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Heat and Power Plant 
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smokestack under
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Nowe
instalacje odsiarczania
i odazotowania spalin

The new 
desulphurisation and 
denitrification installations 

W Elektrociepłowni Wrocław powstają nowe instalacje 
odsiarczania i odazotowania spalin. Pozwolą one na 
znaczne ograniczenie emisji do atmosfery – pięciokrotne 
w przypadku tlenków siarki i trzykrotne tlenków azotu. 
Inwestycje oznaczają czystsze powietrze dla Wrocławia, 
dostosowanie produkcji do nowych norm emisyjnych 
obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, a także 
zabezpieczenie dostaw ciepła do mieszkańców 
co najmniej do 2030 roku.

The new desulphurisation and denitrification installations 
are being erected in Elektrociepłownia Wrocław. They will 
enable considerable emission reduction – five time less of 
sulphur oxide and three time less of nitrogen oxide will 
be emitted to the air. Investments translate into cleaner 
air for Wrocław, production adaptation to new emission 
norms which will be in force from the 1st January 2016, 
and also securing heat supply for residents until, at least, 
the year 2030. 

• 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.

Wizja
• To be a modern and efficient Company, the leader 

of KOGENERACJA S.A. Group within the EDF 
Group, with profitability levels that satisfy 
shareholders' expectations.

• To be a Company of a high organisational culture, 
promoting the development of the Company 
employees and respecting ethical values as well as 
Social Responsibility Values ofthe EDFGroup.

• To have reliable equipment that ensures high 
quality production.

• To be involved in the development of dispersed 
energy sources that meet market expectations.

• To be a competitive electricity producer and 
vendor on the domestic market and a leader on 
the local heat market, meeting customers' 
expectations with due consideration of natural 
environment issues.

• To offer, in cooperation with the distributor, 
a competitive heating comfort for the inhabitants 
of the Wrocław agglomeration.

Vision

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.

Misja Mission
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A reliable heat and electricity vendor satisfying the 
customers' and shareholders' expectations and 
building its strength based on:

• profitability,
• competencies and work zeal of the employees,
• work safety and protection of natural 
 environment,
• modern and efficient technologies.



SZANOWNI AKCJONARIUSZE

Jest mi bardzo miło, że mogę zwrócić się do Państwa, aby 
w formie tego krótkiego wstępu zachęcić do lektury 
Raportu Rocznego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. za 2014 rok. Znajdą w nim Państwo 
opis najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce 
w ubiegłym roku. W raporcie zaprezentowane zostały także 
najistotniejsze informacje i dane liczbowe z podziałem na 
obszary działalności. Rok 2014 nie był łatwy dla naszej Spółki 
ze względu na niekorzystne uwarunkowania rynkowe 
(spadek cen energii elektrycznej o ponad 20% 
w porównaniu do roku poprzedniego) oraz niesprzyjającą 
pogodę (relatywnie ciepła zima). KOGENERACJA S.A. 
włożyła wiele wysiłku, aby spróbować zrekompensować te 
negatywne czynniki. Trzeba jednak podkreślić, że lepszy niż 
w roku poprzednim jednostkowy wynik netto osiągnięty 
został nie w obszarze operacyjnym, lecz głównie dzięki 
dywidendzie otrzymanej ze spółki zależnej – 
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Omawiając wydarzenia 2014 roku, nie sposób nie wspom-
nieć o realizacji inwestycji budowy instalacji odsiarczania 
i odazotowania spalin. Te kluczowe przedsięwzięcia umo-
żliwią KOGENERACJI S.A. kontynuację działalności 
w latach przyszłych przy zachowaniu standardów emisyjnych 
i spowodują, że wrocławianie będą mogli odetchnąć 
czystszym powietrzem. Warto podkreślić, że powyższe 
inwestycje, a także inne prace na terenie Spółki, były 
realizowane przy zachowaniu najwyższych standardów 
bezpieczeństwa. Działania te zostały docenione przez 
Państwową Inspekcję Pracy, która przyznała 
KOGENERACJI S.A. wyróżnienie w konkursie „Buduj 
bezpiecznie” – za zaangażowanie i utrzymanie najwyższych 
standardów BHP. W 2014 r. Spółka kontynuowała realizację 
zmian organizacyjnych zmierzających do optymalizacji 
działalności biznesowej, a także mających na celu 
zwiększenie integracji z Grupą EDF w Polsce. 
Przykładami takich działań były: wydzielenie obszaru 
nawęglania do EDF Ekoserwis Sp. z o.o., a także projekt 
przekształceń w Dyrekcji Technicznej, związany 
z budowaniem nowych kompetencji załogi.

Podobnie jak w latach poprzednich, również i w 2014 roku 
Spółka realizowała działania w ramach społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Warto tu wspomnieć m.in. o sponsoro-
waniu Międzynarodowego Turnieju Tenisa na Wózkach 
„WROCŁAW CUP 2014”, udziale w akcji „Fabryka Świętego 
Mikołaja”, czy zaangażowaniu w projekt realizowany we 
współpracy z Urzędem Miasta „Wrocław dla wszystkich 
2014”. Efektem działań w oparciu o najwyższe standardy 
CSR jest obecność KOGENERACJI S.A. w gronie firm noto-
wanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 
które weszły po raz kolejny w skład portfela Respect Index.

DEAR SHAREHOLDERS

It’s a great pleasure to invite you, by this short introduction, 
to read the KOGENERACJA S.A. Annual Report for 2014.
We are presenting here the most important events which 
took place in the Company last year. The Report contains 
also the essential data divided into the several areas of 
activities. The year 2014 was not the easiest one for the 
Company due to unfavourable market conditions (more 
than 20% electricity prices drop comparing the previous 
year) as well as unfavourable weather conditions due to 
relatively warm winter. KOGENERACJA S.A. tried with 
effort to compensate these negative factors. The net unit 
result, better than last year, was however achieved not due 
to operational activities but mainly thanks to dividend paid 
by Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

When discussing  about the year 2014, firstly we should 
mention the construction of flue-gas desulfurization and 
reduction of nitric oxide emissions. These key investments 
will enable KOGENERACJA S.A. to progress the business 
activity in the future years in accordance with new emission 
requirements. They will also make the Wrocław citizens 
breathe with the fresher air. It must be underlined that the 
mentioned investments as well as other Company activities 
were being done in accordance with the highest safety 
standards. It was recognised by the National Labour 
Inspectorate which awarded KOGENERACJA S.A. in the 
competition “Build in the safe way” for its commitment and 
maintaining the highest health and safety at work 
standards. In 2014, the Company has continued its 
organizational changes in order to optimize the business 
activity and to increase its business relations with EDF Group 
in Poland. As examples we can mention the Coal Handling 
Department outsourced to EDF Ekoserwis Sp. z o.o. or the 
Technical Department transformations project aimed at 
building the staff competences.

As in the previous years also in 2014 the Company has 
continued the actions within the Corporate Social 
Responsibility area. The support of the Tennis Tournament 
on Wheelchairs WROCŁAW CUP 2014 as well as participation 
in “Santa Claus Factory” campaign or the involvement in the 
project “Wrocław for everybody 2014” executed  in 
cooperation with the Wrocław City Authorities should be 
mentioned as an example. KOGENERACJA actions, based 
on the highest CSR standards, were recognized by the 
Warsaw Stock Exchange and KOGENERACJA S.A. once 
again was rewarded in the Respect Index dedicated to listed 
companies.

Wrocław, 12 marca 2015 r. Wrocław, 12 March 2015
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Z wyrazami szacunku
Wojciech Heydel

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.

Yours faithfully
Wojciech Heydel

President of the Management Board 
of KOGENERACJA S.A.
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MAREK SALMONOWICZ
Członek Zarządu 
Management Board Member

KRZYSZTOF WRZESIŃSKI
Członek Zarządu 
Management Board MemberMACIEJ TOMASZEWSKI

Członek Zarządu 
Management Board Member

WOJCIECH HEYDEL
Prezes Zarządu
President of the 
Management Board 

Skład Zarządu od dnia 24 października 2013 roku, 
w związku z powołaniem przez Radę Nadzorczą 
Marka Salmonowicza na funkcję Członka Zarządu 
KOGENERACJI S.A., przedstawiał się następująco:

The Management Board of the 8th tenure, starting on 
24 October 2013, with appointment of Marek 
Salmonowicz as a member of the Management Board of 
KOGENERACJI S.A. by the Supervisory Board consisted 
of the following members:

Wojciech Heydel 

Marek Salmonowicz 

Roman Traczyk 

Krzysztof Wrzesiński 

Henryk Zajas 

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarząd

President of the 
Management Board 

Management Board Member

Management Board Member

Management Board Member

Management Board Member

W związku z upływem kadencji Zarządu z dniem 
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 
rok 2013, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 
14 maja 2014 r. ustaliła nową liczbę członków 
Zarządu oraz powołała ze skutkiem na dzień 
26 czerwca 2014 r. Zarząd Spółki w składzie:

As the tenure of the Management Board ended 
on the day of the AGM for 2013, the Supervisory 
Board, at its meeting on 14 May 2014, appointed 
members of the Management Board for a new 
tenure starting on 26 June 2014. The appointed 
individuals are:

Wojciech Heydel 

Marek Salmonowicz 

Maciej Tomaszewski 

Krzysztof Wrzesiński 

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

President of the 
Management Board

Management Board Member

Management Board Member

Management Board Member
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 
26 czerwca 2014 r. udzieliło absolutorium wszystkim 
członkom Rady Nadzorczej.

On 26 June 2014, the AGM granted discharge to all the 
Supervisory Board members for performance of their 
duties.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 26 czerwca 2014 r. 
przedstawia się następująco:

Since 26 June 2014, the membership of the Supervisory 
Board has been as follows:

Ryadh Boudjemadi 

Adriana Carrez

Thierry Doucerain

Członek Rady Nadzorczej

Z-ca Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej (od dnia 
13 listopada 2014 r.)

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej/

Supervisory Board Member

Vice-Chairman of the 
Supervisory Board (since 
13 November 2014) 

Chairman of the 
Supervisory Board

Raimondo Eggink

Mariusz Grodzki

Laurent Guillermin

Roman Nowak

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Supervisory Board Member

Supervisory Board Member

Supervisory Board Member

Secretary of the Supervisory 
Board

Rada 
Nadzorcza 

The Supervisory 
Board

Skład Rady Nadzorczej od chwili wyboru przez Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2013 r. 
przedstawiał się następująco:

Wojciech Asterski

Ryadh Boudjemadi 

Philippe Castanet
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Raimondo Eggink

Birgit Fratzke-Weiss 

Członek Rady Nadzorczej
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Z-ca Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej
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Vice-Chairman of the 
Supervisory Board

Supervisory Board Member

Supervisory Board Member

Mariusz Grodzki

Laurent Guillermin

Jerzy Michalik

Nicolas Mitjavile

Roman Nowak

Zbigniew Szymanek

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej
Supervisory Board Member

Supervisory Board Member

Supervisory Board Member

Supervisory Board Member

Secretary of the Supervisory 
Board

Supervisory Board Member

Philippe Castanet 

Birgit Fratzke-Weiss 

Nicolas Mitjavile 

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej/ 

Członek Rady Nadzorczej, 
Przewodnicząca Komitetu 
Wynagrodzeń

Członek Rady Nadzorczej

Chairman of the 
Supervisory Board 

Supervisory Board member, 
Chairman of the 
Remuneration Committee

Supervisory Board member

Since its appointment by the AGM on 13 June 2013, 
the composition of the Supervisory Board was as 
follows:

W związku ze zmianą Statutu Spółki (w tym par. 13 dot. 
składu Rady Nadzorczej), a także w związku ze 
złożonymi rezygnacjami Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2014 r. ustaliło nową 
liczbę członków Rady Nadzorczej w obecnej kadencji 
oraz powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. 
następujących członków: 

-Adriana Carrez, 
-Laurent Guillermin. 

On account of changes to the Company’s Articles of 
Association (including section 13 concerning membership 
of the Supervisory Board) and in relation to the 
resignations filed, on 26 June 2014 the AGM of the 
Company established a new number of the Supervisory 
Board members of the present tenure, and appointed 
the following individuals to the Supervisory Board:  

-Adriana Carrez, 
-Laurent Guillermin. 

W dniu 7 kwietnia 2014 r. wpłynęła rezygnacja członka 
Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komitetu Audytu 
Laurent Guillermin z pełnienia funkcji w Radzie Nadzor-
czej Emitenta, ze skutkiem na dzień 8 kwietnia 2014 r. 

W związku z powyższą rezygnacją Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 kwietnia 2014 r. 
powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.  
nowego Członka, Thierry Doucerain.

Ponadto w I półroczu 2014 r. wpłynęły również 
rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej 
Spółki następujących członków Rady Nadzorczej:

On 7 April 2014, Laurent Guillermin, Chairman of the 
Audit Committee, filed his resignation from the 
Supervisory Board effective from 8 April 2014.

On account of this resignation, on 9 April 2014, the 
EGM appointed to the Supervisory Board of 
KOGENERACJA S.A. a new member: Thierry 
Doucerain.

Furthermore, in the first half of 2014, the following 
persons resigned from the Company’s Supervisory 
Board:

1) w dniu 14 maja 2014 r. ze skutkiem na dzień 
15 maja 2014 r. 

on 14 May 2014, effective from 15 May 2014:

2) w dniu 19 maja 2014 r. ze skutkiem na dzień 
19 maja 2014 r.  

on 19 May 2014, effective from 19 May 2014: 

Wojciech Asterski

Jerzy Michalik

 Członek Rady Nadzorczej

 Członek Rady Nadzorczej

Supervisory Board member

Supervisory Board member

4) w dniu 6 czerwca 2014 r. ze skutkiem na dzień 
26 czerwca 2014 r. 

on 6 June 2014, effective from 26 June: 

3) w dniu 30 maja 2014 r. ze skutkiem na dzień 
31 maja 2014 r. /

on 30 May 2014, effective from 31 May 2014:

Zbigniew Szymanek Członek Rady Nadzorczej
Supervisory Board member

François Driesen Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 
Vice-Chairman of the 
Supervisory Board
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Kalendarium
wydarzeń
2014 

Calendar 
of events 
2014

Tydzień OSHA pod 
hasłem „Stres w pracy? 
Nie, dziękuję”

OSHA week under the 
slogan "Stress at work? 
No, thank you"

Porozumienie 
o współpracy pomiędzy 
Gminą Siechnice 
i KOGENERACJĄ S.A. 

Cooperation agreement 
signed between the 
Municipality of Siechnice 
and KOGENERACJA S.A. 

I miejsce w konkursie „Buduj 
Bezpiecznie” organizowa-
nym przez Państwową Ins-
pekcję Pracy za budowę 
instalacji mokrego odsiarcza-
nia spalin we Wrocławiu 

1st place in the "Build Sa-
fely" competition organised 
by the National Health 
Inspection for the construc-
tion of the wet flue gas 
desulphurisation installation 
in Wrocław 

10.03
Wizja Zrównoważonego 
Rozwoju dla Polskiego 
Biznesu 2050 – udział 
w Inauguracji III Etapu 

Vision of Sustainable 
Development of Polish 
Businesses until 
2050 – participation 
in inauguration 
of the 3rd Stage 

09.04 06.05
Program Pomocy 
Odbiorcom Wrażliwym 
Społecznie (Porozumie-
nie z Gminą Wrocław)

Agreement with the City 
of Wrocław – Assistance 
Programme for the 
Socially Sensitive Buyers

Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie – zmiana 
Statutu Spółki, Thierry 
Doucerain powołany do 
Rady Nadzorczej

Extraordinary General 
Meeting – changes in 
the Company's Statutes – 
Thierry Doucerain 
appointed as Supervisory 
Board member

14.0514.0507.05
Program Pomocy 
Odbiorcom Wrażliwym 
Społecznie (Porozumie-
nie z Gminą Siechnice)

Agreement with the 
Municipality of Siechnice 
– Assistance Programme 
for the Socially Sensitive 
Buyers

„Srebrny listek 
CSR” w ramach listy 
500 Polityki

CSR silver leaf award 
received in the Polityka 
500 list ranking

Posiedzenie Rady 
Nadzorczej: Powołanie 
Zarządu Spółki

Supervisory Board 
meeting: appointment 
of the Company's 
Management Board

30.0626.06

21.07 01.08 12-16.08

20.10 06.12 16.12

18.12 18.12
Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Annual General 
Meeting 

Sprzedaż 100% udziałów 
w spółce zależnej 
Renevis Sp. z o.o. do 
EDF Polska S.A.

Sale of 100% stake 
in Renevis Sp. z o.o. 
to EDF Polska S.A.

Zawarcie umowy 
pożyczki z EDF 
Investissements Groupe SA 
na finansowanie 
inwestycji DNOex 

Entering into a loan 
agreement with EDF 
Investissements Groupe SA 
to finance DNO ex

installation 

Nowa Polityka 
BHP Spółki

Introduction of a new 
Occupational Health 
and Safety Policy 
of the Company

Wrocław CUP – Między-
narodowy Turniej Tenisa na 
Wózkach pod patronatem 
KOGENERACJI S.A.

Wrocław CUP – Interna-
tional Wheelchair Tennis 
Tournament sponsored by 
KOGENERACJA S.A.

Złoty Sponsor „Fabryki 
Świętego Mikołaja”

Golden Sponsor of the 
"Santa Clause Factory" 

VIII edycja Respect 
Index – ogłoszenie 
wyników

8th edition of Respect 
Index – announcement 
of results
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Struktura 
własnościowa
akcjonariat 

Ownership 
structure
shareholders

8,99%

8,72%

6,04%

15,59% 17,74%

26,25%

16,67%

EDF Polska S.A.

OFE PZU „Złota Jesień”

EDF International S.A.

Aviva OFE

EDF Investment III B.V.

OFE ING 

Pozostałe / Others 

% ogólnej liczby głosów na WZ / % kapitału zakładowego
% of voting power/ % of share capital

Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku / As at 31 December 2014 

NOTOWANIA 
NA GIEŁDZIE

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 
2014 roku wynosił 74 500 tys. zł i dzielił się na 
14 900 tys. akcji zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 5 zł każda. 

Akcje KOGENERACJI S.A. notowane są na Rynku 
Głównym GPW od 26 maja 2000 r. Na pierwszej 
sesji w 2014 roku cena akcji KOGENERACJI S.A. 
na zamknięciu wynosiła 54,7 zł za akcję, 
przy wolumenie obrotów 706 szt. 

QUOTATION OF THE KOGENERACJA SHARES ON 
WARSAW STOCK EXCHANGE

The share capital of the Company as of December 31, 
2014 was PLN 74,500 thousand in 14,900 thousand 
ordinary bearer shares of the nominal value of PLN 
5.00 each.

The shares of KOGENERACJA S.A. have been quoted 
on the main market of the Warsaw Stock Exchange 
since 26 May 2000. At the first session in 2014, on 
closing, the share price was PLN 54.7 per share and 
the trading volume was 706 shares. 

Indeks WIG250
KOGENERACJA S.A. jest 
spółką indeksu WIG250 
(komunikat Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie z dnia 12 maja 
2011 roku). 

Indeks WIG250
KOGENERACJA S.A. is 
a member of WIG250 index 
(as provided in the 
announcement of the 
Management Board of the 
Warsaw Stock Exchange of 
12 May 2011). 

Najwyższa cena w analizowanym okresie 2014 roku, 
tj. 75,0 zł, została osiągnięta 30 kwietnia 2014 r., 
najniższa, tj. 52,14 zł, odnotowana została 14 stycznia 
2014 r. Rok 2014 został zakończony ceną 58,80 zł za 
akcję przy obrotach 4 362 szt.

The highest price in the analysed period of 2014, i.e. 
PLN 75 was achieved on 30 April 2014. The lowest 
price, i.e. PLN 52.14 was observed on 14 January 2014. 
2014 closed with PLN 58.80 per share and 4362 shares 
traded.
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2011 roku). 
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KOGENERACJA S.A. is 
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(as provided in the 
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Warsaw Stock Exchange of 
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2014 r. Rok 2014 został zakończony ceną 58,80 zł za 
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RESPECT 
INDEX

Po sesji w dniu 18 grudnia 2014 r. przeprowadzono 
rewizję listy uczestników Respect Index (VIII edycja). 
KOGENERACJA S.A. po raz piąty znalazła się 
w gronie najbardziej odpowiedzialnych firm na 
warszawskiej Giełdzie. 

Spółka weszła do prestiżowego indeksu w lutym 
2012 r. (IV edycja) i kolejne weryfikacje przechodzi 
pomyślnie utrzymując wysoki poziom jakości 
raportowania, relacji inwestorskich i ładu korpora-
cyjnego, także z uwzględnieniem czynników 
ekologicznych, społecznych i pracowniczych. 

DYWIDENDA

W latach 2013-2014 Spółka nie wypłaciła Akcjonariu-
szom dywidendy. Przeznaczenie całości zysku netto 
na zasilenie kapitału rezerwowego Spółki zostanie 
wykorzystane na finansowanie strategicznych 
inwestycji KOGENERACJI S.A., takich jak na przy-
kład: budowa instalacji odsiarczania i odazotowania 
w Elektrociepłowni Wrocław oraz budowa nowych 
urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica. 

Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania 
w Elektrociepłowni Wrocław jest niezbędna, aby 
elektrociepłownia ta mogła kontynuować produkcję 
po wejściu w życie od 1 stycznia 2016 roku nowych, 
bardziej surowych norm emisyjnych. Natomiast 
planowana budowa nowych urządzeń w Elektro-
ciepłowni Czechnica jest inwestycją rozwojową 
KOGENERACJI S.A., która określi przyszłość tego 
zakładu na wiele lat.

The desulphurisation and denitrification installations 
are needed for EC Wrocław to continue production 
after the more stringent emission standards are 
implemented on 1 January 2016. On the other hand, 
the construction of new equipment in EC Czechnica is 
a development project for KOGENERACJA S.A., 
which will define the plant’s future for many years.

DIVIDEND PAYMENT 

In 2013-2014, the Company has not paid dividend to 
Shareholders. Allocation of the entire net profit to 
reserves of the Company can be used to finance the 
strategic projects of KOGENERACJA S.A., such as: 
construction of the desulphurisation and 
denitrification installations in EC Wrocław and 
construction of new equipment in EC Czechnica. 

RESPECT 
INDEX

After the session on 18 December 2014, the list of 
participants of the Respect Index (8th edition) was 
revised. For the fifth time, KOGENERACJA S.A. 
found itself among the most responsible companies 
listed on the Warsaw Stock Exchange. 

The Company jointed the prestigious index in 
February 2012 (4th edition) and successfully goes 
through subsequent verifications, maintaining 
a higher level of reporting quality, investor relations, 
corporate governance, also taking into account 
ecological, social and employment-related factors. 

INDEKS SEKTOROWY 
WIG-ENERGIA

W dniu 4 stycznia 2010 r. Giełda Papierów Wartościo-
wych w Warszawie rozpoczęła obliczanie i publikację 
dziesiątego subindeksu sektorowego WIG-energia. 
W skład indeksu weszły wszystkie spółki branży 
energetycznej w ramach indeksu WIG, tj. Polska 
Grupa Energetyczna (waga 66 proc.), CEZ (waga 22 
proc.), Polish Energy Partners (waga 6 proc.) oraz 
KOGENERACJA S.A. (waga również 6 proc.). 

Obecnie indeks tworzą: AB INTER RAO Lietuva, CEZ, 
Enea, Energa, KOGENERACJA S.A., POLENERGIA, 
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, PGE, 
Tauron Polska Energia.

WIG-ENERGY 
SECTOR INDEX

On 4 January 2010, the Warsaw Stock Exchange 
began calculation and publication of a tenth sector 
sub-index WIG-energy. The index encompasses all 
companies from the energy sector, members of the 
WIG index, namely: Polska Grupa Energetyczna 
(weight of 66%), CEZ (weight of 22%), Polish Energy 
Partners (weight of 6%) and KOGENERACJA S.A.  
(weight of 6%). 

Now the index is made up of the following 
companies: AB INTER RAO Lietuva, CEZ, Enea, Energa, 
KOGENERACJA S.A., POLENERGIA, Zespół 
Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, PGE, Tauron 
Polska Energia.
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after the more stringent emission standards are 
implemented on 1 January 2016. On the other hand, 
the construction of new equipment in EC Czechnica is 
a development project for KOGENERACJA S.A., 
which will define the plant’s future for many years.

DIVIDEND PAYMENT 

In 2013-2014, the Company has not paid dividend to 
Shareholders. Allocation of the entire net profit to 
reserves of the Company can be used to finance the 
strategic projects of KOGENERACJA S.A., such as: 
construction of the desulphurisation and 
denitrification installations in EC Wrocław and 
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After the session on 18 December 2014, the list of 
participants of the Respect Index (8th edition) was 
revised. For the fifth time, KOGENERACJA S.A. 
found itself among the most responsible companies 
listed on the Warsaw Stock Exchange. 

The Company jointed the prestigious index in 
February 2012 (4th edition) and successfully goes 
through subsequent verifications, maintaining 
a higher level of reporting quality, investor relations, 
corporate governance, also taking into account 
ecological, social and employment-related factors. 

INDEKS SEKTOROWY 
WIG-ENERGIA

W dniu 4 stycznia 2010 r. Giełda Papierów Wartościo-
wych w Warszawie rozpoczęła obliczanie i publikację 
dziesiątego subindeksu sektorowego WIG-energia. 
W skład indeksu weszły wszystkie spółki branży 
energetycznej w ramach indeksu WIG, tj. Polska 
Grupa Energetyczna (waga 66 proc.), CEZ (waga 22 
proc.), Polish Energy Partners (waga 6 proc.) oraz 
KOGENERACJA S.A. (waga również 6 proc.). 

Obecnie indeks tworzą: AB INTER RAO Lietuva, CEZ, 
Enea, Energa, KOGENERACJA S.A., POLENERGIA, 
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, PGE, 
Tauron Polska Energia.

WIG-ENERGY 
SECTOR INDEX

On 4 January 2010, the Warsaw Stock Exchange 
began calculation and publication of a tenth sector 
sub-index WIG-energy. The index encompasses all 
companies from the energy sector, members of the 
WIG index, namely: Polska Grupa Energetyczna 
(weight of 66%), CEZ (weight of 22%), Polish Energy 
Partners (weight of 6%) and KOGENERACJA S.A.  
(weight of 6%). 

Now the index is made up of the following 
companies: AB INTER RAO Lietuva, CEZ, Enea, Energa, 
KOGENERACJA S.A., POLENERGIA, Zespół 
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Grupa 
Kapitałowa 
KOGENERACJA S.A. 

Capital 
Group
KOGENERACJA S.A. 

KOGENERACJA S.A. przewodzi Grupie Kapitałowej, 
w której skład wchodzą następujące podmioty: 
KOGENERACJA S.A. Group is composed 
of the following entities:

*) W dniu 2 stycznia 2014  r. Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował połączenie EDF Wybrzeże S.A. i EDF Energia Sp. z o.o. z EDF Polska S.A. 
W związku z powyższym transakcje z EDF Energia Sp. z o.o. w okresie porównawczym zostały wykazane łącznie z transakcjami EDF Polska S.A. 
W dniu 8 maja 2013 r. po połączeniu spółek: EDF Polska Centrala Sp. z o.o., EDF Polska CUW Sp. z o.o. i EDF Kraków S.A. nastąpiła zmiana 
firmy na EDF Polska S.A. Spółki EDF Polska S.A. i EDF Paliwa Sp. z o.o. są wykazywane jako jednostki powiązane, gdyż KOGENERACJA S.A. 
realizuje istotne transakcje z tymi podmiotami.

*) On 2 January 2014, the District Court in Warsaw registered the merger of EDF Wybrzeże S.A. and EDF Energia Sp. z o.o. with EDF Polska S.A.
For this reason, the transactions with EDF Energia Sp. z o.o. made in the comparable period were presented jointly with the transactions 
with EDF Polska S.A. On 8 May 2013, after the merger of: EDF Polska Centrala Sp. z o.o., EDF Polska CUW Sp. z o.o. and EDF Kraków S.A., the 
entity was renamed as EDF Polska S.A. EDF Polska S.A. and EDF Paliwa Sp. z o.o. are reported as connected companies despite the lack of 
capital ties as KOGENERACJA S.A. carries out significant transactions with these entities.

EC „Zielona Góra” S.A.

Rozpoczęcie 
działalności: 
1974 rok

EC „Zielona Góra” S.A. jest przedsiębiorstwem 
prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania 
i dystrybucji ciepła. Do końca lipca 2004 r. produkcja 
ciepła i energii elektrycznej prowadzona była 
w procesie skojarzonego wytwarzania przy wykorzy-
staniu węgla jako paliwa produkcyjnego. Od sierpnia 
2004 r., po uruchomieniu bloku gazowo-parowego 
(BGP) o mocy 190 MW i 95 MWt, nastąpiło odwró-
cenie proporcji produkcji energii elektrycznej i ciepła 
i obecnie produkowana jest głównie energia elek-
tryczna w BGP w procesie częściowego skojarzenia, 
z paliwa gazowego (gaz z lokalnych źródeł).

Spółka stanowi podstawowe źródło dostaw ciepła 
i ogrzewanej wody użytkowej dla miasta Zielona 
Góra, a od 1 kwietnia 2009 r. jest również 
dystrybutorem ciepła.

EC "Zielona Góra" S.A.

The activities 
started 
in 1974

EC "Zielona Góra" S.A. produces electricity, and 
produces and distributes heat. Until the end of July 
2004, electricity and heat were co-generated using 
coal as production fuel. When in August 2004 the CC 
Gas Unit was commissioned, with the capacity of 190 
MW and 95 MWt, the proportions of electricity and 
heat reversed and currently predominantly electricity 
is produced in the CC Gas Unit in the process of 
partial co-generation using gas fuel (natural gas from 
local sources). 

The company is the key source of heat and domestic 
hot water supplies for the city of Zielona Góra, and 
since 1 April 2009 it has also been a heat distributor.

Stan na 31 grudnia 2014 roku / As at 31 December 2014

Jednostki zależne 
Subsidiaries – consolidated

Jednostki powiązane-niepodlegające konsolidacji  
Other related entities - not consolidated

EDF Paliwa Sp. z o.o.

EDF Polska S.A.*

EC „Zielona Góra” S.A.98,40%

KOGENERACJA S.A.
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Grupa 
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KOGENERACJA S.A. 

Capital 
Group
KOGENERACJA S.A. 

KOGENERACJA S.A. przewodzi Grupie Kapitałowej, 
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Renevis Sp. z o.o.
(obecnie EDF Ekoserwis Sp. z o.o)

Rozpoczęcie 
działalności: 
1995 rok
(jednostka zależna 
do dnia 30 czerwca 2014 r.) 

