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Misja
Niezawodny dostawca ciepła i energii elektrycznej, spełniający oczekiwania klientów i akcjonariuszy, budujący 
swoją wartość na:
• odpowiedniej rentowności, 
• kompetencjach pracowników oraz ich mobilizacji do działań, 
• bezpieczeństwie pracy i poszanowaniu środowiska,
• nowoczesnej i efektywnej technologii.

Wizja
• Być nowoczesną i efektywną Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A. 

w ramach Grupy EDF, o rentowności spełniającej oczekiwania akcjonariuszy. 
• Być Firmą o wysokiej kulturze organizacji, dbającą o rozwój pracowników oraz kierującą się 

w praktyce wartościami etycznymi i zasadami Odpowiedzialności Społecznej Grupy EDF.
• Posiadać niezawodne urządzenia gwarantujące wysoką jakość produkcji.
• Być zaangażowanym w rozwój dodatkowych źródeł wytwórczych spełniających oczekiwania rynkowe.
• Być konkurencyjnym wytwórcą i dostawcą energii elektrycznej na rynku krajowym oraz liderem na lokalnym 

rynku ciepła, wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom klientów, z poszanowaniem środowiska naturalnego. 
• Oferować wspólnie z dystrybutorem konkurencyjny komfort cieplny dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.
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List Prezesa Zarządu
Wrocław, 23 kwietnia 2012 r.
Szanowni Akcjonariusze!

W imieniu Zarządu KOGENERACJI S.A. oraz własnym 
mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny
Spółki za rok 2011, jak i wymienić najważniejsze wy-
darzenia, z którymi Spółka musiała się zmierzyć 
w ubiegłym roku, aby sprostać oczekiwaniom Akcjo-
nariuszy oraz osiągnąć dobry wynik finansowy.

Jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszej Spółki 
w minionym roku było pozytywne zaopiniowanie przez 
Radę Nadzorczą projektu zwiększenia produkcji zielonej 
energii w Elektrociepłowni Wrocław od 2013 r. poprzez 
dostosowanie bloku BC-1 do spalania 100% biomasy. 
Spowoduje to zwiększenie ilości zielonej energii produ-
kowanej w Spółce o około 50%. Dodatkowo rozpoczęto 
wstępne analizy możliwości zastąpienia węgla biomasą 
w jednym z dwóch pozostałych dużych bloków cie-
płowniczych w zakładzie we Wrocławiu.

Istotną dla KOGENERACJI S.A. sprawą była również 
kontynuacja procesu integracji funkcji wsparcia – 
Zasobów Ludzkich, Audytu i Kontroli Wewnętrz-
nej oraz Badań i Rozwoju w ramach struktury Cen-
trum Usług Wspólnych w EDF Polska CUW Sp. z o.o. 
W bieżącym roku proces restrukturyzacji pozostałych 
funkcji wsparcia będzie nadal realizowany, co przeło-
ży się również na wewnętrzną reorganizację w Spółce. 
Wszystko to ma na celu skoncentrowanie się na dzia-
łalności biznesowej, korzystanie w jeszcze większym 
stopniu z synergii i optymalizację kosztów.

W roku 2011 zaszły też zmiany w aktywach Spółki. 
KOGENERACJA S.A. dokupiła pozostałe 49% udziałów 
spółki zależnej - PPO Siechnice Sp. z o.o., wskutek 
czego stała się jedynym jej udziałowcem. Zakończył 
się również proces likwidacji innej spółki zależnej - 
ZEC Hurt Sp. z o.o. w likwidacji, po której cały majątek 
przejęła KOGENERACJA S.A.

Spółka kontynuowała także proces doskonalenia Sys-
temu Bezpieczeństwa Pracy poprzez realizację pla-
nu działań po zewnętrznym audycie systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem, przeprowadzonym jeszcze 
w poprzednim roku. Bezpieczeństwo pozostaje bardzo 
ważną kwestią dla Spółki, co staje się coraz bardziej 
widoczne w postawie jej pracowników.

Jako podmiot odpowiedzialny społecznie, 
KOGENERACJA S.A. dba o dobrą atmosferę społecz-
ną wśród załogi, prowadzi również działania na rzecz 
społeczności lokalnych.

Chciałbym Państwa zapewnić, iż Zarząd 
KOGENERACJI S.A. będzie w dalszym ciągu dążyć do 
rozwoju Spółki, realizując postawione cele i czyniąc 
wszystko, aby osiągać oczekiwaną przez Akcjonariu-
szy rentowność. 

Z poważaniem

Philippe Gagneux
Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.
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Roman Traczyk

Philippe Gagneux
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Henryk Zajas
Krzysztof Wrzesiński
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Władze Spółki
Zarząd

W dniu 30 czerwca 2011 r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, KOGENERACJI S.A. wygasły 
mandaty członków Zarządu VII kadencji, którego skład do tego dnia przedstawiał się następująco:

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

W związku z upływem czasu trwania VII kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 r., 
powołała ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2011 r. (po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2010): 
Philippe’a Gagneux na funkcję Prezesa Zarządu KOGENERACJI S.A. oraz Romana Traczyka, Krzysztofa Wrzesiń-
skiego i Henryka Zajasa na Członków Zarządu.

Skład Zarządu VIII kadencji od dnia 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco:

Philippe Gagneux  – Prezes Zarządu
Roman Traczyk   – Członek Zarządu
Krzysztof Wrzesiński  – Członek Zarządu 
Henryk Zajas   – Członek Zarządu
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Rada Nadzorcza
W związku z wyborem Henryka Zajasa na członka Zarządu KOGENERACJI S.A z ramienia pracowników, w dniu 
5 maja 2011 r. Henryk Zajas złożył rezygnację z dniem 25 maja 2011 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzor-
czej, której skład do tego dnia był następujący: 

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

W dniu 30 czerwca 2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które:
• udzieliło absolutorium dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej 
• powołało do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji członka wybranego przez pracowników 

zgodnie z § 14 ust 4 Statutu Spółki, Zbigniewa Szymanka oraz 
• dokonało zmian w statucie. 

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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
Zbigniew Szymanek – Członek Rady Nadzorczej
Danuta Żeleźna  – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

W 2011 r. nie dokonano żadnej zmiany zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnień 
osób zarządzających, w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
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Notowania na Giełdzie
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2011    r. 
wynosił 74 500 tys. zł i dzielił się na 14 900 tys. 
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 
5 zł każda.

Na pierwszej sesji w 2011 r. cena akcji KOGENERACJI S.A. 
na zamknięciu wynosiła 109,50 zł za akcję, przy wo-
lumenie obrotów 5 644 szt. i była to najwyższa cena 
w analizowanym okresie 2011 r. IV kwartał 2011 r. zo-
stał zakończony ceną 69,45 zł za akcję przy obrotach 
21 316 szt. Tendencja spadkowa kursu akcji w IV kwar-
tale była efektem ogólnego kryzysu giełdowego, co po-
twierdzają notowania sWIG80. 

Struktura własnościowa-akcjonariat
Respect Index
Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW 651/2009 (z późn. zm.) 
po sesji w dniu 31 stycznia 2012 r. przeprowadzono 
rewizję listy uczestników Respect Index (IV edycja). 
KOGENERACJA S.A. spełniając wysokie wymagania 
i kryteria RESPECT Index znalazła się w gronie 23 
spółek nowego portfela indeksu giełdowego spółek 
odpowiedzialnych społecznie.

Wypłata dywidendy
W 2011 r. Spółka wypłaciła Akcjonariuszom dywidendę. 
Na jedną akcję przypadło 3,50 zł. Spółka przeznaczyła 
na ten cel 52 150 tys. zł z zysku netto za 2010 r.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan akcjonariatu był następujący:

ilość akcji zwykłych 
na okaziciela

ilość głosów 
na WZA

% kapitału 
zakładowego

% ogólnej liczby 
głosów na WZA

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

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

EnBW Investment III B.V. 2 323 302 2 323 302 15,59 15,59

OFE PZU „Złota Jesień” 1 400 000 1 400 00 9,40 9,40

OFE ING 800 000 800 000 5,37 5,37

Aviva OFE 758 281 758 281 5,09 5,09
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W 2011 r. miały miejsce następujące zmiany w struk-
turze akcjonariatu Spółki:

•   EDF International S.A. sprzedała 45,01% akcji 
w spółce EnBW A.G. do Neckarpri GmbH, która 
nie jest powiązana z Grupą EDF (Raport Bieżący 
2/2011),

• EDF International S.A. zmieniła formę prawną pro-
wadzenia działalności ze „spółki akcyjnej” (S.A.) na 
„uproszczoną spółkę akcyjną” (S.A.S.) (Raport Bieżący 
13/2011),

• 1 czerwca 2011 r. Legg Mason FIO zmniejszył udział 
z 5,15% do 3,67% (Raport Bieżący 15/2011),

• OFE PZU „Złota Jesień”  zmniejszył udział z 9,92% do 
9,40%, (Raport Bieżący 21/2011), 

• OFE ING zmniejszył udział z 7,34% do 5,37% (Raport 
Bieżący 21/2011),

• 24 października 2011 r. Aviva OFE zwiększył udział 
z 4,86% do 5,09% (Raport Bieżący 27/2011), 

• 2 grudnia 2011 r. EnBW Investment I B.V. nabyła 
15,59% udziału w głosach na walnym zgromadze-
niu KOGENERACJI S.A. w wyniku wniesienia wkładu 
przez jej spółkę dominującą, tj. EnBW AG z siedzibą 
w Karlsruhe (Raport Bieżący 29/2011),

• 16 grudnia 2011 r. EnBW Investment III B.V. nabyła 
15,59% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu 
KOGENERACJI S.A. w wyniku zakupu akcji Spółki od 
EnBW Investment I B.V. (Raport Bieżący 30/2011).

W I kwartale 2012 r. miały miejsce następujące zmiany 
w akcjonariacie Spółki:

W dniu 16 lutego 2012 r. EDF International S.A.S. naby-
ła 100% udziałów EnBW Investment III B.V. z siedzibą 
w Rotterdamie (Holandia), która to spółka posiada 
2 323 302 szt. akcji, tj. 15,59 % całkowitej liczby akcji 
w kapitale zakładowym i całkowitej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. EDF po-
siada obecnie bezpośrednio i pośrednio 50% plus jed-
na akcja w kapitale zakładowym Spółki (Raport Bieżący 
3/2012 i 5/2012).

W dniu 1 marca 2012 r. Izba Handlowa dla Amster-
damu zarejestrowała w rejestrze handlowym zmianę 
firmy akcjonariusza Spółki z EnBW Investment III B.V. 
z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, na EDF Invest-
ment III B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia. EDF 
Investment III B.V. pozostaje akcjonariuszem Spółki, 
który posiada 2 323 302 szt. akcji, tj. 15,59% całkowitej 
liczby akcji w kapitale zakładowym i całkowitej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki 
(Raport Bieżący 9/2012).
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Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A.
KOGENERACJA S.A. przewodzi Grupie Kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty: 

Stan na 31 grudnia 2011 r.

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

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

PPO Siechnice Sp. z o.o.

98,40% 12,40%

100%

100%
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KOGENERACJA S.A.

Spółka Everen Sp. z o.o. jest wykazywana jako jednostka stowarzyszona, mimo braku powiązań kapitałowych, 
gdyż KOGENERACJA S.A. realizuje istotne transakcje z tym podmiotem.
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EC „Zielona Góra” S.A. 
Rozpoczęcie działalności: 1974 r.

EC „Zielona Góra” S.A. jest spółką akcyjną od 1993 r. 
Jako przedstawiciel energetyki zawodowej prowadzi 
działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycz-
nej i ciepła. 

Od sierpnia 2004 r., czyli od momentu uruchomienia 
bloku gazowo-parowego, Elektrociepłownia jest jed-
nym z największych producentów energii elektrycznej 
w regionie, a ponadto centralnym źródłem dla miasta 
Zielona Góra w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewa-
nie i ciepłą wodę użytkową.

Działalność jest prowadzona w następujących obsza-
rach:
• 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 Handlo-
wych dokonano połączenia dwóch spółek Grupy Kapi-
tałowej: EC Zielona Góra S.A. i Zielonogórska Energe-
tyka Cieplna Sp. z o.o. 

