z o.o. na mocy porozumienia stron bądź w trybie artykułu 23-1.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dla KOGENERACJI S.A. priorytetową sprawą jest ciągłe podnoszenie pozio-
mu bezpieczeństwa pracy. Zarząd Spółki wdrożył cały szereg działań w celu 
poprawy obecnego stanu rzeczy, dążąc do ambitnego celu, jakim jest całko-
wite wyeliminowanie wypadków przy pracy. Wysiłki te będą kontynuowa-
ne również w latach przyszłych, w szczególności poprzez podnoszenie świa-
domości i zaangażowania pracowników w tej kwestii, dokonywanie analizy 
ryzyk przed wykonaniem niebezpiecznych czynności oraz promowanie 
postaw roztropności.

Opieka medyczna

KOGENERACJA S.A. współpracuje z EMC Instytut Medyczny SA w zakresie 
świadczenia usług medycznych dla pracowników Spółki oraz medycyny pra-
cy. Ponadto Spółka podpisała umowę z PZU, która gwarantuje pracownikom 
dostęp do lekarzy specjalistów oraz innych ponadstandardowych świadczeń 
w zależności od indywidualnego ubezpieczenia. W 2010 r., w ramach współ-
pracy z powyższymi spółkami, refundowano pracownikom szczepienia prze-
ciw grypie, udostępniono dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne, program profi -
laktycznych badań spirometrycznych oraz badań na osteoporozę dla kobiet.
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Działalność KOGENERACJI S.A. 
w ramach Grupy EDF w Polsce 

EDF jest obecny w Polsce od ponad 10 lat. EDF w Polsce zapewnia łączne 
zdolności wytwarzania ponad 3000 MW i ponad 4000 MWt oraz kompletny 
wachlarz usług energetycznych i środowiskowych. Grupa produkuje w Polsce 
10% energii elektrycznej oraz około 20% ciepła sieciowego. 
Podstawową działalnością spółek Grupy EDF w Polsce jest wytwarzanie 
energii elektrycznej i ciepła. Grupę wytwórczą EDF w Polsce tworzą: Elek-
trownia Rybnik oraz 5 elektrociepłowni: w Krakowie, Gdańsku i Gdyni, 
Toruniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu, a także Przedsiębiorstwo Energe-
tyki 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 energetycznej  •
przedsiębiorstw.

KOGENERACJA S.A. współpracuje z innymi spółkami Grupy EDF w Polsce 
w celu osiągnięcia efektu synergii. Działalność prowadzona jest w ramach 
Centrum Usług Wspólnych EDF Polska Sp z o.o. oraz zespołów roboczych 
w następujących tematach: ochrona środowiska, produkcja, jakość, dystry-
bucja ciepła i BHP. 

Mapa Polski ze spółkami Grupy EDF

Mobilność w Grupie
W 2007 r. Grupa EDF Polsce wdrożyła system rekrutacji wewnętrznej, który 
zakłada jednoczesne informowanie pracowników wszystkich spółek powią-
zanych w grupie o wakujących stanowiskach pracy. Celem takiego podej-
ścia jest zachęcenie do mobilności i aktywności na rynku pracy. System ten 
był rozwijany w 2010 r. Po raz pierwszy 11 pracowników Spółki skorzysta-
ło z pakietu mobilnościowego zaproponowanego przez EDF Polska Sp. z o.o. 
i przeniosło się do EDF Polska Centrum Usług Wspólnych w Krakowie, w ra-
mach projektu Trefl e.

Synergia w Grupie EDF
Poszukując synergii w spółkach powiązanych Grupa EDF utworzyła w Krako-
wie Centrum Usług Wspólnych. Od 1 lipca 2010 r. Centrum to świadczy usługi 
w obszarach inżynierii, zakupów i logistyki, fi nansów oraz IT dla wszystkich 
spółek Grupy EDF w Polsce. Korzyści wynikające z utworzenia Centrum 
są następujące:

przyspieszenie wzrostu Spółki – integracja technicznych i nietechnicznych  •
funkcji wsparcia w ramach EDF Polska pozwala Spółce skoncentrować się 
na działalności podstawowej, która jest dla niej głównym źródłem przycho-
dów i zysków,
opracowanie nowej organizacji spółek należących do Grupy EDF w Polsce,  •
która umożliwi wykorzystanie wszystkich szans rozwoju tej grupy na tere-
nie Polski, a nawet poza jej granicami,
przyspieszenie procesu wymiany dobrych praktyk wypracowanych w po- •
szczególnych spółkach Grupy EDF w Polsce, dzięki ujednoliconym proce-
som wdrożonym we wszystkich spółkach tej grupy,
optymalizacja kosztów. •

Rozwój kompetencji pracowników – środki unijne 
na szkolenia w Grupie EDF
W 2010 r. Spółka zakończyła cykl szkoleń „Wspólne kompetencje 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%.

Warszawa

Toruń

Gdańsk

Zielona Góra

Wrocław

Rybnik
Kraków

Bielsko - Biała

Tarnobrzeg
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Szkolenia te objęły trzy grupy pracowników:
Kadra menadżerska, dla której przygotowano program pt. 1. Akademia 
Menadżera,
Średni dozór, dla którego przygotowano program pt. 2. Zarządzający Mistrz,
Wybrani pracownicy o wysokim potencjale, dla których przygotowano 3. 
program, pt. Rozwój Talentów.

Ponadto w ramach innych rodzajów szkoleń dla wszystkich chętnych organi-
zowane były szkolenia z zarządzania projektami i radzenia sobie ze stresem.

Poza przyznanymi środkami unijnymi Spółka prowadziła szkolenia fi nansowa-
ne z własnych środków. Duży nacisk położono na sprawy związane z bezpie-
czeństwem i higieną pracy.

Zrównoważony Rozwój
i Odpowiedzialność Społeczna
Zrównoważony Rozwój jest fi lozofi ą rozwoju umożliwiającą pogodzenie sa-
tysfakcjonującego wyniku ekonomicznego z głęboką troską o otoczenie spo-
łeczne i środowisko naturalne.

Środowisko naturalne
Działania środowiskowe w KOGENERACJI S.A. dotyczą ograniczania emi-
sji szkodliwych gazów, stosowania odnawialnych źródeł energii (zwięk-
szanie produkcji z biomasy), likwidacji składowisk odpadów, itp. Obecnie 
biomasa jest współspalana na blokach BC-1, BC-2 i BC-3 w Elektrociepłow-
ni Wrocław. W ramach inwestycji w Elektrociepłowni Czechnica przeprowa-
dzono modernizację i przystosowanie jednego z kotłów węglowych na kocioł 
fl uidalny ze złożem bąbelkowym, który w 100% jest opalany będzie biomasą. 
Po modernizacji urządzenie produkuje z biomasy 100t pary na godzinę, która 
posłuży do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła dla Wrocławia 
i Siechnic. Eksploatacja kotła fl uidalnego wraz z całą przynależną infrastrukturą 
do podawania biomasy rozpoczęła się pod koniec IV kwartału 2010 r. 