•

•

•

•

•

•

Spółka została powołana w 1995 roku w celu 
gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów 
spalania pochodzących z KOGENERACJI S.A. 
Przedmiotem działalności gospodarczej 
Renevis Sp. z o. o. jest przede wszystkim:

sprzedaż ubocznych produktów spalania węgla 
kamiennego (UPS) spełniających odpowiednie 
normy do budownictwa, drogownictwa i ceramiki 
na rynku krajowym oraz za granicą, 

zarządzanie obszarem odpopielania i odżużlania 
KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu, składowiskiem 
odpadów w Kamieniu (gmina Długołęka), 
Zakładem Utylizacji i Recyklingu Odpadów 
Komunalnych w Sulęcinie (gmina Święta 
Katarzyna), 

usługi transportowe w ramach przewozu 
oferowanych produktów i zagospodarowywanych 
odpadów, jak również zewnętrzne usługi 
transportowe,

dostawy biomasy do jednostek energetycznych 
w ramach produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
(OZE), 

sprzedaż stabilizacji i podbudów drogowych, 

świadczenie usług eksperckich z zakresu gospodarki 
odpadami oraz ochrony środowiska. 

W dniu 30 czerwca 2014 r. została zawarta umowa 
sprzedaży udziałów Renevis Inżynieria Środowiska 
Sp. z o.o., na mocy której KOGENERACJA S.A. zbyła 
na rzecz EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 
58 200 szt., tj. 100% udziałów spółki zależnej 
Renevis Sp. z o.o. 

Renevis Sp. z o.o. 
(now EDF Ekoserwis Sp. z o.o.)

•

•

•

•

•

•

The activities 
started 
in 1995
(subsidiary until 
30 June 2014)

The company was established in 1995 for the 
economic use of the combustion waste from 
KOGENERACJA S.A. The core business of 
Renevis Sp. z o. o. is:

sale of coal combustion waste (UPS) complying with 
the relevant standards for the construction, road 
building and ceramics sector in Poland and abroad 

managing the area of ash and slag removal for 
KOGENRACJA S.A. in Wrocław, waste landfill in 
Kamień (gmina of Długołęka); Municipal Waste 
Processing and Recycling Plant in Sulęcin (gmina of 
Święta Katarzyna) 

transport services, including transport of products 
and waste, also for third parties

supply of biomass for power companies as part of 
production of energy from renewable sources

sale of road bases and stabilisers 

provision of professional services in waste 
management and environmental protection.

On 30 June 2014, an agreement was signed for the
sale of shares in Renevis Inżynieria Środowiska 
Sp. z o.o., whereby KOGENERACJA S.A. sold to EDF
Polska S.A. of Warsaw 58,200 shares, i.e. 100% stake
in the Group’s subsidiary Renevis Sp. z o.o. 

KOGENERACJA S.A.

Produkcja i sprzedaż

Lokalizacja Spółki

• 

• 

• 

• 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem energe-
tycznym prowadzącym działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 
oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Wytwarzanie 
ciepła oraz energii elektrycznej w procesie skojarzo-
nym zapewnia uzyskiwanie średniorocznie wysokiej 
sprawności wytwarzania, co oznacza najbardziej 
efektywne wykorzystanie energii chemicznej paliw 
pierwotnych wśród przedsiębiorstw energetyki 
zawodowej.

Efektywność energetyczna skojarzonego wytwarza-
nia 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.

W skład Spółki wchodzą cztery zakłady produkcyjne:
Elektrociepłownia Wrocław, zlokalizowana 
we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24;
Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana 
w miejscowości Siechnice k. Wrocławia;
Elektrociepłownia Zawidawie (elektrociepłownia 
od 28.06.2014 r.) zlokalizowana we wschodniej 
części miasta Wrocław, w dzielnicy Psie Pole,
Zakład trigeneracyjny, zlokalizowany we 
Wrocławiu, w dzielnicy Muchobór.

Łączna moc elektryczna zakładów wynosi 368,5 MW, 
a łączna moc cieplna to 1 083,5 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 
krajowego systemu elektroenergetycznego.

KOGENERACJA S.A.

• 

• 

• 

• 

Production and sales

Localisation of the Company

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. is an enterprise operating in 
the power sector; it produces heat and electricity and 
provides heat transmission and distribution services. 
Co-generation of heat and electricity ensures that the 
average yearly production capacity is high and the 
chemical energy of the primary fuels is the most 
effective in the sector.

The efficiency of co-generated heat and electricity 
results in economies of the primary energy of fuel. 

As compared to the separate generation of electricity 
in a condensation power plant and generation of 
heat in a heating plant – it is higher by 10%. Meeting 
the power efficiency requirement is specified in the 
Cogeneration Directive of the European Union, which 
provides for the preferential treatment of the 
manufacturing equipment as particularly ecological.

The Company comprises four production plants: 
Wrocław Heat and Power Plant, located in 
Wrocław at 24 Łowiecka Street;
Czechnica Heat and Power Plant located in 
Siechnice near Wrocław;
Zawidawie Heat and Power Plant (Heat and Power 
Plant since 28.06.2014) located in the southern 
part of Wrocław, Psie Pole district;
Tri-generation Plant located in Wrocław, 
Muchobór district.

The plants have a total electric power of 368.5 MW 
and heat power of 1,083.5.

Both power plants are central heat sources for the 
city of Wrocław satisfying the demands for heat, hot 
water and technological heat as well as electricity 
sources within the domestic power system.
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Renevis Sp. z o.o.
(obecnie EDF Ekoserwis Sp. z o.o)

Rozpoczęcie 
działalności: 
1995 rok
(jednostka zależna 
do dnia 30 czerwca 2014 r.) 

•

•

•

•

•

•

Spółka została powołana w 1995 roku w celu 
gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów 
spalania pochodzących z KOGENERACJI S.A. 
Przedmiotem działalności gospodarczej 
Renevis Sp. z o. o. jest przede wszystkim:

sprzedaż ubocznych produktów spalania węgla 
kamiennego (UPS) spełniających odpowiednie 
normy do budownictwa, drogownictwa i ceramiki 
na rynku krajowym oraz za granicą, 

zarządzanie obszarem odpopielania i odżużlania 
KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu, składowiskiem 
odpadów w Kamieniu (gmina Długołęka), 
Zakładem Utylizacji i Recyklingu Odpadów 
Komunalnych w Sulęcinie (gmina Święta 
Katarzyna), 

usługi transportowe w ramach przewozu 
oferowanych produktów i zagospodarowywanych 
odpadów, jak również zewnętrzne usługi 
transportowe,

dostawy biomasy do jednostek energetycznych 
w ramach produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
(OZE), 

sprzedaż stabilizacji i podbudów drogowych, 

świadczenie usług eksperckich z zakresu gospodarki 
odpadami oraz ochrony środowiska. 

W dniu 30 czerwca 2014 r. została zawarta umowa 
sprzedaży udziałów Renevis Inżynieria Środowiska 
Sp. z o.o., na mocy której KOGENERACJA S.A. zbyła 
na rzecz EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 
58 200 szt., tj. 100% udziałów spółki zależnej 
Renevis Sp. z o.o. 

Renevis Sp. z o.o. 
(now EDF Ekoserwis Sp. z o.o.)

•

•

•

•

•

•

The activities 
started 
in 1995
(subsidiary until 
30 June 2014)

The company was established in 1995 for the 
economic use of the combustion waste from 
KOGENERACJA S.A. The core business of 
Renevis Sp. z o. o. is:

sale of coal combustion waste (UPS) complying with 
the relevant standards for the construction, road 
building and ceramics sector in Poland and abroad 

managing the area of ash and slag removal for 
KOGENRACJA S.A. in Wrocław, waste landfill in 
Kamień (gmina of Długołęka); Municipal Waste 
Processing and Recycling Plant in Sulęcin (gmina of 
Święta Katarzyna) 

transport services, including transport of products 
and waste, also for third parties

supply of biomass for power companies as part of 
production of energy from renewable sources

sale of road bases and stabilisers 

provision of professional services in waste 
management and environmental protection.

On 30 June 2014, an agreement was signed for the
sale of shares in Renevis Inżynieria Środowiska 
Sp. z o.o., whereby KOGENERACJA S.A. sold to EDF
Polska S.A. of Warsaw 58,200 shares, i.e. 100% stake
in the Group’s subsidiary Renevis Sp. z o.o. 

KOGENERACJA S.A.

Produkcja i sprzedaż

Lokalizacja Spółki

• 

• 

• 

• 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem energe-
tycznym prowadzącym działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 
oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Wytwarzanie 
ciepła oraz energii elektrycznej w procesie skojarzo-
nym zapewnia uzyskiwanie średniorocznie wysokiej 
sprawności wytwarzania, co oznacza najbardziej 
efektywne wykorzystanie energii chemicznej paliw 
pierwotnych wśród przedsiębiorstw energetyki 
zawodowej.

Efektywność energetyczna skojarzonego wytwarza-
nia 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.

W skład Spółki wchodzą cztery zakłady produkcyjne:
Elektrociepłownia Wrocław, zlokalizowana 
we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24;
Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana 
w miejscowości Siechnice k. Wrocławia;
Elektrociepłownia Zawidawie (elektrociepłownia 
od 28.06.2014 r.) zlokalizowana we wschodniej 
części miasta Wrocław, w dzielnicy Psie Pole,
Zakład trigeneracyjny, zlokalizowany we 
Wrocławiu, w dzielnicy Muchobór.

Łączna moc elektryczna zakładów wynosi 368,5 MW, 
a łączna moc cieplna to 1 083,5 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 
krajowego systemu elektroenergetycznego.

KOGENERACJA S.A.

• 

• 

• 

• 

Production and sales

Localisation of the Company

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. is an enterprise operating in 
the power sector; it produces heat and electricity and 
provides heat transmission and distribution services. 
Co-generation of heat and electricity ensures that the 
average yearly production capacity is high and the 
chemical energy of the primary fuels is the most 
effective in the sector.

The efficiency of co-generated heat and electricity 
results in economies of the primary energy of fuel. 

As compared to the separate generation of electricity 
in a condensation power plant and generation of 
heat in a heating plant – it is higher by 10%. Meeting 
the power efficiency requirement is specified in the 
Cogeneration Directive of the European Union, which 
provides for the preferential treatment of the 
manufacturing equipment as particularly ecological.

The Company comprises four production plants: 
Wrocław Heat and Power Plant, located in 
Wrocław at 24 Łowiecka Street;
Czechnica Heat and Power Plant located in 
Siechnice near Wrocław;
Zawidawie Heat and Power Plant (Heat and Power 
Plant since 28.06.2014) located in the southern 
part of Wrocław, Psie Pole district;
Tri-generation Plant located in Wrocław, 
Muchobór district.

The plants have a total electric power of 368.5 MW 
and heat power of 1,083.5.

Both power plants are central heat sources for the 
city of Wrocław satisfying the demands for heat, hot 
water and technological heat as well as electricity 
sources within the domestic power system.
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Podstawy 
prawne 
działalności 

Legal 
basis

KOGENERACJA S.A. spełnia wymogi prawa określo-
ne w art. 32 i art. 47 Prawa Energetycznego, posiada 
stosowne koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki (URE) na prowadzoną działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, a w rozliczeniach 
z odbiorcami energii stosuje ceny, których wysokość 
ustalona została w taryfach. 

Kolejna Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez 
Prezesa URE w dniu 5 września 2014 r. (decyzja 
nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ, natomiast 
dla taryfy na energię elektryczną Spółka uzyskała 
zwolnienie z obowiązku przedkładania tej taryfy do 
zatwierdzenia (decyzja OWR-4211-5(4)/2005/1276/SS 
Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2005 r.).

Ponadto, uzyskano decyzję o zmianie taryfy 
dystrybucyjnej dla energii elektrycznej (nr decyzji 
OWR-4211-15/2014/1276/III-B/RP z dnia 1 grudnia 
2014 r.).

KOGENERACJA S.A. complies with the requirements 
of Article 32 and Article 47 of the Energy Law. The 
Company has the required licences issued by the 
President of the Energy Regulatory Authority for 
production of electricity and heat as well as for 
transmission and distribution of heat. In its 
settlements with energy buyers, the Company uses 
the prices set in the tariffs. 

Another heat tariff was approved by the President of 
Energy Regulatory Office on 5 September 2014 
(decision no. OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ).As 
regards the electricity tariff, the Company was ex-
empted from the requirement to obtain regulatory 
approval (decision no. OWR-4211-5(4)/2005/1276/SS of 
the President of the Energy Regulatory Office of 23 
June 2005).

Furthermore, the Company received a decision on the 
change of electricity distribution tariff (reference no. 
OWR-4211-15/2014/1276/III-B/RP of 1 December 2014).

Podstawowe rynki zbytu w 2014 roku tworzyli:

 odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego 
Wrocławia i Siechnic, którym ciepło dostarczane jest 
poprzez sieci ciepłownicze:

-sieć lokalnego dystrybutora ciepła, tj. Fortum 
Powerand Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we 
Wrocławiu – 93,4% sprzedaży ciepła,

-sieć ciepłowniczą w Siechnicach (Gmina 
Św. Katarzyna) – 6,2% sprzedaży ciepła,

-sieć ciepłownicza z EC Zawidawie – 0,3% sprzedaży 
ciepła,

-sieć ciepłownicza z EC Muchobór – 0,1% sprzedaży 
ciepła.

 odbiorcy energii elektrycznej wyprodukowanej 
w skojarzeniu z ciepłem:

-EDF Polska S.A. (do dnia 2 stycznia 2014 r. 
EDF Energia Sp. z o.o.) – 99,5% sprzedaży energii,

-OSD ESV – 0,3% sprzedaży energii,
-sprzedaż do klientów „końcowych” – 
0,2% sprzedaży energii,

•

•

The key distribution markets in 2014 were:

 the buyers using the heating system of Wrocław 
and Siechnice, to whom heat is supplied through: 

-the local heat distributor, i.e. Fortum Power
and Heat Polska Sp. z o.o. Wrocław Branch – 93.4% 
of heat sales

-heating network in Siechnice (the Gmina of Św. 
Katarzyna) – 6.2% of heat sales

-heating network from EC Zawidawie – 0.3% of heat 
sales

- heating network from EC Muchobór – 0.1% of heat 
sales.

 buyers of electricity co-generated with heat:

-EDF Polska S.A. (until 2 January 2014 
EDF Energia Sp. z o.o.) – 99.5% of energy sold

-OSD ESV – 0.3% of energy sold
-Final client – 0.2% of energy sold.

•

•

KOGENERACJA S.A. świadczy także na rzecz 
PSE – Operator S.A. usługę dyspozycyjności jednostek 
wytwórczych (usługi systemowe). W 2014 roku Spółka 
uzyskała przychody z powyższego tytułu w okresie 
od kwietnia do grudnia na łączną kwotę 9 524 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 umowę 
z EDF Polska S.A. Fizycznie energia elektryczna 
wprowadzana jest do sieci rozdzielczej 
TAURON Dystrybucja S.A.

KOGENERACJA S.A. also provides plant availability 
service to PSE – Operator S.A. (system services). In 
2014 (from April to December), the Company 
achieved an income of PLN 9,524 thousand from the 
sale of availability of generation units.

On the heat market, the Company's business is 
dependent primarily on Fortum Power and Heat 
Polska Sp. z o.o., which is the operator of the heat 
distribution network. 

On the electricity market, energy is sold to customers 
under the agreement with EDF Polska S.A. Physically, 
electricity is introduced to the grid owned by 
TAURON Dystrybucja S.A. 
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do systemu ciepłowniczego
Buyers using 
the heat system
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Podstawy 
prawne 
działalności 

Legal 
basis

KOGENERACJA S.A. spełnia wymogi prawa określo-
ne w art. 32 i art. 47 Prawa Energetycznego, posiada 
stosowne koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki (URE) na prowadzoną działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, a w rozliczeniach 
z odbiorcami energii stosuje ceny, których wysokość 
ustalona została w taryfach. 

Kolejna Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez 
Prezesa URE w dniu 5 września 2014 r. (decyzja 
nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ, natomiast 
dla taryfy na energię elektryczną Spółka uzyskała 
zwolnienie z obowiązku przedkładania tej taryfy do 
zatwierdzenia (decyzja OWR-4211-5(4)/2005/1276/SS 
Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2005 r.).

Ponadto, uzyskano decyzję o zmianie taryfy 
dystrybucyjnej dla energii elektrycznej (nr decyzji 
OWR-4211-15/2014/1276/III-B/RP z dnia 1 grudnia 
2014 r.).

KOGENERACJA S.A. complies with the requirements 
of Article 32 and Article 47 of the Energy Law. The 
Company has the required licences issued by the 
President of the Energy Regulatory Authority for 
production of electricity and heat as well as for 
transmission and distribution of heat. In its 
settlements with energy buyers, the Company uses 
the prices set in the tariffs. 

Another heat tariff was approved by the President of 
Energy Regulatory Office on 5 September 2014 
(decision no. OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ).As 
regards the electricity tariff, the Company was ex-
empted from the requirement to obtain regulatory 
approval (decision no. OWR-4211-5(4)/2005/1276/SS of 
the President of the Energy Regulatory Office of 23 
June 2005).

Furthermore, the Company received a decision on the 
change of electricity distribution tariff (reference no. 
OWR-4211-15/2014/1276/III-B/RP of 1 December 2014).

Podstawowe rynki zbytu w 2014 roku tworzyli:

 odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego 
Wrocławia i Siechnic, którym ciepło dostarczane jest 
poprzez sieci ciepłownicze:

-sieć lokalnego dystrybutora ciepła, tj. Fortum 
Powerand Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we 
Wrocławiu – 93,4% sprzedaży ciepła,

-sieć ciepłowniczą w Siechnicach (Gmina 
Św. Katarzyna) – 6,2% sprzedaży ciepła,

-sieć ciepłownicza z EC Zawidawie – 0,3% sprzedaży 
ciepła,

-sieć ciepłownicza z EC Muchobór – 0,1% sprzedaży 
ciepła.

 odbiorcy energii elektrycznej wyprodukowanej 
w skojarzeniu z ciepłem:

-EDF Polska S.A. (do dnia 2 stycznia 2014 r. 
EDF Energia Sp. z o.o.) – 99,5% sprzedaży energii,

-OSD ESV – 0,3% sprzedaży energii,
-sprzedaż do klientów „końcowych” – 
0,2% sprzedaży energii,

•

•

The key distribution markets in 2014 were:

 the buyers using the heating system of Wrocław 
and Siechnice, to whom heat is supplied through: 

-the local heat distributor, i.e. Fortum Power
and Heat Polska Sp. z o.o. Wrocław Branch – 93.4% 
of heat sales

-heating network in Siechnice (the Gmina of Św. 
Katarzyna) – 6.2% of heat sales

-heating network from EC Zawidawie – 0.3% of heat 
sales

- heating network from EC Muchobór – 0.1% of heat 
sales.

 buyers of electricity co-generated with heat:

-EDF Polska S.A. (until 2 January 2014 
EDF Energia Sp. z o.o.) – 99.5% of energy sold

-OSD ESV – 0.3% of energy sold
-Final client – 0.2% of energy sold.

•

•

KOGENERACJA S.A. świadczy także na rzecz 
PSE – Operator S.A. usługę dyspozycyjności jednostek 
wytwórczych (usługi systemowe). W 2014 roku Spółka 
uzyskała przychody z powyższego tytułu w okresie 
od kwietnia do grudnia na łączną kwotę 9 524 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 umowę 
z EDF Polska S.A. Fizycznie energia elektryczna 
wprowadzana jest do sieci rozdzielczej 
TAURON Dystrybucja S.A.

KOGENERACJA S.A. also provides plant availability 
service to PSE – Operator S.A. (system services). In 
2014 (from April to December), the Company 
achieved an income of PLN 9,524 thousand from the 
sale of availability of generation units.

On the heat market, the Company's business is 
dependent primarily on Fortum Power and Heat 
Polska Sp. z o.o., which is the operator of the heat 
distribution network. 

On the electricity market, energy is sold to customers 
under the agreement with EDF Polska S.A. Physically, 
electricity is introduced to the grid owned by 
TAURON Dystrybucja S.A. 

6,2%

0,3%
0,1%

Odbiorcy podłączeni 
do systemu ciepłowniczego
Buyers using 
the heat system

93,4%
Fortum Power
and  Heat Polska
Sp. z o.o.
o/Wrocław

99,5%
EDF
Polska S.A.

Sieć
ciepłownicza
w Siechnicach
Heat network 
in Siechnice

Sieć
ciepłownicza
z EC Zawidawie
Heat network 
in EC Zawidawie

Sieć
ciepłownicza
z EC Muchobór
Heat network 
in EC Muchobór

0,3%
OSD
ESV

0,2%
Klient
„końcowy”
Final client

Odbiorcy 
energii elektrycznej
Buyers 
of electricity

RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT20 19 

Rynek 
 

Distribution markets



Podstawowe 
produkty 

Key 
products

Nowi 
odbiorcy 

New 
buyers

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: 2014 i 2013 
prezentuje poniższe zestawienie.

The Company’s key products are: heat and electricity 
as well as energy origin certificates: green and red 
certificates.

The value of heat and electricity sales from 
production units in 2014 and 2013 is presented in the 
table below.

Ciepło 
Sales of heat TJ

                             

Energia elektryczna 
Sales of electricity MWh

                      

Sprzedaż globalna w jednostkach  
Total sales of products in units TJ

                         

J.m.

9 217
 

1 059 571

 

13 031

 

od 1 stycznia
do 31 grudnia

2013 r.
from 1 January
to 31 December

2013

(980)

(71 495)

(1 237)

Zmiana 
(ilość)

Change 
(number)

 

                             

                         

                         

8 237
 

988 076

 

11 794

 

od 1 stycznia
do 31 grudnia

2014 r.
from 1 January
to 31 December

2014

Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży 
produktów w roku 2014 oraz w roku 2013 
kształtowały się zgodnie z poniższą tabelą.

The value and structure of product sales in 2014 and 
2013 were as presented in the table below.

Zmiana 
(wartość)
Change
(value)

Struktura 
(%)

Structure
(%)

Wartość 
(tys. zł)
Value

(in PLN thousand)

Struktura 
(%)

Structure
(%)

Wartość 
(tys. zł)
Value

(in PLN thousand)

Ciepło / Sales of heat

Energia elektryczna 
Sales of electricity

Usługi systemowe-energia 
elektryczna / Ancillary services

Certyfikaty / Certificates 

Sprzedaż uprawnień CO 2
CO allowances sales2

Pozostałe / Other revenues

Przychody ze sprzedaży 
produktów / Revenues from 
the sale of finished goods

                

                

507 618

311 245

155 229

9 524

22 929

1 630

7 061

61

31

2 

5 

0 

1 

100

315 810

215 298

8 255

3 774

- 

6 962

550 099

57

39

2 

1 

- 

1 

100

                    

                  

                    

                         

(4 565)

(60 069)

1 269 

19 155

1 630 

99 

(42 481)

31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 

KOGENERACJA S.A. realizuje inwestycje zewnętrzne 
w zakresie nowych przyłączeń do sieci ciepłowniczej 
we Wrocławiu, które mają doprowadzić do powięk-
szenia rynku ciepła i wynikają z celów strategicznych 
Spółki.

W roku 2014 przyłączono do sieci ciepłowniczej 
Fortum i własnej odbiorców o łącznej mocy 
10,55 MWt, odpowiednio na terenie Wrocławia 
15 węzłów o mocy 6,86 MWt, poprzez budowę 
własnych węzłów u odbiorców ze środków własnych 
Spółki i węzłów sfinansowanych przez odbiorców 
(Zawidawie).

Jednocześnie w Siechnicach i Świętej Katarzynie 
wybudowano i przyłączono do własnej sieci 
ciepłowniczej 16 węzłów własnych i 22 węzły obce 
o łącznej mocy 3,69 MWt. W 2014 r. kontynuowano 
realizację budowy nowej sieci ciepłowniczej na 
terenie Świętej Katarzyny. Działania związane 
z nowymi przyłączeniami będą kontynuowane 
i rozwijane.

KOGENERACJA S.A. delivers external investments 
with regard to new connections to the Wrocław heat 
network, which are aimed to increase the heat 
market, and results from the Company's strategic 
goals. 

In 2014, new connections to the heating network of 
Fortum and own network were 10.55 MWt in total, 
with 15 heat stations in Wrocław (6.86 MWt), 
through construction of own heat stations for heat 
buyers funded from the Company’s own funds and 
heat stations financed by buyers themselves 
(Zawidawie). 

At the same time, in Siechnice and Święta Katarzyna, 
16 own and 22 third party heat stations were built 
and connected to the Company’s own heating 
network, with a total capacity of 3.69 MWt. In 2014, 
construction of a new heating network in Święta 
Katrzyna was continued. New connections will be 
continued.

INWESTYCJE I REMONTY

Nadrzędnym celem inwestowania w ramach Spółki 
jest dbanie o wzrost jej wartości rynkowej. Inwestycje 
rzeczowe ukierunkowane są na rozwój z uwzględ-
nieniem działań proekologicznych oraz na moderni-
zację i odtworzenie środków trwałych. Celem inwe-
stycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, a więc 
inwestycji w majątek produkcyjny Spółki, jest dopro-
wadzenie do wzrostu sprawności, dyspozycyjności 
i obniżenia awaryjności układów produkcyjnych oraz 
poprawy bezpieczeństwa pracy.

Przedsięwzięcia w ramach tego obszaru mają na celu 
sukcesywne odtwarzanie zdekapitalizowanych 
składników majątku produkcyjnego, połączone 
z ich modernizacją.

INVESTMENTS AND MODERNISATIONS

The key objective of the Company.s investments is to 
increase its market value.Tangible investments are 
focused on development, including environ-mental 
protection, modernisation and replacement of fixed 
assets. The purpose of modernisation and 
replacement investments (i.e. investments into the 
Company.s production assets) is to increase 
productivity and availability of equipment and reduce 
its failure rate as well as to improve work safety 
standards. 

These investments are aimed at phased replacement 
of decapitalised production assets as well as their 
modernisation.
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W roku sprawozdawczym 2014 znacząca część 
ogólnych nakładów skierowana była na:

dostosowanie kotłów w EC Wrocław do nowych 
standardów emisyjnych w zakresie SO 2
(113 112 tys. zł) wykonawcy robót - konsorcjum 
RAFAKO PBG
dostosowanie kotłów w EC Wrocław do nowych 
standardów emisyjnych w zakresie NOx 
(65 928 tys. zł) wykonawcy robót – konsorcjum 
Fortum Power and Heat Oy / Instal Kraków S. A.

•

•

In the reporting year of 2014, majority of the capital 
expenditures were spent on:

adaptation of the boilers in EC Wrocław to new SO 2
emission standards (PLN 113,112 thousand) – 
contractors: consortium of RAFAKO PBG
adaptation of boilers in EC Wrocław to new NOx 
emission standards (PLN 65,928 thousand) – 
contractors: consortium of Fortum Power and 
Heat Oy/Instal Kraków S.A.

•

•

Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2015 roku 
będą finansowane ze środków własnych Spółki oraz 
ze środków zewnętrznych: dotacja z NFOŚiGW, 
pożyczka inwestycyjna z EDF Investissements 
Groupe SA na projekt instalacji odazotowania oraz 
pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW na projekt 
instalacji odsiarczania. Spółka rozważa możliwości 
dodatkowego finansowania inwestycji.

The investments to be delivered in 2015 will also be 
financed from the Company's own funds and from 
external sources, including: subsidy from the National 
Environmental Protection and Water Management 
Fund, investment loan from EDF Investissements 
Groupe SA towards the denitrification project and 
a loan from the Provincial Environmental Protection 
and Water Management Fund towards the 
desulphurisation project. The Company is also 
considering additional funding sources for its 
projects.

Do pozostałych najważniejszych zadań 
zaplanowanych na 2015 rok należy zaliczyć:
modernizacja pompowni głównej na bloku 
1 i 2 (BC-2 i BC-3) w EC Wrocław,
dalsza modernizacja wybranych obiektów 
pozablokowych,
modernizacje rozdzielni kotłów wodnych KW-3 
i KW-5 w EC Wrocław,
dalsza modernizacja wybranych elementów 
turbozespołów, 
dalsza modernizacja wybranych układów 
ciśnieniowych kotłów,
zabudowa dodatkowej armatury sterowanej 
sekwencyjnie na bloku 1 i 2 (BC-2 i BC-3) 
w EC Wrocław,
remont kapitalizowany instalacji młynowych 
na kotle K-2 w EC Wrocław.

•

•

•

•

•

•

•

Other key tasks planned for 2015 include:
upgrade of the main pumping station on units 
1 and 2 (BC-2 and BC-3) in EC Wrocław
further upgrade of selected facilities outside of 
energy generation units
upgrade of KW-3 and KW-5 switch stations for 
water boilers in EC Wrocław 
further upgrade of selected turbine generator 
components
further upgrade of the selected boiler pressure 
systems 
fitting additional sequentially controlled 
equipment on units 1 and 2 (BC-2 and BC-3) in 
EC Wrocław 
capitalised overhaul on mill installations on K-2
boiler in EC Wrocław. 

•

•

•

•

•

•

•

JAKOŚĆ I EKOLOGIA

•

•

•

Zintegrowany System Zarządzania

KOGENERACJA S.A. posiada certyfikat Zintegrowa-
nego 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 wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005,
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy zgodny z wymaganiami standardu OHSAS 
18001:2007.

QUALITY AND ECOLOGY

•

•

•

Integrated Management System

KOGENERACJA S.A. hold the Integrated 
Management System certification, covering three 
systems:
Quality Management System compliant with 
standard PN-EN ISO 9001:2010
Environmental Management System compliant 
with standard PN-EN ISO 14001:2005
Health and Safety Management System compliant 
with standard OHSAS 18001:2007.

Do pozostałych najważniejszych zadań 
zrealizowanych w 2014 roku należy zaliczyć:

remont kapitalizowany turbiny 1 w EC Wrocław 
(9 475 tys. zł),
modernizacja wybranych obiektów pozablokowych 
(6 588 tys. zł),
modernizacja wybranych układów ciśnieniowych 
kotłów (7 572 tys. zł),
modernizacja wybranych elementów 
turbozespołów (5 013 tys. zł),
modernizacja wybranych układów pomocniczych 
kotłów (4 182 tys. zł), 
remont kapitalizowany kotła parowego K-1 
w EC Wrocław (3 744 tys. zł),
modernizacja EC Zawidawie (2 923 tys. zł),
remont kapitalizowany kotła K-3 w EC Czechnica 
(2 947 tys. zł).

Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2014 roku 
były finansowane głównie ze środków własnych 
Spółki oraz częściowo ze środków zewnętrznych:

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na modernizację EC Zawidawie;
dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczka 
inwestycyjna z EDF Investissements Groupe SA 
na realizację projektu: wykonanie instalacji 
odazotowania spalin w Elektrociepłowni Wrocław 
dla kotła nr 3;
pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na wykonanie instalacji odsiarczania spalin 
metodą mokrą według technologii wapienno-
gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław;
system cash-pool.

W 2015 roku kontynuowane będą największe
inwestycje, jak budowa instalacji odazotowania 
i odsiarczania spalin w EC Wrocław. 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Other key initiatives completed in 2014 include:

capitalised overhaul of the Turbine 1 in EC Wrocław 
(PLN 9,475 thousand),
upgrade of selected facilities outside of energy 
generation units (PLN 6,588 thousand),
upgrade of the selected boiler pressure systems 
(PLN 7,572 thousand),
upgrade of selected turbine generator components 
(PLN 5,013 thousand),
upgrade of the selected auxiliary systems
 (PLN 4,182 thousand),
capitalised overhaul of the K-1 boiler in 
EC Wrocław (PLN 3,744 thousand),
upgrade of EC Zawidawie (PLN 2,923 thousand),
capitalised overhaul of the K-3 boiler in 
EC Czechnica (PLN 2,947 thousand).