Przedmiotem działalności gospodarczej spółki przej-
mowanej było:
• administrowanie majątkiem ciepłowniczym (miejską 

siecią cieplną),
• dystrybucja i przesył ciepła produkowanego przez 

EC Zielona Góra S.A. 

Przedsiębiorstwo zaspokaja ponad 48% potrzeb ciepl-
nych miasta Zielona Góra. Obecnie większość struktur 
dawnego ZEC funkcjonuje w EC Zielona Góra S.A. jako 
Zakład Dystrybucji Ciepła.
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Podstawowe dane finansowe EC „Zielona Góra” S.A.

Wyszczególnienie Jedn. 2011 2010

Przychody ogółem tys. zł 396 577 374 410

Przychody z tyt. rekompensat KDT tys. zł 8 546 10 244

Wynik netto tys. zł 80 983 86 303

KOGENERACJA S.A.

pozostali

98,4%

1,6%2011
2011

2011

20
11



20

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 kamiennego (UPS) spełniających odpo-
wiednie normy na potrzeby budownictwa, drogownic-
twa i ceramiki na rynku krajowym oraz za granicą,

• zarządzanie obszarem odpopielania i odżużlania 
KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu oraz składowi-
skiem odpadów w Kamieniu (gmina Długołęka),

• usługi transportowe w ramach przewozu oferowa-
nych produktów i zagospodarowywanych 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 ochrony 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 przej-
mowanej było:
• wytwarzanie mieszanek budowlanych opartych na 

bazie cementów, kruszyw i ubocznych produktów 
spalania węgla kamiennego,

• przygotowywanie mieszanek z przeznaczeniem na 
betony drogowe, podbudowy i stabilizacje.
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Podstawowe dane finansowe Renevis sp. z o.o.

Wyszczególnienie Jedn. 2011 2010

Przychody ogółem tys. zł 49 373 34 576

Wynik netto tys. zł 50 212

KOGENERACJA S.A.

100%
2011

2011
2011

20
11
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PPO Siechnice Sp. z o.o. jest jednym z największych 
przedsiębiorstw ogrodniczych w Polsce i znaczącym 
odbiorcą ciepła z EC Czechnica. Wśród odbiorców pro-
duktów ogrodniczych są również odbiorcy zagraniczni. 
Przychody ze sprzedaży eksportowej stanowiły w 2011 r. 
ponad 8% 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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Podstawowe dane finansowe PPO Siechnice Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Jedn. 2011 2010

Przychody ogółem tys. zł 23 546 38 700

Wynik netto tys. zł -5 525 791

KOGENERACJA S.A.

100%
2011

2011
2011

20
11
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Podstawowym zakresem prowadzonej działalności do 
dnia 30 czerwca 2010 r. były usługi logistyczne realizo-
wane na rzecz KOGENERACJI S.A. oraz stowarzyszo-
nych z nią podmiotów Grupy Kapitałowej, obejmujące:
• zakupy i kompletację dostaw urządzeń, części za-

miennych i materiałów niezbędnych do utrzymania 
produkcji, odzieży roboczej, sprzętu bhp, środków 
czystości i artykułów biurowych,

• prowadzenie prac remontowych,
• prowadzenie gospodarki materiałowej, usługi maga-

zynowe i obrót odpadami.

ZEC Hurt Sp. z o.o. w likwidacji

Z dniem 31 lipca 2010 r. rozpoczęto proces likwidacyjny 
spółki ZEC Hurt Sp. z o.o., który został zakończony 
18 kwietnia 2011 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników ZEC Hurt Sp. z o.o. w likwidacji.
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Pozostałe podmioty
Na dzień 31 grudnia 2011 r. KOGENERACJA S.A. posiadała ponadto akcje/udziały spółek: Energokrak Sp. z o.o. 
i TGE S.A. Udział w kapitałach spółek przedstawia poniższa tabela według stanu na 31 grudnia 2011 r. W dniu 
29 lutego 2012 r. został sfinalizowana transakcja sprzedaży akcji TGE S.A.

Zmiany w portfelu akcji/udziałów posiadanych przez KOGENERACJĘ S.A. w 2011 r.
W 2011 r. KOGENERACJA S.A. zakupiła 18 307 udziałów spółki PPO Siechnice Sp. z o.o., wartość transakcji 7 028 tys. zł

Udziały/akcje w posiadaniu KOGENERACJI S.A.
           31 grudnia 2011 roku

% kapitału zakładowego % ogólnej liczby głosów

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

Towarowa Giełda Energii S.A 4,66 4,66

Produkcja i sprzedaż

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 
jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła 
i energii elektrycznej oraz przesyłania i dystrybucji 
ciepła. Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej 
w procesie skojarzonym zapewnia uzyskiwanie 
średniorocznie wysokiej sprawności wytwarzania, co 
oznacza najbardziej efektywne wykorzystanie energii 
chemicznej paliw pierwotnych 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 elektrowni kondensacyjnej i ciepła 
w ciepłowni przekracza ona 10%. Spełnienie takiego 
warunku efektywności energetycznej określa 
Dyrektywa Kogeneracyjna Unii Europejskiej, która 
zapewnia preferencyjne traktowanie urządzeń 
wytwórczych, 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 miej-

scowości Siechnice k. Wrocławia,
•  EC Zawidawie, ciepłownia zlokalizowana we wschod-

niej części miasta Wrocław, w dzielnicy Psie Pole.

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

Elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła 
dla Wrocławia w zakresie pokrycia potrzeb na ogrze-
wanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne 
oraz źródła energii elektrycznej stanowiące część kra-
jowego systemu elektroenergetycznego.

26
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Mapa Wrocławia z EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie

EC Zawidawie

EC Wrocław

EC Czechnica

27
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KOGENERACJA S.A. spełnia wymogi prawa określone 
w art. 32 i art. 47 Prawa Energetycznego, posiada sto-
sowne koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
(URE) na prowadzoną działalność gospodarczą w za-
kresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz 
przesyłu i dystrybucji ciepła, a w rozliczeniach z od-
biorcami energii stosuje ceny, których wysokość usta-
lona została w taryfach.

Kolejna Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez 
Prezesa URE w dniu 30 sierpnia 2011 r. (decyzja OWR
-4210-30/2011/1276/XII-A/AŁ). Natomiast dla taryfy 
na energię elektryczną Spółka uzyskała zwolnienie 
z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia (decyzja 
OWR-4211-5(4)/2005/1276/SS Prezesa URE z dnia 23 
czerwca 2005 r.).

Ponadto w 2011 r. uzyskano decyzje zmiany następu-
jących koncesji:

• WEE/38-ZTO-F/1276/W/3/2011/AWŚ z dnia 9 listo-
pada 2011 r. dla wytwarzania energii elektrycznej, 
dotyczącej spalania biomasy w układzie hybrydowym 
w EC Czechnica,

Podstawy prawne działalności
• WCC/583-ZTO-G/1276/W/3/2011/AWŚ z dnia 9 listopa-

da 2011 r. dla wytwarzania ciepła, dotyczącej spalania 
biomasy w układzie hybrydowym w EC Czechnica,

• DEE/237C/1276/W/OWR/2011/HK z dnia 24 sierpnia 
2011 r. dla dystrybucji energii elektrycznej, rozsze-
rzającą na KOGENERACJĘ S.A. dystrybucję energii 
elektrycznej w związku z inwestycją we Wrocławskim 
Parku Technologicznym oraz związaną z tym zmianą 
taryfy dystrybucyjnej dla energii elektrycznej (decy-
zja OWR-42-18/2011/1276/I-D/AŁ z dnia 16 listopada 
2011 r.).
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Rynek
Podstawowe rynki zbytu w 2011 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                              – 95,0% sprzedaży ciepła,
- sieć ciepłowniczą w Siechnicach (gmina Św. Katarzyna)    –    4,5% sprzedaży ciepła,
- sieć ciepłownicza z EC Zawidawie       –    0,5%  sprzedaży ciepła,
• odbiorcy energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu z ciepłem:
- Everen Sp. z o.o.         – 99% sprzedaży energii,
- obowiązkowa sprzedaż na TGE w ramach art. 49a PE    –   1% sprzedaży energii.

KOGENERACJA S.A. świadczy także na rzecz PSE – Operator S.A. usługę dyspozycyjności jednostek wytwór-
czych (usługi systemowe). W 2011 r. Spółka uzyskała przychody z tytułu świadczenia usług dyspozycyjności 
jednostek wytwórczych w okresie od marca do grudnia na łączną kwotę 10 425 tys. zł.

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 poprzez roczną umowę z Everen Sp. z o.o. 
Fizycznie energia elektryczna wprowadzana jest do sieci rozdzielczej TAURON S.A.

Odbiorcy energii elektrycznejOdbiorcy podłączeni 
do systemu ciepłowniczego

Fortum o/Wrocław

Sieć ciepłownicza w Siechnicach

Sieć ciepłownicza z EC Zawidawie

4,5% 99%

0,5% 1%

95%

Everen

TGE S.A.
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Podstawowe produkty
Podstawowymi produktami Spółki są: ciepło i energia elektryczna a także świadectwa pochodzenia energii, 
tzw. certyfikaty: zielone i czerwone.

Wielkość sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w jednostkach produkcji w latach 2011 i 2010 prezentuje poniż-
sze zestawienie.

Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w roku 2011 oraz w roku 2010 kształtowały się 
zgodnie z poniższą tabelą.

31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2010 r.

Wartość
(tys. zł)

Struktura 
(%)

Wartość
(tys. zł)

Struktura 
(%)

Zmiana
(wartość)

Ciepło 258 388 43 274 668 47 (16 280)

Energia elektryczna 208 538 34 220 220 38 (11 682)

Usługi systemowe 
- energia elektryczna 10 425 2 2 080 – 8 345

Certyfikaty 96 792 16 84 421 14 12 371

Nadwyżka CO2 22 723 4 – – 22 723

Pozostałe 7 296 1 4 998 1 2 298

Przychody 
ze sprzedaży produktów 604 162 100 586 387 100 17 775

Jedn. od 1 stycznia do 31 grudnia 
2011 r.

od 1 stycznia do 31 grudnia 
2010 r.

Zmiana
(ilość)

Ciepło TJ 8 669 9 943 (1 274)

Energia elektryczna MWh 1 041 248 1 126 308 (85 060)

Sprzedaż globalna 
w jednostkach TJ 12 417 13 998 (1 581)
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Nowi odbiorcy
Jako producent energii elektrycznej i ciepła w sko-
jarzeniu, KOGENERACJA S.A. dużą wagę przykłada 
do aspektów środowiskowych. Zobligowani jesteśmy 
równocześnie do szczególnie starannego skupienia się 
na możliwości sprzedaży ciepła. W ramach programów 
marketingowych pozyskiwania nowych odbiorców 
ciepła, w 2011 r. zrealizowano 132 projekty, których 
moc zainstalowana wynosi łącznie 37,8 MWt, w tym:

• we Wrocławiu: łączna moc 34,58 MWt – 86 projektów,
• w Siechnicach: łączna moc 3,22 MWt – 46 projektów.

Współpraca z dystrybutorem – Fortum Power & 
Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu
Spółka uzależniona jest w swojej działalności gospodar-
czej przede wszystkim od spółki Fortum Power and Heat 
Polska Sp. z o.o., będącej operatorem sieci dystrybu-
cyjnej ciepła. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. 
ogłosiło w informacjach prasowych zamiar budo-
wy własnego źródła produkcji energii elektrycznej 
i ciepła po 2015 r., co może mieć wpływ na przyszłą 
sprzedaż ciepła z KOGENERACJI S.A. Zarząd Spół-
ki prowadził akcję informacyjną skierowaną do władz 
gminy Wrocław oraz Urzędu Regulacji Energetyki 
o skutkach takiej decyzji powodującej nadmiar za-
instalowanej mocy w systemie i potencjalny wzrost 
cen ciepła sieciowego. Według posiadanych przez 
KOGENERACJĘ S.A. dwóch niezależnych opracowań do-
tyczących rozwoju rynku ciepła, w najbliższych dziesięciu 
latach zapotrzebowanie na ciepło nie powinno się zmieniać 
i utrzyma się na obecnym poziomie a w perspektywie 
15 lat, zgodnie z powyższymi ekspertyzami, spadnie 
o co najmniej 10%. Działania informacyjne Spółki 
o skutkach ewentualnej decyzji Fortum Power and Heat 
Polska Sp. z o.o. i o jej wpływie na przyszły rynek ciepła 
we Wrocławiu będą prowadzone także w latach następ-
nych. Spółka Fortum nadal prowadzi prace związane 
z przygotowaniem decyzji inwestycyjnej: termin rozpo-
częcia budowy nie został określony.