Ważnym elementem jest współpraca z Zarządem Miasta Wrocławia w spra-
wie rewitalizacji substancji mieszkaniowej, nowych podłączeń odbiorców 
ciepła do scentralizowanej sieci miejskiej, a także kompleksowej racjonalizacji 
zużycia energii w celu ograniczenia tzw. „niskiej emisji”:

Uczestnictwo w projekcie rewitalizacji starych kamienic miejskich  •
Wrocławia.

Patronat Energetyczny nad Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii. •
Udział w modernizacji rozwiązań energetycznych w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w uza-
sadnionych przypadkach (pompy ciepła, systemy solarne) w celu popra-
wy efektywności energetycznej budynków. Zaplanowany cel to: uzyskanie 
oszczędności budżetowych, dzięki niższemu zużyciu energii oraz wzrost 
świadomości ekologicznej wychowanków i personelu Ośrodka – projekt 
zaplanowany do realizacji przez władze miejskie Wrocławia na 2011 r.

Udział w projekcie „Kasztanowa bez barier”. •
Udział w modernizacji rozwiązań energetycznych w budynkach przezna-
czonych dla osób niewidomych i niedowidzących, będących pod zarządem 
Biura Marszałka Dolnego Śląska (projekt „Kasztanowa bez barier”) z wy-
korzystaniem nowoczesnych technologii (ciepło z sieci ciepłowniczej, wy-
twarzanie wody lodowej w technologii adsorpcyjnej, indywidualne opo-
miarowanie poboru ciepła) – wkład w przygotowanie prac budowlanych 
(projekt budowlany).

Udział w projekcie „Wrocław dla klimatu”. •
Zarząd Spółki zatwierdził projekt uzupełnienia umowy ze spółką McKinsey
& Company dotyczący uczestnictwa Spółki w projekcie „Wrocław dla 
klimatu”. Projekt zakłada uczynienie z Wrocławia „pierwszego przyjaznego 
dla klimatu miasta Środkowej Europy” poprzez redukcję emisji dwutlenku 
węgla przez budynki mieszkalne, publiczne i komercyjne, transport, ogrze-
wanie, gospodarowanie energią, gospodarowanie odpadami, wodą, powie-
trzem i obszarami zielonymi.
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Działania na rzecz bioróżnorodności. •
Spółka, we współpracy z Fundacją Ekorozwoju, przeprowadziła akcję sa-
dzenia drzew w ramach wspierania inicjatyw społecznych wykorzystują-
cych walory przyrodnicze. W ramach projektu posadzonych zostało pięć-
dziesiąt lip przy ulicy Kwiatkowskiego w Siechnicach. 

Promowanie dostępu do energii oraz ekoefektywność
Spółka dąży do pozyskiwania nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej. 
W ofercie dla dużych i małych przedsiębiorstw proponowane są dostawy 
ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczej we Wrocławiu oraz w gminie 
Siechnica, w miejsce lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem oleju, gazu 
czy węgla.  W ofercie dla klientów budynków mieszkalnych proponowana 
jest sieć ciepłownicza nowej generacji:

indywidualne wymienniki ciepła do celów ogrzewania budynków oraz cie- •
pła woda nado potrzeby gospodarstw domowych,
indywidualne opomiarowanie poboru ciepła w celu kontrolowania zuży- •
cia energii cieplnej.

Spółka prowadzi również wstępne negocjacje ze spółką Wrocław 2012 doty-
czące oferty dostaw zielonej energii do wykorzystania na Stadionie Wrocła-
wia, w trakcie rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. 
Jednocześnie rozpoczęto budowę jednostki trójgeneracyjnej (energia elek-
tryczna, ciepło i chłodzenie) we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Otoczenie społeczne
Odpowiedzialność społeczna, podobnie jak w przypadku Grupy EDF, jest na 
stałe wpisana w strategię biznesową KOGENERACJI S.A. Dzięki niej Spółka 
jeszcze mocniej wpisuje się w życie gospodarcze, społeczne oraz w ochro-
nę środowiska. Społeczna odpowiedzialność KOGENERACJI S.A. wyraża się 
poprzez politykę promującą racjonalne wykorzystanie energii, zaangażowa-
nie w integrację osób niepełnosprawnych z otoczeniem i propagowanie po-
staw prozdrowotnych. Realizacji tych celów sprzyja patronat energetyczny 
nad Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, turystyka przemysłowa, pro-
mowanie efektywności energetycznej wśród klientów i pracowników, wspie-
ranie przedsięwzięć integracyjnych, program pomocy dla klientów wrażli-
wych społecznie czy promowanie działań prozdrowotnych.

Patronat energetyczny nad Młodzieżowym Ośrodkiem
Socjoterapii
W maju 2009 r. podpisano porozumienie pomiędzy KOGENERACJĄ 
a Gminą Wrocław w sprawie objęcia patronatem Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51 we Wrocławiu. Porozumienie obej-
muje działania prowadzące do oszczędności w zużyciu ciepła i energii (po-
moc przy termomodernizacji budynku, zainstalowanie odnawialnych źródeł 

energii) oraz działania edukacyjne dla młodzieży w zakresie poszanowania 
środowiska naturalnego oraz postaw pro-oszczędnościowych. Poprzez pro-
wadzone działania KOGENERACJA S.A. pozyska referencyjny obiekt, któ-
ry będzie wyznacznikiem świadczonych przez Spółkę usług energetycznych. 
W ramach Patronatu Energetycznego w 2010 r. prowadzono szkolenia 
z zakresu oszczędzania energii dla młodzieży z Ośrodka Socjoterapii.

Turystyka przemysłowa 
Turystyka przemysłowa realizowana jest poprzez prowadzone w szko-
łach podstawowych zajęcia 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 
emerytowanych pracowników spółki, którzy w ten sposób nadal czynnie 
uczestniczą w życiu fi rmy. W ramach corocznie organizowanych Dni Otwar-
tych Drzwi Spółka umożliwia zwiedzanie zakładów produkcyjnych szerokiej 
publiczności.

Programy wsparcia dla organizacji integrujących osoby 
niepełnosprawne
Spółka od lat wspiera międzynarodowe przedsięwzięcia z udziałem niepełno-
sprawnych, odbywające się we Wrocławiu:

Patronat nad Międzynarodowym Turniejem Tenisa na Wózkach Wrocław  •
Cup, organizowanym przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców 
Niepełnosprawnych AKTYWNI,
Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tańca Towarzyskiego na wózkach  •
„Pergola” we Wrocławiu,
Stała współpraca z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych. •

Odbiorcy wrażliwi społecznie
Kontynuowano realizację umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej (Wrocław) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
(Siechnice). Dokonano wyboru klientów o niskich dochodach, którzy otrzy-
mali kupony umożliwiające obniżenie rachunków za ogrzewanie (rozprowa-
dzono ponad 80 kuponów).