The investments to be delivered in 2014 were mainly 
financed from the Group's own funds and partly from 
external sources, including:

subsidy from the European Regional Development 
Fund towards the upgrade in EC Zawidawie;
subsidy from the National Environmental 
Protection and Water Management Fund and an 
investment loan from EDF Investissements Groupe 
SA towards flue gas denitrification installation in 
EC Wrocław for boiler no. 3;
preferential loan from Provincial Fund for 
Environmental Protection and Water Management 
to fund the design and construction of the 
installation for wet flue gas desulphurisation using 
the lime & gypsum technology in EC Wrocław;
cash-pool system. 

In 2015, the Company will continue its key 
investments, such as construction of the installation 
for denitrification and desulphurisation of flue gases 
in EC Wrocław.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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EC Wrocław 
capitalised overhaul on mill installations on K-2
boiler in EC Wrocław. 

•

•

•

•

•

•

•

JAKOŚĆ I EKOLOGIA

•

•

•

Zintegrowany System Zarządzania

KOGENERACJA S.A. posiada certyfikat Zintegrowa-
nego 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 wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005,
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy zgodny z wymaganiami standardu OHSAS 
18001:2007.

QUALITY AND ECOLOGY

•

•

•

Integrated Management System

KOGENERACJA S.A. hold the Integrated 
Management System certification, covering three 
systems:
Quality Management System compliant with 
standard PN-EN ISO 9001:2010
Environmental Management System compliant 
with standard PN-EN ISO 14001:2005
Health and Safety Management System compliant 
with standard OHSAS 18001:2007.

Do pozostałych najważniejszych zadań 
zrealizowanych w 2014 roku należy zaliczyć:

remont kapitalizowany turbiny 1 w EC Wrocław 
(9 475 tys. zł),
modernizacja wybranych obiektów pozablokowych 
(6 588 tys. zł),
modernizacja wybranych układów ciśnieniowych 
kotłów (7 572 tys. zł),
modernizacja wybranych elementów 
turbozespołów (5 013 tys. zł),
modernizacja wybranych układów pomocniczych 
kotłów (4 182 tys. zł), 
remont kapitalizowany kotła parowego K-1 
w EC Wrocław (3 744 tys. zł),
modernizacja EC Zawidawie (2 923 tys. zł),
remont kapitalizowany kotła K-3 w EC Czechnica 
(2 947 tys. zł).

Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2014 roku 
były finansowane głównie ze środków własnych 
Spółki oraz częściowo ze środków zewnętrznych:

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na modernizację EC Zawidawie;
dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczka 
inwestycyjna z EDF Investissements Groupe SA 
na realizację projektu: wykonanie instalacji 
odazotowania spalin w Elektrociepłowni Wrocław 
dla kotła nr 3;
pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na wykonanie instalacji odsiarczania spalin 
metodą mokrą według technologii wapienno-
gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław;
system cash-pool.

W 2015 roku kontynuowane będą największe
inwestycje, jak budowa instalacji odazotowania 
i odsiarczania spalin w EC Wrocław. 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Other key initiatives completed in 2014 include:

capitalised overhaul of the Turbine 1 in EC Wrocław 
(PLN 9,475 thousand),
upgrade of selected facilities outside of energy 
generation units (PLN 6,588 thousand),
upgrade of the selected boiler pressure systems 
(PLN 7,572 thousand),
upgrade of selected turbine generator components 
(PLN 5,013 thousand),
upgrade of the selected auxiliary systems
 (PLN 4,182 thousand),
capitalised overhaul of the K-1 boiler in 
EC Wrocław (PLN 3,744 thousand),
upgrade of EC Zawidawie (PLN 2,923 thousand),
capitalised overhaul of the K-3 boiler in 
EC Czechnica (PLN 2,947 thousand).

The investments to be delivered in 2014 were mainly 
financed from the Group's own funds and partly from 
external sources, including:

subsidy from the European Regional Development 
Fund towards the upgrade in EC Zawidawie;
subsidy from the National Environmental 
Protection and Water Management Fund and an 
investment loan from EDF Investissements Groupe 
SA towards flue gas denitrification installation in 
EC Wrocław for boiler no. 3;
preferential loan from Provincial Fund for 
Environmental Protection and Water Management 
to fund the design and construction of the 
installation for wet flue gas desulphurisation using 
the lime & gypsum technology in EC Wrocław;
cash-pool system. 

In 2015, the Company will continue its key 
investments, such as construction of the installation 
for denitrification and desulphurisation of flue gases 
in EC Wrocław.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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POLITYKA JAKOŚCI, 
ŚRODOWISKOWA I BHP 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem z Grupy 
kapitałowej EDF wytwarzającym w skojarzeniu 
energię 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 otoczenie 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 akcepto-
walna 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 
elektrycznej przy zachowaniu parametrów 
jakościowych w sposób bezpieczny i efektywny 
ekonomicznie;
przestrzegania przepisów prawnych, w szczegól-
ności regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz 
ochrony środowiska;
systematycznego identyfikowania zagrożeń, 
analizowania ich i podejmowania niezbędnych 
działań zapobiegawczych;
podejmowania działań zmierzających do ograni-
czania niekorzystnego oddziaływania Spółki na 
środowisko naturalne oraz do zachowania jego 
bioróżnorodności;
ciągłej minimalizacji ryzyk związanych z zagro-
żeniami zidentyfikowanymi przy produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej oraz zapobiegania awariom, 
zdarzeniom pożarowym i wypadkowym oraz 
chorobom zawodowym;
prowadzenia systematycznych przeglądów i ocen 
skuteczności Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania;
podnoszenia kwalifikacji, umiejętności zawodo-
wych i świadomości pracowników oraz aktywnego 
wspierania wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy 
jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony środowiska;
współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, w szczególności z lokalnymi władzami 
i społecznościami;
spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego 
z normami: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz 
OHSAS 18001.

QUALITY, ENVIRONMENT 
AND EHS POLICY

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KOGENERACJA S.A. is an enterprise of the E
DF Group co-generating electricity and heat and, 
thus, contributing to more comprehensive utilisation 
of chemical energy of fuel, which also means the 
reduction of environmental pollution.

The Company executes its operation based on 
sustainable development, which enables achieving 
satisfying trading performance while caring for about 
social and natural environment. 

Thanks to the high safety level and professional 
attitude of its employees, KOGENERACJA S.A. wants 
to be asserted as a reliable company that deserves the 
trust of its customers and shareholders and as a 
company accepted by the local community. With the 
comprehensive reconnaissance of types and scale of 
hazards for the natural and work environments, the 
Company undertakes as follows:

to ensure heat and electricity supplies to customers 
with attention paid to quality, safety and 
economic efficiency,
to abide by legal regulations, especially those 
related to EHS, fire safety and natural 
environment protection issues,
to identify risks systematically, to analyse them and 
to undertake necessary preventive measures, 
to undertake actions aimed at reducing the 
negative impact of the Company on the natural 
environment and to preserve biodiversity,
to continuously reduce risks related to threats 
identified in the production of electricity and heat 
and to prevent emergency situations, fire 
incidents, accidents and vocational diseases,
to carry systematic reviews and efficiency 
assessments of the Integrated Management 
System, 
to raise qualifications, professional skills and 
awareness of employees as well as to offer active 
support for all the initiatives to improve quality 
and EHS standards,
to cooperate with all the stakeholders, especially 
with local authorities and local associations,
to meet the requirements and sustainable 
improvement of the Integrated Management 
System in compliance with the following norms: 
PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 and 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, 
obligując również do tego gości oraz pracowników 
innych firm prowadzących działalność na jej terenie.

Dążąc do pełnego osiągnięcia celów zawartych 
w niniejszej Polityce, Spółka zobowiązuje się do 
zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji. 
Rozwinięciem niniejszej Polityki w zakresie bezpie-
czeństwa jest Polityka BHP KOGENERACJI S.A., 
która jest jednocześnie powiązana z Polityką 
BHP Grupy EDF w Polsce.

All the employees of KOGENERACJA S.A. are aware 
of this Policy and guarantee with their activities the 
high level of services with attention to health and 
environmental safety issues, obliging to the same the 
visitors and employees of third party entities carrying 
operations within the area of the company. To fully 
achieve the objectives specified in this Policy, the 
Company undertakes to ensure the necessary 
resources.

With respect to safety issues this Policy is further 
developed in the EHS Policy of KOGENERACJA S.A. 
which is at the same time related to the EHS Policy of 
EDF Group in Poland.

Pozwolenia Zintegrowane

Na podstawie zmian przepisów w ustawie Prawo 
ochrony środowiska, w roku 2014 zmienione zostały 
decyzje środowiskowe pozwoleń zintegrowanych 
EC Czechnica i EC Wrocław. Zmianie uległy 
wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód 
gruntowych, w tym środki mające na celu 
zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód 
gruntowych oraz sposoby systematycznego 
nadzorowania. Zmieniono także termin 
obowiązywania decyzji na czas nieograniczony.

Po uruchomieniu instalacji kogeneracyjnej 
w EC Zawidawie zmieniona została decyzja 
środowiskowa Prezydenta Wrocławia na 
wprowadzanie do powietrza substancji gazowych 
i pyłowych emitowanych z EC Zawidawie.

System handlu uprawnieniami do emisji CO2

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji 
wytwarzających energię elektryczną, objętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 
rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. 
KOGENERACJA S.A. otrzymała uprawnienia 
do emisji CO2 w okresie rozliczeniowym 2013-2020. 

Integrated Permits

As a result of amendments to the Environmental 
Protection Law, in 2014, changes were made to the 
environmental decisions on integrated permits for 
EC Czechnica and EC Wrocław. Changes were made to 
the requirements for the protection of soil and 
groundwater, including the means to ensure 
prevention of emissions to soil and groundwater, and 
methods of systematic monitoring. Also, duration of 
the decision was changed to indefinite term. 

On commissioning of the cogeneration installation in 
EC Zawidawie, the environmental decision of the 
Wrocław Mayor was changed with respect to 
emission of gas and dust substances by EC Zawidawie.

Trading in emission allowances

In accordance with the Ordinance of the Council of 
Ministers of 8 April 2014 on the list of installations 
generating electricity and covered by the system of 
trading in allowances for emission of greenhouse 
gases, in the settlement period starting on 1 January 
2013 KOGENERACJA S.A. was granted CO 2
allowances for the settlement period of 2013-2020. 
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kapitałowej EDF wytwarzającym w skojarzeniu 
energię 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 otoczenie 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 akcepto-
walna 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 
elektrycznej przy zachowaniu parametrów 
jakościowych w sposób bezpieczny i efektywny 
ekonomicznie;
przestrzegania przepisów prawnych, w szczegól-
ności regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz 
ochrony środowiska;
systematycznego identyfikowania zagrożeń, 
analizowania ich i podejmowania niezbędnych 
działań zapobiegawczych;
podejmowania działań zmierzających do ograni-
czania niekorzystnego oddziaływania Spółki na 
środowisko naturalne oraz do zachowania jego 
bioróżnorodności;
ciągłej minimalizacji ryzyk związanych z zagro-
żeniami zidentyfikowanymi przy produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej oraz zapobiegania awariom, 
zdarzeniom pożarowym i wypadkowym oraz 
chorobom zawodowym;
prowadzenia systematycznych przeglądów i ocen 
skuteczności Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania;
podnoszenia kwalifikacji, umiejętności zawodo-
wych i świadomości pracowników oraz aktywnego 
wspierania wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy 
jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony środowiska;
współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, w szczególności z lokalnymi władzami 
i społecznościami;
spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego 
z normami: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz 
OHSAS 18001.

QUALITY, ENVIRONMENT 
AND EHS POLICY
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KOGENERACJA S.A. is an enterprise of the E
DF Group co-generating electricity and heat and, 
thus, contributing to more comprehensive utilisation 
of chemical energy of fuel, which also means the 
reduction of environmental pollution.

The Company executes its operation based on 
sustainable development, which enables achieving 
satisfying trading performance while caring for about 
social and natural environment. 

Thanks to the high safety level and professional 
attitude of its employees, KOGENERACJA S.A. wants 
to be asserted as a reliable company that deserves the 
trust of its customers and shareholders and as a 
company accepted by the local community. With the 
comprehensive reconnaissance of types and scale of 
hazards for the natural and work environments, the 
Company undertakes as follows:

to ensure heat and electricity supplies to customers 
with attention paid to quality, safety and 
economic efficiency,
to abide by legal regulations, especially those 
related to EHS, fire safety and natural 
environment protection issues,
to identify risks systematically, to analyse them and 
to undertake necessary preventive measures, 
to undertake actions aimed at reducing the 
negative impact of the Company on the natural 
environment and to preserve biodiversity,
to continuously reduce risks related to threats 
identified in the production of electricity and heat 
and to prevent emergency situations, fire 
incidents, accidents and vocational diseases,
to carry systematic reviews and efficiency 
assessments of the Integrated Management 
System, 
to raise qualifications, professional skills and 
awareness of employees as well as to offer active 
support for all the initiatives to improve quality 
and EHS standards,
to cooperate with all the stakeholders, especially 
with local authorities and local associations,
to meet the requirements and sustainable 
improvement of the Integrated Management 
System in compliance with the following norms: 
PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 and 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, 
obligując również do tego gości oraz pracowników 
innych firm prowadzących działalność na jej terenie.

Dążąc do pełnego osiągnięcia celów zawartych 
w niniejszej Polityce, Spółka zobowiązuje się do 
zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji. 
Rozwinięciem niniejszej Polityki w zakresie bezpie-
czeństwa jest Polityka BHP KOGENERACJI S.A., 
która jest jednocześnie powiązana z Polityką 
BHP Grupy EDF w Polsce.

All the employees of KOGENERACJA S.A. are aware 
of this Policy and guarantee with their activities the 
high level of services with attention to health and 
environmental safety issues, obliging to the same the 
visitors and employees of third party entities carrying 
operations within the area of the company. To fully 
achieve the objectives specified in this Policy, the 
Company undertakes to ensure the necessary 
resources.

With respect to safety issues this Policy is further 
developed in the EHS Policy of KOGENERACJA S.A. 
which is at the same time related to the EHS Policy of 
EDF Group in Poland.

Pozwolenia Zintegrowane

Na podstawie zmian przepisów w ustawie Prawo 
ochrony środowiska, w roku 2014 zmienione zostały 
decyzje środowiskowe pozwoleń zintegrowanych 
EC Czechnica i EC Wrocław. Zmianie uległy 
wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód 
gruntowych, w tym środki mające na celu 
zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód 
gruntowych oraz sposoby systematycznego 
nadzorowania. Zmieniono także termin 
obowiązywania decyzji na czas nieograniczony.

Po uruchomieniu instalacji kogeneracyjnej 
w EC Zawidawie zmieniona została decyzja 
środowiskowa Prezydenta Wrocławia na 
wprowadzanie do powietrza substancji gazowych 
i pyłowych emitowanych z EC Zawidawie.

System handlu uprawnieniami do emisji CO2

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji 
wytwarzających energię elektryczną, objętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 
rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. 
KOGENERACJA S.A. otrzymała uprawnienia 
do emisji CO2 w okresie rozliczeniowym 2013-2020. 

Integrated Permits

As a result of amendments to the Environmental 
Protection Law, in 2014, changes were made to the 
environmental decisions on integrated permits for 
EC Czechnica and EC Wrocław. Changes were made to 
the requirements for the protection of soil and 
groundwater, including the means to ensure 
prevention of emissions to soil and groundwater, and 
methods of systematic monitoring. Also, duration of 
the decision was changed to indefinite term. 

On commissioning of the cogeneration installation in 
EC Zawidawie, the environmental decision of the 
Wrocław Mayor was changed with respect to 
emission of gas and dust substances by EC Zawidawie.

Trading in emission allowances

In accordance with the Ordinance of the Council of 
Ministers of 8 April 2014 on the list of installations 
generating electricity and covered by the system of 
trading in allowances for emission of greenhouse 
gases, in the settlement period starting on 1 January 
2013 KOGENERACJA S.A. was granted CO 2
allowances for the settlement period of 2013-2020. 



W 2014 r. dokonano zakupu brakujących uprawnień 
w ilości 234 846 Mg celem zbilansowania rachunku 
emisji Spółki za 2014 r. 

Pozostałe uprawnienia w ilości 37 668 Mg zostały 
przeniesione na kolejny okres rozliczeniowy. 
Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości, 
Spółka utworzyła rezerwę na niedobór uprawnień 
CO2 w wysokości 4 063 tys. zł. 

Uprawnienia nabyte w celu pokrycia ww. niedoboru 
zostały ujęte w odrębnej pozycji sprawozdania 
z sytuacji finansowej: Uprawnienia do emisji CO2 
nabyte w celu umorzenia w kwocie 4 776 tys. zł.

In 2014, missing allowances of 234,846 Mg were 
purchased to balance the Company’s emissions for 
2014. 

The other allowances of 37,668 Mg were carried over 
to the next settlement period. In accordance with the 
Company's accounting policy, the Company created 
a provision for the shortage of CO allowances of PLN 2

4,063 thousand. 

The purchased allowances were recognised in 
a separate item of the statement of financial 
position: CO emission allowances purchased for 2

redemption of PLN 4,776 thousand.

rzeczywista emisja w 2014 r. 1 327 261 Mg

roczny przydział uprawnień 1 126 787 Mg

nadwyżka za rok 2013  3 296 Mg

transakcje dokonane w 2014 r. 234 846 Mg

bilans roku 2014 po rozliczeniu 
całkowitym (nadwyżka) 37 668 Mg

actual emissions in 2014 1 327 261 Mg

annual emission entitlement 1 126 787 Mg

excess for 2013  3 296 Mg

transactions made in 2014 234 846 Mg

balance of 2014 after final 
settlement (surplus) 37 668 Mg
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W oparciu o rozporządzenie na lata 2013-2020, 
Spółka otrzymała limit na rok 2014 w ilości 
1 126 787 Mg w tym darmowe przydziały do emisji 
CO przypadające na produkcję energii elektrycznej 2

wynoszą 584 928 Mg, a na produkcję cieplną 
541 859 Mg (limit dla 2013 roku 1 280 830 Mg, 
w 2012 roku 1 626 966 Mg):

Based on the Ordinance, the limit approved for the 
Company for 2013-2020 is 1,126,787 Mg including 
free allowances for CO emissions for the production 2

of electricity and heat of 584,928 Mg and 
541,859 Mg, respectively (limit for 2013: 1,280,830 
Mg; for 2012: PLN 1,626,966):

SYTUACJA SEKTORA 
ENERGETYCZNEGO 

W 2014 r. sytuację przedsiębiorstw na rynku energii 
elektrycznej kształtowały następujące czynniki 
zewnętrzne:

zapotrzebowania na energię elektryczną
Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) 
było stabilne i porównywalne do roku ubiegłego. 
Do głównych czynników warunkujących tę sytuację 
należały: utrzymujący się wzrost poziomu  produkcji 
przemysłowej oraz stosunkowo wysokie temperatury 
zewnętrzne zimą w I i IV kwartale 2014 r.

spadek cen energii elektrycznej
Odnotowano dalszy, w porównaniu do 2013 r., 
spadek cen energii elektrycznej, na który wpłynęły: 
spadek notowań uprawnień do emisji CO, rosnący 2

poziom zapasów węgla w kopalniach oraz rosnąca 
generacja z OZE (wzrost mocy zainstalowanej 
w elektrowniach wiatrowych wypierających z rynku 
najdroższe elektrownie konwencjonalne). W III, IV 
kwartale 2014 r. odnotowano „odbicie” w górę cen 
energii elektrycznej w cenach na rynku SPOT jak 
i cenach na rynku terminowym.

ceny certyfikatów zielonych i czerwonych
W 2014 roku nastąpiła stabilizacja cen certyfikatów 
zielonych, lecz na znacznie niższym poziomie 
w porównaniu do roku 2012. Główną przyczyną 
takiej sytuacji był spadek spowodowany nadpodażą 
praw majątkowych na rynku, związany z większą 
produkcją energii ze źródeł odnawialnych z lat 
poprzednich, natomiast czynnikiem wzrostu było 
ograniczenie produkcji energii z OZE w procesie 
współspalania ze względu na nieopłacalność 
ekonomiczną.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżenie 
wartości praw majątkowych była niepewność, co do 
regulacji prawnych, wynikająca z opóźnienia wdro-
żenia nowej ustawy o OZE. W przypadku certyfi-
katów czerwonych i żółtych dla energii elektrycznej 
wyprodukowanej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji wprowadzono mechanizm wsparcia 
od dnia 30 kwietnia 2014 r. Jednak ustalenie opłaty 
zastępczej dla czerwonych certyfikatów na poziomie 
minimum oraz brak przepisów przedłużających 
dotychczasowy system wsparcia kogeneracji 
po 2018 r. spowodował, że ceny nie zapewniają 
warunków ekonomicznych do podejmowania decyzji 
o nowych inwestycjach.

SITUATION OF THE 
ENERGY SECTOR 

In 2014, the situation in the electricity market was 
affected by the following external factors:

demand for electricity
The demand for electricity in the National Energy 
System (KSE) was stable and comparable to the 
previous year. This situation was mainly affected by 
the sustained level of industrial production and the 
relatively high air temperatures in winter in Q1 and 
Q4 2014.

decrease in the prices of electricity
Compared with 2013, electricity prices continued to 
fall, which was driven by: the decrease in the 
quotations of the CO emission allowances, the 2

increasing stock of coal in coal mines and growing 
generation of energy from renewable energy sources 
(an increase in the installed power in the wind power 
plants that would push conventional power plants 
out of the market). In Q3 and Q4 2014, electricity 
prices rebounded on both SPOT and forward market.

prices of green and red certificates
In 2014, the prices of green certificates stabilised, but 
at a much lower level than in 2012. The main reason 
for this was a decrease caused by oversupply of 
certificates in the market due to higher production of 
energy from renewable sources in prior years; in turn, 
growth was driven by limited production of energy 
from renewable sources in the cofiring process due to 
its economic unviability. 

Another factor driving reduction of certificates value 
was uncertainty about legal developments due to 
delays in implementation of a new act on renewable 
energy sources. As regards red and yellow certificates, 
on 30 April 2014, a support mechanism was 
introduced for electricity produced in the process of 
high-efficiency cogeneration. However, due to the 
fact that the substitution fee for red certificates was 
set at a minimum level and the lack of legislation 
extending the existing system of cogeneration 
support after 2018, the prices will not be sufficient to 
create an environment encouraging new investments. 



W 2014 r. dokonano zakupu brakujących uprawnień 
w ilości 234 846 Mg celem zbilansowania rachunku 
emisji Spółki za 2014 r. 

Pozostałe uprawnienia w ilości 37 668 Mg zostały 
przeniesione na kolejny okres rozliczeniowy. 
Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości, 
Spółka utworzyła rezerwę na niedobór uprawnień 
CO2 w wysokości 4 063 tys. zł. 

Uprawnienia nabyte w celu pokrycia ww. niedoboru 
zostały ujęte w odrębnej pozycji sprawozdania 
z sytuacji finansowej: Uprawnienia do emisji CO2 
nabyte w celu umorzenia w kwocie 4 776 tys. zł.

In 2014, missing allowances of 234,846 Mg were 
purchased to balance the Company’s emissions for 
2014. 

The other allowances of 37,668 Mg were carried over 
to the next settlement period. In accordance with the 
Company's accounting policy, the Company created 
a provision for the shortage of CO allowances of PLN 2

4,063 thousand. 

The purchased allowances were recognised in 
a separate item of the statement of financial 
position: CO emission allowances purchased for 2

redemption of PLN 4,776 thousand.

rzeczywista emisja w 2014 r. 1 327 261 Mg

roczny przydział uprawnień 1 126 787 Mg

nadwyżka za rok 2013  3 296 Mg

transakcje dokonane w 2014 r. 234 846 Mg

bilans roku 2014 po rozliczeniu 
całkowitym (nadwyżka) 37 668 Mg

actual emissions in 2014 1 327 261 Mg

annual emission entitlement 1 126 787 Mg

excess for 2013  3 296 Mg

transactions made in 2014 234 846 Mg

balance of 2014 after final 
settlement (surplus) 37 668 Mg
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W oparciu o rozporządzenie na lata 2013-2020, 
Spółka otrzymała limit na rok 2014 w ilości 
1 126 787 Mg w tym darmowe przydziały do emisji 
CO przypadające na produkcję energii elektrycznej 2

wynoszą 584 928 Mg, a na produkcję cieplną 
541 859 Mg (limit dla 2013 roku 1 280 830 Mg, 
w 2012 roku 1 626 966 Mg):

Based on the Ordinance, the limit approved for the 
Company for 2013-2020 is 1,126,787 Mg including 
free allowances for CO emissions for the production 2

of electricity and heat of 584,928 Mg and 
541,859 Mg, respectively (limit for 2013: 1,280,830 
Mg; for 2012: PLN 1,626,966):
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najdroższe elektrownie konwencjonalne). W III, IV 
kwartale 2014 r. odnotowano „odbicie” w górę cen 
energii elektrycznej w cenach na rynku SPOT jak 
i cenach na rynku terminowym.
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SITUATION OF THE 
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In 2014, the situation in the electricity market was 
affected by the following external factors:

demand for electricity
The demand for electricity in the National Energy 
System (KSE) was stable and comparable to the 
previous year. This situation was mainly affected by 
the sustained level of industrial production and the 
relatively high air temperatures in winter in Q1 and 
Q4 2014.

decrease in the prices of electricity
Compared with 2013, electricity prices continued to 
fall, which was driven by: the decrease in the 
quotations of the CO emission allowances, the 2

increasing stock of coal in coal mines and growing 
generation of energy from renewable energy sources 
(an increase in the installed power in the wind power 
plants that would push conventional power plants 
out of the market). In Q3 and Q4 2014, electricity 
prices rebounded on both SPOT and forward market.

prices of green and red certificates
In 2014, the prices of green certificates stabilised, but 
at a much lower level than in 2012. The main reason 
for this was a decrease caused by oversupply of 
certificates in the market due to higher production of 
energy from renewable sources in prior years; in turn, 
growth was driven by limited production of energy 
from renewable sources in the cofiring process due to 
its economic unviability. 

Another factor driving reduction of certificates value 
was uncertainty about legal developments due to 
delays in implementation of a new act on renewable 
energy sources. As regards red and yellow certificates, 
on 30 April 2014, a support mechanism was 
introduced for electricity produced in the process of 
high-efficiency cogeneration. However, due to the 
fact that the substitution fee for red certificates was 
set at a minimum level and the lack of legislation 
extending the existing system of cogeneration 
support after 2018, the prices will not be sufficient to 
create an environment encouraging new investments. 



Sytuacja na rynkach energii elektrycznej i certyfi-
katów w 2015 r. będzie związana głównie z nowymi 
regulacjami prawnymi, w tym w szczególności 
wdrożeniem nowej ustawy OZE. Nowelizacja Prawa 
energetycznego i wypracowanie nowego systemu 
wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji powinna 
mieć wpływ na rynek certyfikatów czerwonych 
i żółtych.

The situation in the electricity and certificates 
markets in 2015 will be mainly linked to the legal 
environment, especially implementation of the act on 
energy from renewable sources. The updates to the 
Energy Law and elaboration of a new system of 
support for production of electricity and heat in high-
efficiency cogeneration units should have an impact 
on the market of red and yellow certificates. 

Roczne emisje w 2014 roku 
Emisje rzeczywiste w 2014 i 2013 roku 
oraz emisje dopuszczalne w KOGENERACJI S.A.

Annual emission in 2014 
Actual emissions in 2014 and 2013, 
and permitted emissions in KOGENERACJA S.A.
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Emisje zrealizowane w 2013 roku 
Actual emissions in 2013

Emisje dopuszczalne w 2014 roku 
Permitted emissions in 2014
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Normy 
środowiskowe

Environmental 
protection

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE 
BADAŃ I ROZWOJU

W 2014 roku, w ramach Umowy z EDF Polska o świad-
czenie usług w zakresie badań i rozwoju, Spółka 
brała udział w dostosowaniu urządzeń wytwórczych 
do przyszłych wymogów środowiskowych oraz 
zastosowania nowych technologii w procesie 
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, 
w następujących zagadnieniach:

kontynuowano zapoczątkowany w ubiegłych latach 
proces badawczy związany korozją chlorkową 
i szkalowaniem w trakcie współspalania biomasy,
zakończono realizację projektów oceny perspektyw 
zastosowania popiołów ze spółek EDF Polska 
z uwzględnieniem jakości popiołów i wpływu 
na środowisko,
zakończono projekt badania wpływu współspalania 
biomasy na zanieczyszczenie katalizatorów 
selektywnej katalitycznej metody redukcji tlenków 
azotu,
zakończono projekt poprawy własności 
dynamicznych kotłów parowych,
kontynuowano analizę w zakresie systemu 
energetycznego opartego na trigeneracji gazowej,
wyznaczono indeksy podatności przemiałowej dla 
wybranych typów biomas,
kontynuowano realizację Projektu Strategicznego 
pod nazwą Efektywność Wytwarzania.

W dziedzinie rozwoju Spółki w 2014 r. prowadzone 
były dalsze prace nad przygotowaniem projektu 
budowy nowej jednostki wytwórczej energii elek-
trycznej i ciepła w Elektrociepłowni Czechnica. 
Wykonano analizy techniczno-ekonomiczne przyłą-
czania mediów i wyprowadzenia mocy oraz przy-
gotowano dokumenty związane z oddziaływaniem 
nowej inwestycji na środowisko.

W 2014 r. realizowano kluczowe projekty rozwojowe 
KOGENERACJI S.A. – budowę instalacji odsiarczania 
i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Wrocław.

•

•

•

•

•

•

•

KEY ACHIEVEMENTS IN RESEARCH 
AND DEVELOPMENT

•

•

•

•

•

•

•

In 2014, as part of the R&D Service Agreement with 
EDF Polska, the Company participated in adaptation 
of the generating equipment to the future 
environmental requirements and application of new 
technologies in the process of heat and electricity 
generation, including in particular:

continued research process, started in prior years, 
into the chloride corrosion and vilification during 
the co-firing of biomass
ompleted the projects designed to assess the 
outlook for the use of ashes from EDF companies 
in Poland, taking account of the ash quality and 
the environmental impact
completed the project of assessment of the impact 
of the co-firing of biomass on the pollution of SCR 
catalysers
completed the project of improvement of the 
dynamic properties of steam boilers
continued analyses relating to the energy system 
based on gas tri-generation
set the milling capacities for the selected biomass 
types
continued the strategic Generation Efficiency 
project.

In 2014, in the area of Company development, the 
Company continued to work on a design of the new 
electricity and heat generation unit in EC Czechnica. 
Technical and economic analyses were performed 
relating to connection of utilities and power take-off 
and documents were prepared for the purpose of 
assessment of the project's environmental impact.