RELACJE Z WŁADZAMI LOKALNYMI
Współpraca z gminą Wrocław
KOGENERACJA S.A. współpracuje długoterminowo 
z gminą Wrocław w zakresie uciepłownienia nowych 
budynków gminnych oraz budynków poddanych mo-
dernizacji w ramach programów inwestycyjnych i re-
montowych, realizowanych przez Gminę.
W 2011 r. do sieci ciepłowniczej przyłączonych zosta-
ło 25 obiektów gminnych z Programu 100 Kamienic 
w ramach umów budowy węzłów cieplnych przez 
KOGENERACJĘ S.A. na łączną moc 4,49 MWt. 

Pozostałe realizacje
W wyniku realizacji w 2011 r. projektów związanych 
z budową przez KOGENERACJĘ S.A. węzłów ciepłow-
niczych w obiektach pozostałych inwestorów, przyłą-
czono 9 obiektów na łączną moc 30,09 MWt.

Rozwój sieci ciepłowniczej w Siechnicach 
W 2011 r. prowadzono inwestycje w zakresie rozbu-
dowy sieci ciepłowniczej i budowy przyłączy na tere-
nie Siechnic. Zrealizowanych zostało 46 projektów na 
łączną moc 3,22 MWt. Kontynuowano realizację budo-
wy nowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Święta 
Katarzyna.

INWESTYCJE I REMONTY 
Nadrzędnym celem inwestowania w Spółce jest wzrost 
jej wartości rynkowej. Inwestycje rzeczowe ukierun-
kowane są na rozwój z uwzględnieniem działań pro-
ekologicznych oraz na modernizację i odtworzenie 
środków trwałych. Celem inwestycji modernizacyjnych 
i odtworzeniowych, a więc inwestycji w majątek pro-
dukcyjny Spółki, jest wzrost sprawności, dyspozycyj-
ności i obniżenie awaryjności układów produkcyjnych 
oraz poprawa bezpieczeństwa pracy. 
Poniżej przedstawiono najistotniejsze projekty inwestycyjne, 
których realizacja lub kontynuacja przypada na 2011 r. 
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Inwestycje wewnętrzne
Przedsięwzięcia z tego obszaru mają na celu sukce-
sywne odtwarzanie zdekapitalizowanych składników 
majątku produkcyjnego połączone z ich modernizacją. 

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2011 r. 
należy zaliczyć:
• remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław,
• remont kapitalizowany kotła K-3 w EC Wrocław, 
• modernizację rozdzielni 6kV R3.1, R3.2 na bloku 

BC-3 w EC Wrocław, 
• modernizację układu regulacji turbiny 

TG-3 w EC Wrocław,
• modernizację przenośników taśmowych 

nr 5 i 6 w EC Wrocław,
• wymianę podgrzewacza powietrza kotła K-2 

w EC Czechnica,
• modernizację układu podawania i podgrzewu mazutu,
• zabudowę trzeciej nitki biomasowej w EC Wrocław,
• projekt EC Muchobór (WPT).

Do najważniejszych zadań zaplanowanych na 2012 r. 
należy zaliczyć:
• budowę nowych bloków w EC Czechnica, 
• ulepszenie urządzeń bloku BC-2 w EC Wrocław,
• kontynuację projektu EC Muchobór (WPT),
• modernizację EC Zawidawie,
• likwidację mokrego składowiska popiołu,
• instalację odazotowania spalin kotła K-1 w EC Wrocław,
• modernizację rozdzielni elektrycznych.

Inwestycje zewnętrzne
KOGENERACJA S.A. realizuje inwestycje zewnętrzne 
w zakresie nowych przyłączeń do sieci ciepłowniczej 
we Wrocławiu, które mają na celu powiększenie ryn-
ku ciepła i wynikają z celów strategicznych Spółki. 
W 2011 r. przyłączono do sieci ciepłowniczej odbior-
ców o łącznej mocy 37,8 MWt, odpowiednio: na tere-
nie Wrocławia 86 węzłów o mocy 34,58 MWt, w tym 
m.in. poprzez budowę własnych węzłów u odbiorców 
ze środków własnych Spółki. Jednocześnie w Siech-
nicach i Świętej Katarzynie wybudowano 46 węzłów na 

własnej sieci ciepłowniczej o mocy 3,22 MWt. W 2011 r.  
kontynuowano realizację budowy nowej sieci ciepłow-
niczej w miejscowości Święta Katarzyna. 

Projekt TPM
TPM (Total Productive Maintenance), czyli komplekso-
we utrzymanie maszyn i urządzeń, jest sprawdzonym 
na świecie sposobem, dzięki któremu w efekcie reali-
zacji 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 powierzo-
nego majątku, co z kolei pozwala zwiększać nadzór 
nad obiektami, a tym samym zapobiegać awariom. 
Wdrożenie TPM w KOGENERACJI S.A. pozwoliło obni-
żyć koszty związane z utrzymaniem urządzeń i insta-
lacji. Każdy obiekt w Spółce przygotowany pod opiekę 
Gospodarza-Lidera i objęty projektem TPM staje się 
podprojektem. W 2011 r. przygotowano 10 podprojek-
tów podstawowych. Zgłoszono 23 propozycje pracow-
nicze, a zrealizowano 20.

JAKOŚĆ I EKOLOGIA
Zintegrowany System Zarządzania
KOGENERACJA S.A. posiada certyfikat Zintegrowanego 
Sytemu Zarządzania, który swoim zakresem obejmuje 
trzy systemy:
• System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami 

normy PN-EN ISO 9001:2010,
• System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wy-

maganiami normy PN-EN ISO 14001:2005,
• System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 

Pracy zgodny z wymaganiami standardu OHSAS 
18001:2007.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
w Warszawie (PCBC) ważny jest do 10 maja 2013 r.
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POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP
KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem z Grupy 
kapitałowej EDF wytwarzającym w skojarzeniu ener-
gię elektryczną i ciepło, dzięki czemu przyczynia się 
do pełniejszego wykorzystania energii chemicznej 
paliwa, a tym samym ogranicza zanieczyszczenie 
środowiska.
Spółka realizuje swoją podstawową działalność 
w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, co 
umożliwia osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku 
ekonomicznego przy jednoczesnej dbałości o otocze-
nie społeczne i środowisko naturalne.
KOGENERACJA S.A. poprzez wysoki poziom bezpie-
czeństwa i profesjonalną postawę pracowników chce 
być postrzegana jako spółka wiarygodna, zasługująca 
na zaufanie klientów i akcjonariuszy oraz akceptowal-
na przez lokalną społeczność.

Mając pełne rozeznanie rodzajów i świadomość skali 
zagrożeń dla środowiska naturalnego i środowiska 
pracy Spółka zobowiązuje się do:
 • zapewnienia klientom dostaw ciepła i energii elek-

trycznej przy zachowaniu parametrów jakościowych 
w sposób bezpieczny i efektywny ekonomicznie,

• przestrzegania przepisów prawnych, w szczególności 
regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz ochrony śro-
dowiska,

• systematycznego identyfikowania zagrożeń, analizo-
wania ich i podejmowania niezbędnych działań zapo-
biegawczych,

• podejmowania działań zmierzających do ograniczania 
niekorzystnego oddziaływania Spółki na środowisko 
naturalne oraz do zachowania jego bioróżnorodności,

• ciągłej minimalizacji ryzyk związanych z zagrożeniami 
zidentyfikowanymi przy produkcji energii elektrycznej 
i cieplnej oraz zapobiegania awariom, zdarzeniom po-
żarowym i wypadkowym oraz chorobom zawodowym,

• prowadzenia systematycznych przeglądów i ocen sku-
teczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

• podnoszenia kwalifikacji, umiejętności zawodowych 
i świadomości pracowników oraz aktywnego wspie-
rania wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środo-
wiska,

• współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi strona-
mi, w szczególności z lokalnymi władzami i społecz-
nościami,

• spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zinte-
growanego Systemu Zarządzania zgodnego z norma-
mi: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 
18001.

Wszyscy pracownicy KOGENERACJI S.A. świadomi 
treści niniejszej Polityki gwarantują swoimi działa-
niami dbałość o wysoki poziom świadczonych usług 
w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska, obli-
gując również do tego gości oraz pracowników innych 
firm prowadzących działalność na jej terenie.
Dążąc do pełnego osiągnięcia celów zawartych w ni-
niejszej Polityce Spółka zobowiązuje się do zapewnie-
nia środków niezbędnych do ich realizacji.
Rozwinięciem niniejszej Polityki w zakrsie bezpieczeń-
stwa jest Polityka BHP KOGENERACJI S.A., która jest 
jednocześnie powiązana z Polityką BHP Grupy EDF 
w Polsce.
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System handlu uprawnieniami do emisji CO2
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. 
w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Upraw-
nień 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 2011 r. wynosiła – 1 233 614 Mg
• roczny przydział emisji – 1 626 966 Mg
• sprzedaż nadwyżek uprawnień – 343 000 Mg
• łączna nadwyżka uprawnień za rok 2011– 50 352 Mg

Nadwyżki w ilości 50 352 Mg ujęto w księgach za rok 
2011 w wartości zerowej, zgodnie z polityką rachunko-
wości Spółki. W styczniu 2012 r. dokonano sprzedaży 
50 000 Mg CO2. Pozostałe 352 Mg zostanie sprzedane 
przed ostatecznym umorzeniem emisji za 2011 r.
W dniu 30 marca 2011 r. dokonano także zakupu 
brakujących uprawnień 20 113 Mg za rok 2010 celem 
zbilansowania rachunku emisji Spółki za rok 2010.
W kolejnych latach oczekuje się dalszej redukcji emisji 
CO2 z tytułu zwiększenia produkcji energii elektrycz-
nej z paliw odnawialnych w wyniku zwiększenia pro-
dukcji zielonej energii w Elektrociepłowni Wrocław 
w 2013 r. poprzez dostosowanie bloku BC-1 do spala-
nia 100% biomasy. 

Pozwolenia Zintegrowane
W 2011 r. zaktualizowane zostało pozwolenie zinte-
growane EC Wrocław - Decyzja Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. nr PZ 
24.2/2011 (DM-S.IV.7222.10.2011.MM), zmieniająca 
treść decyzji PZ w następującym zakresie: 
• rodzaju i ilości wykorzystywanej energii, surowców 

i paliw,
• wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z podsta-

wowego układu technologicznego, w tym warunki 
wprowadzania substancji do powietrza oraz rodzaj 
i ilość substancji dopuszczonych do wprowadzania 
do powietrza dla każdego źródła emisji (kotły KW-3, 
KW-5 – paliwo węgiel kamienny, kotły K-1, K-2, K-3 
– współspalanie węgla kamiennego i biomasy) oraz 
dla każdego emitora (E-1, E-2 i E-3 dla paliwa olej 
opałowy),

• wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z pomoc-
niczych układów technologicznych, w tym warunki 
wprowadzania substancji do powietrza oraz rodzaj 
i ilość substancji dopuszczonych do wprowadzania do 
powietrza dla zbiorników retencyjnych popiołu oraz 
instalacji rozładunku, magazynowania i transportu 
biomasy,

• roczna ilość substancji dopuszczonych do wprowa-
dzania do powietrza, Mg/rok,

• emisja substancji do powietrza w warunkach odbie-
gających od normalnych,

• gospodarki ściekowej, dotyczącej zwiększenia ilości 
zrzucanych ścieków o ilość wód pochłodniczych   

   – ilość ścieków jest równa ilości wody pobieranej 
      z Odry.
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Normy środowiskowe
Roczne emisje w 2011 r.
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Węgiel niskozasiarczony i biomasa
W 2011 roku Spółka prowadziła badania w zakresie 
dostosowania urządzeń wytwórczych do wymogów 
środowiskowych, w tym szczególnie spalania i współ-
spalania biomasy z węglem niskosiarkowym: 
•  kontynuowano procesy badawcze związane z te-

stowaniem spalania różnych rodzajów biomasy na 
zmodernizowanym w 2009 roku kotle OP-230/K-1 
w EC Wrocław do współspalania biomasy suchej 
z węglem w udziale energetycznym do 55%,

•  prowadzono badania nad optymalizacją procesu bez-
pośredniego podawania biomasy do kotła – w tym 
możliwością wydłużenia żywotności młotków młynów 
biomasowych,

•  prowadzono badania nad zagrożeniem korozją chlor-
kową w kotłach spalających i współspalających bio-
masę – przeprowadzono analizę procesu korozji 
wysokotemperaturowej oraz przegląd obecnie stoso-
wanych sposobów ich zapobiegania oraz wpływu bio-
masy na stosowane powłoki ochronne,

•  prowadzono badania nad wyznaczeniem optymalnego 
(maksymalnego i bezpiecznego) udziału masowego 
biomasy w paliwie przy współmieleniu biomasy 
i węgla,

•  prowadzono badania zagrożeń szlakowaniem kotła 
przy współspalaniu biomasy,

•  prowadzono analizy możliwości wykorzystania azotu 
w instalacjach biomasowych,

•  prowadzono badanie efektywności instalacji SNCR 
oraz jej wpływu na pracę kotła w porównaniu do tech-
nologii SCR,

•  prowadzono badania nad poprawą sprawności, wyni-
ków środowiskowych i redukcji kosztów eksploatacji 
kotłów we współpracy z Konsorcjum Uczelni,

•  dokonano oceny perspektyw zastosowania popiołów ze 
spółek Grupy EDF w Polsce z uwzględnieniem jakości 
popiołów i wpływu na środowisko z uwzględnieniem 
składowisk, wpływu instalacji deNOx, i współspalania 
biomasy,

• prowadzono badania nad możliwością modyfikacji 
systemów rozruchowych kotłów pyłowych w celu 
redukcji kosztów i emisji zanieczyszczeń.