Działania prozdrowotne
W Spółce promowany jest aktywny styl życia. Pracownicy korzystają ze zor-
ganizowanych form aktywnego wypoczynku proponowanych przez Towarzy-
stwo Sportowo-Turystyczne.
W 2010 r. pracownicy mogli skorzystać z dodatkowych badań w ramach pro-
fi laktycznych badań spirometrycznych, badań na osteoporozę, zabiegów re-
habilitacyjnych oraz szczepień przeciwko grypie.
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� JOANNA GRĄDALSKA
 Specjalista ds. marketingu 
 w Dyrekcji Handlu i Rozwoju

Mam nadzieję, że nasz pomysł na aktywizację osób 
niepełnosprawnych i potrzebujących, nagrodzo-
ny w konkursie Trofea Zrównoważonego Rozwoju 
EDF, będzie skuteczny. Przyjemnie było zaznaczyć 
Wrocław i Polskę na rozległej mapie spółek EDF 
na świecie.

JERZY RADZIK � 
Starszy specjalista ds. rynku energii elek-
trycznej w Dyrekcji Handlu i Rozwoju

Uzyskanie przez KOGENERACJĘ zmiany koncesji na 
produkcję energii ze źródeł odnawialnych nobilitu-
je i mobilizuje naszą Spółkę, jako producenta czystej 
energii, do jeszcze bardziej wytężonej pracy.
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Rada Etyki
W Spółce działa Rada Etyki, w skład której wchodzą przedstawiciele pracow-
ników. Funkcjonuje ona poza strukturami formalnymi, jako przykład działal-
ności społecznej. Zadaniem Rady Etyki jest propagowanie wśród pracow-
ników postaw i zachowań etycznych opartych na wewnętrznym Kodeksie 
Etycznym „Wartości KOGENERACJI S.A.”. Z inicjatywy Rady Etyki powstał 
„Program niesienia pomocy osobom mającym problem z nadużywaniem 
środków psychoaktywnych”, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomo-
cy Kryzysowej KARAN. Zrealizowano również szereg działań charytatyw-
nych na rzecz Wrocławskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oraz osób 
dotkniętych powodzią.

Mecenat
KOGENERACJA S.A. wraz z Elektrociepłownią EC Zielona Góra S.A. ufun-
dowały portret Marii Leszczyńskiej, żony Ludwika XV, autorstwa Jean Mar-
ca Nattier, który trafi ł do Pałacu Królewskiego we Wrocławiu. Współpraca 
z Miastem Wrocław ma na celu promocję Wrocławia pretendującego do ty-
tułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Wspieranie organizacji społecznie użytecznych
KOGENERACJA S.A. jest ważnym partnerem społecznym i publicznym. 
W 2010 r. Spółka udzieliła wsparcia fi nansowego organizacjom społecznym, 
naukowym, gospodarczym, branżowym, takim jak:

Towarzystwo Sportowo - Turystyczne przy KOGENERACJI S.A., •
Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”, •
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, •
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, •
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, •
Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN, •
Zakład opiekuńczo-leczniczy dla dorosłych w Miękini, •
Muzeum Miejskie we Wrocławiu - darowizna rzeczowa, •
Prekursor Artystyczny. •

W 2010 r. na terenie Elektrociepłowni Wrocław i Elektrociepłowni Czechni-
ca odbyło praktyki zawodowe 24 praktykantów.

Fundacja im. Józefa Pupki 
Celem i misją założonej w 2005 r. Fundacji im. Józefa Pupki, pierwszego 
Prezesa KOGENERACJI S.A., jest pomoc szczególnie utalentowanym 
studentom i słuchaczom szkół wyższych, którym sytuacja materialna unie-
możliwia rozwijanie zdolności, jak i wspieranie działań w zakresie szerzenia 
oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.

W 2010 r. Fundacja im. Józefa Pupki przyznała na rok akademicki 2010/2011 
stypendia 21 studentom polskich uczelni. Wypłacana miesięcznie kwota 
stypendium wynosi 380 zł. Studenci zostali wytypowani przez Fundatorów:

- Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.  
- PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
- Dalkia Łódź S.A.
- Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
- Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) tworzy się z corocznego 
odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby pracow-
ników. Środki ZFŚS można zwiększać z zysku netto Spółki, wpływów z opłat, 
darowizn, odsetek ze środków, wpływów z oprocentowania pożyczek, wie-
rzytelności. Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy, 
emeryci i renciści, członkowie rodzin pracownika oraz inne osoby uprawnio-
ne 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 działalności gospodar-
czej przede wszystkim od spółki Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. 
o/Wrocław, będącej operatorem sieci dystrybucyjnej ciepła. Zarząd 
KOGENERACJI S.A. prowadził rozmowy z właścicielem Fortum Power 
and Heat Polska Sp. z o.o. o/Wrocław celem uzgodnienia wspólnej strategii 
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 po-
litykę energetyczną kraju, zasady i warunki zaopatrywania oraz użytkowa-
nia paliw i energii oraz określają organy właściwe w sprawie gospodarki pa-
liwami i energią.

W 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
Taryf oraz Rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, które dla źródeł ciepła wy-
twarzanego w kogeneracji dopuszcza uproszczony sposób kalkulacji cen i sta-
wek opłat w taryfi e dla ciepła w oparciu o tzw. ceny referencyjne ogłaszane 
przez Prezesa URE.

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 powyżej 5MW. 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 zależności od mocy 
nominalnej źródła emisji, którym jest kocioł. Zmiana określenia źródła na 
komin spowoduje sumowanie się mocy kotłów do niego podłączonych. Za-
grożenie wynika z tego, że nastąpi przekroczenie 500 MW mocy nominal-
nej źródła emisji i znaczące zaostrzenie standardów emisyjnych SO2, i NOx 

dla kotłów przyłączonych do kominów EC Wrocław i EC Czechnica. Pro-
jekt nowej dyrektywy wprowadza defi nicję źródła emisji (komin) i ostrzej-
sze standardy emisyjne dla SOx i NOx od 2016 r.

W celu dotrzymania zaostrzonych standardów Spółka poniesie bardzo wyso-
kie koszty modernizacyjne.

Czynniki związane ze zmianami zapotrzebowania na moc cieplną 
przez odbiorców
W ostatnich latach nastąpił spadek zapotrzebowania na ciepło, co związa-
ne jest między innymi z restrukturyzacją przemysłu, termomodernizacją za-
sobów mieszkaniowych, ograniczeniem strat na przesyłaniu ciepła, insta-
lowaniem automatyki pogodowej w węzłach cieplnych, a także skutkami 
globalnego ocieplenia. Aktywne działania KOGENERACJI S.A., polegające 
na pozyskiwaniu nowych odbiorców, w tym szczególne znaczenie ma współ-
praca z Gminą Wrocław w zakresie przyłączania do sieci nowych budynków 
i istniejących budynków komunalnych, która pozwala w części na rekompen-
sowanie zmniejszonego zapotrzebowania i stabilizowanie sprzedaży ciepła. 
W 2010 r. nastąpił nieznaczny wzrost sprzedanej zamówionej mocy cieplnej.

Czynniki związane ze zróżnicowaniem poziomów sprzedaży ciepła 
i energii elektrycznej 
Sprzedaż produktów KOGENERACJI S.A. podlega znacznym wahaniom se-
zonowym. W okresach październik-kwiecień zapotrzebowanie odbiorców 
na ciepło jest znacznie większe niż w pozostałych miesiącach.