In 2014, the Company continued to deliver its key 
development projects: construction of the installation 
for denitrification and desulphurisation of flue gases 
in EC Wrocław. 

c

Emisje zrealizowane w 2014 roku 
Actual emissions in 2014
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The situation in the electricity and certificates 
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environment, especially implementation of the act on 
energy from renewable sources. The updates to the 
Energy Law and elaboration of a new system of 
support for production of electricity and heat in high-
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Normy 
środowiskowe

Environmental 
protection

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE 
BADAŃ I ROZWOJU
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In 2014, as part of the R&D Service Agreement with 
EDF Polska, the Company participated in adaptation 
of the generating equipment to the future 
environmental requirements and application of new 
technologies in the process of heat and electricity 
generation, including in particular:

continued research process, started in prior years, 
into the chloride corrosion and vilification during 
the co-firing of biomass
ompleted the projects designed to assess the 
outlook for the use of ashes from EDF companies 
in Poland, taking account of the ash quality and 
the environmental impact
completed the project of assessment of the impact 
of the co-firing of biomass on the pollution of SCR 
catalysers
completed the project of improvement of the 
dynamic properties of steam boilers
continued analyses relating to the energy system 
based on gas tri-generation
set the milling capacities for the selected biomass 
types
continued the strategic Generation Efficiency 
project.

In 2014, in the area of Company development, the 
Company continued to work on a design of the new 
electricity and heat generation unit in EC Czechnica. 
Technical and economic analyses were performed 
relating to connection of utilities and power take-off 
and documents were prepared for the purpose of 
assessment of the project's environmental impact.

In 2014, the Company continued to deliver its key 
development projects: construction of the installation 
for denitrification and desulphurisation of flue gases 
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c

Emisje zrealizowane w 2014 roku 
Actual emissions in 2014



Zatrudnienie według 
wykształcenia na koniec 2014 roku 
Employment by education 
at the end of 2014
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Zatrudnienie według 
płci na koniec 2014 roku 
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Średni wiek pracowników 
w 2014 roku 
The average age of employees 
in 2014
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Liczba pracowników 
na koniec 2014 roku
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Rozwój
organizacji

Organisational 
development

Strategia 
KOGENERACJI S.A. 

Strategy of 
KOGENERACJA S.A.

Celem Nadrzędnym KOGENERACJI S.A. jest uzyski-
wanie wysokiej rentowności na poziomie oczeki-
wanym przez akcjonariuszy, działając w zgodzie 
z misją firmy. W roku 2014 Spółka kontynuowała 
realizację strategii przyjętej w dokumencie 
„Strategia KOGENERACJI S.A. do 2016 roku”.

The overarching objective of the Company will be to 
achieve high profitability at the level expected by the 
shareholders, acting in line with Company’s mission 
statement. In 2014, the Company continued the 
strategy enshrined in the document Strategy of 
KOGENERACJA S.A. until 2016.

Strategia do 2016 roku opiera się na 5. Celach 
Strategicznych:

1.Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz zarządzania jakością i środowiskiem 
w Spółce. 

2.Utrzymanie pozycji lidera na rynku ciepła. 
3.Zapewnienie oczekiwanej rentowności Grupy 

Kapitałowej KOGENERACJA S.A. 
4.Poprawa efektywności wytwarzania 

i ograniczanie negatywnego wpływu na 
środowisko.

5.Rozwijanie kompetencji pracowników 
przy uwzględnieniu aspektów społecznych. 

The strategy until 2016 rests on 5 Strategic Objectives:

1.Improvement of the Health and Safety and 
environmental protection management in the 
Company

2.Maintaining the lead position in the heat 
market

3.Ensuring the expected profitability of the 
KOGENERACJA S.A.

4.Improvement of efficiency of production and 
reduction of the negative environmental impact

5.Development of staff competencies taking into 
account the social aspects 
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Powyższe Cele Strategiczne przełożono na konkretne 
działania operacyjne, tj. m.in.:

osiągnięcie zakładanego w planie średniotermi-
nowym poziomu EBITDA i kosztów stałych oraz 
poziomu wskaźnika awaryjności,
realizacja projektu „Ready for the future”,
doskonalenie i harmonizacja procesów 
produkcyjnych,
„zero” wypadków Pracowników Spółki 
i Podwykonawców,
dążenie do osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa 
poziomu 4,0 w skali DuPont,
zachowanie obecnego udziału na rynku ciepła,
wdrożenie „Planu sukcesji”,
utrzymanie zakładanego poziomu zaangażowania 
pracowników.

Monitoring i ocena stopnia realizacji poszczególnych 
celów dokonywana jest poprzez cykliczne prezento-
wanie Zarządowi Spółki oraz Dyrektorom Operacyj-
nym podsumowania realizacji Kontraktu MBO 
Prezesa Spółki. 

•

•
•

•

•

•
•
•

These Strategic Objectives were translated into 
specific operational actions, such as:

achievement of the EBITDA, fixed costs and failure 
rate levels as adopted in the medium-term plan
delivery of the Ready for the Future project
improvement and harmonisation of production 
processes
zero accidents among the employees of the 
Company and its subcontractors
attempt to achieve the safety rating of 4.0 in the 
DuPont scale
maintaining the existing share in the heat market
implementation of the Succession Plan to the 
N-2 level
maintaining the expected level of the employees' 
engagement.

The progress in achievement of the individual 
objectives is monitored and assessed through regular 
updates presented to the Management Board and 
the Operational Directors (Summary of 
Implementation of the CEO's MBO Contract). 

•

•
•

•

•

•
•

•

ZARZĄDZANIE 
PRZEZ CELE

W celu usprawnienia efektywnego kierowania 
Spółką, w roku 2013 przyjęto nowe podejście do 
wprowadzonego w roku 2002 Zarządzania przez 
Cele. Wdrożono w KOGENERACJI S.A. nową 
„Instrukcję Zarządzania przez Cele MBO”, która 
umożliwia powiązanie służących realizacji Strategii 
kontraktów o cele z wdrożonym w Spółce systemem 
oceny okresowej pracowników. Dokument precyzuje 
także sposób oceny stopnia realizacji celów 
i obliczanie wag przypisanych do poszczególnych 
zadań.

Na początku 2014 roku zostały zawarte szczegółowe 
Kontrakty MBO pomiędzy Dyrektorem Generalnym 
a poszczególnymi Dyrektorami Operacyjnymi. 
Zadania wyszczególnione w Kontraktach MBO 
na rok 2014 wynikały bezpośrednio ze Strategii 
KOGENERACJI S.A. W dalszej kolejności zadania 
objęte Kontraktami Dyrektorów Operacyjnych zostały 
skaskadowane na Kierowników Działów, z którymi 
także zawarto Kontrakty MBO zgodnie z metodą 
określoną w znowelizowanej instrukcji.

MANAGEMENT BY 
OBJECTIVES (MBO)

To improve effective management of the Company, in 
2013 a new approach was adopted to the 
Management by Objectives programmed 
implemented in 2002. KOGENERACJA S.A. 
introduced a new MBO Instruction, which linked the 
objectives contracts supporting the Strategy with the 
periodic staff performance evaluation system. The 
document also specifies how the progress vs. 
objectives is assessed and how the weights allocated 
to the individual tasks are measured.

In early 2014, detailed MBO Contracts were signed 
between the Managing Director and the individual 
Operational Directors. The tasks set out in the MBO 
Contracts for 2014 resulted directly from the strategy 
of KOGENERACJA S.A. Further on, the tasks covered 
by the Contracts for the Operational Directors were 
cascaded down to the Unit Managers, who also 
signed MBO contracts in accordance with the method 
set out in the MBO Instruction.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Priorytetem dla Spółki jest całkowite wyeliminowanie 
wypadków przy pracy. Działania mają na celu ciągłe 
podnoszenie kultury bezpieczeństwa wśród pracow-
ników KOGENERACJI S.A. i pracujących na jej 
terenie firm wykonawczych, m.in. poprzez realizację 
Planu poprawy BHP i wynikających z niego działań 
organizacyjno-technicznych. W roku 2014 odnoto-
wano 1 wypadek przy pracy spowodowany awarią 
techniczną kotła. Nie odnotowano wypadków przy 
pracy wśród podwykonawców KOGENERACJI S.A. 
w okresie kluczowych inwestycji DeSOx, DeNOx. 
Od kilku lat notujemy spadek ilości wypadków przy 
pracy zarówno pracowników Spółki, jak również 
firm zewnętrznych wykonujących zlecone prace na 
terenie KOGENERACJI S.A.

W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy w konkursie 
„Buduj bezpiecznie” uznała budowę nowej instalacji 
IMOS w EC Wrocław za najbezpieczniejszy plac budo-
wy na Dolnym Śląsku. Budowa instalacji mokrego 
odsiarczania spalin związana jest z przystosowaniem 
instalacji produkcyjnych do nowych wymagań 
środowiskowych. 

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY

The Company’s priority is to reduce accidents at work 
to zero. The measures adopted to this end include 
constant raising of the safety culture among the 
employees of KOGENERACJA S.A. and its 
subcontractors working on the Company’s premises, 
e.g. through delivery of the H&S Improvement Plan 
and its resulting organisational and technical actions.
In 2014, one accident happened, caused by a boiler 
failure. No accidents happened among the 
contractors of the Company working on the key 
DeSOx and DeNOx investments. For the past several 
years, the number of accidents among the Company's 
employees and third party contractors has been 
decreasing.

In 2014, the National Labour Inspection, as part of 
the "Build Safely" competition decided that the new 
wet flue gas desulphurisation installation at EC 
Wrocław was the safest construction site in the Lower 
Silesia. The installation is being built to adapt the 
Company's plants to new environmental 
requirements. 
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POLITYKA 
ZATRUDNIENIA

W 2013 r. przyjęto programy wsparcia mające na celu 
restrukturyzację zatrudnienia: Program Indywidu-
alnych Odejść (PIO), Program Urlop do Emerytury 
(PUE), Program Wcześniejszych Emerytur (PWE), 
Program Transferu Pracowników (PTP), Program 
Obniżania Czasu Pracy (POC), Program Odejść 
Emerytalnych (POE). 

W 2014 r. z powyższych Programów Wsparcia 
skorzystało 99 osób:
Program Indywidualnych Odejść  (PIO) – 45 osób,
Program Wcześniejszych Emerytur (PWE) – 4 osoby,
Program Urlop do Emerytury (PUE) – 5 osób,
Program Transferu Pracowników (PTP) – 45 osób.

•
•
•
•

EMPLOYMENT 
POLICY

•
•
• 
•

In 2013, new support programmes were adopted 
with a view to employment restructure: the 
Individual Terminations Programme, the Time to 
Retirement Programme, the Early Retirement 
Programme, the Staff Transfer Programme, the 
Worktime Reduction Programme and the Retirement 
Terminations Programme.

In 2014, 99 persons decided to use these Support 
Programmes: 
Individual Terminations Programme – 45 persons 
Early Retirement Programme – 4 persons 
Time to Retirement Programme – 5 persons 
Staff Transfer Programme – 45 persons. 

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

Activities of 
KOGENERACJA S.A.
within the EDF 
Group in Poland

Grupa EDF jest obecna w Polsce od 16 lat. Zapewnia 
łączne zdolności wytwarzania ponad 3 000 MWe 
i ponad 4 000 MWtt oraz kompletny wachlarz usług 
energetycznych i środowiskowych. Grupa ma w Polsce 
10% udział w rynku energii elektrycznej oraz około 
15% udział w rynku ciepła sieciowego. Podstawową 
działalnością spółek Grupy EDF w Polsce jest wytwa-
rzanie energii elektrycznej i ciepła. Grupę wytwórczą 
EDF w Polsce tworzą: elektrownia EDF w Rybniku 
oraz elektrociepłownie w Krakowie, Gdańsku i Gdyni, 
Toruniu, Zielonej Górze i KOGENERACJA S.A. we 
Wrocławiu. W skład Grupy wchodzi też spółka 
usługowa EDF Paliwa, zajmująca się zakupem paliw 
produkcyjnych – węgla i biomasy. Ponadto EDF 
w Polsce prowadzi obrót energią elektryczną 
wytworzoną w zakładach należących do Grupy, 
zagospodarowuje uboczne produkty spalania 
i świadczy wspólne usługi wsparcia dla swoich spółek.

The EDF Group has been active in Poland for over 
16 years. EDF in Poland offers joint capacity of over 
3000 MW and over 4000 MWt and a comprehensive 
portfolio of power and environmental services.
The Group produces 10% of the electricity
and about 15% of the network heat in Poland.
The basic activities of entities within the EDF Group 
in Poland focus on manufacturing electricity and 
heat. The production group of EDF in Poland is 
composed of power plant EDF Rybnik and heat and 
power plants: in Kraków, Gdańsk and Gdynia, Toruń, 
Zielona Góra and KOGENERACJA S.A. in Wrocław. 
The Group also includes EDF Paliwa,
a service–provision company that purchases 
production fuel – coal and biomass. Furthermore,
EDF Poland trades in electricity produced by
EDF Group companies in Poland, manages 
combustion waste and provides support services
to EDF Group companies.

ZDROWIE 
PRACOWNIKÓW 

W Spółce promowany jest aktywny styl życia. Pracow-
nicy korzystają ze zorganizowanych form aktywnego 
wypoczynku proponowanych przez Towarzystwo 
Sportowo-Turystyczne. KOGENERACJA S.A. współ-
pracuje z EMC Instytut Medyczny S.A. w zakresie 
świadczenia usług medycznych dla pracowników 
Spółki oraz medycyny pracy. Ponadto Spółka podpi-
sała umowę z PZU, która gwarantuje pracownikom 
dostęp do lekarzy specjalistów oraz innych ponad-
standardowych świadczeń w zależności od indy-
widualnego ubezpieczenia. 

W 2014 roku w ramach współpracy z powyższymi 
spółkami refundowano pracownikom szczepienia 
przeciw grypie, przeprowadzono akcje profilaktyczne 
wykrywania chorób serca. Pracownicy korzystali też 
z dofinansowania do okularów przeznaczonych do 
korekcji wzroku. W 2014 r. kontynuowano program 
„Zdrowy EDF”, którego celem jest profilaktyka 
antystresowa, promowanie zdrowego stylu życia oraz 
zachęcanie pracowników do zachowania równowagi 
praca-życie osobiste. W ramach Tygodnia Zdrowia 
przeprowadzono badania poziomu ciśnienia, glukozy, 
pomiar wagi, akcja jabłko dla każdego, liczne 
warsztaty i spotkania ze specjalistami zdrowego 
żywienia. 

HEALTH IMPROVEMENT 
ACTIONS

The Company promotes an active way of life. Its 
employees benefit from organised forms of active 
leisure proposed by the Sports and Tourism 
Association. KOGENERACJA S.A. has an agreement 
with EMC Instytut Medyczny SA for provision of 
medical services to the Company’s employees, 
including occupational medicine services. The 
Company has also signed an agreement with PZU 
(Insurer) that gives its employees access to specialist 
healthcare and non-standard services, depending on 
the extent of the individual cover. 

In 2014, as part of co-operation with these 
companies, anti-flu vaccines for staff were refunded 
and campaigns were held for the prevention of heart 
diseases. The employees also used subsidies to 
corrective glasses. In 2014, the programme called 
“Healthy EDF” was initiated. Its objective is to combat 
stress, promote healthy lifestyles and encourage 
employees to achieve a balance between their work 
and personal life. As part of the Health Week, the 
Company organised blood pressure, glucose and body 
weight checks, arranged the "Apple for All" 
campaign and held different workshops and 
meetings with experts on healthy nutrition experts. 

SYNERGIA 
W GRUPIE EDF

W celu osiągnięcia synergii w Spółkach Grupy 
EDF Polska z dniem 1 lipca 2010 roku 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 obszary: Finanse, Informatyka, Zakupy, 
Inżynieria, Zasoby Ludzkie i Audyt Wewnętrzny, 
Komunikacja, Inżynierowie Remontów, Administracja, 
usługi telekomunikacyjne, obszar remontów. W 2013 r. 
wydzielony został także obszar odpopielania do 
ówczesnej spółki zależnej Renevis Sp. z o.o. (obecnie 
EDF Ekoserwis Sp. z o.o), a w roku 2014 przekazano 
obszar nawęglania do EDF Ekoserwis Sp. z o.o.

SYNERGIES 
IN EDF GROUP

In search of synergies in the companies of EDF Polska 
Group, as of 1 July 2010 a project consisting in 
delegating the non-technical areas of operations to 
the Shared Services Centre in Krakow was launched.
As a result of sharing operations and the launch of 
the Shared Services Centre the organizational 
structure of KOGENERACJA S.A. changed. 

The following areas were delegated to SSC: Finances, 
IT, Purchase and Engineering, Human Resources, 
Internal Audit, Communication, Administration, 
telecom services and Overhauls area. In 2013 ash 
removal area was also delegated to a former 
subsidiary Renevis Sp. z o.o. (at present – EDF 
Ekoserwis Sp. z o.o) and in 2014 coal handling area 
was delegated to  EDF Ekoserwis Sp. z o.o.

KOGENERACJA S.A. współpracuje z innymi spółkami 
Grupy EDF w Polsce dążąc do osiągnięcia efektu 
synergii. Działalność prowadzona jest w ramach 
zespołów roboczych odpowiadających następującym 
obszarom: BHP, ochrona środowiska, produkcja 
i remonty, finanse, zakupy czy dystrybucja ciepła.

KOGENERACJA S.A. cooperates with other entities 
within the EDF Group in Poland in order to take 
advantage of the synergy effect. The work is 
organized within working teams focused on EHS, 
environment, production and overhaul, finances, 
purchases and heat distribution.
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POLITYKA 
ZATRUDNIENIA

W 2013 r. przyjęto programy wsparcia mające na celu 
restrukturyzację zatrudnienia: Program Indywidu-
alnych Odejść (PIO), Program Urlop do Emerytury 
(PUE), Program Wcześniejszych Emerytur (PWE), 
Program Transferu Pracowników (PTP), Program 
Obniżania Czasu Pracy (POC), Program Odejść 
Emerytalnych (POE). 
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Program Transferu Pracowników (PTP) – 45 osób.

•
•
•
•

EMPLOYMENT 
POLICY

•
•
• 
•
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KOGENERACJI S.A.
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Activities of 
KOGENERACJA S.A.
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ZDROWIE 
PRACOWNIKÓW 
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Spółki oraz medycyny pracy. Ponadto Spółka podpi-
sała umowę z PZU, która gwarantuje pracownikom 
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spółkami refundowano pracownikom szczepienia 
przeciw grypie, przeprowadzono akcje profilaktyczne 
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ROZWÓJ KOMPETENCJI 
PRACOWNIKÓW 

W 2014 roku średnia liczba dni szkoleń na pracow-
nika wyniosła 3,2. Łącznie w 2014 roku zrealizowano 
9 tysięcy godzin szkoleń. W ramach Projektu „Gotowi 
na przyszłość” w 2014 r. rozpoczęto proces realizacji 
szkoleń wewnętrznych. W programie szkoleń biorą 
udział 103 osoby. Każdy Pracownik Uczestniczący 
w Programie szkoleniowym otrzymał (IPS) – indy-
widualny plan szkolenia. Program szkolenia jest ściśle 
dostosowany do potrzeb szkoleniowych pracow-
ników nim objętych i wpisuje się w docelową 
strukturę organizacyjną Spółki.

Wdrożono nowy system elektronicznego zapisywania 
się na szkolenia w ramach Letniej Akademii Rozwoju 
poprzez e-platformę w Intranecie EDF. 

DEVELOPMENT OF 
STAFF COMPETENCIES

In 2014, the average days of training per employee 
were 3.2. During the year, a total of 9 thousand 
training hours were delivered. In 2014, as part of the 
project titled "Ready for the Future", a process of 
internal training courses was commenced. 103 
persons participate in the training. Each participant 
received an Individual Training Plan. The training 
agenda is closely adjusted to the training needs of 
the training participants and the prospective 
organisation structure of the Company. 

A new system of electronic enrolment for the training 
courses as part of the Summer Development Academy 
was put in place. The system is based on the 
e-platform on EDF Intranet. 

Już drugi rok z rzędu zorganizowano w ramach 
grupy EDF Letnią Akademię Rozwoju dla 
pracowników Spółki. Celem było pogłębienie 
znajomości tematów, na które w ciągu roku brakuje 
pracownikowi czasu, a często mają one istotne 
znaczenie w ich codziennej pracy. A są to: 
asertywność, automotywacja, radzenie sobie 
po zmianach, zarządzanie energią życiową w stresie, 
prezentacje biznesowe po angielsku, korespondencja 
biznesowa po angielsku. Wzmacniano rozwój 
kompetencji menedżerskich i specjalistycznych 
w ramach programów przekrojowych w Grupie EDF:

wdrożono Platformę Skillsoft Leadership 
Advantage,
Akademia Trenera,
plany sukcesji i program „Młodych Potencjałów”,
ocenę „360 stopni” dla kluczowych managerów,
coachingi indywidualne i grupowe.

W 2014 r. Spółka kontynuowała program rozwoju 
partnerów społecznych w ramach Akademii 
Społecznej. 

•

•
•
•
•

It was the second year in a row that the Summer 
Development Academy was organised for the 
Company’s employees within EDF Group. The purpose 
of the Academy was to deepen employees' 
knowledge on the areas that they find hard to 
improve during the year due to time constraints, but 
which often are important in their day-to-day work. 
The courses (assertiveness, self-motivation, coping 
with change, vital energy/stress management, 
business presentation in English, business 
correspondence in English). The development of 
management and expert skills was reinforced 
through a programme of versatile trainings in EDF 
Group:

Skillsoft Leadership Advantage Platform
Trainer's Academy
succession plans and the "Young Potential"
programme
"360 degrees " assessment for key managers 
individual and group coaching programmes. 

In 2014, the Company continued its programmes of 
social partners development as part of the Social 
Academy.

•
•
•

•
•

Zrównoważony
Rozwój i Odpowiedzialność 
Społeczna 

Sustainable 
development and social 
responsibility

Zrównoważony Rozwój jest filozofią rozwoju 
umożliwiającą pogodzenie satysfakcjonującego 
wyniku ekonomicznego z głęboką troską o otoczenie 
społeczne i środowisko naturalne.

Sustainable development is a philosophy that 
promotes combination of satisfactory trading 
performance with a profound care about social and 
natural environment.

ŚRODOWISKO NATURALNE

KLUCZOWE INWESTYCJE ŚRODOWISKOWE
Działania środowiskowe w KOGENERACJI S.A. 
dotyczą ograniczania emisji szkodliwych gazów, 
stosowania odnawialnych źródeł energii (zwiększanie 
produkcji z biomasy), likwidacji składowisk odpadów, 
itp. W ramach inwestycji w Elektrociepłowni Czech-
nica przeprowadzono modernizację i przystosowanie 
jednego z kotłów węglowych na kocioł fluidalny ze 
złożem bąbelkowym, który w 100% jest opalany 
biomasą. Po modernizacji urządzenie produkuje 
z biomasy 100 t pary na godzinę, która służy do 
produkcji energii elektrycznej oraz ciepła dla 
Wrocławia i Siechnic. Eksploatacja kotła fluidalnego 
wraz z całą przynależną infrastrukturą do podawania 
biomasy rozpoczęła się na końcu IV kwartału 2010 r. 

W 2013 roku rozpoczęto projekty budowy 
w EC Wrocław instalacji odsiarczania i odazotowania 
spalin. Przedsięwzięcia te w sposób znaczący wpłyną 
na poprawę jakości powietrza oraz zapewnią 
długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii 
dla stolicy Dolnego Śląska. Dzięki zabudowie 
instalacji odsiarczania i odazotowania spalin 
w EC Wrocław, emisje tlenków siarki zmniejszą się 
pięciokrotnie, a emisje tlenków azotu trzykrotnie. 
Planowane zakończenie inwestycji to koniec 2015 r.

NATURAL ENVIRONMENT

KEY ENVIRONMENTAL INVESTMENTS
KOGENERACJA S.A. focuses its environmental 
protection measures on reduction of harmful gas 
emissions, use of renewable energy sources (increased 
production from biomass), liquidation of landfills, etc. 
As part of the investment in EC Czechnica, one of the 
coal boilers was upgraded and retrofitted into 
a fluidised bed boiler, which is 100% biomass-fired. 
After the upgrade, the equipment produces 100 tons 
of steam/hour from biomass: the steam is used for 
electricity and heat production for Wrocław and 
Siechnice. The fluidised bed boiler, with its entire 
biomass-feeding infrastructure, was brought into use 
late in Q4 2010. 

In 2013, the construction started of the DeSox and 
DeNox installations in EC Wrocław. The projects will 
substantially improve the quality of air in addition to 
ensuring long-term safety of energy supplies for the 
Lower Silesia. Thanks to the two installations, the 
emissions of sulphur oxides will be reduced five times, 
and the emissions of nitrogen oxides – three times. 
The projects are planned to be completed at the end 
of 2015.
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PRACOWNIKÓW 
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PATRONAT ENERGETYCZNY NAD 
MŁODZIEŻOWYM OŚRODKIEM 
SOCJOTERAPII

W maju 2010 roku podpisano porozumienie 
pomiędzy KOGENERACJĄ S.A. a Gminą Wrocław 
w sprawie objęcia patronatem Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51 
we Wrocławiu. Porozumienie obejmuje działania 
prowadzące do oszczędności w zużyciu ciepła 
i energii (pomoc przy termomodernizacji budynku) 
oraz działania edukacyjne dla młodzieży w zakresie 
poszanowania środowiska naturalnego oraz postaw 
prooszczędnościowych. 

Wsparcie ośrodka odbywa się poprzez: aktywny 
wolontariat pracowniczy, przekazywanie darowizn 
finansowych i rzeczowych oraz działania w zakresie 
efektywności energetycznej i ochrony środowiska, 
propagowanie zdrowego stylu życia (finansowanie 
zajęć tanecznych, pływania i wycieczek 
krajoznawczych).

Spółka prowadzi również działania w celu zmniej-
szenia strat na przesyle ciepła i w celu zwiększenia 
niezawodności dostaw:

modernizacja własnych urządzeń i sieci dystrybu-
cyjnych: modernizacja odcinka sieci zachodniej 
w kanale 2xDN 150/125 ok. 200 m w EC Zawidawie 
(audyt na 13,5 toe), 

uruchomienie przetargu w zakresie modernizacji 
rozdzielni SN 20 kV w EC Zawidawie polegającej 
na wymianie na rozdzielnię kontenerową 
(realizacja planowana w 2015 r.) oraz modernizacja 
komór ciepłowniczych i części studni odcinających 
i odwadniających w Gminie Siechnice (realizacja 
2014 i 2015 r.).

•

•

The Company is also undertaking actions to reduce 
losses on heat transmission and to increase reliability 
of suppliers, including: 

modernisation of own equipment and distribution 
networks. Modernisation of the western network 
section in the 2xDN 150/125 duct (ca. 200 meters) 
in EC Zawidawie (audit showing 13.5 tonnes of oil 
equivalent) 

organisation of a tender for modernisation of the 
SN 20 kV switching station in EC Zawidawie 
consisting in its exchange into outdoor switching 
station (to be delivered in 2015) and 
modernisation of heat chambers and some shut-
off and drainage wells in the Municipality of 
Siechnica (to be delivered in 2014 and 2015).

•

•

ENERGY PATRONAGE 
OVER THE YOUTH 
SOCIOTHERAPY CENTRE

In May 2010, an agreement was signed between 
KOGENERACJA S.A. and the Wrocław Municipality 
to extend a patronage over the Youth Sociotherapy 
Centre 2 at 51 Kielecka Street in Wrocław. The 
agreement includes actions designed to achieve 
savings in heat and energy consumption (assistance 
in improvement of insulation of buildings), and 
educational actions for youth promoting respect for 
the natural environment and an energy-saving 
mindset. 

The Centre is supported through: active staff 
volunteering, donations (financial and other), 
initiatives promoting energy efficiency and 
environmental protection and encouraging healthy 
lifestyle (financing dancing and swimming lessons 
and nature tours). 

•

•

kontynuacja projektu Zielone Nadodrze 
skierowanego do mieszkańców obszaru Nadodrza, 
realizowanego we współpracy z Biurem Rozwoju 
Gospodarczego Wrocławia oraz pozarządowymi 
instytucjami ekologicznymi (cykl wydarzeń/ 
festynów o charakterze społeczno-edukacyjnym 
na Nadodrzu obejmujących promocję ciepła 
sieciowego i edukację cieplną),

wdrożenie projektu Ekologiczne Przedmieście 
Oławskie w ramach rewitalizacji Przedmieścia 
Oławskiego przez Gminę Wrocław, potencjalnego 
obszaru przyłączeń do sieci ciepłowniczej, we 
współpracy z Biurem Rozwoju Gospodarczego 
Wrocławia oraz pozarządowymi instytucjami 
ekologicznymi.

•

•

continued the Zielone Nadodrze (Green Nadodrze) 
project addressed to the residents of the Nadodrze 
area, delivered in cooperation with the Economic 
Development Office of Wrocław and NGOs dealing 
with environmental protection (a cycle of 
social/educational events and fairs in Nadodrze 
that promote network heat and education in this 
area),

implementation of the project called Ecological 
Przedmieście Oławskie as part rejuvenation of the 
Przedmieścia Oławskie district (potential area for 
new heat network connections) carried out by the 
City of Wrocław in cooperation with the Economic 
Development Office of Wrocław and NGOs.

PROMOWANIE DOSTĘPU DO ENERGII 
ORAZ EKOEFEKTYWNOŚCI

Spółka dąży do pozyskiwania nowych odbiorców 
do sieci ciepłowniczej. W ofercie dla dużych i małych 
przedsiębiorstw proponowane są dostawy ciepła za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej we Wrocławiu 
oraz w gminie Siechnice zamiast lokalnych źródeł 
ciepła z wykorzystaniem oleju, gazu, węgla.  

W ofercie dla klientów budynków mieszkalnych 
proponowana jest sieć ciepłownicza nowej generacji 
z indywidualnymi wymiennikami ciepła do celów 
ogrzewania budynków oraz ciepła woda na potrzeby 
gospodarstw domowych, a także indywidualne 
opomiarowanie poboru ciepła w celu kontrolowania 
zużycia energii cieplnej.

PROMOTING ACCESS TO ENERGY 
AND ECOLOGICAL EFFECTIVENESS

The Company aims to acquire new buyers of heat. Its 
offer for large and small enterprises includes heat 
supplies via the heat network in Wrocław and 
Siechnice instead of local heat sources using oil, gas 
and coal. 

Residents of multi-family houses are offered heating 
network of the new generation with individual heat 
exchangers and hot water for households, as well as 
individual measurements of heat consumption as 
a measure to keep the use of heat under control. 
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DZIAŁANIA NA RZECZ
BIORÓŻNORODNOŚCI

Wspólnie z instytucjami zewnętrznymi 
KOGENERACJA S.A. zrealizowała 3 projekty 
w obszarze edukacji ekologicznej:

kontynuacja programu Edukacja Ekologiczna we 
współpracy z Dolnośląskim Klubem Ekologicznym 
(warsztaty ekologiczne dla uczniów i wizyty 
studyjne nauczycieli w KOGENERACJI S.A. 
poświęcone ekologicznym aspektom ciepła 
sieciowego), 

•

ACTIONS PROMOTING 
BIODIVERSITY

•

Together with external institutions, 
KOGENERACJA S.A. delivered three projects in the 
area of environmental education: 

continued the "Ecological Education" programme 
in cooperation with the Lower Silesian Ecological 
Club (ecological workshops for school students and 
study visits to KOGENERACJA S.A. organised for 
teachers and focusing of ecological aspects of 
network heat,
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SOCJOTERAPII

W maju 2010 roku podpisano porozumienie 
pomiędzy KOGENERACJĄ S.A. a Gminą Wrocław 
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initiatives promoting energy efficiency and 
environmental protection and encouraging healthy 
lifestyle (financing dancing and swimming lessons 
and nature tours). 