W 2011 r. Spółka w dziedzinie rozwoju prowadziła 
następujące prace:
•  przygotowanie projektu budowy nowej jednostki wy-

twórczej energii elektrycznej i ciepła w EC Czechnica  
o mocy 120 MW i 150 MWt z turbiną upustowo-kon-
densacyjną z kotłem fluidalnym typu CFB. Wykonano 
dodatkowe analizy związane z lokalizacją nowej jed-
nostki i analizy techniczno-ekonomiczne,

•  dostosowanie infrastruktury w EC Wrocław do wy-
mogów dyrektywy IED w zakresie ograniczenia emisji 
SOx do 200 mg/Nm3,

•  dostosowanie infrastruktury w EC Wrocław do wy-
mogów dyrektywy IED w zakresie ograniczenia emisji 
NOx do 200 mg/Nm3,

•  dostosowanie kotła K-1 w EC Wrocław do spalania 
100% biomasy.
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Rozwój organizacji
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Celem Nadrzędnym KOGENERACJI S.A. jest uzyskanie 
wysokiej rentowności na poziomie oczekiwanym przez 
akcjonariuszy, działając w zgodzie z misją firmy.
Strategia do 2016 roku opiera się na następujących 
Celach Strategicznych:

A. Rozwijanie kompetencji pracowników przy uwzględ-
nieniu aspektów społecznych,

B. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarzą-
dzania jakością i środowiskiem w Spółce,

C. Utrzymanie pozycji lidera na rynku ciepła,

D. Poprawa efektywności wytwarzania i ograniczanie 
negatywnego wpływu na środowisko,

E.  Zapewnienie oczekiwanej rentowności Grupy Kapi-
tałowej KOGENERACJA S.A.

Na początku 2011 r. dokonano weryfikacji Planu Stra-
tegicznego Spółki, obejmującego lata 2011-2016 oraz 
zaktualizowano cele organizacji. W wyniku tych prac 
została zaktualizowana Strategia KOGENERACJI S.A. 
i jej Grupy Kapitałowej do 2015 r. Cele strategiczne po-
zostały bez zmian. 

W 2011 r. realizowano:
•  w ramach celu A: zarządzanie zasobami ludzkimi 

wyprzedzające zmiany w posiadanych kompeten-
cjach. Spółka chce jak najlepiej zarządzać perso-
nelem, aby zapewnić utrzymanie ciągłości bizneso-
wej poprzez zapewnienie niezbędnych kompetencji. 
Kontynuowano realizację planów rozwoju pracowni-
ków z obszarów technicznych,

• w ramach celu B: oprócz stałego koncentrowania 
się na podnoszeniu poziomu zarządzania jakością 
i środowiskiem oraz podnoszeniem poziomu BHP 
w Spółce, kontynuowano także zadania mające na 
uwadze dostosowanie Spółki w związku z utworze-
niem Centrum Usług Wspólnych EDF Polska,

• w ramach celu C: Spółka realizuje działania związa-
ne zarówno z rozwojem sieci jak i budowaniem wize-
runku oraz rozszerzaniem usług poprzez wdrożenie 

Strategia KOGENERACJI S.A. 
oferty dystrybucyjnej dla energii elektrycznej, ciepła 
i chłodu,

• w ramach celu D: cele koncentrujące się na dostoso-
waniu EC Czechnica do spalania biomasy, zmianie 
technologii odprowadzania ubocznych produktów 
spalania oraz wdrożenie systemu jakości w labora-
torium chemicznym,

• w ramach celu E: Spółka skoncentruje się na zróż-
nicowanych aspektach zarządzania mających wpływ 
na finansową stronę prowadzenia działalności. 

Powyższe Cele Strategiczne przełożono na cele 
i działania operacyjne, zawarte w Planie Operacyjnym 
KOGENERACJI S.A. Monitoring i ocena stopnia 
realizacji poszczególnych celów dokonywana jest na 
podstawie precyzyjnie zdefiniowanych, mierzalnych 
wskaźników. Wielkości tych wskaźników były cyklicznie 
prezentowane Zarządowi oraz Dyrektorom Operacyjnym 
Spółki.

Na początku 2012 r. Zarząd wraz z Dyrektorami 
Operacyjnymi Spółki dokonali aktualizacji Strategii 
KOGENERACJI S.A. 

Zarządzanie przez Cele
W 2011 r. kontynuowano wprowadzone w roku 2002 
Zarządzanie przez Cele. Zadaniem obranej metody 
zarządzania jest umożliwienie efektywnego kierowa-
nia Spółką. Od 2004 r. system Zarządzania przez Cele 
realizowany jest również na poziomie stanowisk spe-
cjalistów. 
Na początku 2011 r. zostały zawarte szczegółowe 
Kontrakty o Cele pomiędzy Dyrektorem Generalnym 
a poszczególnymi Dyrektorami Operacyjnymi. Zapisy 
Kontraktów o Cele na rok 2011 wynikały bezpośrednio 
z przyjętej Strategii KOGENERACJI S.A.

Podobnie jak w roku poprzedzającym, celom opera-
cyjnym nadano priorytety ważności, a w Kontraktach 
o Cele zawarto wagi dla poszczególnych działań oraz 
kryteria punktowej oceny realizacji. Zadania objęte 
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Kontraktami realizowane były na podstawie Umów 
o Cele zawartych przez Dyrektorów Operacyjnych 
z Kierownikami Działów oraz z osobami na samodziel-
nych stanowiskach.

Polityka zatrudnienia
Realizowana polityka zatrudnienia w Spółce zakłada 
odejścia pracowników na emeryturę w ramach wdro-
żonych programów PIO (Program Indywidualnych 
Odejść). Ponadto realizowano program przyjęć nowych 
pracowników na stanowiska związane z produkcją. Za-
trudniono 9 osób.

Projekt Trefl
W ramach projektu Trefl, którym objęto w paździer-
niku 2011 r. obszar HR i Audyt Wewnętrzny, 20 osób 
odeszło ze Spółki bądź zmieniło miejsce pracy. Część 
pracowników skorzystało z programów PIO (5 osób), 
2 osoby zmieniły obszar pracy, 13 osób odeszło do EDF 
Polska CUW Sp. z o.o. na mocy porozumienia stron 
bądź w trybie artykułu 231.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dla KOGENERACJI S.A. priorytetową sprawą jest 
ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy. 

Zarząd Spółki wdrożył cały szereg działań w celu po-
prawy obecnego stanu rzeczy, dążąc do ambitnego 
celu, jakim jest całkowite wyeliminowanie wypadków 
przy pracy. Wysiłki te będą kontynuowane również 
w latach przyszłych, w szczególności poprzez podno-
szenie świadomości i zaangażowania pracowników 
w tej kwestii, dokonywanie analizy ryzyk przed wyko-
naniem 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 pracy. Ponadto 
Spółka podpisała umowę z PZU, która gwarantuje 
pracownikom dostęp do lekarzy specjalistów oraz 
innych ponadstandardowych świadczeń w zależności 
od indywidualnego ubezpieczenia. W 2011 r. w ramach 
współpracy z powyższymi spółkami refundowano 
pracownikom szczepienia przeciw grypie, programy 
badań profilaktycznych raka piersi i raka prostaty, 
w lipcu i sierpniu przedstawiono promocyjną 
ofertę na usługi medyczne dotyczące badań 
stomatologicznych, konsultacji urologicznej oraz 
badań mammograficznych.



44

EDF jest obecny w Polsce od ponad 10 lat. EDF 
w Polsce zapewnia łączne zdolności wytwarzania po-
nad 3000 MW i ponad 4000 MWt oraz kompletny wa-
chlarz usług energetycznych i środowiskowych. Grupa 
produkuje w Polsce 10% energii elektrycznej oraz około 
15% ciepła sieciowego. 
Podstawową działalnością spółek Grupy EDF w Polsce 
jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Grupę 
wytwórczą EDF w Polsce tworzą: Elektrownia Rybnik 
oraz 5 elektrociepłowni: w Krakowie, Gdańsku i Gdyni, 
Toruniu, Zielonej Górze i KOGENERACJA we Wrocławiu, 
a także Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Tarnobrzegu. 
W skład grupy wchodzą również przedsiębiorstwa 
handlowe i usługowe:
• Energokrak, odpowiedzialny za zakupy węgla i bio-

masy 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 następujących 
zespołów roboczych w tematach: ochrona środowiska, 
produkcja i remonty, finanse, zakupy, dystrybucja cie-
pła, BHP. 

Synergia w Grupie EDF
W celu osiągnięcia synergii w Spółkach Grupy EDF 
Polska, z dniem 1 lipca 2010 r. rozpoczęto wdrażanie projektu 
związanego z wydzieleniem obszarów nietechnicznych 
do Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Krakowie. 
W efekcie połączenia i powstania CUW zmianie uległa 
struktura organizacyjna KOGENERACJI S.A. Wyłączono 

Działalność KOGENERACJI S.A.
w ramach Grupy EDF w Polsce

Mapa Polski ze spółkami Grupy EDF

obszary: Finanse, Informatyka, Zakupy, Inżynieria. Kolejne 
zmiany zostały wprowadzone w październiku 2011 r. 
Ze struktury organizacyjnej wyłączono Dział Zasobów 
Ludzkich i Audyt Wewnętrzny. 

Rozwój kompetencji pracowników – szkolenia 
w Grupie EDF
W 2011 r. we wszystkich spółkach Grupy EDF Polska 
rozpoczęto szkolenia dla grupy pracowników z wyso-
kim potencjałem. Szkolenia dla uczestników progra-
mu „Young People development Programme” (osoby 
do 35 roku życia) odbywać się będą przez rok. Tema-
tyka szkoleń obejmuje m.in.: techniki komunikacyjne, 
budowanie relacji w pracy zespołowej, zarządzanie 
zmianą oraz autoprezentację.

Warszawa

Toruń

Gdańsk

Zielona Góra

Wrocław

Rybnik Kraków

Bielsko - Biała

Tarnobrzeg
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Zrównoważony Rozwój jest filozofią rozwoju umożli-
wiającą pogodzenie satysfakcjonującego wyniku eko-
nomicznego z głęboką troską o otoczenie społeczne 
i środowisko naturalne.