Oznacza to, że możliwości wytwarzania energii elektrycznej w procesie sko-
jarzonym również podlegają sezonowym wahaniom, przy czym w obu elek-
trociepłowniach Spółki istnieją techniczne możliwości wytwarzania energii 
elektrycznej również 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 elektryczną i ciepło w kogeneracji min. 75%.

Dostawy paliw
W 2010 r. ważnym czynnikiem ryzyka w tym zakresie były zakłócenia w ryt-
miczności dostaw surowców (węgiel, biomasa, mazut) na skutek sytuacji 
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w transporcie i na rynku biomasy, a w szczególności: 
ograniczoną możliwością dostaw węgla drogą wodną i transportem kolejo- •
wym spowodowaną sytuacją powodziową w pierwszym półroczu,
trudnościami z pozyskaniem węgla o odpowiedniej jakości w ostatnim  •
kwartale roku,
trudnościami z pozyskaniem biomasy o wymaganej jakości i w wystarcza- •
jącej ilości.

Kontrakty długoterminowe (KDT)
Z dniem 1 kwietnia 2008 r. uległy rozwiązaniu KDT w spółce zależnej 
EC Zielona Góra S.A. EC Zielona Góra będzie otrzymywać środki na pokry-
cie tzw. kosztów osieroconych i kosztów związanych z obowiązkowym za-
kupem gazu ziemnego. Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują, iż 
rozwiązanie KDT na bazie ostatecznie uchwalonej ustawy nie pogorszyło wy-
ników spółki w porównaniu z wariantem, gdyby KDT funkcjonował dalej. Nie 
ma więc zagrożenia dla KOGENERACJI S.A. z tytułu otrzymania spłaty poży-
czek udzielonych spółce zależnej oraz otrzymywanej dywidendy.

Emisje CO2

Zagrożeniem powstałym w 2008 r. jest niewystarczająca 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 Rozdziału Uprawnień; Roz-
porządzenie 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 rozliczeniowym. Niekorzystny podział 
uprawnień może spowodować w pierwszym rzędzie spadek przychodów 
ze sprzedaży uprawnień w porównaniu do poprzednich okresów, a także 
wzrost kosztów w przypadku otrzymania ilości niższej od faktycznej emisji 
lub konieczność zmniejszenia produkcji. Efekt ten zostanie złagodzony przez 
zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych, w celu zmniejszenia rocznych 
emisji CO2.

W okresie rozliczeniowym Spółka odnotowała niedobór uprawnień 
w 2008 r., nadwyżkę w 2009 i 2010 r., w związku z czym zmniejszyła zawiązaną 
w 2009 r. rezerwę do kwoty 1 095 tys. zł w 2010 r., która została rozwiąza-
na w momencie zakupu uprawnień w tej ilości przed ostatecznym umorze-
niem emisji za 2010 r.

Opis perspektyw rozwoju Spółki   
Perspektywy rozwoju KOGENERACJA S.A. określone zostały w corocznie 
aktualizowanym Planie Strategicznym Spółki do 2016 r. oraz w innych doku-
mentach. Celem nadrzędnym nadal pozostaje uzyskanie wysokiej rentowno-
ści, satysfakcjonującej Akcjonariuszy. Dla realizacji powyższego prowadzo-
nych jest wiele działań zmierzających do maksymalizacji przychodów oraz 
optymalizacji kosztów przy jednoczesnym dążeniu do nieustannego podno-
szenia zaangażowania załogi i wdrażaniu najwyższych standardów bezpie-
czeństwa pracy.

Po zakończonej w 2010 r. modernizacji kotła K-2 w EC Czechnica na kocioł 
fl uidalny ze złożem bąbelkowym i uzyskaniu koncesji na wytwarzanie ener-
gii elektrycznej oraz ciepła ze współspalania biomasy w EC Czechnica, planu-
je się w najbliższym czasie zabudowę dodatkowych urządzeń pomiarowych 
i uzyskanie koncesji na współspalanie w układzie hybrydowym, co umożliwi 
docelową realizację spalania 100% biomasy w kotle K-2. Dzięki temu możliwe 

też będzie stosowanie korzystniejszych proporcji biomasy pochodzenia rol-
niczego oraz leśnego, co zwiększy efektywność inwestycji.
W kolejnych latach Spółka skupi się na optymalizacji wykorzystania różnych 
rodzajów biomasy (szukając najlepszego stosunku wartości energetycznej 
do ceny) oraz maksymalizacji czasu pracy urządzeń spalających biomasę (K-2 
w EC Czechnica, a także w EC Wrocław: blok BC-1 spalający do 50% biomasy 
energetycznie i  bloki BC-2 i BC-3 spalające do 12% biomasy masowo).
Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest przyjazna dla śro-
dowiska naturalnego i wspierana zarówno przez państwo polskie jak i przez 
Unię Europejską. Jej wytwarzanie jest efektywne ekonomicznie dzięki moż-
liwości sprzedaży uzyskiwanych „zielonych” certyfi katów oraz poprzez fakt, 
iż wytwarzanie CO2 związane ze współspalaniem biomasy nie powoduje 
zużycia uprawnień do emisji. W efekcie, ilość uprawnień do emisji CO2 przy-
dzielona KOGENERACJI S.A. w programie NAP2 do 2012 r. będzie wystar-
czająca do pokrycia zapotrzebowania elektrociepłowni w tym okresie.
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Przykładem innych działań zmierzających do zwiększenia przychodów są re-
alizowane z dużym sukcesem aktywne programy marketingowe, których ce-
lem jest pozyskiwanie nowych odbiorców ciepła sieciowego. To właśnie dzię-
ki nim wygenerowany został pozytywny trend sprzedaży na rynku ciepła, 
wynikający z faktu, że wolumen mocy cieplnej nowoprzyłączanych klientów 
przewyższa ubytki mocy spowodowane działaniami termooszczędnościowy-
mi odbiorców. Działania te będą kontynuowane również w latach kolejnych 
przy zachowaniu ambitnego celu – minimum 25 MWt nowych przyłączeń każ-
dego roku. Planuje się także wystąpienie z atrakcyjną ofertą przyłączenia 
do własnej sieci ciepłowniczej wobec istniejących konsumentów ciepła, któ-
rzy nie zostali dotychczas przyłączeni przez dystrybutora ciepła ze wzglę-
dów ekonomicznych. KOGENERACJA S.A., aby zachęcić ich do przyłącze-
nia do sieci planuje rozbudowę własnych sieci ciepłowniczych na terenie 
Wrocławia.
Na rynku energii elektrycznej, w kolejnych latach oczekuje się stopniowe-
go wzrostu cen, który wynikać będzie między innymi ze wzrostu popytu na 
energię elektryczną, rosnących cen paliw, wysokich kosztów inwestycji za-
równo rozwojowych jak i pro-ekologicznych w sektorze energetyki, a tak-
że ryzyka braku dostatecznej ilości pozwoleń na emisje CO2 dla producen-
tów energii elektrycznej. 