•

•

kontynuacja projektu Zielone Nadodrze 
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continued the Zielone Nadodrze (Green Nadodrze) 
project addressed to the residents of the Nadodrze 
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Development Office of Wrocław and NGOs dealing 
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implementation of the project called Ecological 
Przedmieście Oławskie as part rejuvenation of the 
Przedmieścia Oławskie district (potential area for 
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City of Wrocław in cooperation with the Economic 
Development Office of Wrocław and NGOs.

PROMOWANIE DOSTĘPU DO ENERGII 
ORAZ EKOEFEKTYWNOŚCI

Spółka dąży do pozyskiwania nowych odbiorców 
do sieci ciepłowniczej. W ofercie dla dużych i małych 
przedsiębiorstw proponowane są dostawy ciepła za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej we Wrocławiu 
oraz w gminie Siechnice zamiast lokalnych źródeł 
ciepła z wykorzystaniem oleju, gazu, węgla.  

W ofercie dla klientów budynków mieszkalnych 
proponowana jest sieć ciepłownicza nowej generacji 
z indywidualnymi wymiennikami ciepła do celów 
ogrzewania budynków oraz ciepła woda na potrzeby 
gospodarstw domowych, a także indywidualne 
opomiarowanie poboru ciepła w celu kontrolowania 
zużycia energii cieplnej.

PROMOTING ACCESS TO ENERGY 
AND ECOLOGICAL EFFECTIVENESS

The Company aims to acquire new buyers of heat. Its 
offer for large and small enterprises includes heat 
supplies via the heat network in Wrocław and 
Siechnice instead of local heat sources using oil, gas 
and coal. 

Residents of multi-family houses are offered heating 
network of the new generation with individual heat 
exchangers and hot water for households, as well as 
individual measurements of heat consumption as 
a measure to keep the use of heat under control. 
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(warsztaty ekologiczne dla uczniów i wizyty 
studyjne nauczycieli w KOGENERACJI S.A. 
poświęcone ekologicznym aspektom ciepła 
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•

ACTIONS PROMOTING 
BIODIVERSITY

•

Together with external institutions, 
KOGENERACJA S.A. delivered three projects in the 
area of environmental education: 

continued the "Ecological Education" programme 
in cooperation with the Lower Silesian Ecological 
Club (ecological workshops for school students and 
study visits to KOGENERACJA S.A. organised for 
teachers and focusing of ecological aspects of 
network heat,



WSPÓŁPRACA ZE SPÓŁDZIELNIAMI 
MIESZKANIOWYMI PRZY UZYSKANIU BIAŁYCH 
CERTYFIKATÓW

Świadectwa efektywności energetycznej, czyli 
tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący 
i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. 
Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsię-
wzięcia o najwyższej efektywności energetycznej. 
Ustawa o efektywności energetycznej nakłada 
obowiązek pozyskania i przedstawienia do umo-
rzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw 
efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty 
zastępczej. Celem pozyskania białych certyfikatów 
w trzech wrocławskich spółdzielniach mieszkanio-
wych KOGENERACJA S.A. wymieniła stare, 
wyeksploatowane węzły cieplne o niskiej sprawności 
na nowe, wysokosprawne, kompaktowe węzły 
cieplne, a także zastosowała kompensatory energii 
elektrycznej biernej w układach napędowych 
dźwigów osobowych.

Konsekwencją tych działań jest uzyskanie oszczęd-
ności zużycia energii i zgłoszenie, a w przyszłości 
uzyskanie białych certyfikatów dla spółdzielni, 
z którymi KOGENERACJA S.A. zawarła umowy 
o podziale korzyści z białych certyfikatów. 
W 2014 roku Spółka wykonała łącznie dla spółdzielni 
mieszkaniowych 11 audytów efektywności 
energetycznej.

COOPERATION WITH HOUSING 
COOPERATIVES TO OBTAIN 
WHITE CERTIFICATES

Energy efficiency certificates (white certificates) are 
a mechanism that stimulates energy saving 
behaviours. White certificates can be obtained solely 
for the projects characterised by the highest 
economic efficiency. The act on energy efficiency 
imposes an obligation to obtain and present for 
redemption to the President of the Energy 
Regulatory Office a stated number of white 
certificates. Otherwise, a substitution fee needs to be 
paid. In order to obtain white certificates, 
KOGENERACJA S.A. agreed with three housing 
cooperatives in Wrocław to exchange old and low-
efficiency heating systems with new, compact high-
efficiency systems; also passive electricity 
compensators were installed in the propulsion units 
of passenger lifts. 

As a result, the housing cooperatives achieved energy 
savings and will qualify for white certificates in the 
future, with related benefits to be shared with 
KOGENERACJA S.A. under respective agreements. In 
2014, the Company carried out 11 energy efficiency 
audits for housing cooperatives. 

INITIATIVES AIMED AT
INTEGRATION OF THE DISABLED

•

•

SThe Company has for years supported international 
initiatives with participation of the disabled in 
Wrocław, including:

patronage over the International Wheelchair 
Tennis Tournament Wrocław Cup, organised by the 
Silesian Association of the Disabled Sportsmen 
AKTYWNI,
constant co-operation with the Wrocław Mayor's 
Representative for the Rights of the Disabled and 
the Association.

In 2013, the Company was awarded with the 
certificate "Wrocław without Barriers" in the 
category "Social Responsibility of the Business". As 
part of continuation of actions in this area, in 2014, 
the Company participated in the project named 
"Wrocław for All 2014" devoted to a wide-ranging 
information campaign for the integration of the 
disabled and the prevention of discrimination. One 
of the actions within the project were performances 
in kindergartens and schools of Wrocław. Their aim 
was to break down taboo among the youngest 
regarding disability. KOGENERACJA S.A. was an 
official partner of the project together with the 
Wrocław City Office, the Lower-Silesian Integration 
Centre and the L’Arche Foundation.

PROGRAMY WSPARCIA DLA ORGANIZACJI 
INTEGRUJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Spółka od lat wspiera międzynarodowe przedsię-
wzięcia z udziałem niepełnosprawnych, odbywające 
się we Wrocławiu:

patronat nad Międzynarodowym Turniejem Tenisa 
na Wózkach Wrocław Cup, organizowanym przez 
Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców 
Niepełnosprawnych AKTYWNI,
stała współpraca z Rzecznikiem Osób Niepełno-
sprawnych przy Prezydencie Miasta Wrocławia.

W 2013 r. Spółka została uhonorowana certyfikatem 
„Wrocław bez barier” w kategorii „Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu”. Kontynuacją działań 
w tym obszarze w 2014 r. był udział w projekcie 
„Wrocław dla wszystkich 2014” poświęconym szeroko 
rozumianej kampanii informacyjnej na rzecz 
integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu 
dyskryminacji. Jednym z działań realizowanych 
w ramach projektu były spektakle we wrocławskich 
przedszkolach i szkołach, których celem było przeła-
manie wśród najmłodszych tabu związanego 
z niepełnosprawnością. KOGENERACJA S.A. była 
oficjalnym partnerem projektu wraz z Urzędem 
Miejskim Wrocławia, Dolnośląskim Forum Integra-
cyjnym oraz Fundacją L’Arche.

•

•

OTOCZENIE SPOŁECZNE

Społeczna odpowiedzialność Spółki, wpisująca się 
w zasady Zrównoważonego Rozwoju, wyraża się 
poprzez politykę promującą racjonalne wykorzystanie 
energii, zaangażowanie w integrację osób niepełno-
sprawnych z otoczeniem i propagowanie postaw 
prozdrowotnych. 

Realizacji tych celów sprzyja patronat energetyczny 
nad Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, turystyka 
przemysłowa (Dni Otwartych Drzwi), promowanie 
efektywności energetycznej wśród klientów i pra-
cowników, wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, 
program pomocy dla klientów wrażliwych społecznie 
czy promowanie działań prozdrowotnych. 

SOCIALLY SENSITIVE CUSTOMERS

It was another year that KOGENERACJA S.A. 
conducted the Aid Programme for Socially Sensitive 
Buyers addressed to the residents of Wrocław and 
Siechnice. The Programme is based on agreements 
signed in May 2014 with the authorities of Wrocław 
and Siechnice whereby KOGENERACJA S.A. 
provided the two municipalities with funds to cover a 
part of heating and hot water costs of the people 
who are in hardship. 

In Wrocław, the Programme is addressed to the 
members of housing cooperatives and housing 
communities that have heat purchase agreements 
with the Wrocław-based heat provider. The 
distribution of funds is at the discretion of the 
Municipal Social Aid Centre (MOPS), which identifies 
families that particularly need aid. The Programme 
also covers nursing homes and childcare centres that 
are city-owned and operate as public benefit 
organisations. In the municipality of Siechnice, the 
Programme is available to the residents who use 
network heat under comprehensive heat purchase 
agreements. The funds are also distributed by local 
Social Aid Centre. 

ODBIORCY WRAŻLIWI SPOŁECZNIE

KOGENERACJA S.A. kolejny już rok realizuje 
Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie, 
skierowany do mieszkańców Wrocławia i Siechnic. 
Podstawą są porozumienia podpisane z władzami 
Wrocławia i Gminy Siechnice w maju 2014 r., na mocy 
których KOGENERACJA S.A. przekazała obu 
gminom środki na pokrycie części kosztów za 
ogrzewanie i ciepłą wodę klientów będących 
w trudnej sytuacji materialnej. 

Program wrocławski jest skierowany do mieszkańców 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych posiadających 
umowy sprzedaży z wrocławskim producentem 
ciepła. O podziale środków decyduje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, który wskazuje rodziny najbar-
dziej potrzebujące wsparcia. Programem są również 
objęte placówki opiekuńczo-wychowawcze działające 
jako jednostki budżetowe miasta oraz podmioty 
pożytku publicznego. W Gminie Siechnice z progra-
mu mogą skorzystać mieszkańcy korzystający z ciepła 
sieciowego na podstawie umowy kompleksowej 
sprzedaży ciepła. Podziału środków również 
dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

SOCIAL ENVIRONMENT

The Company’s social responsibility, following the 
principles of Sustainable Development, manifests 
itself through a policy that promotes rational use of 
energy, commitment to the social integration of the 
disabled and encouraging health-promoting 
attitudes. 

Delivery of these goals is facilitated by the energy 
patronage over the Youth Sociotherapy Centre, 
industrial tourism (Open Days), promotion of energy 
efficiency among customers and employees, 
supporting integration projects, a programme of 
assistance for socially sensitive customers and 
promotion of health-improvement actions.
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MIESZKANIOWYMI PRZY UZYSKANIU BIAŁYCH 
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Świadectwa efektywności energetycznej, czyli 
tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący 
i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. 
Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsię-
wzięcia o najwyższej efektywności energetycznej. 
Ustawa o efektywności energetycznej nakłada 
obowiązek pozyskania i przedstawienia do umo-
rzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw 
efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty 
zastępczej. Celem pozyskania białych certyfikatów 
w trzech wrocławskich spółdzielniach mieszkanio-
wych KOGENERACJA S.A. wymieniła stare, 
wyeksploatowane węzły cieplne o niskiej sprawności 
na nowe, wysokosprawne, kompaktowe węzły 
cieplne, a także zastosowała kompensatory energii 
elektrycznej biernej w układach napędowych 
dźwigów osobowych.

Konsekwencją tych działań jest uzyskanie oszczęd-
ności zużycia energii i zgłoszenie, a w przyszłości 
uzyskanie białych certyfikatów dla spółdzielni, 
z którymi KOGENERACJA S.A. zawarła umowy 
o podziale korzyści z białych certyfikatów. 
W 2014 roku Spółka wykonała łącznie dla spółdzielni 
mieszkaniowych 11 audytów efektywności 
energetycznej.

COOPERATION WITH HOUSING 
COOPERATIVES TO OBTAIN 
WHITE CERTIFICATES

Energy efficiency certificates (white certificates) are 
a mechanism that stimulates energy saving 
behaviours. White certificates can be obtained solely 
for the projects characterised by the highest 
economic efficiency. The act on energy efficiency 
imposes an obligation to obtain and present for 
redemption to the President of the Energy 
Regulatory Office a stated number of white 
certificates. Otherwise, a substitution fee needs to be 
paid. In order to obtain white certificates, 
KOGENERACJA S.A. agreed with three housing 
cooperatives in Wrocław to exchange old and low-
efficiency heating systems with new, compact high-
efficiency systems; also passive electricity 
compensators were installed in the propulsion units 
of passenger lifts. 

As a result, the housing cooperatives achieved energy 
savings and will qualify for white certificates in the 
future, with related benefits to be shared with 
KOGENERACJA S.A. under respective agreements. In 
2014, the Company carried out 11 energy efficiency 
audits for housing cooperatives. 

INITIATIVES AIMED AT
INTEGRATION OF THE DISABLED

•

•

SThe Company has for years supported international 
initiatives with participation of the disabled in 
Wrocław, including:

patronage over the International Wheelchair 
Tennis Tournament Wrocław Cup, organised by the 
Silesian Association of the Disabled Sportsmen 
AKTYWNI,
constant co-operation with the Wrocław Mayor's 
Representative for the Rights of the Disabled and 
the Association.

In 2013, the Company was awarded with the 
certificate "Wrocław without Barriers" in the 
category "Social Responsibility of the Business". As 
part of continuation of actions in this area, in 2014, 
the Company participated in the project named 
"Wrocław for All 2014" devoted to a wide-ranging 
information campaign for the integration of the 
disabled and the prevention of discrimination. One 
of the actions within the project were performances 
in kindergartens and schools of Wrocław. Their aim 
was to break down taboo among the youngest 
regarding disability. KOGENERACJA S.A. was an 
official partner of the project together with the 
Wrocław City Office, the Lower-Silesian Integration 
Centre and the L’Arche Foundation.

PROGRAMY WSPARCIA DLA ORGANIZACJI 
INTEGRUJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Spółka od lat wspiera międzynarodowe przedsię-
wzięcia z udziałem niepełnosprawnych, odbywające 
się we Wrocławiu:

patronat nad Międzynarodowym Turniejem Tenisa 
na Wózkach Wrocław Cup, organizowanym przez 
Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców 
Niepełnosprawnych AKTYWNI,
stała współpraca z Rzecznikiem Osób Niepełno-
sprawnych przy Prezydencie Miasta Wrocławia.

W 2013 r. Spółka została uhonorowana certyfikatem 
„Wrocław bez barier” w kategorii „Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu”. Kontynuacją działań 
w tym obszarze w 2014 r. był udział w projekcie 
„Wrocław dla wszystkich 2014” poświęconym szeroko 
rozumianej kampanii informacyjnej na rzecz 
integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu 
dyskryminacji. Jednym z działań realizowanych 
w ramach projektu były spektakle we wrocławskich 
przedszkolach i szkołach, których celem było przeła-
manie wśród najmłodszych tabu związanego 
z niepełnosprawnością. KOGENERACJA S.A. była 
oficjalnym partnerem projektu wraz z Urzędem 
Miejskim Wrocławia, Dolnośląskim Forum Integra-
cyjnym oraz Fundacją L’Arche.

•

•

OTOCZENIE SPOŁECZNE

Społeczna odpowiedzialność Spółki, wpisująca się 
w zasady Zrównoważonego Rozwoju, wyraża się 
poprzez politykę promującą racjonalne wykorzystanie 
energii, zaangażowanie w integrację osób niepełno-
sprawnych z otoczeniem i propagowanie postaw 
prozdrowotnych. 

Realizacji tych celów sprzyja patronat energetyczny 
nad Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, turystyka 
przemysłowa (Dni Otwartych Drzwi), promowanie 
efektywności energetycznej wśród klientów i pra-
cowników, wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, 
program pomocy dla klientów wrażliwych społecznie 
czy promowanie działań prozdrowotnych. 

SOCIALLY SENSITIVE CUSTOMERS

It was another year that KOGENERACJA S.A. 
conducted the Aid Programme for Socially Sensitive 
Buyers addressed to the residents of Wrocław and 
Siechnice. The Programme is based on agreements 
signed in May 2014 with the authorities of Wrocław 
and Siechnice whereby KOGENERACJA S.A. 
provided the two municipalities with funds to cover a 
part of heating and hot water costs of the people 
who are in hardship. 

In Wrocław, the Programme is addressed to the 
members of housing cooperatives and housing 
communities that have heat purchase agreements 
with the Wrocław-based heat provider. The 
distribution of funds is at the discretion of the 
Municipal Social Aid Centre (MOPS), which identifies 
families that particularly need aid. The Programme 
also covers nursing homes and childcare centres that 
are city-owned and operate as public benefit 
organisations. In the municipality of Siechnice, the 
Programme is available to the residents who use 
network heat under comprehensive heat purchase 
agreements. The funds are also distributed by local 
Social Aid Centre. 

ODBIORCY WRAŻLIWI SPOŁECZNIE

KOGENERACJA S.A. kolejny już rok realizuje 
Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie, 
skierowany do mieszkańców Wrocławia i Siechnic. 
Podstawą są porozumienia podpisane z władzami 
Wrocławia i Gminy Siechnice w maju 2014 r., na mocy 
których KOGENERACJA S.A. przekazała obu 
gminom środki na pokrycie części kosztów za 
ogrzewanie i ciepłą wodę klientów będących 
w trudnej sytuacji materialnej. 

Program wrocławski jest skierowany do mieszkańców 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych posiadających 
umowy sprzedaży z wrocławskim producentem 
ciepła. O podziale środków decyduje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, który wskazuje rodziny najbar-
dziej potrzebujące wsparcia. Programem są również 
objęte placówki opiekuńczo-wychowawcze działające 
jako jednostki budżetowe miasta oraz podmioty 
pożytku publicznego. W Gminie Siechnice z progra-
mu mogą skorzystać mieszkańcy korzystający z ciepła 
sieciowego na podstawie umowy kompleksowej 
sprzedaży ciepła. Podziału środków również 
dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

SOCIAL ENVIRONMENT

The Company’s social responsibility, following the 
principles of Sustainable Development, manifests 
itself through a policy that promotes rational use of 
energy, commitment to the social integration of the 
disabled and encouraging health-promoting 
attitudes. 

Delivery of these goals is facilitated by the energy 
patronage over the Youth Sociotherapy Centre, 
industrial tourism (Open Days), promotion of energy 
efficiency among customers and employees, 
supporting integration projects, a programme of 
assistance for socially sensitive customers and 
promotion of health-improvement actions.
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INNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Od wielu lat przy wsparciu KOGENERACJI S.A. 
działają na terenie Spółki następujące organizacje 
społeczne:

Cztery Związki Zawodowe,
Towarzystwo Sportowo-Turystyczne,
Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”,
Ochotnicza Straż Pożarna,
Stowarzyszenie Seniorów „Energetyk”,
Fundacja im. „Józefa Pupki”,
SEP – Stowarzyszenie Energetyków Polskich, 
SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników
Polskich.

W Spółce od 2004 roku działa Rada Etyki, w skład 
której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki. 
Funkcjonuje ona poza strukturami formalnymi i jest 
to działalność społeczna. Zadaniem Rady Etyki jest 
propagowanie wśród pracowników postaw i zacho-
wań etycznych opartych na wewnętrznym Zbiorze Za-
sad Etycznych i „Wartościach KOGENERACJI S.A.”. 

Z inicjatywy Rady Etyki powstał „Program niesienia 
pomocy osobom mającym problem z nadużywaniem 
środków psychoaktywnych” oraz cykl szkoleń 
w ramach podnoszenia bezpieczeństwa pracy dla 
wszystkich pracowników przy współpracy ze Sto-
warzyszeniem KARAN we Wrocławiu. W 2013 roku 
Zarząd KOGENERACJI S.A. przyjął do stosowania 
Kodeks Etyczny Grupy EDF Polska, jako równorzędny 
z dotychczas obowiązującymi  dokumentami. 
Wdrożono  również Politykę zapobiegania korupcji 
i oszustwom.

•
•
•
•
•
•
•

RADA ETYKI

OTHER SOCIAL ORGANISATIONS

For many years, the following social organisations 
have been operating on the Company’s premises, 
supported by the Company:

Four Trade Unions
Sports and Travel Association
Blood Donors Club
Volunteer Fire Department
Association of Seniors, retired employees of 
KOGENERACJA S.A.
"Józef Pupka" Foundation
SEP Association of Polish Energy Experts; 
SIMP- –Association of Polish Engineers and 
Mechanics.

In 2004, the Company established a Board of Ethics, 
comprising representatives of the Company's 
personnel. The Board operates outside the formal 
structures and its members are not remunerated. The 
role of the Board of Ethics is to promote among 
employees ethical attitudes and behaviours based on 
an internal Collection of Ethical Rules and Values 
of KOGENERACJA S.A.

The Board of Ethics initiated the “Programme of 
assistance for the persons suffering from problems 
with abuse of psychoactive substances” and a cycle of 
trainings to increase work safety in co-operation with 
the KARAN Association in Wrocław. In 2013, the 
Management Board of KOGENERACJA S.A. adopted 
the Code of Ethics of EDF Group Poland as equivalent 
to the existing documents in this area. Also, the 
Corruption and Fraud Prevention Policy was put in 
place.

•
•
•
•
•

•
•

BOARD OF ETHICS

„
”

RESPECT INDEX

W dniu 18 grudnia 2014 r. Giełda Papierów Warto-
ściowych S.A. w Warszawie ogłosiła nowy skład 
indeksu spółek odpowiedzialnych.  

KOGENERACJA S.A. po raz piąty znalazła się 
w gronie najbardziej odpowiedzialnych firm 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
 w Warszawie.

RESPECT INDEX

On 18 December 2014, the Warsaw Stock Exchange 
announced the new list of socially responsible 
companies. 

For the fifth time, KOGENERACJA S.A. found itself 
among the most responsible companies listed on the 
Warsaw Stock Exchange.

FUNDACJA
IM. JÓZEFA PUPKI

Celem i misją założonej w 2005 roku Fundacji 
im. Józefa Pupki, pierwszego Prezesa 
KOGENERACJI S.A., jest pomoc szczególnie uta-
lentowanym studentom i słuchaczom szkół wyższych, 
którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie 
zdolności oraz wspieranie działań w zakresie szerze-
nia oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrud-
niony dostęp. W 2014 roku Fundacja im. Józefa Pupki 
przyznała na rok akademicki 2014/2015 stypendia 
studentom polskich uczelni.

JÓZEF PUPKA
FOUNDATION

The purpose and mission of the Józef Pupka 
Foundation, established in 2005 to commemorate the 
first President of KOGENERACJA S.A., is to support 
gifted students in academic education whose 
financial situation does not let them develop their 
talents, and to support educational activities among 
young people with impeded access to education. In 
2014, the Józef Pupka Foundation granted 
scholarships to students of Polish Universities for year 
2014/ 2015. 

DODATKOWE INICJATYWY

W dniu 10 marca 2014 roku podczas Inauguracji 
III Etapu projektu Wizji Zrównoważonego Rozwoju 
dla Polskiego Biznesu 2050 w Warszawie 
KOGENERACJA S.A. dołączyła do grona 
sygnatariuszy projektu. Projekt Wizja 2050 jest 
wspólną inicjatywą Ministerstwa Gospodarki, 
Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu i firmy doradczej PwC. Celem projektu jest 
integracja biznesu w Polsce wokół idei 
zrównoważonego rozwoju, wskazanie 
przedstawicielom biznesu znaczenia wyzwań w tym 
zakresie oraz wzmocnienie dialogu administracji 
i biznesu na rzecz wypracowywania konkretnych 
rozwiązań dla wspierania realizacji celów 
rozwojowych Polski.

Począwszy od 2014 r. KOGENERACJA S.A. jest 
członkiem UN Global Compact i tym samym 
zobowiązuje się do popierania, przyjęcia 
i stosowania, we wszystkich sferach działalności, praw 
człowieka, standardów pracy oraz zasad ochrony 
środowiska i przeciwdziałania korupcji.

OTHER INITIATIVES 

On 10 March 2014, during the inauguration of the 
3rd Stage of the project called Vision of Sustainable 
Development for the Polish Business 2050 that took 
place in Warsaw, KOGENERACJA S.A. joined the 
group of signatories of the project. The project is a 
joint initiative of the Ministry of Economy, Ministry of 
Environment, the Responsible Business Forum and 
PwC. The purpose of the project is to integrate 
businesses in Poland around the idea of sustainable 
development and to make business representatives 
aware of the challenges in this area, as well as to 
strengthen dialogue between administration and 
business to work out specific solutions to support 
achievement of development goals for Poland. 

In 2014, KOGENERACJA S.A. joined the UN Global 
Compact, and thus undertook to support, adopt and 
apply, in all areas of its activity, human rights, work 
standards, environmental protection principles and 
anti-corruption policies.
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Studenci zostali wytypowani przez następujących 
Fundatorów:

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.,
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.,
- Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni 
Zawodowych

- ZEC Service Sp z o.o.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A.

• 
• 

• 

Students were nominated by the following Sponsors:

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.,
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.,
- Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni 
  Zawodowych
- ZEC Service Sp z o.o.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A.

• 
•

•

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 gospodarki paliwami i energią. W 2014 r. 
ustawa Prawo energetyczne (PE) zmieniana była 
trzykrotnie – zmiany z dnia 1 stycznia (wynikają 
z ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy 
PE oraz niektórych innych ustaw), 30 kwietnia 
(wynikają  z ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie 
ustawy PE oraz niektórych innych ustaw) oraz 
z 9 maja (wynikają z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. 
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych innych ustaw). 

CHANGE OF ENERGY LAW

The Energy Law and its implementing regulations 
give shape to Poland's energy policy and determine 
the rules and conditions of the supply and use of 
fuels and energy, and indicate competent authorities 
to decide on matters of fuel and energy trade. In 
2014, the Energy Law was amended three times: on 
1 January (on the basis of the act of 26 July 2013 
amending the Energy Law and some other acts); 
30 April (on the basis of the act of 14 March 2014 
amending the Energy Law and some other acts); and 
on 9 May (on the basis of the act of 21 March of 2014 
on changes to the act on biocomponents and liquid 
biofuel and some other acts). 

Ryzyka 
i zagrożenia
 

Description of key 
risks and threats

UZALEŻNIENIE SPÓŁKI OD ODBIORCÓW, PLAN 
BUDOWY KONKURENCYJNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI

Działalność gospodarcza Spółki uzależniona jest 
w zakresie sprzedaży ciepła przede wszystkim od 
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., będącej 
operatorem sieci dystrybucyjnej ciepła. Istotnym 
czynnikiem ryzyka i zagrożeniem dla 
KOGENERACJI S.A. jest przedsięwzięcie Fortum 
Power and Heat Polska Sp. z o.o. polegające na 
budowie elektrociepłowni z Blokiem Gazowo-
Parowym o mocy 400 MW, zlokalizowanej 
we Wrocławiu przy ulicy Obornickiej 195. 

DEPENDENCE ON BUYERS, PLANS TO CONSTRUCT 
A COMPETITIVE CHP PLANT

With respect to heat sales, the Company’s operations 
are to a large extent dependent on Fortum Power 
and Heat Polska, the operator of the heat 
distribution network. A key risk source for the 
KOGENERACJA S.A. is the project of Fortum Power 
and Heat Polska to construct a heat and power plant 
with CC Gas Unit with a capacity of 400 MW, located 
in Wrocław at ul. Obornicka 195. 

W odpowiedzi na to zagrożenie Spółka podjęła 
szereg działań zmierzających do poinformowania 
władz miasta i województwa oraz opinii publicznej 
o wpływie wybudowania i przyłączenia EC Fortum do 
systemu ciepłowniczego Wrocławia na koszty ciepła 
dostarczanego odbiorcom z tego systemu. 

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. do końca 
2014 roku nie potwierdziło decyzji o budowie wła-
snego źródła energii. Decyzja została przesunięta ze 
względu na prace legislacyjne związane z nowelizacją 
ustawy Prawo energetyczne, a w szczególności 
uregulowania mechanizmu wsparcia dla wysoko-
sprawnej kogeneracji.

In response to this threat, the Company took 
a number of steps to make the city and province 
authorities, and the public alike, aware about the 
impact of the construction of such heat source and its 
connection to the heating system in Wrocław, namely 
the expected higher cost of heat delivered from the 
system. 

By the end of 2014, Fortum Power and Heat Polska 
Sp. z o.o. did not confirm the decision to build its 
own energy source. The decision was postponed due 
to the legislative work on amendments to the Energy 
Law, particularly with respect to support for high-
efficiency cogeneration. 

W 2014 roku Spółka udzieliła wsparcia finansowego 
organizacjom społecznym, naukowym, gospodarczym 
i branżowym, takim jak:

Towarzystwo Sportowo-Turystyczne 
przy KOGENERACJI S.A.
Gmina Wrocław i Siechnice – Instytucjonalni 
Odbiorcy Wrażliwi Społecznie
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Fundacja Siemacha
Fundacja „Przylądek Nadziei”
Dolnośląskie Forum Integracyjne
Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców 
Niepełnosprawnych „Aktywni”
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 
we Wrocławiu
Fundacja Agora – Fabryka Świętego Mikołaja
Fundacja L’Arche
Fundacja Opieka i Troska
Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN,
Fundacja im. Józefa Pupki
Stowarzyszenie Seniorów „Energetyk”

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

KOGENERACJA S.A. is an important social and 
public partner. In 2014, the Company granted 
financial support to social, scientific, business and 
industrial organisations such as the following:

Sports and Tourist Association at 
KOGENERACJA S.A.,
Community of Wrocław and Siechnice – Socially 
Sensitive Buyers
Lower Silesian Foundation of Health Protection 
Development,
Siemacha Foundation,
"Cape of hope" Foundation,
Lower Silesian Integration Forum
AKTYWNI Lower Silesia Disabled Sportsmen 
Association
Youth Sociotherapy Centre No. 2 in Wrocław,
Agora Foundation – Santa Claus Workshop,
L’Arche Foundation
Care and concern Foundation,
KARAN Foundation for the Addicted,
Józef Pupka Foundation,
Seniors Association "Energetyk”

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
•
• 
• 
• 
• 
• 

RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT4645



Studenci zostali wytypowani przez następujących 
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Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.,
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Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A.

• 
• 

• 
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• 
•

•

ZMIANY PRAWA ENERGETYCZNEGO
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CZYNNIKI ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI 
ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ 
PRZEZ ODBIORCÓW

Spadek zapotrzebowania na ciepło związany 
z restrukturyzacją przemysłu, termomodernizacją 
zasobów mieszkaniowych, ograniczeniem strat 
w przesyłaniu ciepła, instalowaniem automatyki 
pogodowej w węzłach cieplnych został w ostatnich 
latach zahamowany. 