Środowisko naturalne
Działania środowiskowe w KOGENERACJI S.A. dotyczą 
ograniczania emisji szkodliwych gazów, stosowania 
odnawialnych źródeł energii (zwiększanie produkcji 
z biomasy), likwidacji składowisk odpadów itp. Obec-
nie biomasa jest współspalana na blokach BC-1, 
BC-2 i BC-3 w EC Wrocław. W ramach inwestycji 
w EC Czechnica przeprowadzono modernizację i przy-
stosowanie jednego z kotłów węglowych na kocioł flu-
idalny ze złożem bąbelkowym, który w 100% opalany 
jest biomasą. Po modernizacji urządzenie produkuje 
z biomasy 100 t pary na godzinę, która posłuży do pro-
dukcji energii elektrycznej oraz ciepła dla Wrocławia 
i Siechnic. Eksploatacja kotła fluidalnego wraz z całą 
przynależną infrastrukturą do podawania biomasy roz-
poczęła się pod koniec IV kwartału 2010 r. W paździer-
niku 2011 r. podjęto decyzję o zwiększeniu produkcji 
zielonej energii w EC Wrocław poprzez dostosowanie 
bloku BC50 do spalania 100% biomasy. Równocześnie 
rozpoczęto analizy możliwości dostosowania do zielo-
nej energii drugiego, większego bloku energetycznego.

Uczestnictwo w projekcie rewitalizacji starych ka-
mienic miejskich Wrocławia 
Istotnym elementem dla Spółki jest współpraca 
z Zarządem Miasta Wrocławia w dziedzinie rewita-
lizacji substancji mieszkaniowej, nowych podłączeń 
odbiorców ciepła do scentralizowanej sieci miejskiej, 
a także kompleksowej racjonalizacji zużycia energii 
w celu ograniczenia tzw. „niskiej emisji”. W 2011 r. do 
sieci ciepłowniczej zostało przyłączonych 25 obiektów 
gminnych z Programu „100 Kamienic”, na łączną moc 
zamówioną 4,49 MWt. 

Zrównoważony 
Rozwój i Odpowiedzialność Społeczna

Patronat Energetyczny nad Młodzieżowym Ośrod-
kiem Socjoterapii
Spółka uczestniczyła w modernizacji rozwiązań ener-
getycznych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
w celu poprawy efektywności energetycznej budyn-
ków. Celem projektu było uzyskanie oszczędności 
budżetowych dzięki niższemu zużyciu energii oraz 
wzrost świadomości ekologicznej wychowanków i per-
sonelu Centrum.

Działania na rzecz bioróżnorodności
Spółka przy współpracy z Fundacją Ekorozwoju Spółka 
przeprowadziła akcję sadzenia drzew, w ramach 
wsparcia inicjatyw społecznych wykorzystujących 
walory przyrodnicze. W Siechnicach, przy ul. Kwiat-
kowskiego posadzono szpaler kilkudziesięciu lip 
a na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 
we Wrocławiu, dokonano nasadzeń uzupełniających - 
w ramach patronatu nad Ośrodkiem, ustanowionego 
z Urzędem Miejskim Wrocławia. Celem tej akcji jest  
podnoszenie wśród młodzieży świadomości ekologicz-
nej oraz uświadomienie odpowiedzialności człowieka 
za spuściznę przyrodniczą wobec przyszłych pokoleń. 

Promowanie dostępu do energii oraz ekoefektyw-
ność
Spółka dąży do pozyskiwania nowych odbiorców do sieci 
ciepłowniczej. W ofercie dla dużych i małych przedsię-
biorstw proponowane są dostawy ciepła za pośrednic-
twem sieci ciepłowniczej we Wrocławiu oraz w gminie 
Siechnice, w miejsce lokalnych źródeł ciepła z wykorzy-
staniem oleju, gazu, węgla. W ofercie dla klientów budyn-
ków mieszkalnych proponowana jest sieć ciepłownicza 
nowej generacji:
• indywidualne wymienniki ciepła do celów ogrzewania 

budynków oraz ciepła woda do potrzeb gospodarstw 
domowych,

• indywidualne opomiarowanie poboru ciepła w celu kon-
trolowania zużycia energii cieplnej.

W 2011 r. kontynuowano budowę jednostki trójgene-
racyjnej (energia elektryczna, ciepło i chłodzenie) we 
Wrocławskim Parku Technologicznym.
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Otoczenie społeczne
Społeczna odpowiedzialność Spółki, wpisująca się 
w zasady Zrównoważonego Rozwoju, wyraża się po-
przez politykę promującą racjonalne wykorzystanie 
energii, zaangażowanie w integrację osób niepeł-
nosprawnych z otoczeniem i propagowanie postaw 
prozdrowotnych. Realizacji tych celów sprzyja patro-
nat energetyczny nad Młodzieżowym Ośrodkiem So-
cjoterapii, turystyka przemysłowa, promowanie efek-
tywności energetycznej wśród klientów i pracowników, 
wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, program 
pomocy dla klientów wrażliwych społecznie czy pro-
mowanie działań prozdrowotnych.

• Patronat energetyczny nad Młodzieżowym Ośrod-
kiem Socjoterapii
W maju 2010 r. podpisano porozumienie pomiędzy 
KOGENERACJĄ S.A. a gminą Wrocław w sprawie ob-
jęcia patronatem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
nr 2 przy ul. Kieleckiej 51 we Wrocławiu. Porozumienie 
obejmuje działania prowadzące do oszczędności w zu-
życiu ciepła i energii elektrycznej (pomoc przy termo-
modernizacji budynku) oraz działania edukacyjne dla 
młodzieży w zakresie poszanowania środowiska natu-
ralnego oraz postaw pro-oszczędnościowych.

• Turystyka przemysłowa 
Turystyka przemysłowa obejmuje lekcje w szkołach 
podstawowych, których celem jest przekazywanie wie-
dzy na temat: korzyści wynikających z produkcji energii 
i ciepła w skojarzeniu, oszczędzania energii i działań 
proekologicznych. Lekcje prowadzone są przez eme-
rytowanych pracowników Spółki, którzy w ten sposób 
nadal czynnie uczestniczą w życiu firmy. W ramach co-
rocznie organizowanych Dni Otwartych Drzwi Spółka 
umożliwia zwiedzanie zakładów produkcyjnych szero-
kiej publiczności.

• Programy wsparcia dla organizacji integrujących 
osoby niepełnosprawne
Spółka od lat wspiera międzynarodowe przedsięwzię-
cia z udziałem niepełnosprawnych odbywające się we 
Wrocławiu:

• Patronat nad Międzynarodowym Turniejem Tenisa 
na Wózkach Wrocław Cup, organizowanym przez 
Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełno-
sprawnych AKTYWNI,

• Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tańca Towarzy-
skiego na wózkach GAR Dance CUP we Wrocławiu,

• Międzynarodowy Turniej Niesłyszących w koszyków-
ce seniorów,

• Stała współpraca z Wrocławskim Sejmikiem Osób 
Niepełnosprawnych, Posłem Sławomirem Piecho-
tą oraz Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych przy 
Prezydencie Miasta Wrocławia.

• Odbiorcy wrażliwi społecznie
Spółka kontynuowała realizację umów podpisanych 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Wrocław) 
oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Siech-
nice). Dokonano wyboru klientów o niskich docho-
dach, którzy otrzymali bony umożliwiające im obniże-
nie kosztów ponoszonych za ogrzewanie (przekazano 
87 bonów).

• Działania prozdrowotne
W Spółce promowany jest aktywny styl życia. Pracow-
nicy korzystają ze zorganizowanych form aktywne-
go wypoczynku proponowanych przez Towarzystwo 
Sportowo-Turystyczne.
W 2011 r. pracownicy mogli skorzystać z dodatkowych 
badań w ramach badań profilaktycznych raka piersi 
i prostaty, badań mammograficznych, urologicznych, 
stomatologicznych oraz szczepień przeciwko grypie.
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• Rada Etyki
W Spółce od 2004 r. działa Rada Etyki, w skład 
której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki. 
Funkcjonuje ona poza strukturami formalnymi, na 
zasadach działalności wykonywanej społecznie. 
Zadaniem Rady Etyki jest propagowanie wśród 
pracowników postaw i zachowań etycznych opartych 
na wewnętrznym Zbiorze Zasad Etycznych „Wartościach 
KOGENERACJI S.A.”.
Z inicjatywy Rady Etyki opracowano „Program niesienia 
pomocy osobom mającym problem z nadużywaniem 
środków psychoaktywnych” oraz przeprowadzono cykl 
szkoleń w ramach podnoszenia bezpieczeństwa pracy 
dla wszystkich pracowników, przy współpracy ze Sto-
warzyszeniem KARAN we Wrocławiu. Kilkakrotnie prze-
prowadzona została wśród pracowników zbiórka odzieży 
dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
nr 2. Spółka przekazała również na rzecz Ośrodka telefo-
ny komórkowe oraz sprzęt informatyczny.

Wspieranie organizacji społecznie użytecznych
KOGENERACJA S.A. jest ważnym partnerem społecz-
nym i publicznym. W 2011 r. Spółka udzieliła wsparcia 
finansowego organizacjom społecznym, naukowym, 
gospodarczym i branżowym, takim jak:
• Towarzystwo Sportowo  - Turystyczne przy KOGENERACJI S.A.,
• Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełno-

sprawnych AKTYWNI,
• WKSN Świt (Międzynarodowy Turniej Niesłyszących

w koszykówce seniorów),
• Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia,
• Fundacja Szansa dla Niewidomych,
• Fundacja Ekorozwoju  Wrocław,
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu,
• Grupa Aktywnej Rehabilitacji - CUP DANCE Wrocław,
• Fundacja im. Józefa Pupki,

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 słu-
chaczom szkół wyższych, którym sytuacja materialna 
uniemożliwia rozwijanie zdolności, oraz wspieranie 
działań w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży 
mającej do niej utrudniony dostęp.

W 2011 r. Fundacja im. Józefa Pupki przyznała na rok 
akademicki 2011/2012 stypendia studentom polskich 
uczelni. Wypłacana miesięcznie kwota stypendium wy-
niosła 400 zł. Studenci zostali wytypowani przez Fun-
datorów:

• Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.  
• Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
• Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.
• Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

• Fundacja AGORA,
• Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową,
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8 PSP we Wrocławiu,
• Stowarzyszenie Kryzysowe „KARAN”- we Wrocławiu.
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Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 
tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, na-
liczanego 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 i wierzytelności. 
Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są 
pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin 
pracowników oraz inne osoby uprawnione przez Spółkę.

Z ZFŚS dofinansowywane są m. in.:
• wypoczynek pracowników,
• wczasy profilaktyczno-lecznicze i sanatoria,
• wypoczynek dzieci pracowników oraz dzieci emery-

tów i rencistów,
• imprezy okolicznościowe,
• działalność kulturalna, turystyczno-rekreacyjna 

i sportowa,
• pomoc rzeczowa i finansowa,
• działalność socjalna na rzecz pracowników, emery-

tów 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, plan budowy 
konkurencyjnej elektrociepłowni
Spółka uzależniona jest w swojej działalności gospodar-
czej przede wszystkim od spółki Fortum Power and Heat 
Polska Sp. z o.o., będącej operatorem sieci dystrybu-
cyjnej ciepła. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. 
ogłosiło w informacjach prasowych zamiar budo-
wy własnego źródła produkcji energii elektrycznej 
i ciepła po 2015 r., co może mieć wpływ na przyszłą 
sprzedaż ciepła z KOGENERACJI S.A. Zarząd Spółki 
prowadził akcję informacyjną skierowaną do władz 
gminy Wrocław oraz Urzędu Regulacji Energetyki 
o skutkach takiej decyzji powodującej nadmiar za-
instalowanej mocy w systemie i potencjalny wzrost 
cen ciepła sieciowego. Według posiadanych przez 
KOGENERACJĘ S.A. dwóch niezależnych opracowań 
dotyczących rozwoju rynku ciepła, w najbliższych dzie-
sięciu latach zapotrzebowanie na ciepło nie powin-
no się zmieniać i utrzyma się na obecnym poziomie, 
a w perspektywie 15 lat, zgodnie z powyższymi eksper-
tyzami, spadnie o co najmniej 10%. Działania informa-
cyjne Spółki o skutkach ewentualnej decyzji  Fortum 
Power and Heat Polska Sp. z o.o. i o jej wpływie na 
przyszły rynek ciepła we Wrocławiu będą prowadzo-
ne także w latach następnych. Spółka Fortum nadal 
prowadzi prace związane z przygotowaniem decyzji 
inwestycyjnej; termin rozpoczęcia budowy nie został 
określony.