Z kolei w ramach ustawicznego ograniczania kosztów działalności 
w KOGENERACJI S.A. Spółka nieustannie poszukuje oszczędności w kosz-
tach, wdraża projekty oszczędnościowe i rygorystycznie egzekwuje prze-
strzeganie budżetów kosztów stałych i zmiennych. Nie jest to łatwe, gdyż 
proste rezerwy kosztowe już się wyczerpały. Jednak możliwym jest wyko-
rzystywanie efektów synergii pośród spółek z Grupy EDF w Polsce, do któ-
rych KOGENERACJA S.A. się zalicza. Po wdrożonej już centralizacji takich 
funkcji wsparcia jak: fi nanse, informatyka, zakupy i logistyka oraz inżynieria, 
w ramach utworzonego Centrum Usług Wspólnych EDF Polska w Krakowie 
planuje się jeszcze integrację obszaru zasobów ludzkich oraz innych pomniej-
szych funkcji wsparcia. Ma to służyć nie tylko dalszej optymalizacji kosztów, 
ale również tworzyć nowe szanse rozwoju i umożliwić skoncentrowanie się 
na podstawowej działalności Spółki. 

Powyższe działania w obszarze przychodów i kosztów Spółki maja bezpo-
średni wpływ na uzyskanie wysokiej rentowności, jednak Plan Strategiczny 
KOGENERACJI S.A. do 2016 r. wymienia również inne cele strategiczne, 
wspierające osiągnięcie celu nadrzędnego. Są to miedzy innymi: osiągnięcie 
wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwijanie kompeten-
cji, wzrost zaangażowania pracowników oraz  uzyskanie wysokiej efektyw-
ności wytwarzania przy ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko.

Osiągnięcie wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy pozosta-
je stałym priorytetem dla Zarządu KOGENERACJI S.A. Prowadzona jest 
ogromna liczba działań poprawiających bezpieczeństwo: rozwijanie kultury 
bezpiecznej pracy u pracowników i podwykonawców, podnoszenie efektyw-
ności systemu bezpieczeństwa, angażowanie zakładowych organizacji spo-
łecznych w sprawy bhp, minimalizowanie ryzyk w miejscu pracy, regularne 
wizyty menedżerskie w terenie, zwiększanie zaangażowania służb bhp, po-
prawa ochrony zakładu, itp. Oczekiwanym efektem jest radykalna poprawa 
poziomu bezpieczeństwa w Spółce oraz zmiana mentalności pracowników 
w kierunku przyjęcia większej osobistej odpowiedzialności za przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa w KOGENERACJI S.A.
Ważną sprawą jest również nieustanny rozwój kompetencji w Spółce. 
Stąd też spore środki będą przeznaczane na doskonalenie kwalifi kacji, re-
alizowanie planów szkoleń oraz tworzenie warunków do samokształcenia. 
Kompetentna kadra jest najlepszą gwarancją rozwoju KOGENERACJI S.A. 
w przyszłości. 
Dzięki lepszemu motywowaniu i wykorzystaniu systemu ocen pracowni-
czych promowane będzie także większe angażowanie się pracowników w re-
alizację celów Spółki.

Spore wyzwania czekają KOGENERACJĘ S.A. w obszarze technicznym i han-
dlowym. Konieczność dostosowania całej branży energetycznej do nowych 
wymogów środowiskowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. 
wymagać będzie podjęcia inwestycji w tym zakresie. Na ukończeniu są obec-
nie prace analityczne, których efektem będzie wypracowanie scenariuszy 
rozwoju Spółki, obejmujących zastosowanie niezbędnych rozwiązań dla za-
pewnienia odsiarczania i odazotowania spalin, stosownie do nowych norm. 
Daleko zaawansowane są również analizy odnośnie możliwości dokonania 
modernizacji bloku BC-1 we Wrocławiu, mającej na celu dostosowanie go do 
spalania 100% biomasy.
W obszarze handlowym istotnym będzie zwiększenie sprzedaży ciepła od-
biorcom ciepła sieciowego, którzy  kupują obecnie ciepło za pośrednictwem 
dystrybutora, KOGENERACJA S.A., aby zachęcić ich do zmiany dostawcy, 
przewiduje intensywne działania marketingowe na  rynku ciepła. 

Zarząd KOGENERACJI S.A. wyraża głębokie przekonanie, że realizacja 
wszystkich powyższych działań umożliwi osiąganie dobrych wyników przez 
Spółkę również w przyszłości, co przełoży się na realizację nadrzędnego 
celu strategicznego - uzyskiwanie rentowności na poziomie satysfakcjonują-
cym Akcjonariuszy. 
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�MARZENA HOPEJ
 Starszy specjalista - administrator systemu 
SAP – II w Dyrekcji Finansów i Zasobów 
Ludzkich

Doceniam to, że mogłam brać udział we wdrażaniu 
systemu SAP i mieć swój wkład w tak prestiżowe 
przedsięwzięcie.

BOŻENA SOBIEGRAJ � 
Specjalista ds. organizacyjnych - sekretarka 
w Dyrekcji Finansów i Zasobów Ludzkich

To bardzo miłe uczucie otrzymać statuetkę „Życzli-
wego pracownika roku”. Tym bardziej, że wyróżnie-
nie to przyznają koledzy i koleżanki z pracy.
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Podstawowe wielkości 
ekonomiczno-fi nansowe Spółki   
W 2010 r. Spółka osiągnęła wynik fi nansowy netto w wysokości 92 962 tys. zł, niższy o 10 504 tys. zł w stosunku do 2009 r., kiedy osiągnął poziom 103 466 tys. zł. 
Podstawowe wielkości ekonomiczno-fi nansowe Spółki przedstawiono i omówiono w poniższych tabelach.

w tysiącach złotych
od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2010 r.
od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2009 r.
Zmiana 

(wartość)

Przychody 587 237 531 802 55 435

Koszt własny sprzedaży -506 352 -437 802 -68 550

Zysk brutto na sprzedaży 80 885 94 000 -13 115

Koszty zarzadu -6 916 -7 135 219

Koszty sprzedaży -939 -920 -19

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -6 136 5 742 -11 878

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 66 894 91 687 -24 793

Wynik na działalności fi nansowej 39 506 29 459 10 047

Podatek dochodowy -13 438 -17 680 4 424

Wynik fi nansowy netto 92 962 103 466 -10 504

Przychody

Elementy rachunku zysków i strat KOGENERACJI S.A.

w tysiącach złotych
od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2010 r.
od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2009 r.
Zmiana 

(wartość)

Przychody 587 237 531 802 55 435

Przychody ze sprzedaży produktów 586 387 529 872 56 515

w tym: certyfi katy 84 421 57 058 27 363

w tym: usługi systemowe 2 080 3 158 -1 078

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 850 1 930 -1 080



53Raport roczny 2010

W 2010 r. Spółka osiągnęła przychody w kwocie 587 237 tys. zł, w tym 
przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 586 387 tys. zł oraz ze 
sprzedaży towarów i materiałów w kwocie 850 tys. zł. W 2009 r. przy-
chody kształtowały się na poziomie 531 802 tys. zł, w tym przychody ze 
sprzedaży produktów 529 872 tys. zł, a ze sprzedaży towarów i materiałów 
1 930 tys. zł.