Aktywne działania KOGENERACJI S.A., polegają na 
pozyskiwaniu nowych odbiorców, w tym szczególne 
znaczenie ma współpraca z Gminą Wrocław 
w zakresie przyłączania do sieci nowych budynków 
i istniejących budynków komunalnych, która pozwala 
na rekompensowanie zmniejszonego zapotrzebo-
wania i stabilizowanie sprzedaży ciepła. W ostatnim 
roku nastąpił wzrost sprzedanej zamówionej mocy 
cieplnej o 4,69 MWt tj. o 0,45%.

CZYNNIKI ZWIĄZANE ZE ZRÓŻNICOWANIEM 
POZIOMÓW SPRZEDAŻY CIEPŁA I ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ

Sprzedaż produktów Spółki podlega znacznym 
wahaniom sezonowym. W okresach październik-
kwiecień zapotrzebowanie odbiorców na ciepło
jest znacznie większe niż w pozostałych miesiącach. 

Oznacza to, że możliwości wytwarzania energii 
elektrycznej w procesie skojarzonym również 
podlegają sezonowym wahaniom, przy czym w obu 
elektrociepłowniach Spółki istnieją techniczne 
możliwości wytwarzania energii elektrycznej również 
w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na 
ciepło (w tzw. pseudokondensacji), ale od 1 lipca 
2007 r., tj. po wejściu w życie kolejnej nowelizacji 
ustawy Prawo energetyczne, zostały one znacznie 
ograniczone z uwagi na dotrzymanie granicznej 
sprawności przetwarzania energii chemicznej 
w energię elektryczną i ciepło w kogeneracji 
tj. 75%. W 2014 r. sprawność ta w EC Wrocław 
osiągnęła wartość 82,33%, a w EC Czechnica 77,02%.

FACTORS CONNECTED WITH FLUCTUATING 
LEVELS OF HEAT AND ELECTRICITY SALES

The Company’s sales are characterised by seasonality. 
In the period from October to April the demand for 
heat is much higher than in other months. 

This means that the possibility to generate electricity 
in the combined system is also seasonal. The 
Company does have the technological capacity to 
generate electricity also in the period of a lower 
demand for heat (through the so called “pseudo-
condensation”) but this has been significantly limited 
since 1 July 2007, i.e. after ratification of another 
revision of the Energy Law, due to the requirement to 
keep the minimum gross efficiency of transformation 
of chemical energy into electricity and heat in the 
cogenerated system at 75%. In 2014, EC Wrocław 
achieved the efficiency of 82.33%, while EC Czechnica 
noted 77.02%.

FACTORS CONNECTED WITH CHANGES IN THE 
DEMAND FOR HEAT BY BUYERS

The decrease in demand for heat, which was due to, 
among other things, restructure of the industry, 
upgraded insulation of houses and apartments, 
reduced heat losses during transmission and 
installation of weather sensors in the central heat 
stations has been stopped in the recent years. 

The active steps taken by KOGENERACJA S.A. to 
acquire new buyers, especially its co-operation with 
the Wrocław Municipality with regard to connection 
of new and existing buildings to the network 
compensate for the reduced demand and help 
stabilise the sale of heat. Last year, the sale of 
contracted heat power increased by 4.69 MWt, i.e. 
by 0.45%.

Emisje CO2

Ryzyko związane z wprowadzaniem do atmosfery 
CO oraz koniecznością umorzenia odpowiedniej 2

ilości uprawnień do emisji CO dotychczas nie było tak 2

istotne, gdyż rzeczywista emisja CO była niższa 2

aniżeli przyznane w ramach Krajowego Planu 
Rozdziału Uprawnień (KPRU) limity dla Spółki. Niska 
ilość uprawnień do emisji CO przyznanych w ramach 2

KPRU III na lata 2013-2020 oznacza:

zmianę sposobu przydziału uprawnień na system 
aukcyjny wg nowej Dyrektywy o handlu emisjami,
tylko część uprawnień dla Spółki jest przyznawana 
nieodpłatnie, w ramach krajowych środków 
wykonawczych (KŚW) przydziały na ciepło 
i w ramach Krajowego Planu Inwestycyjnego (KPI) 
przydziały na energię elektryczną 
udokumentowane dokonanymi inwestycjami,
od 2020 roku wszystkie uprawnienia będą 
nabywane w drodze sprzedaży na aukcjach.

•

•

•

Oznacza to wzrost kosztów wytwarzania w związku 
z koniecznością zakupu kosztownych uprawnień do 
emisji lub koniecznością dodatkowych inwestycji 
w poprawę sprawności wytwarzania. Dodatkowym 
ryzykiem jest też niestabilność cen uprawnień do 
emisji CO.2

All this will lead to an increase in the production costs 
as costly emission allowances will need to be 
purchased or extra investments will be needed to 
increase the generation efficiency. The instability of 
prices of CO emission allowances is seen as another 2

risk.

CO EMISSION2

The risk associated with CO emissions and the need 2

to use an appropriate amount of emission allowances 
was not so severe in the previous years, as the actual 
CO emission was lower than the limits allocated to 2

the Company under the National Plan of Distribution 
of Allowances (KPRU). The low amount of emission 
allowances granted under KPRU III for 2013-2020 
means:

changes in the method of distribution of 
allowances into an auction system according to the 
new Directive on emission allowances,
only a part of the allowances will be received by 
the Company free-of-charge – under the National 
Implementing Measures and the National 
Investment Plan, the allocations for heat and 
electricity, respectively, will need to be evidenced 
with completed projects,
starting from 2020, all the allowances will be 
acquired through auctions.

•

•

•
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Perspektywy 
rozwoju Spółki 

Outlook for the 
Company’s development 

Perspektywy rozwoju KOGENERACJI S.A. pozostają 
niezmienne już od kilku lat. Celem nadrzędnym 
pozostaje uzyskiwanie przez Spółkę wysokiej rentow-
ności. Ważnymi celami strategicznymi 
KOGENERACJI S.A. pozostają także: nieustanne 
podnoszenie jakości zarządzania bezpieczeństwem 
pracy, utrzymanie pozycji lidera na wrocławskim 
rynku ciepła, realizacja inwestycji środowiskowych 
dostosowujących Spółkę do nowych norm emisyjnych 
obowiązujących od roku 2016, wzrost niezawodności 
urządzeń produkcyjnych, restrukturyzacja organiza-
cyjna w obszarze produkcji i procesów pomocniczych 
oraz przygotowanie i realizacja decyzji inwesty-
cyjnych budujących przyszłość Spółki.

The outlook for development of KOGENERACJA S.A. 
has remained unchanged for the past several years. 
The key objective continues to be achievement of 
high profitability. Other key strategic goals of 
KOGENERACJA S.A. are: constant improvement of 
the quality of occupational safety management; 
maintaining lead position in the Wrocław heat market; 
delivery of environmental protection project to ensure 
the Company's compliance with the new emission 
standards applicable from 2016; increasing reliability 
of production equipment; organisational restructure 
in the area of production and auxiliary processes; and 
preparation of investment decisions to build the 
Company's future.

Osiąganie wysokiej rentowności nie jest zadaniem 
łatwym w okresie obserwowanego w 2014 roku 
dalszego spadku cen energii elektrycznej (o ponad 
20% w porównaniu do roku 2013) oraz braku efek-
tywnego wsparcia dla produkcji energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych (relatywnie niskie ceny „zie-
lonych” certyfikatów). W tym kontekście niezwykle 
ważne są dla KOGENERACJI S.A. wszelkie działania 
zmierzające do redukcji kosztów stałych oraz 
zmiennych i pozyskania przez Spółkę dodatkowych 
przychodów. Działania takie w ramach szeroko 
rozumianych programów optymalizacyjnych były 
realizowane w roku 2014 i będą kontynuowane 
również w latach następnych. 

Obejmują w szczególności optymalizację praktycznie 
wszystkich obszarów kosztów stałych, ciągłe podno-
szenie sprawności produkcji, redukcję zużycia 
mediów na potrzeby własne, szukanie możliwych 
oszczędności w kosztach zakupu paliw oraz maksy-
malizację przychodów poprzez sprzedaż dodat-
kowych ilości energii elektrycznej i ciepła oraz dalszą 
optymalizację majątku Spółki. Kontynuowane będą 
także wysiłki Inżynierii dotyczące podnoszenia 
niezawodności urządzeń produkcyjnych i poprawy 
ich dyspozycyjności, co pozwoli wykorzystać wszystkie 
otwierające się możliwości dodatkowego zwiększenia 
produkcji i sprzedaży. 

Achievement of a high profitability is not an easy task 
given the continued decrease in electricity prices in 
2014 (by 20% compared with 2013) and the lack of 
effective support for the production of energy from 
renewable sources (relatively low prices of green 
certificates). In this context, it is immensely important 
for KOGENERACJA S.A. to undertake measures 
aimed at reduction of fixed and variable costs and 
acquire new sources of income. In 2014, these actions 
were carried as part of comprehensive optimisation 
programmes and will be continued in the following 
years. 

These include in particular optimisation of virtually all 
the areas of fixed costs, constant improvement of 
production efficiency, reduction of consumption of 
utilities for own purposes, seeking possible savings in 
the purchase of fuel and maximisation of income 
through the sale of additional volumes of electricity 
and heat, and further optimisation of the Company’s 
assets base. Furthermore, Engineering will continue 
its efforts to increase the reliability and availability of 
the production, which will help the Company 
leverage all the opportunities of increasing 
production and sales. 

Niezwykle ważnym celem dla Spółki pozostaje 
utrzymanie pozycji lidera na lokalnym rynku ciepła. 
W kolejnych latach Spółka zamierza kontynuować 
przyłączanie do sieci ciepłowniczej nowych klientów 
i zawierać z nimi bezpośrednie umowy sprzedaży 
ciepła. Już dzisiaj bezpośredni klienci 
KOGENERACJI S.A. stanowią około 10% wszystkich 
odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
a w przyszłości odsetek ten jeszcze wzrośnie dzięki 
aktywnym działaniom Spółki. 

Spółka zaangażowała się w Program Ograniczenia 
Niskiej emisji na terenie Wrocławia w zakresie 
likwidacji indywidualnych pieców węglowych 
w mieszkaniach (głównie w strefie Śródmieścia) 
i zastąpienie ich przyłączeniem do sieci ciepłowniczej 
wraz z budową instalacji wewnętrznej centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Działania 
te realizowane są w ścisłej współpracy z Urzędem 
Miasta, w tym w ramach programu KAWKA.

Kolejnym rozszerzeniem oferty Spółki jest przygo-
towywanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących 
efektywność energetyczną i uzyskiwanie za nie tzw. 
„białych certyfikatów”. 

Bardzo wiele wysiłku wkładane jest w prace doty-
czące budowania przyszłości KOGENERACJI S.A. 
W roku 2013 Spółka rozpoczęła realizację inwestycji 
budowy instalacji odsiarczania oraz odazotowania 
w EC Wrocław. Inwestycje te zostaną ukończone 
w roku 2015, dzięki czemu KOGENERACJA S.A. 
będzie spełniać wszystkie normy ochrony środowiska 
również po 1 stycznia 2016 roku, kiedy to wejdą 
w życie nowe, zaostrzone limity emisyjne. 
W rezultacie Spółka pozostanie odpowiedzialnym 
wytwórcą i dostawcą ciepła dla Wrocławia 
perspektywie co najmniej do roku 2035. 

A lot of effort is being put into shaping the future of 
KOGENERACJA S.A. In 2013, the Company started 
construction of the desulphurisation and 
denitrification installations in EC Wrocław.
The projects, to be completed in 2015, will help 
KOGENERACJA S.A. achieve all the environmental 
protection standards also after 1 January 2016, when 
the more severe emission limits become effective. 
As a result, KOGENERACJA S.A. will remain 
a responsible producer and supplier of heat
for Wrocław at least until 2035. 

Another area in which the Company expanded its 
offer is the preparation and implementation of 
projects that increase energy efficiency and allow the 
"white certificates" to be obtained. 

A major challenge for the Company will be to 
maintain its lead position in the local heat market. In 
the following years, the Company intends to continue 
connecting new customers to the heating network, 
signing direct agreements with them. Already now, 
the direct customers of KOGENERACJA S.A. 
represent about 10% of all the buyers of heat from 
the municipal heating network, and in the future this 
percentage is to increase on the back of the actions 
undertaken by the Company. 

The Company became involved in the Programme of 
Limitation of Low-Emission Sources in Wrocław, 
encouraging removal of individual coal-fired furnaces 
in apartments (mainly in the Śródmieście district) that 
would be replaced by a connection to the heating 
network; the process would also involve building an 
internal central heating and hot water installation. 
These actions are delivered in close cooperation with 
the City Office, and are part of the KAWKA 
programme. 
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Perspektywy 
rozwoju Spółki 

Outlook for the 
Company’s development 

Perspektywy rozwoju KOGENERACJI S.A. pozostają 
niezmienne już od kilku lat. Celem nadrzędnym 
pozostaje uzyskiwanie przez Spółkę wysokiej rentow-
ności. Ważnymi celami strategicznymi 
KOGENERACJI S.A. pozostają także: nieustanne 
podnoszenie jakości zarządzania bezpieczeństwem 
pracy, utrzymanie pozycji lidera na wrocławskim 
rynku ciepła, realizacja inwestycji środowiskowych 
dostosowujących Spółkę do nowych norm emisyjnych 
obowiązujących od roku 2016, wzrost niezawodności 
urządzeń produkcyjnych, restrukturyzacja organiza-
cyjna w obszarze produkcji i procesów pomocniczych 
oraz przygotowanie i realizacja decyzji inwesty-
cyjnych budujących przyszłość Spółki.

The outlook for development of KOGENERACJA S.A. 
has remained unchanged for the past several years. 
The key objective continues to be achievement of 
high profitability. Other key strategic goals of 
KOGENERACJA S.A. are: constant improvement of 
the quality of occupational safety management; 
maintaining lead position in the Wrocław heat market; 
delivery of environmental protection project to ensure 
the Company's compliance with the new emission 
standards applicable from 2016; increasing reliability 
of production equipment; organisational restructure 
in the area of production and auxiliary processes; and 
preparation of investment decisions to build the 
Company's future.

Osiąganie wysokiej rentowności nie jest zadaniem 
łatwym w okresie obserwowanego w 2014 roku 
dalszego spadku cen energii elektrycznej (o ponad 
20% w porównaniu do roku 2013) oraz braku efek-
tywnego wsparcia dla produkcji energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych (relatywnie niskie ceny „zie-
lonych” certyfikatów). W tym kontekście niezwykle 
ważne są dla KOGENERACJI S.A. wszelkie działania 
zmierzające do redukcji kosztów stałych oraz 
zmiennych i pozyskania przez Spółkę dodatkowych 
przychodów. Działania takie w ramach szeroko 
rozumianych programów optymalizacyjnych były 
realizowane w roku 2014 i będą kontynuowane 
również w latach następnych. 

Obejmują w szczególności optymalizację praktycznie 
wszystkich obszarów kosztów stałych, ciągłe podno-
szenie sprawności produkcji, redukcję zużycia 
mediów na potrzeby własne, szukanie możliwych 
oszczędności w kosztach zakupu paliw oraz maksy-
malizację przychodów poprzez sprzedaż dodat-
kowych ilości energii elektrycznej i ciepła oraz dalszą 
optymalizację majątku Spółki. Kontynuowane będą 
także wysiłki Inżynierii dotyczące podnoszenia 
niezawodności urządzeń produkcyjnych i poprawy 
ich dyspozycyjności, co pozwoli wykorzystać wszystkie 
otwierające się możliwości dodatkowego zwiększenia 
produkcji i sprzedaży. 

Achievement of a high profitability is not an easy task 
given the continued decrease in electricity prices in 
2014 (by 20% compared with 2013) and the lack of 
effective support for the production of energy from 
renewable sources (relatively low prices of green 
certificates). In this context, it is immensely important 
for KOGENERACJA S.A. to undertake measures 
aimed at reduction of fixed and variable costs and 
acquire new sources of income. In 2014, these actions 
were carried as part of comprehensive optimisation 
programmes and will be continued in the following 
years. 

These include in particular optimisation of virtually all 
the areas of fixed costs, constant improvement of 
production efficiency, reduction of consumption of 
utilities for own purposes, seeking possible savings in 
the purchase of fuel and maximisation of income 
through the sale of additional volumes of electricity 
and heat, and further optimisation of the Company’s 
assets base. Furthermore, Engineering will continue 
its efforts to increase the reliability and availability of 
the production, which will help the Company 
leverage all the opportunities of increasing 
production and sales. 

Niezwykle ważnym celem dla Spółki pozostaje 
utrzymanie pozycji lidera na lokalnym rynku ciepła. 
W kolejnych latach Spółka zamierza kontynuować 
przyłączanie do sieci ciepłowniczej nowych klientów 
i zawierać z nimi bezpośrednie umowy sprzedaży 
ciepła. Już dzisiaj bezpośredni klienci 
KOGENERACJI S.A. stanowią około 10% wszystkich 
odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
a w przyszłości odsetek ten jeszcze wzrośnie dzięki 
aktywnym działaniom Spółki. 

Spółka zaangażowała się w Program Ograniczenia 
Niskiej emisji na terenie Wrocławia w zakresie 
likwidacji indywidualnych pieców węglowych 
w mieszkaniach (głównie w strefie Śródmieścia) 
i zastąpienie ich przyłączeniem do sieci ciepłowniczej 
wraz z budową instalacji wewnętrznej centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Działania 
te realizowane są w ścisłej współpracy z Urzędem 
Miasta, w tym w ramach programu KAWKA.

Kolejnym rozszerzeniem oferty Spółki jest przygo-
towywanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących 
efektywność energetyczną i uzyskiwanie za nie tzw. 
„białych certyfikatów”. 

Bardzo wiele wysiłku wkładane jest w prace doty-
czące budowania przyszłości KOGENERACJI S.A. 
W roku 2013 Spółka rozpoczęła realizację inwestycji 
budowy instalacji odsiarczania oraz odazotowania 
w EC Wrocław. Inwestycje te zostaną ukończone 
w roku 2015, dzięki czemu KOGENERACJA S.A. 
będzie spełniać wszystkie normy ochrony środowiska 
również po 1 stycznia 2016 roku, kiedy to wejdą 
w życie nowe, zaostrzone limity emisyjne. 
W rezultacie Spółka pozostanie odpowiedzialnym 
wytwórcą i dostawcą ciepła dla Wrocławia 
perspektywie co najmniej do roku 2035. 

A lot of effort is being put into shaping the future of 
KOGENERACJA S.A. In 2013, the Company started 
construction of the desulphurisation and 
denitrification installations in EC Wrocław.
The projects, to be completed in 2015, will help 
KOGENERACJA S.A. achieve all the environmental 
protection standards also after 1 January 2016, when 
the more severe emission limits become effective. 
As a result, KOGENERACJA S.A. will remain 
a responsible producer and supplier of heat
for Wrocław at least until 2035. 

Another area in which the Company expanded its 
offer is the preparation and implementation of 
projects that increase energy efficiency and allow the 
"white certificates" to be obtained. 

A major challenge for the Company will be to 
maintain its lead position in the local heat market. In 
the following years, the Company intends to continue 
connecting new customers to the heating network, 
signing direct agreements with them. Already now, 
the direct customers of KOGENERACJA S.A. 
represent about 10% of all the buyers of heat from 
the municipal heating network, and in the future this 
percentage is to increase on the back of the actions 
undertaken by the Company. 

The Company became involved in the Programme of 
Limitation of Low-Emission Sources in Wrocław, 
encouraging removal of individual coal-fired furnaces 
in apartments (mainly in the Śródmieście district) that 
would be replaced by a connection to the heating 
network; the process would also involve building an 
internal central heating and hot water installation. 
These actions are delivered in close cooperation with 
the City Office, and are part of the KAWKA 
programme. 
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Prowadzone są także prace nad koncepcją budowy 
nowych urządzeń w drugiej naszej elektrociepłowni – 
EC Czechnica, co zabezpieczy przyszłość tego zakładu 
na wiele kolejnych lat. 

W świetle tak znaczących, planowanych zmian 
technicznych i organizacyjnych 
w KOGENERACJI S.A. niezwykle ważnym jest przy-
gotowanie pracowników Spółki do pracy w nowych 
warunkach. Kolejny już rok kontynuowany jest 
projekt zmian organizacyjnych i kompetencyjnych 
pod nazwą „Ready for the future”, który ma 
wypracować nową strukturę organizacyjną 
KOGENERACJI S.A. w perspektywie do roku 2020 
oraz przygotować załogę Spółki do nowych wyzwań 
w zakresie kompetencji, jakie pojawią się 
w przyszłości.

Furthermore, work is under way on the concept of 
building new equipment in the Company's second 
heat plant – EC Czechnica to safeguard the future of 
the plant for many years to come. 

In the light of such substantial technical and 
organisational changes planned for 
KOGENERACJA S.A., it is of vital importance to 
ensure the Company's employees are prepared to 
face the new working conditions. It was another year 
that the Company continued its project of 
organisational and competency changes ("Ready for 
the Future") to work out a new organisational 
structure for KOGENERACJI S.A. until 2020 and to 
prepare the Company’s personnel to have the 
competence to tackle the challenges lying ahead. 

W 2014 roku Spółka osiągnęła wynik finansowy netto 
w wysokości 168 490 tys. zł, wyższy o 95 622 tys. zł 
w stosunku do roku 2013, kiedy osiągnął poziom 
72 868 tys. zł. Podstawowe wielkości ekonomiczno-
-finansowe Spółki przedstawiono i omówiono 
w poniższych tabelach.

W 2014 roku Spółka osiągnęła przychody 
ze sprzedaży niższe o 42 195 tys. zł 
w porównaniu do 2013 roku.

In 2014, the company generated revenues that 
were by PLN 42,195 thousand lower than in 
2013.

In 2014, the Company recorded a net income of PLN 
168,490 thousand, which is by PLN 95,622 thousand 
higher than in 2013, when a net income of PLN 
72,868 thousand was posted. The key financials of the 
Company are presented and discussed below.

Warto też przypomnieć, że nieustannym priorytetem 
dla Zarządu KOGENERACJI S.A. pozostaje bezpie-
czeństwo i higiena pracy. W tej dziedzinie wiele 
już zostało zrobione, a w kolejnych latach wysiłki 
na rzecz budowania kultury bezpiecznej pracy będą 
kontynuowane. Prowadzonych jest i nadal będzie 
wiele działań poprawiających stan bezpieczeństwa, 
takich jak: rozwijanie świadomości BHP pracowników 
i podwykonawców, podnoszenie efektywności 
systemu bezpieczeństwa, angażowanie zakładowych 
organizacji społecznych w sprawy BHP, minimalizo-
wanie ryzyka w miejscu pracy, regularne wizyty 
menedżerskie w terenie, zwiększanie zaangażowania 
służb BHP, itp. Postępy będą okresowo monitorowane 
poprzez corocznie przeprowadzane audyty bezpie-
czeństwa. Efekty wszystkich tych prac są już 
widoczne – dotychczasowe działania w obszarze BHP 
przyniosły znaczne sukcesy w kwestii zapobiegania 
wypadkom.

Podsumowując – Zarząd KOGENERACJI S.A. jest 
głęboko przekonany, że realizacja opisanych wyżej 
celów pozwoli na uzyskiwanie przez Spółkę dobrych 
wyników także w przyszłości, co pozwala optymi-
stycznie patrzeć na perspektywy dalszego rozwoju 
KOGENERACJI S.A.

It should also be reiterated that the occupational 
health and safety remains a constant priority for the 
Management Board of KOGENERACJA S.A. A lot 
has been done in this area, and in the following years 
the efforts to build a safe working culture will be 
continued. There are many safety improvement 
projects being implemented and planned, including 
awareness-raising of occupational health and safety 
among employees and subcontractors, improving the 
effectiveness of the safety system, getting the 
Company’s social organisations involved in the health 
& safety matters, mitigating risks at work, regular on-
site management checks, increasing the involvement 
of health & safety functions, etc. Progress will be 
periodically monitored by the annual safety audits. 
The effects of all these initiatives are already visible – 
the health & safety improvement efforts have 
successfully prevented accidents at work.

Summing up, the Management Board of 
KOGENERACJA S.A. is deeply convinced that the 
attainment of these objectives will allow the 
Company to achieve strong results in the future, 
which supports an optimistic view of the further 
development outlook for KOGENERACJA S.A.

Podstawowe wielkości
ekonomiczno-finansowe 
Spółki

 

Key economic and 
financial results of the 
Company
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Prowadzone są także prace nad koncepcją budowy 
nowych urządzeń w drugiej naszej elektrociepłowni – 
EC Czechnica, co zabezpieczy przyszłość tego zakładu 
na wiele kolejnych lat. 

W świetle tak znaczących, planowanych zmian 
technicznych i organizacyjnych 
w KOGENERACJI S.A. niezwykle ważnym jest przy-
gotowanie pracowników Spółki do pracy w nowych 
warunkach. Kolejny już rok kontynuowany jest 
projekt zmian organizacyjnych i kompetencyjnych 
pod nazwą „Ready for the future”, który ma 
wypracować nową strukturę organizacyjną 
KOGENERACJI S.A. w perspektywie do roku 2020 
oraz przygotować załogę Spółki do nowych wyzwań 
w zakresie kompetencji, jakie pojawią się 
w przyszłości.

Furthermore, work is under way on the concept of 
building new equipment in the Company's second 
heat plant – EC Czechnica to safeguard the future of 
the plant for many years to come. 

In the light of such substantial technical and 
organisational changes planned for 
KOGENERACJA S.A., it is of vital importance to 
ensure the Company's employees are prepared to 
face the new working conditions. It was another year 
that the Company continued its project of 
organisational and competency changes ("Ready for 
the Future") to work out a new organisational 
structure for KOGENERACJI S.A. until 2020 and to 
prepare the Company’s personnel to have the 
competence to tackle the challenges lying ahead. 

W 2014 roku Spółka osiągnęła wynik finansowy netto 
w wysokości 168 490 tys. zł, wyższy o 95 622 tys. zł 
w stosunku do roku 2013, kiedy osiągnął poziom 
72 868 tys. zł. Podstawowe wielkości ekonomiczno-
-finansowe Spółki przedstawiono i omówiono 
w poniższych tabelach.

W 2014 roku Spółka osiągnęła przychody 
ze sprzedaży niższe o 42 195 tys. zł 
w porównaniu do 2013 roku.

In 2014, the company generated revenues that 
were by PLN 42,195 thousand lower than in 
2013.

In 2014, the Company recorded a net income of PLN 
168,490 thousand, which is by PLN 95,622 thousand 
higher than in 2013, when a net income of PLN 
72,868 thousand was posted. The key financials of the 
Company are presented and discussed below.

Warto też przypomnieć, że nieustannym priorytetem 
dla Zarządu KOGENERACJI S.A. pozostaje bezpie-
czeństwo i higiena pracy. W tej dziedzinie wiele 
już zostało zrobione, a w kolejnych latach wysiłki 
na rzecz budowania kultury bezpiecznej pracy będą 
kontynuowane. Prowadzonych jest i nadal będzie 
wiele działań poprawiających stan bezpieczeństwa, 
takich jak: rozwijanie świadomości BHP pracowników 
i podwykonawców, podnoszenie efektywności 
systemu bezpieczeństwa, angażowanie zakładowych 
organizacji społecznych w sprawy BHP, minimalizo-
wanie ryzyka w miejscu pracy, regularne wizyty 
menedżerskie w terenie, zwiększanie zaangażowania 
służb BHP, itp. Postępy będą okresowo monitorowane 
poprzez corocznie przeprowadzane audyty bezpie-
czeństwa. Efekty wszystkich tych prac są już 
widoczne – dotychczasowe działania w obszarze BHP 
przyniosły znaczne sukcesy w kwestii zapobiegania 
wypadkom.

Podsumowując – Zarząd KOGENERACJI S.A. jest 
głęboko przekonany, że realizacja opisanych wyżej 
celów pozwoli na uzyskiwanie przez Spółkę dobrych 
wyników także w przyszłości, co pozwala optymi-
stycznie patrzeć na perspektywy dalszego rozwoju 
KOGENERACJI S.A.

It should also be reiterated that the occupational 
health and safety remains a constant priority for the 
Management Board of KOGENERACJA S.A. A lot 
has been done in this area, and in the following years 
the efforts to build a safe working culture will be 
continued. There are many safety improvement 
projects being implemented and planned, including 
awareness-raising of occupational health and safety 
among employees and subcontractors, improving the 
effectiveness of the safety system, getting the 
Company’s social organisations involved in the health 
& safety matters, mitigating risks at work, regular on-
site management checks, increasing the involvement 
of health & safety functions, etc. Progress will be 
periodically monitored by the annual safety audits. 
The effects of all these initiatives are already visible – 
the health & safety improvement efforts have 
successfully prevented accidents at work.

Summing up, the Management Board of 
KOGENERACJA S.A. is deeply convinced that the 
attainment of these objectives will allow the 
Company to achieve strong results in the future, 
which supports an optimistic view of the further 
development outlook for KOGENERACJA S.A.

Podstawowe wielkości
ekonomiczno-finansowe 
Spółki

 

Key economic and 
financial results of the 
Company

508 431

(492 971)

15 460

(4 294)

(1 489)

(15 877)

(6 200)

172 747

1 943

168 490

w tysiącach złotych
in PLN thousand

od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 r. 

from 1 January
to 31 December 2013

Zmiana (wartość) 
Change (value)

od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 r. 

from 1 January
to 31 December 2014

(42 195)

(21 307)

(407)

(95)

(8 437)

(30 246)

20 888

120 953

4 915

95 622

550 626

36 767

24 046

51 794

72 868

(513 859)

(3 887)

(1 394)

(7 440)

(2 972)

Przychody ze sprzedaży

Koszt własny sprzedaży

Zysk brutto na sprzedaży

Koszty zarządu

Koszty sprzedaży

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)

Wynik na działalności finansowej

Podatek dochodowy

Wynik finansowy netto

Revenue from sales

Cost of sales

Gross profit on sales

General and administrative expenses

Sales expenses

Other operating income / expenses

Operating profit (EBIT)

Net financial income

Income tax

Net profit
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Niższe przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte 
w 2014 roku to efekt netto głównie:

a)niższych przychodów z tytułu sprzedaży energii 
elektrycznej  (o 60 069 tys. zł) i wyższych przy-
chodów z tytułu sprzedaży usług systemowych 
(o 1 269 tys. zł). Łączne przychody ze sprzedaży 
energii elektrycznej spadły o 58 800 tys. zł. 
Spadek wolumenu sprzedaży wyniósł ok. 7% przy 
średniej cenie energii elektrycznej niższej o ok. 
22% w porównaniu do roku 2013, 

b)niższych przychodów z tytułu sprzedaży ciepła 
(o 4 565 tys. zł), jako efekt spadku wolumenu 
sprzedaży o 11% oraz przyrostu ceny ciepła 
o 6,6%, a ceny mocy cieplnej o 5,6%; wpłynęły 
na to ceny i stawki opłat taryfy dla ciepła 
KOGENERACJI S.A. wprowadzone w życie 
z dniem 5 września 2014 roku decyzją Prezesa 
URE,

c)wyższych przychodów z tytułu sprzedaży 
nadwyżek CO2 (o 1 630 tys. zł), ze względu na 
wyższy zakup brakujących uprawnień aniżeli 
rzeczywista emisja CO2,

d)wyższych przychodów z przyznanych certyfi-
katów (o 19 155 tys. zł); w 2014 roku Spółka 
uzyskała w wyniku produkcji energii elektrycznej 
certyfikaty na energię pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych – współspalanie biomasy 
(certyfikaty zielone) 15 435 tys. zł, certyfikaty 
czerwone 6 319 tys. zł (wznowiono możliwość 
występowania o certyfikaty czerwone z tytułu 
zmian prawa), żółte i białe, łącznie certyfikaty 
na kwotę 22 929 tys. zł (3 774 tys. zł w 2013 roku). 