Zmiany Prawa Energetycznego 
Ustawa Prawo energetyczne i akty wykonawcze do tej 
ustawy kształtują politykę energetyczną kraju, zasady 
i warunki zaopatrywania oraz użytkowania paliw 
i energii oraz określają organy właściwe w sprawie go-
spodarki paliwami i energią.
W 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w spra-
wie sposobu obliczania danych podanych we wniosku 
o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz 
szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przed-
stawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania 
opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych 
dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej 

w wysokosprawnej kogeneracji, które przedłuża zakres 
obowiązku zakupu żółtych certyfikatów do 2018 r.

Inne zmiany prawne 
• ograniczenie udziału drewna w procesie współspa-

lania:
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. nastąpiło ograniczenie 
udziału drewna w procesie współspalania przez 
elektrownie o mocy powyżej 5 MW. Od 2015 r. bioma-
sa leśna ma zostać zastąpiona przez biomasę rolni-
czą, a spalanie odpadów drzewnych nie jest zaliczane 
do energii odnawialnej.

• niekorzystna definicja źródła emisji (kocioł/komin): 
obowiązujące standardy emisyjne zostały ustalone 
w zależności od mocy nominalnej źródła emisji, któ-
rym jest kocioł. Zmiana określenia źródła na komin 
spowoduje sumowanie się mocy kotłów do niego 
podłączonych. Zagrożenie wynika z tego, że nastąpi 
przekroczenie 500 MW mocy nominalnej źródła emisji 
i znaczące zaostrzenie standardów emisyjnych SO2, 
i NOx dla kotłów przyłączonych do kominów EC Wrocław 
i EC Czechnica. Projekt nowej dyrektywy wprowadza 
definicję źródła emisji (komin) i ostrzejsze standardy 
emisyjne dla SOx i NOx od 2016 r. 

W celu dotrzymania zaostrzonych standardów Spółka 
poniesie bardzo wysokie koszty modernizacyjne.

Czynniki związane ze zmianami zapotrzebowania 
na moc cieplną przez odbiorców
Spadek zapotrzebowania na ciepło związany z re-
strukturyzacją przemysłu, termomodernizacją zaso-
bów mieszkaniowych, ograniczeniem strat w prze-
syłaniu ciepła, instalowaniem automatyki pogodowej 
w węzłach cieplnych został w ostatnich latach zaha-
mowany. Aktywne działania Spółki polegają na pozyski-
waniu nowych odbiorców, w tym szczególne znaczenie 
ma współpraca z gminą Wrocław w zakresie przyłącza-
nia do sieci nowych budynków i istniejących budynków 
komunalnych, która pozwala na rekompensowanie 
zmniejszonego zapotrzebowania i stabilizowanie sprze-
daży ciepła. W ostatnim roku nastąpił wzrost sprzeda-
nej zamówionej mocy cieplnej o 21,3 MWt, tj. o 2,2%.
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Czynniki związane ze zróżnicowaniem poziomów 
sprzedaży ciepła i energii elektrycznej 
Sprzedaż produktów Spółki podlega znacznym wa-
haniom sezonowym. W okresach październik-
kwiecień zapotrzebowanie odbiorców na ciepło jest 
znacznie większe niż w pozostałych miesiącach. Ozna-
cza to, że możliwości wytwarzania energii elektrycznej 
w procesie skojarzonym również podlegają sezono-
wym wahaniom, przy czym w obu elektrociepłowniach 
Spółki istnieją techniczne możliwości wytwarzania 
energii elektrycznej również w okresach zmniejszonego 
zapotrzebowania na ciepło (w tzw. pseudokondensa-
cji), ale od 1 lipca 2007 r., tj. po wejściu w życie ko-
lejnej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, zosta-
ły one znacznie ograniczone z uwagi na dotrzymanie 
granicznej sprawności przetwarzania energii che-
micznej w energię elektryczną i ciepło w kogeneracji, 
tj. 75% (w 2011 r. sprawność ta w EC Wrocław osiągnęła 
wartość 78,14% a w EC Czechnica 68,64% co poskut-
kowało obniżeniem o ok. 11,97% energii w „czerwo-
nych certyfikatach” w porównaniu do produkcji brutto 
EC Czechnica).

Dostawy paliw
W 2011 r. ważnym czynnikiem ryzyka we wskazanym 
zakresie były zakłócenia w rytmiczności dostaw węgla 
i biomasy spowodowane w szczególności: 
• otwarciem szlaku żeglugowego na Odrze w drugiej 

połowie maja (zwykle odbywa się to na początku 
kwietnia),

• trudnościami z pozyskaniem węgla o odpowiedniej 
jakości w ostatnim kwartale roku,

• trudnościami z pozyskaniem biomasy o wymaganej 
jakości i w wystarczającej ilości (szczególnie dla ko-
tła K-2 w EC Czechnica w I kwartale 2011 r.).

Emisje CO2
Zagrożeniem powstałym w 2008 r. jest niewystarczają-
ca wielkość przyznanych uprawnień, wynikająca z pro-
jektu przydziału uprawnień na lata 2008 – 2012, mniej 
korzystna dla sektora energetycznego niż wielkości 
przyznane w poprzednim okresie rozliczeniowym (Kra-
jowy Plan Rozdziału Uprawnień; Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r.).

KPRU II jest mniej korzystny dla Spółki, gdyż przyznane 
wielkości emisji są niższe niż w poprzednim okresie 
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 2011 r. rzeczywista emisja CO2 była 
niższa niż przyznane limity.
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Perspektywy rozwoju KOGENERACJI S.A. określo-
ne zostały w zaktualizowanym Planie Strategicznym 
Spółki oraz w innych dokumentach. Celem nadrzędnym 
pozostaje uzyskanie wysokiej rentowności, satysfak-
cjonującej Akcjonariuszy. Do innych najważniejszych 
celów strategicznych należą też: podniesienie efek-
tywności zarządzania bezpieczeństwem oraz utrzyma-
nie pozycji lidera na rynku ciepła, w tym m. in. poprzez 
działania obronne przed projektem budowy konkuren-
cyjnego źródła ciepła we Wrocławiu.

W ramach realizacji ostatniego z wyżej wymienio-
nych celów kontynuowane będą intensywne działania 
zmierzające do szerokiego informowania decydentów, 
mieszkańców Wrocławia i podmiotów opiniotwórczych 
o negatywnych konsekwencjach ewentualnej budowy 
nowej elektrociepłowni we Wrocławiu w tym o przewi-
dywanym przez ekspertów (opracowanie Politechniki 
Warszawskiej) wzroście cen ciepła dla mieszkańców 
miasta o co najmniej 30%. Spółka dążyć będzie do wy-
wołania merytorycznej debaty i dyskusji na temat wro-
cławskiego rynku ciepła, z udziałem w szczególności 
władz miasta. Wskazywać będziemy na całkowitą bez-
zasadność budowy nowego źródła ciepła w sytuacji, 
gdy KOGENERACJA S.A. posiada obecnie nadwyżkę 
mocy cieplnej w stosunku do zapotrzebowania, a po-
pyt na ciepło we Wrocławiu, zgodnie z niezależnymi 
ekspertyzami (Politechniki Wrocławskiej oraz Dreberis 
GmbH) spadnie o co najmniej 10% w kolejnych 15 
latach. KOGENERACJA S.A. będzie również kontynu-
ować działania zmierzające do przejmowania klientów 
obecnego dystrybutora ciepła we Wrocławiu, poprzez 
zawieranie umów na dostawy ciepła, podpisywanych 
bezpośrednio z odbiorcami końcowymi. Jednocześnie 
będziemy zdecydowanie korzystać z wszelkich kroków 
prawnych przeciwdziałających nieuzasadnionemu 
wykorzystywaniu pozycji monopolistycznej przez dys-
trybutora ciepła we Wrocławiu, który, co się zdarza, 
odmawia przyłączania nowych klientów do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, powołując się na względy ekono-
miczne (obecnie toczą się w tej sprawie postępowania 

Perspektywy rozwoju Spółki
wszczęte przez Prezesa Urzędu Regulacji Energety-
ki oraz przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów).

Po uzyskaniu pod koniec 2011 r. pozytywnej opinii Rady 
Nadzorczej KOGENERACJI S.A., Spółka prowadzi pra-
ce przygotowawcze do realizacji projektu dostosowa-
nia bloku BC-1 w zakładzie we Wrocławiu do spala-
nia 100% biomasy. Oprócz uzyskania efektu produkcji 
bardziej przyjaznej dla środowiska naturalnego oraz 
ograniczenia emisji CO2 (a w konsekwencji redukcji 
ilości zużywanych pozwoleń na emisję CO2) niezmier-
nie ważną kwestią jest priorytet we wprowadzaniu 
„zielonego” ciepła do sieci, dzięki czemu ciepło produ-
kowane przez blok BC-1 w KOGENERACJI S.A. będzie 
miało pierwszeństwo w zakupie od wytwórcy. Warto 
podkreślić także fakt, iż Spółka, spełniając wszelkie 
normy ochrony środowiska w dniu dzisiejszym, będzie 
je również spełniać po 2015 r., dzięki realizacji w latach 
2012-15 nowych inwestycji - budowie instalacji odsiar-
czania i odazotowania spalin. Dzięki tym działaniom 
KOGENERACJA S.A. pozostanie odpowiedzialnym wy-
twórcą i dostawcą ciepła w perspektywie co najmniej 
do 2035 r.

Na rynku ciepła rozwijany będzie wolumen sprze-
daży. Dbając o wzrost przychodów w przyszłości 
KOGENERACJA S.A. kontynuować będzie w najbliż-
szych latach działania zmierzające do pozyskiwania 
nowych odbiorców ciepła sieciowego. Niezmieniony 
pozostanie ambitny cel - co najmniej 25 MWt nowych 
przyłączeń każdego roku. 
Jeśli chodzi o rynek energii elektrycznej, w następ-
nych latach oczekuje się tu stopniowego wzrostu cen, 
który wynikać będzie między innymi ze wzrostu popy-
tu na energię elektryczną, rosnących cen paliw, wy-
sokich kosztów inwestycji, zarówno rozwojowych, jak 
i pro-ekologicznych w sektorze energetyki, a także 
konieczności zakupu części pozwoleń na emisje CO2 
przez producentów energii elektrycznej, zwłaszcza 
od 2013 r. 

wszczęte przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
oraz przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów).
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Spółka stara się także ograniczać stronę kosztową ra-
chunku wyników. Nieustannie poszukuje się oszczęd-
ności w kosztach, wdraża projekty oszczędnościowe 
i rygorystycznie egzekwuje przestrzeganie budże-
tów kosztów stałych i zmiennych. Nadal wykorzysty-
wany będzie efekt synergii wśród spółek z Grupy EDF 
w Polsce, do których KOGENERACJA S.A. się zalicza. 
Kontynuowana będzie centralizacja funkcji wsparcia 
w ramach utworzonego Centrum Usług Wspólnych EDF 
Polska. Przyczyni się to nie tylko do dalszej optymaliza-
cji kosztów, ale również stworzy nowe szanse rozwoju 
i umożliwi skoncentrowanie się na działalności 
podstawowej Spółki. 

Wszystkie powyższe działania zmierzają do uzyskania 
w najbliższych latach planowanych, dobrych wyników 
finansowych. Równolegle jednak realizowane będą 
cele jakościowe Strategii, takie. jak m.in.: podniesienie 
efektywności zarządzania bezpieczeństwem, rozwija-
nie kompetencji, wzrost zaangażowania pracowników 
oraz uzyskanie wysokiej efektywności wytwarzania przy 
ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko.

Osiągnięcie wysokich standardów bezpieczeństwa 
i higieny pracy pozostanie priorytetem dla 
Zarządu KOGENERACJI S.A. Prowadzonych jest i bę-

dzie również w przyszłości wiele działań poprawiają-
cych stan bezpieczeństwa, jak np.: rozwijanie kultury 
bezpiecznej pracy u pracowników i podwykonawców, 
podnoszenie efektywności systemu bezpieczeństwa, 
angażowanie zakładowych organizacji społecznych 
w sprawy bhp, minimalizowanie ryzyk w miejscu pracy, 
regularne wizyty menedżerskie w terenie, zwiększanie 
zaangażowania służb bhp, itp. Oczekiwanym efektem 
ma być radykalna poprawa poziomu bezpieczeństwa 
w Spółce (uzyskanie minimum trzeciego poziomu 
w skali bezpieczeństwa DuPont) oraz zmiana mental-
ności pracowników w kierunku przyjęcia większej oso-
bistej odpowiedzialności za przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa w KOGENERACJI S.A.