Wyższe przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte w 2010 r. 
(o 55 435 tys. zł), to efekt:

wyższych cen i wolumenu sprzedaży ciepła, •
sprzedanych certyfi katów majątkowych. •

 
Przyrost ceny ciepła wyniósł odpowiednio 8,0% a ceny mocy ciepl-
nej 5,3%; wpłynęły na to korzystne ceny i stawki opłat taryfy dla ciepła 
KOGENERACJI S.A., wprowadzone w życie z dniem 1 października 
2010 r., a zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wolu-
men sprzedaży ciepła wzrósł o 10%.
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej spadły mimo wzrostu wolume-
nu sprzedaży na skutek spadku średniej ceny energii elektrycznej „czarnej” 
o 3,3%.

W 2010 r. Spółka uzyskała i sprzedała prawa majątkowe z tytułu certyfi katów 
na energię produkowaną w skojarzeniu (certyfi katy czerwone) oraz pocho-
dzącą ze źródeł odnawialnych - współspalanie biomasy (certyfi katy zielone) 
na kwotę 84 421 tys. zł (57 058 tys. zł w 2009 r.). Produkcja energii elektrycz-
nej w wyniku współspalania biomasy drzewnej wzrosła w 2010 r. o 44,5% 
w stosunku do roku ubiegłego. Produkcja energii „zielonej” w 2010 r. to: 
191 040 MWh, a w 2009 r.oku: 132 211 MWh. Wzrost cen certyfi katów 
„zielonych” i „czerwonych” wyniósł odpowiednio 0,9% i 20,2%.

Koszty stałe i koszty zmienne
W 2010 r.  koszty zmienne wytworzenia sprzedanych produktów ukształ-
towały się na poziomie wyższym o 23,2% w relacji do 2009 r. i wyniosły 
306 650 tys. zł. W 2009 r. koszty te osiągnęły poziom 248 873 tys. zł. Wyż-
szy poziom kosztów zmiennych o 57 777 tys. zł to konsekwencja wyższych 
kosztów paliwowych spowodowanych wzrostem cen węgla produkcyjnego 
o 15,7% (średnia cena spalonego węgla w 2010 r. to 312,37 zł/tonę, 
a w 2009 r. to 269,90 zł/tonę) oraz biomasy drzewnej o 12,0% (średnia cena 
spalonej biomasy w 2010 r. to 462,76 zł/tonę, a w 2009 r. to 413,11 zł/tonę). 
W 2009 r. nastąpił znaczący wzrost udziału biomasy drzewnej w procesie 
współspalania z węglem; z 109 300 ton w 2009 r. do 165 947 ton w 2010 r.

Niższe koszty akcyzy o kwotę 5 325 tys. zł to skutek przeniesienia obowiąz-
ku podatkowego z dniem 1 marca 2009 r. z wytwórcy energii elektrycznej 
na jej dystrybutora wynikającego z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podat-
ku akcyzowym.
Wzrost pozostałych kosztów zmiennych z 6 007 tys. zł do 10 755 tys. zł 
to głównie:

wzrost kosztów o 2 194 tys. zł spowodowany utworzeniem rezerwy na za- •
kup uprawnień do emisji CO2, w 2010 r. utworzono rezerwę w wysokości 
279 tys. zł, w 2009 r. rozwiązano rezerwę na CO2 w kwocie 1 915 tys. zł,
zmniejszenie kosztów o kwotę 109 tys. zł z tytułu zakupu uprawnień CO • 2,
dodatkowa pozycja kosztowa w kwocie 1 601 tys. zł związana z han- •
dlem energią elektryczną (efekt połączenia ze spółką Z.C. „Term-Hydral” 
Sp. z o.o.),
wzrost kosztów o 936 tys. zł to efekt zakupu energii na rynku bilansu- •
jącym w celu dotrzymania warunków sprzedaży energii produkowanej 
w KOGENERACJI S.A.

Koszty stałe wytworzenia sprzedanych produktów w 2010 r. wyniosły 
206 671 tys. zł. W 2010 r. wzrosły nakłady na remonty i amortyzację urzą-
dzeń wytwórczych łącznie o kwotę 6 938 tys. zł, co jest efektem ciągłej mo-
dernizacji i doskonalenia urządzeń  w celu ich dostosowania do współspala-
nia biomasy z węglem a także efekt połączenie ze spółką Z.C. „Term-Hydral” 
Sp. z o.o. Nastąpił również wzrost kosztów usług obcych i pozostałych kosz-
tów o 4 237 tys. zł przy spadku kosztów pracy o 1 445 tys. zł.

Na spadek kosztów pracy w 2010 r. miały wpływ następujące czynniki: 
spadek wynagrodzeń i kosztów ubezpieczeń społecznych o kwotę  •
1 026 tys. zł w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia z dniem 1 lipca 
2010 r., które było efektem outsourcingu usług w obszarze IT, fi nan-
sów, logistyki i zakupów oraz inżynierii do EDF Polska Centrum Usług 
Wspólnych, 
wzrost wypłaconych odpraw w ramach realizacji Programu Indywidualnych  •
Odejść o 2 329 tys. zł,
spadek rezerw pracowniczych (rezerwy na pracowniczą zniżkę energetycz- •
ną oraz na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) o 2 683 tys. zł, 
zmniejszenie pozostałych świadczeń pracowniczych o 65 tys. zł. •

Wzrost kosztów usług obcych spowodowany został pojawieniem się no-
wych pozycji kosztowych związanych z obsługą świadczoną przez Centrum 
Usług Wspólnych – koszt tych świadczeń na rzecz KOGENERACJI S.A. 
wyniósł za 2010 r. 7 211 tys. zł. Spadek natomiast nastąpił w takich pozycjach 
kosztu usług jak usługi informatyczne, usługi magazynowe, ubezpieczenia 
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majątkowe, obsługa bocznic kolejowych oraz usługi ochroniarskie. W Spółce 
prowadzone są działania budżetowo-controllingowe dyscyplinujące poziom 
kosztów stałych.

Wzrost pozostałych kosztów stałych (o 1 721 tys. zł) związany jest ze wzrostem 
stawek i opłat podatków o charakterze lokalnym (podatek od nieruchomości) 
jak również jest to efektem połączenia ze spółką Z.C. „Term-Hydral” Sp. z o.o. 
oraz wzrostem opłat koncesyjnych.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
W 2010 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej był ujemny i ukształ-
tował się na poziomie 6 136 tys. zł, natomiast w 2009 r. jego wartość by-
ła dodatnia i wyniosła 5 742 tys. zł. Znaczny spadek wyniku na pozostałej 
działalności operacyjnej w 2010 r. w stosunku do 2009 r. (o 11 878 tys. zł) 
to przede wszystkim efekt na wycenie instrumentu fi nansowego związanego 
z wymianą uprawnień do emisji CO2 (EUA/CER) oraz zrealizowanych trans-
akcji swap. W 2010 r. odnotowano dodatni wynik na realizacji transakcji swap 
w wysokości 2 628 tys. zł oraz ujemny wynik na wycenie instrumentu swap 
(3 400 tys. zł), stąd łączny wpływ na wynik na pozostałej działalności był 
ujemny i wyniósł 772  tys. zł. W 2009 r. ujęto przychody z tytułu wyceny in-
strumentu swap w kwocie 5 823 tys. zł. oraz zrealizowane transakcje swap 
w wysokości 2 899 tys. zł.