The lower revenues from the sale finished goods 
achieved in 2014 mainly resulted from:

a)Higher revenues from the sale of electricity 
(down by PLN 60,069 thousand) and higher 
revenues from the sale of systemic services (up by 
PLN 1,269 thousand). The total revenue from the 
sale of electricity fell by PLN 58,800 thousand. 
The sales volume decreased by 7% with the 
average price of electricity being by 22% lower 
than in 2013. 

b)Lower revenues from the sale of heat (down by 
PLN 4,565 thousand) as a result of the 11% 
decrease in the sales volume, 6.6% increase in the 
price of heat and the 5.6% increase in the price 
of heat power; this was affected by the prices and 
tariff rates for the heat generated by 
KOGENERACJA S.A., introduced on 5 September 
2014 by the decision of the President of the 
Energy Regulatory Office.

c)Higher revenues from the sale of CO2 surplus (up 
by PLN 1,630 thousand) as the value of missing 
allowances purchased was higher than the actual 
CO emissions.2

d)Higher revenues from the allocated certificates 
(up by PLN 19,155 thousand); in 2014, the 
Company obtained certificates for energy from 
renewable sources – cofiring of biomass (green 
certificates) – for a total amount of PLN 15,435 
thousand, red certificates of PLN 6,319 thousand 
(it became possible to apply for red certificates as 
a result of legal changes), yellow and white 
certificates; overall, certificates totalling PLN 
22,929 thousand (vs. PLN 3,774 thousand in 2013). 

Po znacznym obniżeniu produkcji z biomasy w roku 
2013 produkcja energii „zielonej” otrzymywanej 
w wyniku współspalania biomasy uległa w 2014 roku 
wzrostowi w porównaniu do roku 2013 (odpo-
wiednio  77 017 MWh i 28 392 MWh). Wzrost ten 
spowodowany był przede wszystkim korzystniejszymi 
cenami certyfikatów i dodatkowymi kontraktami na 
sprzedaż energii zielonej, co spowodowało zwięk-
szenie spalania biomasy mokrej w EC Czechnica. 
Wzrost cen certyfikatów zielonych w 2014 roku 
w porównaniu do roku 2013 wyniósł ok.7%. W tym 
samym okresie odnotowano wzrost ceny certyfikatów 
czerwonych o 53%.

After the significant decrease in biomass-based 
production in 2013, in the reporting year, the the 
production of green energy from the co-firing of 
biomass increased vs. 2013 (77,017 MWh vs. 
28,392 MWh). The increase was mainly caused by the 
more favourable prices of certificates and additional 
contracts for the sale of green energy, which led to 
an increase in the co-firing of wet biomass in 
EC Czechnica. In 2014, the prices of green certificates 
increased by 7% compared with 2013. At the same 
time, the prices of red certificates increased by 53%. 

Koszty stałe wytworzenia sprzedanych produktów 
w 2014 roku utrzymane zostały na poziomie roku 
2013. Na utrzymanie kosztów stałych miały wpływ 
głównie niższe koszty pracy i wyższe koszty amorty-
zacji oraz usług, a także pozostałych kosztów stałych. 

Na spadek kosztów pracy o 13 490 tys. zł w 2014 roku 
miał wpływ przede wszystkim znaczący spadek 
wynagrodzeń i kosztów ubezpieczeń społecznych 
o 8 028 tys. zł,  w związku ze zmniejszeniem 
zatrudnienia o 97 osób (stan zatrudnienia na dzień 
31 grudnia 2014 r. 336 osób, stan zatrudnienia 
na dzień 31 grudnia 2013 r. 463 osoby).

In 2014, fixed costs relating to generation of finished 
goods sold were flat on 2013. The costs were stable 
mainly due to lower staff costs and higher 
depreciation. 

In 2014, staff costs decreased by PLN 13,490 thousand 
mainly due to decrease in payroll expenses and social 
security costs (down by PLN 8,028 thousand) as 
employment was reduced by 97 persons (employment 
as at 31 December 2014: 336 vs. 463 as at 
31 December 2013). In 2014, the volume of provisions 
connected with employment restructure was lower by 
PLN 4,753 thousand. 

KOSZTY STAŁE I KOSZTY ZMIENNE

W 2014 roku koszty zmienne wytworzenia sprze-
danych produktów ukształtowały się na poziomie 
niższym o 7,2% w relacji do 2013 roku, tj. 
o 20 214 tys. zł. Spadek kosztów zmiennych to 
konsekwencja niższego wolumenu zużycia węgla 
skompenso-wanego częściowo przez wyższe zużycie 
biomasy przy niższych jednostkowych kosztach 
paliwowych. Spadek cen węgla wyniósł ok. 1,3% 
(średnia cena spalonego węgla w roku 2014 to 
14,05 zł/GJ, a w roku 2013 to 14,24 zł/GJ), 
a jednostkowe ceny biomasy spadły o ok. 14% 
(średnia cena spalonej biomasy w roku 2014 to 
27,58 zł/GJ, a w roku 2013 to 31,94 zł/GJ). 

W 2014 roku Spółka zwiększyła udział biomasy 
w procesie współspalania z węglem, wolumen spa-
lonego węgla uległ obniżeniu i wyniósł odpowiednio 
14 020 TJ w 2014 roku i 16 152 TJ w 2013 roku, 
wolumen spalonej biomasy wyniósł odpowiednio 
1 222 TJ w 2014 roku i 434 TJ w 2013 roku.

Spadek pozostałych kosztów zmiennych o 7 296 tys. zł 
z 38 756 tys. zł do 31 460 tys. zł to głównie wynik 
zmniejszenia produkcji opartej na węglu: spadek 
kosztów ochrony środowiska o 870 tys. zł oraz spadek 
kosztów o 8 858 tys. zł z tytułu niedoboru i zakupu 
CO2, a z drugiej strony wzrost kosztów podawania 
biomasy z tytułu zwiększenia produkcji energii 
„zielonej” o 728 tys. zł. Na spadek kosztów zmien-
nych wpłynął także spadek o 1 982 tys. zł kosztów 
zakupu energii na rynku bilansującym w celu dotrzy-
mania warunków sprzedaży energii produkowanej 
w Spółce, co związane było z optymalizacją urządzeń 
w 2014 roku, na co wpłynęły warunki pogodowe, 
tj. ciepła zima. W 2014 roku koszty zakupu gazu 
wzrosły o 233 tys. zł.

FIXED COSTS AND VARIABLE COSTS

In 2014, variable costs relating to the generation of 
the sold products were by 7.2% (i.e. by PLN 20,214 
thousand) lower than in 2013. The decrease in 
variable costs is a consequence of the lower volume 
of coal consumption, partly counter-balanced by 
higher biomass consumption at lower unit costs of 
fuel. The prices of coal decreased by about 1.3% (in 
2014, the price of combusted coal was PLN 14.05/GJ, 
and in 2013 it was 14.24/GJ) and the price of biomass 
decreased by about 14% (in 2014, the average price 
of combusted biomass was PLN 27.58/GJ vs. 
PLN 31.94/GJ in 2013).

In 2014, the Company increased the share of biomass 
in the co-firing with coal: the reduced volume of coal 
combusted was 14,020 TJ in 2014 and 16,152 TJ in 
2013, while the volume of biomass combusted was 
1,222 TJ in 2014 and 434 TJ in 2013.

Other variable costs decreased by PLN 7,296 thousand 
from PLN 38,756 thousand to PLN 31,460 thousand 
mainly as a result of a decrease in coal-based 
production: a decrease in the environmental 
protection costs (down by PLN 870 thousand) and 
a decrease in costs (down by PLN 8,858 thousand) on 
account of the shortage and purchase of emission 
allowances, and on the other hand, an increase in the 
cost of biomass feeding (up by PLN 728 thousand) as 
a result of higher production of green energy.
The decrease in variable costs was also driven by 
a decrease in the cost of energy purchase in the 
balancing market (down by PLN 1,982 thousand) to 
maintain the terms of sale of the energy produced
in the Company, which was connected with 
optimisation of production equipment in 2014, 
affected by weather conditions, i.e. hot winter.
In 2014, the cost of purchase of natural gas increased 
by PLN 233 thousand. 
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Niższe przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte 
w 2014 roku to efekt netto głównie:

a)niższych przychodów z tytułu sprzedaży energii 
elektrycznej  (o 60 069 tys. zł) i wyższych przy-
chodów z tytułu sprzedaży usług systemowych 
(o 1 269 tys. zł). Łączne przychody ze sprzedaży 
energii elektrycznej spadły o 58 800 tys. zł. 
Spadek wolumenu sprzedaży wyniósł ok. 7% przy 
średniej cenie energii elektrycznej niższej o ok. 
22% w porównaniu do roku 2013, 

b)niższych przychodów z tytułu sprzedaży ciepła 
(o 4 565 tys. zł), jako efekt spadku wolumenu 
sprzedaży o 11% oraz przyrostu ceny ciepła 
o 6,6%, a ceny mocy cieplnej o 5,6%; wpłynęły 
na to ceny i stawki opłat taryfy dla ciepła 
KOGENERACJI S.A. wprowadzone w życie 
z dniem 5 września 2014 roku decyzją Prezesa 
URE,

c)wyższych przychodów z tytułu sprzedaży 
nadwyżek CO2 (o 1 630 tys. zł), ze względu na 
wyższy zakup brakujących uprawnień aniżeli 
rzeczywista emisja CO2,

d)wyższych przychodów z przyznanych certyfi-
katów (o 19 155 tys. zł); w 2014 roku Spółka 
uzyskała w wyniku produkcji energii elektrycznej 
certyfikaty na energię pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych – współspalanie biomasy 
(certyfikaty zielone) 15 435 tys. zł, certyfikaty 
czerwone 6 319 tys. zł (wznowiono możliwość 
występowania o certyfikaty czerwone z tytułu 
zmian prawa), żółte i białe, łącznie certyfikaty 
na kwotę 22 929 tys. zł (3 774 tys. zł w 2013 roku). 

The lower revenues from the sale finished goods 
achieved in 2014 mainly resulted from:

a)Higher revenues from the sale of electricity 
(down by PLN 60,069 thousand) and higher 
revenues from the sale of systemic services (up by 
PLN 1,269 thousand). The total revenue from the 
sale of electricity fell by PLN 58,800 thousand. 
The sales volume decreased by 7% with the 
average price of electricity being by 22% lower 
than in 2013. 

b)Lower revenues from the sale of heat (down by 
PLN 4,565 thousand) as a result of the 11% 
decrease in the sales volume, 6.6% increase in the 
price of heat and the 5.6% increase in the price 
of heat power; this was affected by the prices and 
tariff rates for the heat generated by 
KOGENERACJA S.A., introduced on 5 September 
2014 by the decision of the President of the 
Energy Regulatory Office.

c)Higher revenues from the sale of CO2 surplus (up 
by PLN 1,630 thousand) as the value of missing 
allowances purchased was higher than the actual 
CO emissions.2

d)Higher revenues from the allocated certificates 
(up by PLN 19,155 thousand); in 2014, the 
Company obtained certificates for energy from 
renewable sources – cofiring of biomass (green 
certificates) – for a total amount of PLN 15,435 
thousand, red certificates of PLN 6,319 thousand 
(it became possible to apply for red certificates as 
a result of legal changes), yellow and white 
certificates; overall, certificates totalling PLN 
22,929 thousand (vs. PLN 3,774 thousand in 2013). 

Po znacznym obniżeniu produkcji z biomasy w roku 
2013 produkcja energii „zielonej” otrzymywanej 
w wyniku współspalania biomasy uległa w 2014 roku 
wzrostowi w porównaniu do roku 2013 (odpo-
wiednio  77 017 MWh i 28 392 MWh). Wzrost ten 
spowodowany był przede wszystkim korzystniejszymi 
cenami certyfikatów i dodatkowymi kontraktami na 
sprzedaż energii zielonej, co spowodowało zwięk-
szenie spalania biomasy mokrej w EC Czechnica. 
Wzrost cen certyfikatów zielonych w 2014 roku 
w porównaniu do roku 2013 wyniósł ok.7%. W tym 
samym okresie odnotowano wzrost ceny certyfikatów 
czerwonych o 53%.

After the significant decrease in biomass-based 
production in 2013, in the reporting year, the the 
production of green energy from the co-firing of 
biomass increased vs. 2013 (77,017 MWh vs. 
28,392 MWh). The increase was mainly caused by the 
more favourable prices of certificates and additional 
contracts for the sale of green energy, which led to 
an increase in the co-firing of wet biomass in 
EC Czechnica. In 2014, the prices of green certificates 
increased by 7% compared with 2013. At the same 
time, the prices of red certificates increased by 53%. 

Koszty stałe wytworzenia sprzedanych produktów 
w 2014 roku utrzymane zostały na poziomie roku 
2013. Na utrzymanie kosztów stałych miały wpływ 
głównie niższe koszty pracy i wyższe koszty amorty-
zacji oraz usług, a także pozostałych kosztów stałych. 

Na spadek kosztów pracy o 13 490 tys. zł w 2014 roku 
miał wpływ przede wszystkim znaczący spadek 
wynagrodzeń i kosztów ubezpieczeń społecznych 
o 8 028 tys. zł,  w związku ze zmniejszeniem 
zatrudnienia o 97 osób (stan zatrudnienia na dzień 
31 grudnia 2014 r. 336 osób, stan zatrudnienia 
na dzień 31 grudnia 2013 r. 463 osoby).

In 2014, fixed costs relating to generation of finished 
goods sold were flat on 2013. The costs were stable 
mainly due to lower staff costs and higher 
depreciation. 

In 2014, staff costs decreased by PLN 13,490 thousand 
mainly due to decrease in payroll expenses and social 
security costs (down by PLN 8,028 thousand) as 
employment was reduced by 97 persons (employment 
as at 31 December 2014: 336 vs. 463 as at 
31 December 2013). In 2014, the volume of provisions 
connected with employment restructure was lower by 
PLN 4,753 thousand. 

KOSZTY STAŁE I KOSZTY ZMIENNE

W 2014 roku koszty zmienne wytworzenia sprze-
danych produktów ukształtowały się na poziomie 
niższym o 7,2% w relacji do 2013 roku, tj. 
o 20 214 tys. zł. Spadek kosztów zmiennych to 
konsekwencja niższego wolumenu zużycia węgla 
skompenso-wanego częściowo przez wyższe zużycie 
biomasy przy niższych jednostkowych kosztach 
paliwowych. Spadek cen węgla wyniósł ok. 1,3% 
(średnia cena spalonego węgla w roku 2014 to 
14,05 zł/GJ, a w roku 2013 to 14,24 zł/GJ), 
a jednostkowe ceny biomasy spadły o ok. 14% 
(średnia cena spalonej biomasy w roku 2014 to 
27,58 zł/GJ, a w roku 2013 to 31,94 zł/GJ). 

W 2014 roku Spółka zwiększyła udział biomasy 
w procesie współspalania z węglem, wolumen spa-
lonego węgla uległ obniżeniu i wyniósł odpowiednio 
14 020 TJ w 2014 roku i 16 152 TJ w 2013 roku, 
wolumen spalonej biomasy wyniósł odpowiednio 
1 222 TJ w 2014 roku i 434 TJ w 2013 roku.

Spadek pozostałych kosztów zmiennych o 7 296 tys. zł 
z 38 756 tys. zł do 31 460 tys. zł to głównie wynik 
zmniejszenia produkcji opartej na węglu: spadek 
kosztów ochrony środowiska o 870 tys. zł oraz spadek 
kosztów o 8 858 tys. zł z tytułu niedoboru i zakupu 
CO2, a z drugiej strony wzrost kosztów podawania 
biomasy z tytułu zwiększenia produkcji energii 
„zielonej” o 728 tys. zł. Na spadek kosztów zmien-
nych wpłynął także spadek o 1 982 tys. zł kosztów 
zakupu energii na rynku bilansującym w celu dotrzy-
mania warunków sprzedaży energii produkowanej 
w Spółce, co związane było z optymalizacją urządzeń 
w 2014 roku, na co wpłynęły warunki pogodowe, 
tj. ciepła zima. W 2014 roku koszty zakupu gazu 
wzrosły o 233 tys. zł.

FIXED COSTS AND VARIABLE COSTS

In 2014, variable costs relating to the generation of 
the sold products were by 7.2% (i.e. by PLN 20,214 
thousand) lower than in 2013. The decrease in 
variable costs is a consequence of the lower volume 
of coal consumption, partly counter-balanced by 
higher biomass consumption at lower unit costs of 
fuel. The prices of coal decreased by about 1.3% (in 
2014, the price of combusted coal was PLN 14.05/GJ, 
and in 2013 it was 14.24/GJ) and the price of biomass 
decreased by about 14% (in 2014, the average price 
of combusted biomass was PLN 27.58/GJ vs. 
PLN 31.94/GJ in 2013).

In 2014, the Company increased the share of biomass 
in the co-firing with coal: the reduced volume of coal 
combusted was 14,020 TJ in 2014 and 16,152 TJ in 
2013, while the volume of biomass combusted was 
1,222 TJ in 2014 and 434 TJ in 2013.

Other variable costs decreased by PLN 7,296 thousand 
from PLN 38,756 thousand to PLN 31,460 thousand 
mainly as a result of a decrease in coal-based 
production: a decrease in the environmental 
protection costs (down by PLN 870 thousand) and 
a decrease in costs (down by PLN 8,858 thousand) on 
account of the shortage and purchase of emission 
allowances, and on the other hand, an increase in the 
cost of biomass feeding (up by PLN 728 thousand) as 
a result of higher production of green energy.
The decrease in variable costs was also driven by 
a decrease in the cost of energy purchase in the 
balancing market (down by PLN 1,982 thousand) to 
maintain the terms of sale of the energy produced
in the Company, which was connected with 
optimisation of production equipment in 2014, 
affected by weather conditions, i.e. hot winter.
In 2014, the cost of purchase of natural gas increased 
by PLN 233 thousand. 
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W 2014 r. niższy był także poziom rezerw związanych 
z restrukturyzacją zatrudnienia o 4 753 tys. zł. 
W związku z zawarciem porozumień pomiędzy 
Zarządem Spółki a organizacjami związkowymi 
o wykupie świadczeń pracowniczych, takich jak: 
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, 
zniżka energetyczna, dokonano rozwiązania rezerw 
aktuarialnych z powyższych tytułów na kwotę 
17 293 tys. zł oraz utworzono zobowiązanie na 
wykup świadczeń w kwocie 17 421 tys. zł. Wpływ 
netto na koszty pracy w 2014 r. wyniósł 128 tys. zł.

Koszty remontów spadły o 635 tys. zł jako efekt 
mniejszego zakresu harmonogramu remontów
w porównaniu do roku 2013. 

Wzrost kosztów amortyzacji urządzeń wytwórczych 
o kwotę 9 673 tys. zł jest efektem przekazanych do 
użytkowania w 2013 roku nowych środków trwałych 
oraz zmiany okresów żywotności środków trwałych.

Koszty usług obcych wzrosły o 3 197 tys. zł ze 
względu na przekazanie w outsourcing usług 
odpopielania i nawęglania świadczonych przez 
spółkę EDF Ekoserwis Sp. z o.o.

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

WYNIK FINANSOWY NETTO

•

•

•

•

Wyższy wynik na działalności finansowej w 2014 roku 
o kwotę 120 953 tys. zł to przede wszystkim efekt 
uzyskania wyższych przychodów finansowych głów-
nie z tytułu wyższej dywidendy od spółki zależnej 
EC „Zielona Góra” S.A. (177 248 tys. zł w 2014 r. 
i  59 435 tys. zł w 2013 r.). Poziom kosztów finanso-
wych był niższy głównie z tytułu niższych odsetek 
od zobowiązań finansowych, na co wpłynęły niższe 
odsetki z tytułu cash-pool o 2 272 tys. zł oraz niższe 
o 1 277 tys. zł koszty odsetek aktuarialnych od 
zobowiązań pracowniczych w wyniku zawartych 
porozumień.

Spółka w 2014 roku osiągnęła wynik finansowy netto 
w kwocie 168 490 tys. zł, natomiast w 2013 roku 
wynik ten ukształtował się na poziomie 72 868 tys. zł. 
Wyższy wynik netto z całokształtu działalności 
o 95 622 tys. zł to skutek:

wyższego wyniku z działalności finansowej 
o 120 953 tys. zł  jako efekt głównie wyższej 
dywidendy od spółki zależnej EC „Zielona Góra” 
S.A. (o 117 813 tys. zł) oraz niższych odsetek od 
zobowiązań bieżących z tytułu niższego poziomu 
zadłużenia,
niższego wyniku na sprzedaży aniżeli w 2013 r. na 
skutek spadku przychodów ze sprzedaży podsta-
wowych produktów, w wyniku głównie niższej 
ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz niższego 
wolumenu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej,
niższego wyniku na pozostałej działalności opera-
cyjnej aniżeli w 2013 r. na skutek utworzonych 
odpisów (20 124 tys. zł odpis aktualizujący wartość 
majątku EC Muchobór) i braku przychodów z tran-
sakcji wymiany EUA/CER oraz jako efekt zawartych 
porozumień o likwidacji ekwiwalentu energe-
tycznego dla emerytów, a także konieczność 
zwiększenia rezerwy na rekultywację składowisk 
odpadów,
wyższych przychodów z tytułu certyfikatów czer-
wonych i żółtych na skutek zmian legislacyjnych 
i przywrócenia wsparcia dla produkcji w skoja-
rzeniu, która nie wystąpiła w 2013 r.

NET FINANCE INCOME

NET PROFIT

The higher net finance income in 2014 (up by 
PLN 120,953 thousand) was primarily due to the 
higher financial revenues (PLN 177,248 thousand in 
2014 vs. PLN 59,435 thousand in 2013), mainly due to 
higher dividend received from EC "Zielona Góra" S.A. 
Financial expenses decreased mainly as a result of 
lower interest on financial obligations, an effect of 
lower cash-pool interest (down by 
PLN 2,272 thousand) and lower cost of actuarial 
interest on staff obligations (down by 
PLN 1,277 thousand) as a result of agreements signed 
with the Trade Unions. 

In 2014, the Company earned a net income of 
PLN 168,490 thousand compared with 
PLN 72,868 thousand earned in 2013. The net income 
increased by PLN 95,622 thousand is a result of:

higher net finance income (up by 
PLN 120,953 thousand), primarily due to the 
higher dividend received from 
EC "Zielona Góra" S.A. (up by PLN 117,813 
thousand) and lower interest on current 
obligations as the debt level decreased.

 lower net result on sales compared with 2013 as 
a result of falling revenues from the sale of key 
products due to lower electricity sales price and 
the lower volume of heat and electricity sold. 
lower other operating profit vs. 2013 as a result of 
impairment posted (PLN 20,124 thousand in 
respect of impairment of the assets of EC 
Muchobór) and the lack of revenues from EUA/CER 
swap transactions, and as a result of the 
agreements on liquidation of energy allowances 
for pensioners, as well as the need to increase 
provisions for the reclamation of landfills. 
higher revenues from red and yellow certificates as 
a result of legislative changes and reintroduced 
support for cogenerated production of electricity 
and heat, which was not available in 2013. 

•

•

•

•

WYNIK NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ

Spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej 
w roku 2014 w stosunku do roku 2013 (o 8 437 tys. zł) 
spowodowany został  m.in. przez wyższe odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości aktywów o 15 451 tys. 
zł (aktualizacja wartości zakładu EC Muchobór) oraz 
przez brak dodatniego efektu aktualizacji wycen 
instrumentów finansowych dotyczącego transakcji 
forward na zakup CO2 i SWAP EUA/CER (6 074 tys. zł)  
oraz dotyczącego zysku z realizacji transakcji SWAP 
(8 627 tys. zł), które miały miejsce w roku 2013.

Pozytywny wpływ na wynik na pozostałej działalności 
operacyjnej miały: rezerwy na ekwiwalent energe-
tyczny dla emerytów w wysokości 13 086 tys. zł, 
rozwiązane w związku z zawartym porozumieniem 
o zaprzestaniu wypłaty ekwiwalentu począwszy 
od 2015 r. i wypłatą rekompensaty w łącznej kwocie 
3 410 tys. zł oraz kara umowna dotycząca opóźnień 
inwestycji w wysokości 8 251tys. zł objęta odpisem 
(6 041 tys. zł).

OTHER OPERATING INCOME / 
EXPENSES

In 2014, other operating profit decreased by 
PLN 8,437 thousand YoY as a result of an increase in 
impairment losses on fixed assets (up by PLN 15,451 
thousand) in EC Muchobór, and a lack of positive 
effect of the events observed in 2013, i.e.: revaluation 
of financial instruments relating to the forward 
transactions for the purchase of CO2 and SWAP 
EUA/CER (PLN 6,074 thousand) and relating to the 
profit on SWAP transactions (PLN 8,627 thousand). 

Other operating profit was positively affected by 
provisions for energy allowance for pensioners 
(PLN 13,086 thousand) created as a result of the 
agreement on cancelling payments of the allowance 
starting from 2015, and the payment of 
compensation of PLN 3,410 thousand, as well as 
liquidated damages of PLN 8,251 thousand paid for 
a delayed project (this amount was covered by an 
impairment charge of PLN 6,041 thousand).

As the Company's Management Board and Trade 
Unions reached agreement on the repurchase of staff 
benefits, including jubilee awards, retirement 
bonuses or energy allowance, the respective actuarial 
provisions of PLN 17,293 thousand were released and 
an obligation to purchase the benefits (PLN 17,421 
thousand) was posted. The ensuing net impact on 
staff costs in 2014 was PLN 128 thousand. 

The cost of overhauls fell by PLN 635 thousand as 
a result of a narrower overhauls schedule compared 
with 2013.

The depreciation of the generating equipment 
increased by PLN 9,673 thousand as new fixed assets 
were put into use in 2013 and useful lives of fixed 
assets were changed.

The cost of external services increased by PLN 3,197 
thousand as a result of outsourcing of ash removal 
and coal handling services provided 
by EDF Ekoserwis Sp. z o.o.

Rentowność aktywów (ROA)

Rentowność kapitałów własnych (ROE)

Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE)

Retum on assets (ROA)

Retum on equity (ROE)

Retum on capital employed  (ROCE)
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W 2014 r. niższy był także poziom rezerw związanych 
z restrukturyzacją zatrudnienia o 4 753 tys. zł. 
W związku z zawarciem porozumień pomiędzy 
Zarządem Spółki a organizacjami związkowymi 
o wykupie świadczeń pracowniczych, takich jak: 
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, 
zniżka energetyczna, dokonano rozwiązania rezerw 
aktuarialnych z powyższych tytułów na kwotę 
17 293 tys. zł oraz utworzono zobowiązanie na 
wykup świadczeń w kwocie 17 421 tys. zł. Wpływ 
netto na koszty pracy w 2014 r. wyniósł 128 tys. zł.

Koszty remontów spadły o 635 tys. zł jako efekt 
mniejszego zakresu harmonogramu remontów
w porównaniu do roku 2013. 

Wzrost kosztów amortyzacji urządzeń wytwórczych 
o kwotę 9 673 tys. zł jest efektem przekazanych do 
użytkowania w 2013 roku nowych środków trwałych 
oraz zmiany okresów żywotności środków trwałych.

Koszty usług obcych wzrosły o 3 197 tys. zł ze 
względu na przekazanie w outsourcing usług 
odpopielania i nawęglania świadczonych przez 
spółkę EDF Ekoserwis Sp. z o.o.

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

WYNIK FINANSOWY NETTO

•

•

•

•

Wyższy wynik na działalności finansowej w 2014 roku 
o kwotę 120 953 tys. zł to przede wszystkim efekt 
uzyskania wyższych przychodów finansowych głów-
nie z tytułu wyższej dywidendy od spółki zależnej 
EC „Zielona Góra” S.A. (177 248 tys. zł w 2014 r. 
i  59 435 tys. zł w 2013 r.). Poziom kosztów finanso-
wych był niższy głównie z tytułu niższych odsetek 
od zobowiązań finansowych, na co wpłynęły niższe 
odsetki z tytułu cash-pool o 2 272 tys. zł oraz niższe 
o 1 277 tys. zł koszty odsetek aktuarialnych od 
zobowiązań pracowniczych w wyniku zawartych 
porozumień.

Spółka w 2014 roku osiągnęła wynik finansowy netto 
w kwocie 168 490 tys. zł, natomiast w 2013 roku 
wynik ten ukształtował się na poziomie 72 868 tys. zł. 
Wyższy wynik netto z całokształtu działalności 
o 95 622 tys. zł to skutek:

wyższego wyniku z działalności finansowej 
o 120 953 tys. zł  jako efekt głównie wyższej 
dywidendy od spółki zależnej EC „Zielona Góra” 
S.A. (o 117 813 tys. zł) oraz niższych odsetek od 
zobowiązań bieżących z tytułu niższego poziomu 
zadłużenia,
niższego wyniku na sprzedaży aniżeli w 2013 r. na 
skutek spadku przychodów ze sprzedaży podsta-
wowych produktów, w wyniku głównie niższej 
ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz niższego 
wolumenu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej,
niższego wyniku na pozostałej działalności opera-
cyjnej aniżeli w 2013 r. na skutek utworzonych 
odpisów (20 124 tys. zł odpis aktualizujący wartość 
majątku EC Muchobór) i braku przychodów z tran-
sakcji wymiany EUA/CER oraz jako efekt zawartych 
porozumień o likwidacji ekwiwalentu energe-
tycznego dla emerytów, a także konieczność 
zwiększenia rezerwy na rekultywację składowisk 
odpadów,
wyższych przychodów z tytułu certyfikatów czer-
wonych i żółtych na skutek zmian legislacyjnych 
i przywrócenia wsparcia dla produkcji w skoja-
rzeniu, która nie wystąpiła w 2013 r.

NET FINANCE INCOME

NET PROFIT

The higher net finance income in 2014 (up by 
PLN 120,953 thousand) was primarily due to the 
higher financial revenues (PLN 177,248 thousand in 
2014 vs. PLN 59,435 thousand in 2013), mainly due to 
higher dividend received from EC "Zielona Góra" S.A. 
Financial expenses decreased mainly as a result of 
lower interest on financial obligations, an effect of 
lower cash-pool interest (down by 
PLN 2,272 thousand) and lower cost of actuarial 
interest on staff obligations (down by 
PLN 1,277 thousand) as a result of agreements signed 
with the Trade Unions. 