Nieustannie rozwijane będą także również kompetencje 
pracowników w Spółce. Dzięki zaś lepszemu 
motywowaniu, promowane będzie jeszcze większe 
angażowanie się pracowników w realizację celów 
KOGENERACJI S.A.

Zarząd KOGENERACJI S.A. głęboko wierzy, że opisane 
wyżej działania umożliwią uzyskanie przez Spółkę do-
brych wyników także w przyszłości, co pozwoli na osią-
gnięcie celu nadrzędnego – rentowności na poziomie 
satysfakcjonującym Akcjonariuszy. 
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W 2011 r. Spółka osiągnęła wynik finansowy netto 
w wysokości 98 314 tys. zł, wyższy o 5 352 tys. zł 
w stosunku do 2010 r., kiedy osiągnął on poziom 
92 962 tys. zł. Podstawowe wielkości ekonomiczno-
finansowe Spółki przedstawiono i omówiono w poniż-
szych tabelach.

W 2011 r. Spółka osiągnęła przychody w kwocie 
604 872 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży pro-
duktów w wysokości 604 162 tys. zł oraz ze sprzedaży 
towarów i materiałów w kwocie 710 tys. zł. W 2010 r. 
przychody kształtowały się na poziomie 587 237 tys. zł, 
w tym przychody ze sprzedaży produktów 586 387 tys. zł, 
a ze sprzedaży towarów i materiałów 850 tys. zł.

Wyższe przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte 
w 2011 r. (o 17 635 tys. zł), to efekt głównie:

Podstawowe wielkości 
ekonomiczno-finansowe Spółki

Elementy rachunku zysków i strat KOGENERACJI S.A.

• sprzedaży nadwyżek CO2 (22 723 tys. zł),
• zwiększenia produkcji energii zielonej i otrzymanych 

certyfikatów majątkowych (o 12 371 tys. zł),
• wyższych przychodów w tytułu sprzedaży usług sys-

temowych (o 8 345 tys. zł),
• niższych przychodów z tytułu sprzedaży ciepła 

(o 16 280 tys. zł),
• niższych przychodów z tytułu sprzedaży energii elek-

trycznej (o 11 682 tys. zł).

Niższe przychody z tytułu sprzedaży ciepła to 
przede wszystkim efekt spadku wolumenu sprze-
daży o 13%. Przyrost ceny ciepła wyniósł 2,9%, 
a ceny mocy cieplnej 13,7%; wpłynęły na to ceny 
i stawki opłat taryfy dla ciepła KOGENERACJI S.A. 
wprowadzone w życie z dniem 1 października 2011 r., 
a zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2011 r.

od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2010 r.

zmiana
(wartość)

Przychody 604 872 587 237 17 635

Koszt własny sprzedaży (532 074) (506 352) (25 722)

Zysk brutto na sprzedaży 72 798 80 885 (8 087)

Koszty zarządu (6 294) (6 916) 622

Koszty sprzedaży (1 023) (939) (84)

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 155 (6 136) 6 291

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 65 636 66 894 (1 258)

Wynik na działalności finansowej 42 466 39 506 2 960

Podatek dochodowy (9 788) (13 438) 3 650

Wynik finansowy netto 98 314 92 962 5 352
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Energetyki. Przychody ze sprzedaży energii elektrycz-
nej spadły na skutek spadku wolumenu sprzedaży 
o 8%, złagodzonego wzrostem  średniej ceny energii 
elektrycznej „czarnej” o 5%.
W 2011 r. Spółka uzyskała w wyniku produkcji ener-
gii elektrycznej prawa majątkowe z tytułu certyfikatów 
na energię produkowaną w skojarzeniu (certyfikaty 
czerwone) oraz pochodzącą ze źródeł odnawialnych 
- współspalanie biomasy (certyfikaty zielone), łącz-
nie na kwotę 96 792 tys. zł (84 421 tys. zł w 2010 r.). 
Produkcja energii elektrycznej w wyniku współ-
spalania biomasy drzewnej wzrosła w 2011 r. o 47% 
w stosunku do 2010 r. Produkcja energii „zie-
lonej” w 2011 r. to: 280 812 MWh, a w 2010 r.: 
191 040 MWh. Wzrost cen certyfikatów „zielonych” 
w 2011 r. w porównaniu do roku poprzedniego 2010 wy-
niósł 4%, natomiast w tym samym okresie ceny certy-
fikatów „czerwonych” odnotowały spadek o 33%.

Koszty stałe i koszty zmienne
W 2011 r. koszty zmienne wytworzenia sprzedanych 
produktów ukształtowały się na poziomie wyższym 
o 4,5% w relacji do 2010 r. i wyniosły 323 698 tys. zł. 
W 2010 r. koszty te osiągnęły poziom 309 651 tys. zł. 
Wyższy poziom kosztów zmiennych o 14 047 tys. zł 
to konsekwencja wyższych kosztów paliwowych spo-
wodowanych wzrostem cen węgla produkcyjnego 
o 1,1% (średnia cena spalonego węgla w 2011 r. 
to 13,06 zł/GJ, a w 2010 r. to 12,92 zł/GJ) oraz 
spadku ceny biomasy drzewnej o 3,8% (średnia 
cena spalonej biomasy w 2011 r. to 31,50 zł/GJ, 

Przychody

a w 2010 r. to 32,75 zł/GJ). W 2011 r. Spółka utrzy-
mała trend wzrostowy udziału biomasy drzewnej 
w procesie współspalania z węglem; wolumen spalo-
nego węgla wyniósł odpowiednio 13 067 TJ w 2011 r. 
i 16 352 TJ w 2010 r., wolumen spalonej biomasy 
wyniósł odpowiednio 4 120 TJ w 2011 r. i 2 345 TJ 
w 2010 r.

Koszty akcyzy utrzymane zostały na poziomie 2010 r. 
(327 tys. zł w 2011 r. i 295 tys. zł w 2010 r.).

Wzrost pozostałych kosztów zmiennych o 5 844 tys. zł 
z 22 883 tys. zł do 28 727 tys. zł to głównie:
• dodatkowa pozycja kosztowa w kwocie 5 276 tys. zł, związa-

na z handlem energią elektryczną i zakupem gazu (efekt po-
łączenia ze spółką Z.C. „Term-Hydral” Sp. z o.o. w 2010 r.),

• wzrost kosztów o 212 tys. zł to efekt zakupu energii 
na rynku bilansującym w celu dotrzymania warunków 
sprzedaży energii produkowanej w Spółce,

• wzrost kosztów podawania biomasy z tytułu zwiększo-
nego wolumenu produkcji z biomasy o 2 217 tys. zł,

• spadek kosztów o 1 375 tys. zł spowodowany utwo-
rzeniem rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2 
w 2010 r. na kwotę 279 tys. zł; w 2011 r. wykorzysta-
no rezerwę na CO2 w kwocie 1 095 tys. zł, zakupiono 
także prawa do emisji CO2 w celu pokrycia niedobo-
ru uprawnień w wartości 1 118 tys. zł. Całkowity efekt 
CO2 na kosztach zmiennych wyniósł 188 tys. zł,

• zmniejszenie kosztów usług zmiennych o 1 512 tys. zł: 
usług bocznicowych o 742 tys. zł i zagospodarowania 
odpadów o 770 tys. zł.

od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2011 r.

od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2010 r.

zmiana
(wartość)

Przychody 604 872 587 237 17 635

Przychody ze sprzedaży produktów 604 162 586 387 17 775

     w tym: certyfikaty 96 792 84 421 12 371

     w tym: usługi systemowe, energia elektryczna 10 425 2 080 8345

     w tym: sprzedaż nadwyżek CO2 22 723 - 22 723

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 710 850 (140)
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Koszty stałe wytworzenia sprzedanych pro-
duktów w 2011 r. wyniosły 215 026 tys. zł. 
W 2011 r. koszty remontów utrzymały się na pozio-
mie roku 2010, wzrosły koszty amortyzacji urządzeń 
wytwórczych - łącznie o kwotę 7 086 tys. zł, co jest 
efektem zmiany okresów ekonomicznej użyteczności 
środków trwałych w 2011 r. i przekazaniem inwesty-
cji do użytkowania, głównie zmodernizowanego kotła 
K-2. Nastąpił również wzrost kosztów usług obcych 
o 7 811 tys. zł i pozostałych kosztów o 51 tys. zł przy 
spadku kosztów pracy o 3 721 tys. zł.

Na spadek kosztów pracy w 2011 r. miały wpływ nastę-
pujące czynniki: 
• spadek wynagrodzeń i kosztów ubezpieczeń społecz-

nych o kwotę 4 533 tys. zł, w związku ze zmniejsze-
niem zatrudnienia o 39 osób (stan zatrudnienia na 
dzień 31 grudnia 2011 r. 559 osób, stan zatrudnienia 
na dzień 31 grudnia 2010 r. 598 osób),

• wzrost kosztów rezerw pracowniczych (rezerwy 
na ekwiwalent energetyczny oraz na nagrody jubile-
uszowe i odprawy emerytalne) o 812 tys. zł.

Wzrost kosztów usług obcych spowodowany został 
pojawieniem się nowych pozycji kosztowych związa-
nych ze świadczeniem usług przez Centrum Usług 
Wspólnych – koszt tych świadczeń na rzecz 
KOGENERACJI S.A. wyniósł 17 371 tys. zł w 2011 r. 
(7 211 tys. zł w 2010 r.). W Spółce prowadzone są dzia-
łania budżetowo-controllingowe dyscyplinujące po-
ziom kosztów stałych.

Pozostałe koszty stałe utrzymane zostały na poziomie 
2010 r. 

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
W 2011 r. wynik na pozostałej działalności opera-
cyjnej był dodatni i ukształtował się na poziomie 
155 tys. zł, natomiast w 2010 r. jego wartość była ujem-
na i wyniosła 6 136 tys. zł. Wzrost wyniku na pozosta-
łej działalności operacyjnej w 2011 r. w stosunku do 
roku poprzedniego (o 6 291 tys. zł) to przede wszyst-
kim efekt niższych pozostałych kosztów operacyjnych 
o 5 043 tys. zł, w tym: koszty usuwania skutków po-
wodzi niższe o 1 217 tys. zł, koszty aktywów oddanych 

w leasing niższe o 1 143 tys. zł, niższe zwroty kosztów 
usług dla Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. 
o 846 tys. zł. Nie wystąpiły dodatkowe koszty utworze-
nia rezerwy związanej ze spisaniem w straty nakładów 
inwestycyjnych i sprzedaży złomu w 2011 r., których 
wartość w 2010 r. wyniosła 1 067 tys. zł.

Pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 1 248 tys. zł, 
głównie na skutek odnotowanego zysku z likwidacji 
spółki zależnej ZEC Hurt Sp. z o.o. w kwocie 2 517 tys. zł 
oraz wzrostu przychodów z tytułu rozliczania dotacji 
o 1 157 tys. zł. Zmniejszyły się przychody leasingowe 
i przychody z tytułu sprzedaży złomu o 710 tys. zł 
oraz nie dokonywano w 2011 r. odwrócenia odpisów 
aktualizujących wartość należności, które wystąpiły 
w 2010 r. w kwocie 1 103 tys. zł.

Wynik na działalności finansowej
Wyższy wynik na działalności finansowej w 2011 r. 
o kwotę 2 960 tys. zł to przede wszystkim rezultat uzy-
skania wyższych przychodów finansowych o 10 321 tys. zł 
(w tym: z tytułu otrzymanych dywidend przychody wyż-
sze o kwotę 10 006 tys. zł) i równocześnie wyższych 
kosztów finansowych o 7 361 tys. zł. Wzrost kosztów 
finansowych był efektem wzrostu zadłużenia zwią-
zanego z finansowaniem inwestycji o 5 363 tys. zł. 
W 2011 r. koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego 
wyniosły 3 066 tys. zł, a w 2010 r. koszty odsetek od 
kredytu inwestycyjnego podlegały aktywowaniu na 
środkach trwałych do momentu przekazania inwestycji 
do użytkowania, co nastąpiło w grudniu 2010 r. Koszty 
odsetek związane z obligacjami wzrosły o 2 297 tys. zł. 
W kosztach finansowych w 2011 r. występują też koszty 
finansowe będące efektem zmiany dyskonta do wyce-
ny rezerw aktuarialnych.