Dodatkowo utworzono rezerwy związane ze spisaniem w straty nakładów 
inwestycyjnych oraz pracowniczym ryczałtem energetycznym na łączną kwotę 
1 036 tys. zł. Ujęto również koszty remontów związanych z częściowym 
zalaniem portu w EC Wrocław podczas powodzi w 2010 r.

Wynik na działalności fi nansowej
Wyższy wynik na działalności fi nansowej w 2010 r. o kwotę 10 047 tys. zł 
to przede wszystkim skutek uzyskania wyższych przychodów fi nansowych 
o 10 055 tys. zł (w tym: z tytułu otrzymanych dywidend o kwotę 16 674 tys. zł). 
W 2010 r. nie wystąpiły dodatkowe przychody ze sprzedaży aktywów fi nan-
sowych, jakie odnotowano w 2009 r. na poziomie 5 118 tys. zł. Poziom kosz-
tów fi nansowych był na poziomie 2009 r.

Wynik fi nansowy netto
Spółka w 2010 r. osiągnęła wynik fi nansowy netto w kwocie 92 962 tys. zł, 
natomiast w 2009 r. wynik ten ukształtował się na poziomie 103 466 tys. zł. 
Obniżenie wyniku netto z całokształtu działalności to skutek:

spadku wyniku na sprzedaży podstawowych produktów o 13 115 tys. zł z po- •
wodu wzrostu kosztu własnego sprzedaży (o 16%) w stosunku do uzyska-
nych przychodów (wzrost o 10%). Główną przyczyną zmiany był spadek 
przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej na skutek spadku cen ener-
gii elektrycznej tzw. „czarnej” z 202,3 zł/MWh w 2009 r. do 196,16 zł/MWh 
w 2010 r. oraz ponad dwukrotny wzrost wolumenu sprzedaży energii „zie-
lonej” produkowanej z biomasy drzewnej. Jednocześnie ceny certyfi katów 
zielonych wzrosły o 0,9% a czerwonych o 20%. Na wzrost kosztu własne-
go sprzedaży o 16% wpłynęły wyższe ceny paliw,
niższego w 2010 r. wyniku z pozostałej działalności operacyjnej  •
o 11 878 tys. zł – głównie z tytułu różnicy na wycenie instrumentu związa-
nego z wymianą uprawnień do emisji CO2 (EUA/CER) oraz realizacji trans-
akcji swap na łączną kwotę 9 223 tys. zł,
wyższego wyniku z działalności fi nansowej o 10 047 tys. zł, głównie  •
z tytułu wyższej dywidendy otrzymanej od spółki zależnej EC 
Zielona Góra S.A. o 16 667 tys. zł (41 713 tys. zł w 2010 r. i 25 046 tys. zł 
w 2009 r.).



55Raport roczny 2010

w %
od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2010 r.
od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2009 r.
Zmiana 

(%)

Rentowność aktywów (ROA) 7,03 8,21 -14

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 10,50 12,25 -14

Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) 7,94 11,98 -34

Podstawowe wskaźniki ROA, ROE, ROCE 

Wskaźniki rentowności osiągnięte przez Spółkę w 2010 r. były niższe 
w relacji do 2009 r.
Wskaźnik ROA jest niższy o 14%, co jest konsekwencją niższego zysku 
netto o 10% oraz wzrostu aktywów o 5%. Wskaźnik ROE jest również niższy 

o 14%, co jest efektem niższego zysku netto o 10% a także wzrostu kapitałów 
o 5%. Wskaźnik ROCE spadł o 34% ze względu na spadek wyniku na działal-
ności operacyjnej o 27% a także równoległy wzrost kapitału zaangażowane-
go o 10% (wzrost zadłużenia Spółki).
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�KAROL BZDUCHA
 Dyspozytor ds. gospodarki 
 wodno-chemicznej w Dyrekcji 
 Technicznej, EC Wrocław

Nasz dział to taki układ naczyń połączonych. Wszyst-
ko z czegoś wynika i na coś wpływa, a my pilnujemy, 
żeby cały ten system funkcjonował jak należy.

MATEUSZ WĄTOR � 
Obchodowy bloków energetycznych, 
Dyrekcja Techniczna, EC Wrocław

Praca w energetyce, a zwłaszcza w KOGENERACJI, 
w której jestem od kilku miesięcy, sprawia mi spo-
ro frajdy i otwiera przede mną duże zawodowe 
możliwości.
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Dane finansowe
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (ZGODNE Z MSSF) 

Działalność kontynuowana
w tysiącach złotych

Za okres od 1 stycznia 2010 r. 
do 31 grudnia 2010 r.

okres bieżący

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

okres poprzedni

I. Przychody 587 237 531 802

II. Koszt własny sprzedaży -506 352 -437  802

III. Zysk brutto na sprzedaży 80 885 94 000
 

IV. Pozostałe przychody operacyjne 3 266 13 820

V. Koszty sprzedaży -939 -920

VI. Koszty ogólnego zarządu -6 916 -7 135

VII. Pozostałe koszty operacyjne -9 402 -8 078

VIII. Zysk na działalności operacyjnej 66 894 91 687
 

IX. Przychody fi nansowe 44 845 34 790

X. Koszty fi nansowe -5 339 -5 331

XI. Przychody fi nansowe netto 39 506 29 459

     (wynik na działalności fi nansowej)  

XII. Zysk przed opodatkowaniem 106 400 121 146
 

XIII. Podatek dochodowy -13 438 -17 680

XIV. Zysk netto 92 962 103 466

Zysk podstawowy na 1 akcję (w złotych) 6,24 6,94

Zysk rozwodniony na 1 akcję (w złotych) 6,24 6,94

w tysiącach złotych
Za okres od 1 stycznia 2010 r. 

do 31 grudnia 2010 r.
okres bieżący

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

okres poprzedni

Zysk netto 92 962 103 466

Inne całkowite dochody - -

Całkowite dochody RAZEM 92 962 103 466

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 r.
okres bieżący

31 grudnia 2009 r.
okres poprzedni

AKTYWA

I.  Aktywa trwałe

1. Rzeczowe aktywa trwałe 765 115 675 023

2. Wartości niematerialne 1 439 5 062

3. Grunty w użytkowaniu wieczystym 10 997 10 891

4. Nieruchomości inwestycyjne 17 431 18 775

5. Należności długoterminowe 4 328 3 660

6. Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współzależnych 206 398 196 398

7. Pozostałe inwestycje długoterminowe 47 279 56 482

Aktywa trwałe razem 1 052 987 966 291
 

II. Aktywa obrotowe  

1. Zapasy 115 575 143 121

2. Inwestycje krótkoterminowe 12 310 12 928

3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 129 143 130 940

4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 770 6 988

Aktywa obrotowe razem 269 798 293 977
 

Aktywa razem 1 322 785 1 260 268



60

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 r.
okres bieżący

31 grudnia 2009 r.
okres poprzedni

PASYWA

I.Kapitał własny

1. Kapitał zakładowy 252 503 252 503

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

3. Pozostałe kapitały rezerwowe 116 032 64 716

4. Zyski zatrzymane 265 582 276 086

Kapitał własny razem 885 375 844 563

II.Zobowiązania

I) Zobowiązania długoterminowe

1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 41 804 37 101

2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 26 340 25 697

3. Przychody przyszłych okresów 19 959 20 177

4. Podatek odroczony 41 356 37 210

5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 247 5 426

Zobowiązania długoterminowe razem 134 706 125 611

II) Zobowiązania krótkoterminowe

1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 181 172 154 265

2. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 5 291 6 086

3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 94 973 110 755

4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 16 752 14 422

5. Rezerwy krótkoterminowe 4 516 4 566

Zobowiązania krótkoterminowe razem 302 704 290 094

Zobowiązania razem 437 410 415 705

Pasywa razem 1 322 785 1 260 268
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

w tysiącach złotych
Za okres

 od 1 stycznia 2010 r. 
do 31 grudnia 2010 r.

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

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk netto za okres 92 962 103 466

II. Korekty

1.  Amortyzacja 49 740 44 419

2. Strata z tytułu działalności inwestycyjnej -   -9 617

3. Zysk ze sprzedaży środków trwałych 765 764

4. Odsetki i dywidendy -39 648 -24 495

5. Podatek dochodowy 13 438 17 680
 

III. Zysk z działalności operacyjnej 117 257 132 217

1. Zmiana stanu należności 4 397 -47 797

2. Zmiana stanu zapasów 27 545 -43 447

3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz 
   pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek 4 704 31 491

4. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 2 973 3 809

IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 156 876 76 273

1. Podatek dochodowy zapłacony -10 087 -7 510

2. Inne korekty 3 420 1 140

V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 150 209 69 903

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy inwestycyjne 52 702 44 574

1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 753 74

2. Sprzedaż aktywów fi nansowych: - 5 763

- jednostek zależnych - 5 763

- jednostek pozostałych - -

3. Dywidendy otrzymane 42 094 25 420

4. Odsetki otrzymane 2 626 3 716

5. Pozostałe wpływy 6 229 9 601
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w tysiącach złotych
Za okres

 od 1 stycznia 2010 r. 
do 31 grudnia 2010 r.

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

II. Wydatki inwestycyjne -168 968 -166 107

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych -158 953 -154 582

2. Nabycie aktywów fi nansowych: -10 015 -11 525

- jednostek zależnych -10 015 -11 513

- jednostek pozostałych - -12

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -116 266 -121 533

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności fi nansowej 

I. Wpływy fi nansowe 70 114 115 683

1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 18 000 33 000

2. Emisja dłużnych papierów wartościowych 52 114 82 683

II. Wydatki fi nansowe -98 275 -63 130

1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -52 150 -30 545

2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek -38 032 -27 972

3. Odsetki zapłacone -8 093 -4 613

III. Środki pieniężne netto z działalności fi nansowej -28 161 52 553

D. Przepływy pieniężne netto, razem 5 782 923

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 782 923

F. Środki pieniężne na początek okresu 6 988 6 065

G. Środki pieniężne na koniec okresu 12 770 6 988
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

w tysiącach złotych
Kapitał

 zakładowy
Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich wartości 

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. - - - - -

Zysk netto - - - 103 466 103 466

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

Dywidenda należna lub wypłacona akcjonariuszom - - - -30 545 -30 545

Przeznaczenie zysków na zasilenie kapitałów 
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
Kapitał

 zakładowy
Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich wartości 

nominalnej

Pozostałe 
kapitały

 rezerwowe

Zyski
 zatrzymane

Kapitał własny
RAZEM

Kapitał własny na dzień 
1 stycznia 2010 r. 252 503 251 258 64 716 276 086 844 563

Pozostałe całkowite dochody za 2010 r. - - - - -

Zysk netto - - -   92 962 92 962

Całkowite dochody za 2010 r. - - -   92 962 92 962

Dywidenda należna lub wypłacona akcjonariuszom - - -   -52 150-52 150 -52 15-52 150

Przeznaczenie zysków na zasilenie kapitałów 
własnych - - 51 316 -51 316 -   

Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2010 r. 252 503 251 258 116 032 265 582 885 375
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Dla Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego sprawozdania fi nan-
sowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z sie-
dzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24 („Spółka”), na które składa się jednost-
kowe sprawozdanie z sytuacji fi nansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 
2010 r., jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozda-
nie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale 
własnym, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obro-
towy kończący się tego dnia oraz informacja dodatkowa do jednostkowego 
sprawozdania fi nansowego, składająca się z informacji ogólnych, opisu waż-
niejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz not objaśniających.

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz 
sporządzenie i rzetelną prezentację tego jednostkowego sprawozdania fi nan-
sowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finan-
sowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i innymi obowią-
zującymi przepisami oraz sporządzenie sprawozdania z działalności. Zarząd 
Spółki jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za 
niezbędną, aby sporządzane jednostkowe sprawozdania fi nansowe były wol-
ne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. 
nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowości”), 
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapew-
nienia, aby jednostkowe sprawozdanie fi nansowe oraz sprawozdanie z dzia-
łalności spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie 
opinii o tym jednostkowym sprawozdaniu fi nansowym oraz prawidłowo-
ści ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie 

jednostkowego sprawozdania fi nansowego przeprowadziliśmy stosownie 
do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standar-
dów rewizji fi nansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewiden-
tów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Re-
gulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami 
etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzy-
skać racjonalną pewność, że jednostkowe sprawozdanie fi nansowe i księgi 
rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych 
nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie do-
wodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w jednostkowym 
sprawozdaniu fi nansowym.

Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wy-
stąpienia istotnej nieprawidłowości jednostkowego sprawozdania fi nanso-
wego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego 
ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządze-
niem oraz rzetelną prezentacją jednostkowego sprawozdania fi nansowego 
w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś 
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrz-
nej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stoso-
wanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez 
Zarząd Spółki oraz ocenę ogólnej prezentacji jednostkowego sprawozdania 
fi nansowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stano-
wią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii 
z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie fi nansowe Zespo-
łu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przedstawia rze-
telnie i jasno sytuację majątkową i fi nansową Spółki na dzień 31 grudnia 
2010 r., wynik fi nansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy 
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kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspek-
tach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Fi-
nansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jest zgodne 
z wpływającymi na treść jednostkowego sprawozdania fi nansowego prze-
pisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone 
na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspek-
tach, ksiąg rachunkowych.

Inne kwestie

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że 
sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych 
aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości 

oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papie-
rów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkow-
skim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) i są one zgod-
ne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu fi nansowym.

W imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. nr ewidencyjny 458
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Biegły rewident nr 10615
Dyrektor

Janusz Charytonowicz

Biegły rewident nr 10688
Emil Czupajło

Wrocław, 26 kwietnia 2011 r.
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