Wynik finansowy netto
Spółka w 2011 r. osiągnęła wynik finansowy netto 
w kwocie 98 314 tys. zł, natomiast w 2010 r. wynik ten 
ukształtował się na poziomie 92 962 tys. zł. Wyższy 
wynik netto z całokształtu działalności to skutek:
• spadku wyniku na sprzedaży podstawowych produk-

tów o 8 087 tys. zł z powodu wzrostu kosztu własnego 
sprzedaży (o 5%) w stosunku do uzyskanych przycho-
dów (wzrost o 3%), wyższe przychody ze sprzedaży 
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w 2011 r. to wynik sprzedaży uprawnień do emisji 
CO2 na kwotę 22 723 tys. zł, spadek przychodów ze 
sprzedaży energii elektrycznej na skutek spadku 
wolumenu produkcji o 8% (niekorzystne warunki 
pogodowe) mimo wzrostu cen energii elektrycznej tzw. 
„czarnej” ze 196,16 zł/MWh w 2010 r. do 205,96 zł/MWh 
w 2011 r. oraz wzrost wolumenu sprzedaży energii 
„zielonej” produkowanej z biomasy drzewnej o 47%. 
Jednocześnie ceny certyfikatów zielonych wzrosły 
o 4%, a czerwonych spadły o 33%. Na wzrost kosztu 

własnego sprzedaży o 5% wpłynęły wyższe ceny 
węgla i wyższy wolumen spalanej biomasy;

• wyższego wyniku na pozostałej działalności opera-
cyjnej o 6 291 tys. zł, jako efekt wielu czynników opi-
sanych powyżej;

• wyższego wyniku z działalności finansowej o 2  960 tys. zł, 
głównie z tytułu wyższej dywidendy otrzyma-
nej od spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. 
o 9 542 tys. zł (51 256 tys. zł w 2011 r. i 41 714 tys. zł 
w 2010 r.).

Wskaźniki rentowności osiągnięte przez Spółkę w 2011 r. 
były wyższe w relacji do roku poprzedniego.
Wskaźnik ROA jest wyższy o 2%, co jest konsekwen-
cją wyższego zysku netto o 6% oraz wzrostu aktywów 
o 3%. Wskaźnik ROE jest również wyższy o 1%, co jest 
efektem wyższego zysku netto o 6%, a także wzro-
stu kapitałów o 5%. Wskaźnik ROCE spadł o 10% 

ze względu na spadek wyniku na działalności opera-
cyjnej o 2%, a także równoległy wzrost kapitału zaan-
gażowanego o 9% (wzrost zadłużenia Spółki i spadek 
inwestycji długoterminowych na skutek spłaty pożycz-
ki przez jednostkę zależną oraz wydzielenia aktywów 
przeznaczonych do sprzedaży).

Podstawowe wskaźniki ROA, ROE, ROCE

w %
od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2011 r.
od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2010 r.
zmiana

(%)

Rentowność aktywów (ROA) 7,19 7,03 2

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 10,55 10,50 1

Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) 7,12 7,94 (10)
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Dane finansowe

Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat

Jednostkowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

Działalność kontynuowana
w tysiącach złotych

Za okres od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 grudnia 2011 r.

okres bieżący

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

okres poprzedni

I. Przychody  604 872  587 237
II. Koszt własny sprzedaży (532 074) (506 352)

III. Zysk brutto na sprzedaży  72 798  80 885

IV. Pozostałe przychody operacyjne  4 514  3 266
V. Koszty sprzedaży (1 023) (939)

VI. Koszty ogólnego zarządu (6 294) (6 916)
VII. Pozostałe koszty operacyjne (4 359) (9 402)

VIII. Zysk na działalności operacyjnej  65 636  66 894

IX. Przychody finansowe  55 166  44 845
X. Koszty finansowe (12 700) (5 339)

XI. Przychody finansowe netto  42 466  39 506
(wynik na działalności finansowej)

XII. Zysk przed opodatkowaniem  108 102  106 400

XIII. Podatek dochodowy (9 788) (13 438)
XIV. Zysk netto  98 314  92 962

Zysk podstawowy na 1 akcję (w złotych)  6,60  6,24
Zysk rozwodniony na 1 akcję (w złotych)  6,60  6,24

Działalność kontynuowana
w tysiącach złotych

Za okres od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 grudnia 2011 r.

okres bieżący

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

okres poprzedni

Zysk netto  98 314  92 962
Inne całkowite dochody -   -   
Całkowite dochody RAZEM  98 314  92 962
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AKTYWA
w tysiącach złotych

31 grudnia 2011 r.
okres bieżący

31 grudnia 2010 r.
okres poprzedni

I. Aktywa trwałe
1. Rzeczowe aktywa trwałe  830 806  765 115
2. Wartości niematerialne  1 439  1 439
3. Grunty w użytkowaniu wieczystym  13 582  10 997
4. Nieruchomości inwestycyjne  20 170  17 431
5. Należności długoterminowe  2 990  4 328
6. Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współzależnych  199 594  206 398
7. Pozostałe inwestycje długoterminowe  11 713  47 279

Aktywa trwałe razem  1 080 294  1 052 987

II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy  129 558  115 575
2. Inwestycje krótkoterminowe  5 743  12 310
3. Należności z tytułu podatku dochodowego  8 941 -   
4. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  118 553  129 143
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  3 381  12 770

Aktywa obrotowe razem  266 176  269 798

III. Aktywa przeznaczone do sprzedaży  21 290 -   

Aktywa razem  1 367 760  1 322 785

Jednostkowe Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
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PASYWA
w tysiącach złotych

31 grudnia 2011 r.
okres bieżący

31 grudnia 2010 r.
okres poprzedni

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  156 843  116 032
4. Zyski zatrzymane  156 843  265 582

Kapitał własny razem  931 539  885 375

II. Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe

1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych  28 507  41 804
2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  29 358  26 340
3. Przychody przyszłych okresów  17 297  19 959
4. Podatek odroczony  50 110  41 356
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe  4 636  5 247

Zobowiązania długoterminowe razem  129 908  134 706

Zobowiązania krótkoterminowe
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych  178 960  181 172
2. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego -    5 291
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  108 573  94 973
4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  15 590  16 752
5. Rezerwy krótkoterminowe  3 190  4 516

Zobowiązania krótkoterminowe razem  306 313  302 704

Zobowiązania razem  436 221  437 410

Pasywa razem  1 367 760  1 322 785
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Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych 

w tysiącach złotych
Za okres od 1 stycznia 2011 r. 

do 31 grudnia 2011 r.
okres bieżący

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

okres poprzedni

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk netto za okres  98 314  92 962

II. Korekty
1. Amortyzacja  56 826  49 740
2. Strata z tytułu działalności inwestycyjnej (2 517) -   
3. Zysk ze sprzedaży środków trwałych (33)  765
4. Odsetki i dywidendy (43 952) (39 648)
5. Podatek dochodowy  9 788  13 438

III. Zysk z działalności operacyjnej  118 426  117 257
1. Zmiana stanu należności (9 809)  4 397
2. Zmiana stanu zapasów (13 983)  27 545

3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozosta-
łych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek  4 020  4 704

4. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych  1 856  2 973

IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności opera-
cyjnej  100 510  156 876

1. Podatek dochodowy zapłacony (15 266) (10 087)
2. Inne korekty  731  3 420

V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  85 975  150 209

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy inwestycyjne  99 920  52 702

1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych  3 185  1 753

2. Dywidendy otrzymane  52 100  42 094
3. Odsetki otrzymane  1 891  2 626
4. Spłata udzielonych pożyczek (jednostki zależne)  31 507  6 229
5. Wykup bonów (jednostki zależne)  10 500
6. Środki pieniężne przejęte ze zlikwidowanej spółki zależnej  737 -   

II. Wydatki inwestycyjne (137 437) (168 968)

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków 
trwałych (120 437) (158 953)

2. Nabycie aktywów finansowych: (17 000) (10 015)
-jednostek zależnych (17 000) (10 015)

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (37 517) (116 266)
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w tysiącach złotych
Za okres od 1 stycznia 2011 r. 

do 31 grudnia 2011 r.
okres bieżący

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

okres poprzedni

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
I. Wpływy finansowe  70 571  70 114
1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek  50 571  18 000
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych -    52 114
3. Otrzymane dotacje  20 000 -   

II. Wydatki finansowe (128 418) (98 275)
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (52 150) (52 150)
2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek (10 869) (38 032)
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych (56 302) -   
4. Odsetki zapłacone (9 097) (8 093)

III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (57 847) (28 161)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (9 389)  5 782
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (9 389)  5 782
F. Środki pieniężne na początek okresu  12 770  6 988
G. Środki pieniężne na koniec okresu  3 381  12 770
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Jednostkowe Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych

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)
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

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 2011 r.  252 503  251 258  116 032  265 582  885 375
Pozostałe całkowite dochody za 2011 r.    
Zysk netto -   -   -    98 314  98 314
Całkowite dochody za 2011 r. -   -   -    98 314  98 314
Dywidenda należna lub wypłacona akcjonariuszom -   -   -   (52 150) (52 150)
Przeznaczenie zysków na zasilenie kapitałów 
własnych -   -    40 811 (40 811) -   

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2011 r.  252 503  251 258  156 843  270 935  931 539
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Opinia i Raport
Niezależnego Biegłego Rewidenta
Dla Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego 
sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłow-
ni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Łowiecka 24 („Spółka”), na które skła-
da się jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., jednostkowy 
rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie 
z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie ze 
zmian w kapitale własnym oraz jednostkowe sprawoz-
danie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy koń-
czący się tego dnia oraz informacja dodatkowa do jed-
nostkowego sprawozdania finansowego, składająca się 
z informacji ogólnych, opisu ważniejszych stosowanych 
zasad rachunkowości oraz not objaśniających.

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg 
rachunkowych oraz sporządzenie i rzetelną prezentację 
tego jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Euro-
pejską i innymi obowiązującymi przepisami oraz sporzą-
dzenie sprawozdania z działalności. Zarząd Spółki jest 
odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą 
uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania 
finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych 
wskutek celowych działań lub błędów. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachun-
kowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi 
zmianami) („ustawa o rachunkowości”), Zarząd Spółki 
oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do za-
pewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozda-
nie z działalności spełniały wymagania przewidziane w tej 
ustawie.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone 
badanie, wyrażenie opinii o tym jednostkowym spra-
wozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg 
rachunkowych stanowiących podstawę jego spo-
rządzenia. Badanie jednostkowego sprawozdania 
finansowego przeprowadziliśmy stosownie do posta-
nowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych 
standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzyna-
rodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje 
te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego 
z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia 
badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, 
że jednostkowe sprawozdanie finansowe i księgi rachun-
kowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne 
od istotnych nieprawidłowości. 

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających 
na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot 
i informacji ujawnionych w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym.
 
Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, 
w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości 
jednostkowego sprawozdania finansowego na skutek 
celowych działań lub błędów. Przeprowadzając 
ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę 
wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną 
prezentacją jednostkowego sprawozdania finansowego 
w celu zaplanowania stosownych do okoliczności 
procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na 
temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej 
w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę 
odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, 
zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd 
Spółki oraz ocenę ogólnej prezentacji jednostkowego 
sprawozdania finansowego. 
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Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowo-
dy badania stanowią wystarczającą i odpowiednią pod-
stawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawoz-
danie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław-
skich KOGENERACJA S.A. przedstawia rzetelnie i ja-
sno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 
31 grudnia 2011 r., wynik finansowy oraz przepływy 
pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, 
zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspek-
tach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Spra-
wozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone 
przez Unię Europejską, jest zgodne z wpływającymi na 
treść jednostkowego sprawozdania finansowego prze-
pisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz 

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo pro-
wadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg 
rachunkowych.

Inne kwestie
Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunko-
wości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności 
Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, 
informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachun-
kowości oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżą-
cych i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami pra-
wa państwa niebędącego państwem członkowskim 
(Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) 
i są one zgodne z informacjami zawartymi w jednost-
kowym sprawozdaniu finansowym.

 

W imieniu KPMG Audyt Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k. nr ewidencyjny 3546

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Biegły rewident nr 10615
Komandytariusz, Pełnomocnik

Janusz Charytonowicz

Biegły rewident nr 12114
Jarosław Dobrowolski

Wrocław, 23 kwietnia 2012 r.
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