In 2014, the Company earned a net income of 
PLN 168,490 thousand compared with 
PLN 72,868 thousand earned in 2013. The net income 
increased by PLN 95,622 thousand is a result of:

higher net finance income (up by 
PLN 120,953 thousand), primarily due to the 
higher dividend received from 
EC "Zielona Góra" S.A. (up by PLN 117,813 
thousand) and lower interest on current 
obligations as the debt level decreased.

 lower net result on sales compared with 2013 as 
a result of falling revenues from the sale of key 
products due to lower electricity sales price and 
the lower volume of heat and electricity sold. 
lower other operating profit vs. 2013 as a result of 
impairment posted (PLN 20,124 thousand in 
respect of impairment of the assets of EC 
Muchobór) and the lack of revenues from EUA/CER 
swap transactions, and as a result of the 
agreements on liquidation of energy allowances 
for pensioners, as well as the need to increase 
provisions for the reclamation of landfills. 
higher revenues from red and yellow certificates as 
a result of legislative changes and reintroduced 
support for cogenerated production of electricity 
and heat, which was not available in 2013. 

•

•

•

•

WYNIK NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ

Spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej 
w roku 2014 w stosunku do roku 2013 (o 8 437 tys. zł) 
spowodowany został  m.in. przez wyższe odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości aktywów o 15 451 tys. 
zł (aktualizacja wartości zakładu EC Muchobór) oraz 
przez brak dodatniego efektu aktualizacji wycen 
instrumentów finansowych dotyczącego transakcji 
forward na zakup CO2 i SWAP EUA/CER (6 074 tys. zł)  
oraz dotyczącego zysku z realizacji transakcji SWAP 
(8 627 tys. zł), które miały miejsce w roku 2013.

Pozytywny wpływ na wynik na pozostałej działalności 
operacyjnej miały: rezerwy na ekwiwalent energe-
tyczny dla emerytów w wysokości 13 086 tys. zł, 
rozwiązane w związku z zawartym porozumieniem 
o zaprzestaniu wypłaty ekwiwalentu począwszy 
od 2015 r. i wypłatą rekompensaty w łącznej kwocie 
3 410 tys. zł oraz kara umowna dotycząca opóźnień 
inwestycji w wysokości 8 251tys. zł objęta odpisem 
(6 041 tys. zł).

OTHER OPERATING INCOME / 
EXPENSES

In 2014, other operating profit decreased by 
PLN 8,437 thousand YoY as a result of an increase in 
impairment losses on fixed assets (up by PLN 15,451 
thousand) in EC Muchobór, and a lack of positive 
effect of the events observed in 2013, i.e.: revaluation 
of financial instruments relating to the forward 
transactions for the purchase of CO2 and SWAP 
EUA/CER (PLN 6,074 thousand) and relating to the 
profit on SWAP transactions (PLN 8,627 thousand). 

Other operating profit was positively affected by 
provisions for energy allowance for pensioners 
(PLN 13,086 thousand) created as a result of the 
agreement on cancelling payments of the allowance 
starting from 2015, and the payment of 
compensation of PLN 3,410 thousand, as well as 
liquidated damages of PLN 8,251 thousand paid for 
a delayed project (this amount was covered by an 
impairment charge of PLN 6,041 thousand).

As the Company's Management Board and Trade 
Unions reached agreement on the repurchase of staff 
benefits, including jubilee awards, retirement 
bonuses or energy allowance, the respective actuarial 
provisions of PLN 17,293 thousand were released and 
an obligation to purchase the benefits (PLN 17,421 
thousand) was posted. The ensuing net impact on 
staff costs in 2014 was PLN 128 thousand. 

The cost of overhauls fell by PLN 635 thousand as 
a result of a narrower overhauls schedule compared 
with 2013.

The depreciation of the generating equipment 
increased by PLN 9,673 thousand as new fixed assets 
were put into use in 2013 and useful lives of fixed 
assets were changed.

The cost of external services increased by PLN 3,197 
thousand as a result of outsourcing of ash removal 
and coal handling services provided 
by EDF Ekoserwis Sp. z o.o.

Rentowność aktywów (ROA)

Rentowność kapitałów własnych (ROE)
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Opinia 
Niezależnego 
Biegłego 
Rewidenta 

Opinion 
of the 
independent 
auditor

dla Walnego 
Zgromadzenia Zespołu 
Elektrociepłowni
Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A.

to the General 
Meeting of Zespół 
Elektrociepłowni 
Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A.

OPINIA O JEDNOSTKOWYM 
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego 
sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Łowiecka 24 („Spółka”), na które składa 
się jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., jednostkowy 
rachunek zysków lub strat, jednostkowe sprawozdanie 
z innych całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie 
ze zmian w kapitale własnym oraz jednostkowe sprawo-
zdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący 
się tego dnia oraz informacja dodatkowa do jednostkowego 
sprawozdania finansowego składająca się z informacji 
ogólnych, opisu ważniejszych stosowanych zasad rachunko-
wości oraz not objaśniających. 

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg 
rachunkowych oraz sporządzenie i rzetelną prezentację 
tego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodo-
wymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które 
zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i innymi 
obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzenie 
sprawozdania z działalności. Zarząd Spółki jest odpowie-
dzialny 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 rachunko-
wości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) 
(„ustawa o rachunkowości”), Zarząd Spółki oraz członkowie 
Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności 
spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone 
badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym 
oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących 
podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania 
finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień 
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów 
rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji 
Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek pos-
tępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania  
i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać 

OPINION ON THE SEPARATE 
FINANCIAL STATEMENTS

We have audited the accompanying separate financial 
statements of Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A, with its registered office in Wrocław,
24 Łowiecka Street (“the Company”), which comprise the 
separate statement of financial position as at 31 December 
2014, the separate statement of profit or loss, the separate 
statement of comprehensive income, the separate statement 
of changes in equity and the separate statement of cash 
flows for the year then ended, and notes to the separate 
financial statements comprising of a basic information, 
significant accounting policies and explanatory notes.

Management’s and Supervisory Board’s Responsibility 
for the Financial Statements

Management of the Company is responsible for the accuracy 
of the accounting records and the preparation and fair 
presentation of these financial statements in accordance 
with International Financial Reporting Standards, as 
adopted by the European Union and with other applicable 
regulations and preparation of the report on the Company’s 
activities. Management of the Company is also responsible 
for such internal control as management determines is 
necessary to enable the preparation of the financial 
statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error. 

According to the Accounting Act dated 29 September 1994 
(Official Journal from 2013, item 330 with amendments) 
(“the Accounting Act”), Management of the Company are 
required to ensure that the financial statements and the 
report on the Company’s activities are in compliance with 
the requirements set forth in the Accounting Act.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial 
statements and whether the financial statements are 
derived from properly maintained accounting records based 
on our audit. We conducted our audit in accordance with 
section 7 of the Accounting Act, National Standards on 
Auditing issued by the National Council of Certified Auditors 
and International Standards on Auditing. Those standards 
require that we comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance about 
whether the financial statements and the accounting 
records from which they are derived are free of material 
misstatements.

racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi 
rachunkowe 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 sprawozdaniu finansowym. 
Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym 
oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości spra-
wozdania finansowego na skutek celowych działań lub 
błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod 
uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem 
oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego 
w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur 
badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skutecz-
ności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie 
obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej 
polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych 
przez Zarząd Spółki oraz ocenę ogólnej prezentacji 
sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, 
że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystar-
czającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas 
opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie 
finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację 
majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r., 
wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy 
kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich 
istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Stan-
dardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały 
zatwierdzone przez Unię Europejską, jest zgodne z wpływa-
jącymi na treść jednostkowego sprawozdania finansowego 
przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz 
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowa-
dzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg 
rachunkowych.

An audit involves performing procedures to obtain audit 
evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. 

The procedures selected depend on our judgment, including 
the assessment of the risks of material misstatement of the 
financial statements, whether due to fraud or error. In 
making those risk assessments, we consider internal control 
relevant to the entity’s preparation and fair presentation of 
the financial statements in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the 
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
entity’s internal control. An audit also includes evaluating 
the appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates made by 
management of the Company, as well as evaluating the 
overall presentation of the financial statements. 
We believe that the audit evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying separate financial 
statements of Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. have been prepared and present fairly, 
in all material respects, the unconsolidated financial position 
of the Company as at 31 December 2014 and its 
unconsolidated financial performance and its 
unconsolidated cash flows for the year then ended, in 
accordance with International Financial Reporting Standards 
as adopted by the European Union, are in compliance with 
the respective regulations and the provisions of the 
Company’s articles of association that apply to the 
Company’s separate financial statements and have been 
prepared from accounting records, that, in all material 
respects, have been properly maintained.

Wrocław, 12 marca 2015 r.
Wrocław, 12 March 2015

Arkadiusz Cieślik 
Kluczowy biegły rewident, Nr ewidencyjny 90066, 
Komandytariusz, Pełnomocnik / Key Certified Auditor 
Registration No. 90066, Limited Liability Partner with 
Power of attorney

Emil Czupajło 
Biegły rewident, Nr ewidencyjny 10688 
Certified Auditor, Registration No. 10688

SPECIFIC COMMENTS ON OTHER LEGAL AND 
REGULATORY REQUIREMENTS

Report on the Company’s Activities

ZAs required under the Accounting Act, we report that the 
report on the Company’s activities includes, in all material 
respects, the information required by Art. 49 of the 
Accounting Act and by the Decree of the Ministry of Finance 
dated 19 February 2009 on current and periodic information 
provided by issuers of securities and the conditions for 
recognition as equivalent information required by the law 
of a non-Member State (Official Journal from 2009 No. 33, 
item 259 with amendments) and the information is 
consistent with the separate financial statements.

On behalf of KPMG Audyt Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k.
Registration No. 3546, ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw

SZCZEGÓLNE OBJAŚNIENIA NA TEMAT INNYCH 
WYMOGÓW PRAWA I REGULACJI

Sprawozdanie z działalności Spółki

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdza-
my, że sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we 
wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa 
w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uzna-
wania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 133) i są one zgodne z informacjami 
zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

W imieniu KPMG Audyt Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
Nr ewidencyjny 3546, ul. Chłodna 51 , 00-867 Warszawa
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Opinia 
Niezależnego 
Biegłego 
Rewidenta 

Opinion 
of the 
independent 
auditor

dla Walnego 
Zgromadzenia Zespołu 
Elektrociepłowni
Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A.

to the General 
Meeting of Zespół 
Elektrociepłowni 
Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A.

OPINIA O JEDNOSTKOWYM 
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego 
sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Łowiecka 24 („Spółka”), na które składa 
się jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., jednostkowy 
rachunek zysków lub strat, jednostkowe sprawozdanie 
z innych całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie 
ze zmian w kapitale własnym oraz jednostkowe sprawo-
zdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący 
się tego dnia oraz informacja dodatkowa do jednostkowego 
sprawozdania finansowego składająca się z informacji 
ogólnych, opisu ważniejszych stosowanych zasad rachunko-
wości oraz not objaśniających. 

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg 
rachunkowych oraz sporządzenie i rzetelną prezentację 
tego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodo-
wymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które 
zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i innymi 
obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzenie 
sprawozdania z działalności. Zarząd Spółki jest odpowie-
dzialny 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 rachunko-
wości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) 
(„ustawa o rachunkowości”), Zarząd Spółki oraz członkowie 
Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności 
spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone 
badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym 
oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących 
podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania 
finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień 
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów 
rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji 
Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek pos-
tępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania  
i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać 

OPINION ON THE SEPARATE 
FINANCIAL STATEMENTS

We have audited the accompanying separate financial 
statements of Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A, with its registered office in Wrocław,
24 Łowiecka Street (“the Company”), which comprise the 
separate statement of financial position as at 31 December 
2014, the separate statement of profit or loss, the separate 
statement of comprehensive income, the separate statement 
of changes in equity and the separate statement of cash 
flows for the year then ended, and notes to the separate 
financial statements comprising of a basic information, 
significant accounting policies and explanatory notes.

Management’s and Supervisory Board’s Responsibility 
for the Financial Statements

Management of the Company is responsible for the accuracy 
of the accounting records and the preparation and fair 
presentation of these financial statements in accordance 
with International Financial Reporting Standards, as 
adopted by the European Union and with other applicable 
regulations and preparation of the report on the Company’s 
activities. Management of the Company is also responsible 
for such internal control as management determines is 
necessary to enable the preparation of the financial 
statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error. 

According to the Accounting Act dated 29 September 1994 
(Official Journal from 2013, item 330 with amendments) 
(“the Accounting Act”), Management of the Company are 
required to ensure that the financial statements and the 
report on the Company’s activities are in compliance with 
the requirements set forth in the Accounting Act.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial 
statements and whether the financial statements are 
derived from properly maintained accounting records based 
on our audit. We conducted our audit in accordance with 
section 7 of the Accounting Act, National Standards on 
Auditing issued by the National Council of Certified Auditors 
and International Standards on Auditing. Those standards 
require that we comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance about 
whether the financial statements and the accounting 
records from which they are derived are free of material 
misstatements.

racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi 
rachunkowe 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 sprawozdaniu finansowym. 
Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym 
oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości spra-
wozdania finansowego na skutek celowych działań lub 
błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod 
uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem 
oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego 
w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur 
badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skutecz-
ności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie 
obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej 
polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych 
przez Zarząd Spółki oraz ocenę ogólnej prezentacji 
sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, 
że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystar-
czającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas 
opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie 
finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację 
majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r., 
wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy 
kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich 
istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Stan-
dardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały 
zatwierdzone przez Unię Europejską, jest zgodne z wpływa-
jącymi na treść jednostkowego sprawozdania finansowego 
przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz 
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowa-
dzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg 
rachunkowych.

An audit involves performing procedures to obtain audit 
evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. 

The procedures selected depend on our judgment, including 
the assessment of the risks of material misstatement of the 
financial statements, whether due to fraud or error. In 
making those risk assessments, we consider internal control 
relevant to the entity’s preparation and fair presentation of 
the financial statements in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the 
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
entity’s internal control. An audit also includes evaluating 
the appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates made by 
management of the Company, as well as evaluating the 
overall presentation of the financial statements. 
We believe that the audit evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying separate financial 
statements of Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. have been prepared and present fairly, 
in all material respects, the unconsolidated financial position 
of the Company as at 31 December 2014 and its 
unconsolidated financial performance and its 
unconsolidated cash flows for the year then ended, in 
accordance with International Financial Reporting Standards 
as adopted by the European Union, are in compliance with 
the respective regulations and the provisions of the 
Company’s articles of association that apply to the 
Company’s separate financial statements and have been 
prepared from accounting records, that, in all material 
respects, have been properly maintained.

Wrocław, 12 marca 2015 r.
Wrocław, 12 March 2015

Arkadiusz Cieślik 
Kluczowy biegły rewident, Nr ewidencyjny 90066, 
Komandytariusz, Pełnomocnik / Key Certified Auditor 
Registration No. 90066, Limited Liability Partner with 
Power of attorney

Emil Czupajło 
Biegły rewident, Nr ewidencyjny 10688 
Certified Auditor, Registration No. 10688

SPECIFIC COMMENTS ON OTHER LEGAL AND 
REGULATORY REQUIREMENTS

Report on the Company’s Activities

ZAs required under the Accounting Act, we report that the 
report on the Company’s activities includes, in all material 
respects, the information required by Art. 49 of the 
Accounting Act and by the Decree of the Ministry of Finance 
dated 19 February 2009 on current and periodic information 
provided by issuers of securities and the conditions for 
recognition as equivalent information required by the law 
of a non-Member State (Official Journal from 2009 No. 33, 
item 259 with amendments) and the information is 
consistent with the separate financial statements.

On behalf of KPMG Audyt Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k.
Registration No. 3546, ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw

SZCZEGÓLNE OBJAŚNIENIA NA TEMAT INNYCH 
WYMOGÓW PRAWA I REGULACJI

Sprawozdanie z działalności Spółki

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdza-
my, że sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we 
wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa 
w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uzna-
wania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 133) i są one zgodne z informacjami 
zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

W imieniu KPMG Audyt Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
Nr ewidencyjny 3546, ul. Chłodna 51 , 00-867 Warszawa
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Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
For the year ended 31 December 2013

Za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
For the year ended 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand
 

 
Działalność kontynuowana
Continuing operations

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

 550 626

 36 767

 17 488

 24 046

 73 031

51 794

 75 840

4,89

 4,89

(513 859)

(1 394)

(3 887)

(24 928)

(21 237)

(2 972)

 72 868

 
508 431

15 460

24 645

177 817

172 747

 166 547

1 943

 11,31

11,31

(492 971)

(1 489)

(4 294)

(40 522)

(6 200)

(5 070)

 168 490

I. Przychody ze sprzedaży

II.Koszt własny sprzedaży

III.Zysk brutto na sprzedaży

IV.Pozostałe przychody operacyjne

V.Koszty sprzedaży

VI.Koszty ogólne zarządu

VII.Pozostałe koszty operacyjne

VIII.Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 

IX.Przychody finansowe

IX.Koszty finansowe

X.Przychody finansowe netto

XI.Zysk przed opodatkowaniem

XII.Podatek dochodowy

Zysk podstawowy na 1 akcję (w złotych)

Zysk rozwodniony na 1 akcję (w złotych)

Revenue from sales

Cost of sales

Gross profit on sales

Other operating income

Selling and distribution expenses

General administrative expenses

Other operating expenses

Operating profit/(loss)

Finance income

Finance expenses

Net finance income

Profit before income tax

Income tax

Basic earnings per share (in PLN)

Diluted earnings per share (in PLN)

XIII.Zysk netto
Profit for the period

Jednostkowy
rachunek
zysków
i strat 

Jednostkowe
sprawozdanie 
z innych całkowitych
dochodów

Separate 
statement of 
comprehensive 
income

Separate 
statement 
of profit 
or loss

X

  72 868

245

(1 045)

(1 290)

 71 823

Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
For the year ended 31 December 2013

Za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
For the year ended 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand
 

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

Zysk netto

Inne całkowite dochody

Pozycje niepodlegające reklasyfikacji 

do rachunku zysków lub strat

Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu 

określonych świadczeń

Podatek dochodowy odnoszący się do elementów 

innych całkowitych dochodów

Net profit

Other comprehensive income

Items that will never be reclassified 

to profit or loss

Actuarial gains/(losses) related to defined benefit 

plans

Income tax relating to items in other 

comprehensive income

Całkowite dochody RAZEM

Total comprehensive income

x

168 490

734

906

 

 

(172)

 169 224
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Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
For the year ended 31 December 2013

Za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
For the year ended 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand
 

 
Działalność kontynuowana
Continuing operations

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

 550 626

 36 767

 17 488

 24 046

 73 031

51 794

 75 840

4,89

 4,89

(513 859)

(1 394)

(3 887)

(24 928)

(21 237)

(2 972)

 72 868

 
508 431

15 460

24 645

177 817

172 747

 166 547

1 943

 11,31

11,31

(492 971)

(1 489)

(4 294)

(40 522)

(6 200)

(5 070)

 168 490

I. Przychody ze sprzedaży

II.Koszt własny sprzedaży

III.Zysk brutto na sprzedaży

IV.Pozostałe przychody operacyjne

V.Koszty sprzedaży

VI.Koszty ogólne zarządu

VII.Pozostałe koszty operacyjne

VIII.Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 

IX.Przychody finansowe

IX.Koszty finansowe

X.Przychody finansowe netto

XI.Zysk przed opodatkowaniem

XII.Podatek dochodowy

Zysk podstawowy na 1 akcję (w złotych)

Zysk rozwodniony na 1 akcję (w złotych)

Revenue from sales

Cost of sales

Gross profit on sales

Other operating income

Selling and distribution expenses

General administrative expenses

Other operating expenses

Operating profit/(loss)

Finance income

Finance expenses

Net finance income

Profit before income tax

Income tax

Basic earnings per share (in PLN)

Diluted earnings per share (in PLN)

XIII.Zysk netto
Profit for the period

Jednostkowy
rachunek
zysków
i strat 

Jednostkowe
sprawozdanie 
z innych całkowitych
dochodów

Separate 
statement of 
comprehensive 
income

Separate 
statement 
of profit 
or loss

X

  72 868

245

(1 045)

(1 290)

 71 823

Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
For the year ended 31 December 2013

Za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
For the year ended 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand
 

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

Zysk netto

Inne całkowite dochody

Pozycje niepodlegające reklasyfikacji 

do rachunku zysków lub strat

Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu 

określonych świadczeń

Podatek dochodowy odnoszący się do elementów 

innych całkowitych dochodów

Net profit

Other comprehensive income

Items that will never be reclassified 

to profit or loss

Actuarial gains/(losses) related to defined benefit 

plans

Income tax relating to items in other 

comprehensive income

Całkowite dochody RAZEM

Total comprehensive income

x

168 490

734

906

 

 

(172)

 169 224
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Na dzień 31 grudnia 2013 r.
As at 31 December 2013

Na dzień 31 grudnia 2014 r.
As at 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand 

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

AKTYWA
ASSETS

Aktywa trwałe razem
Total non-current assets

Aktywa obrotowe razem
Total current assets

Aktywa razem
Total assets

I.Aktywa trwałe

1.Rzeczowe aktywa trwałe

2.Wartości niematerialne

3.Grunty w użytkowaniu wieczystym

4.Nieruchomości inwestycyjne

5.Należności długoterminowe

6.Inwestycje w jednostkach zależnych
i pozostałych jednostkach powiązanych

II.Aktywa obrotowe

1.Zapasy

2.Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu 
umorzenia

3.Inwestycje krótkoterminowe

4.Należności z tytułu podatku dochodowego

5.Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe

6.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Non-current assets

Property, plant and equipment

Intangible assets

Perpetual usufruct of land

Investment property

Long-term receivables 

Investments in subsidiaries, and other related 
entities

Current assets

Inventories

Carbon-dioxide emission rights acquired for 
redemption

Short-term investments

Income tax receivables

Trade and other receivables

Cash and cash equivalents

1 127 575

 5 534

 13 462

 17 721

5 883

169 112

 148 238

4 776

12

831

 134 521

19

1 339 287

288 397

1 627 684

938  444

7  368

 13  220

 17  805

 3  276

 186  212

112  019

5  560

12

-

132  117

406

 1  166  325

 250  114

1  416  439

Jednostkowe
sprawozdanie
z sytuacji
finansowej 

Separate 
statement of 
financial 
position

Na dzień 31 grudnia 2013 r.
As at 31 December 2013

Na dzień 31 grudnia 2014 r.
As at 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand 
 

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

X

252  503

251  258

258  732

242  690

3  641

40  477

14  608

51  402

3  888

7  305

1  005  183

121  321

X

252  503

251 258

331 600

339 046

118 435

29 052

19 737

49 701

3 332

14 024

1 174 407

234 281

PASYWA
EQUITY AND LIABILITIES

Kapitał własny razem
Total equity

Zobowiązania długoterminowe razem
Total non-current liabilities

I.Kapitał własny

1.Kapitał zakładowy

2.Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich 
wartości nominalnej

3.Pozostałe kapitały rezerwowe

4.Zyski zatrzymane

II.Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

1.Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 
oraz innych instrumentów dłużnych

2.Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych

3.Przychody przyszłych okresów

4.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

5.Pozostałe zobowiązania
długoterminowe

6.Rezerwy długoterminowe

Equity

Share capital

Share premium

Other reserve capital

Retained earnings

Liabilities

Non-current liabilities

Loans, borrowings and debt instruments

Employee benefit liabilities

Deferred income

Deferred tax liability

Other non-current liabilities

Long-term provisions
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Na dzień 31 grudnia 2013 r.
As at 31 December 2013

Na dzień 31 grudnia 2014 r.
As at 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand 

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

AKTYWA
ASSETS

Aktywa trwałe razem
Total non-current assets

Aktywa obrotowe razem
Total current assets

Aktywa razem
Total assets

I.Aktywa trwałe

1.Rzeczowe aktywa trwałe

2.Wartości niematerialne

3.Grunty w użytkowaniu wieczystym

4.Nieruchomości inwestycyjne

5.Należności długoterminowe

6.Inwestycje w jednostkach zależnych
i pozostałych jednostkach powiązanych

II.Aktywa obrotowe

1.Zapasy

2.Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu 
umorzenia

3.Inwestycje krótkoterminowe

4.Należności z tytułu podatku dochodowego

5.Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe

6.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Non-current assets

Property, plant and equipment

Intangible assets

Perpetual usufruct of land

Investment property

Long-term receivables 

Investments in subsidiaries, and other related 
entities

Current assets

Inventories

Carbon-dioxide emission rights acquired for 
redemption

Short-term investments

Income tax receivables

Trade and other receivables

Cash and cash equivalents

1 127 575

 5 534

 13 462

 17 721

5 883

169 112

 148 238

4 776

12

831

 134 521

19

1 339 287

288 397

1 627 684

938  444

7  368

 13  220

 17  805

 3  276

 186  212

112  019

5  560

12

-

132  117

406

 1  166  325

 250  114

1  416  439

Jednostkowe
sprawozdanie
z sytuacji
finansowej 

Separate 
statement of 
financial 
position

Na dzień 31 grudnia 2013 r.
As at 31 December 2013

Na dzień 31 grudnia 2014 r.
As at 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand 
 

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

X

252  503

251  258

258  732

242  690

3  641

40  477

14  608

51  402

3  888

7  305

1  005  183

121  321

X

252  503

251 258

331 600

339 046

118 435

29 052

19 737

49 701

3 332

14 024

1 174 407

234 281

PASYWA
EQUITY AND LIABILITIES

Kapitał własny razem
Total equity

Zobowiązania długoterminowe razem
Total non-current liabilities

I.Kapitał własny

1.Kapitał zakładowy

2.Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich 
wartości nominalnej

3.Pozostałe kapitały rezerwowe

4.Zyski zatrzymane

II.Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

1.Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 
oraz innych instrumentów dłużnych

2.Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych

3.Przychody przyszłych okresów

4.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

5.Pozostałe zobowiązania
długoterminowe

6.Rezerwy długoterminowe

Equity

Share capital

Share premium

Other reserve capital

Retained earnings

Liabilities

Non-current liabilities

Loans, borrowings and debt instruments

Employee benefit liabilities

Deferred income

Deferred tax liability

Other non-current liabilities

Long-term provisions
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Na dzień 31 grudnia 2013 r.
As at 31 December 2013

Na dzień 31 grudnia 2014 r.
As at 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand
 

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

PASYWA 

EQUITY AND LIABILITIES 

Zobowiązania krótkoterminowe razem

Total current liabilities

Zobowiązania razem

Total liabilities

Pasywa razem

Total equity and liabilities

Zobowiązania krótkoterminowe

Current liabilities

1.Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 

oraz innych instrumentów dłużnych

2.Inne krótkoterminowe zobowiązania 

finansowe

3.Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

4.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe

5.Zobowiązania z tytułu świadczeń 

pracowniczych

6.Rezerwy krótkoterminowe

Loans, borrowings and debt instruments

Other short-term financial liabilities

Income tax payables

Trade and other payables

Employee benefit liabilities

Short-term provisions

X

130  725

29

4  576

129  366

19  002

6  237

289  935

411  256

1  416  439

X

43  732

58

—

149  110

 21  742

 4  354

 21 8  996

453 277

1 627 684

Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
For the year ended 31 December 2013

Za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
For the year ended 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand 
 

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

X

 168 490

 83 733

13 314

 13 702

701

2 244

105 725

2 490

49 276

44 111

 (174 516)

(1 943)

   

(14 035)

(36 219)

(8 685)

(5 165)

 

X

72 868

  74 059

 18 794

2 972

88 805

2 324

25 232

27 205

16 730

160 296

7 351

167 647

(12 226)

(398)

(54 414)

(12 850)

A.Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Cash flows from operating activities

I.Zysk netto za okres

II. Korekty
 

1. Amortyzacja
 

2. Utworzone odpisy aktualizujące
 

3. (Zysk)/strata z tytułu działalności inwestycyjnej
 (

4. (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych
 

5. Odsetki i dywidendy
 

6. Podatek dochodowy
 

7. Inne korekty
 

III.Przepływy z działalności operacyjnej przed 
zmianą kapitału pracującego

1. Zmiana stanu należności
 

2. Zmiana stanu zapasów
 

3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
 oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek
 

4. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń 
 pracowniczych
 

IV.Środki pieniężne netto wygenerowane
na działalności operacyjnej

1. Podatek dochodowy otrzymany / (zapłacony)
 

V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
 

Net profit for the period

Adjustments

Depreciation and amortization

Changes in debt allowances

Profit)/loss on investing activity

(Profit)/loss on disposal of non-current
 assets

Interest and dividends

Income tax expense

Other adjustments

Cash from operating activities before 
changes in working capital

Change in receivables

Change in inventories

Change in short-term and other liabilities, except
 for loans and borrowings

Change in employee benefits

Net cash flows from operating activities

Income tax received / (paid)

Net cash from operating activities

Jednostkowe
sprawozdanie
z przepływów 
pieniężnych

Separate 
statement 
of cash 
flows
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Na dzień 31 grudnia 2013 r.
As at 31 December 2013

Na dzień 31 grudnia 2014 r.
As at 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand
 

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

PASYWA 

EQUITY AND LIABILITIES 

Zobowiązania krótkoterminowe razem

Total current liabilities

Zobowiązania razem

Total liabilities

Pasywa razem

Total equity and liabilities

Zobowiązania krótkoterminowe

Current liabilities

1.Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 

oraz innych instrumentów dłużnych

2.Inne krótkoterminowe zobowiązania 

finansowe

3.Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

4.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe

5.Zobowiązania z tytułu świadczeń 

pracowniczych

6.Rezerwy krótkoterminowe

Loans, borrowings and debt instruments

Other short-term financial liabilities

Income tax payables

Trade and other payables

Employee benefit liabilities

Short-term provisions

X

130  725

29

4  576

129  366

19  002

6  237

289  935

411  256

1  416  439

X

43  732

58

—

149  110

 21  742

 4  354

 21 8  996

453 277

1 627 684

Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
For the year ended 31 December 2013

Za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
For the year ended 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand 
 

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

X

 168 490

 83 733

13 314

 13 702

701

2 244

105 725

2 490

49 276

44 111

 (174 516)

(1 943)

   

(14 035)

(36 219)

(8 685)

(5 165)

 

X

72 868

  74 059

 18 794

2 972

88 805

2 324

25 232

27 205

16 730

160 296

7 351

167 647

(12 226)

(398)

(54 414)

(12 850)

A.Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Cash flows from operating activities

I.Zysk netto za okres

II. Korekty
 

1. Amortyzacja
 

2. Utworzone odpisy aktualizujące
 

3. (Zysk)/strata z tytułu działalności inwestycyjnej
 (

4. (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych
 

5. Odsetki i dywidendy
 

6. Podatek dochodowy
 

7. Inne korekty
 

III.Przepływy z działalności operacyjnej przed 
zmianą kapitału pracującego

1. Zmiana stanu należności
 

2. Zmiana stanu zapasów
 

3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
 oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek
 

4. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń 
 pracowniczych
 

IV.Środki pieniężne netto wygenerowane
na działalności operacyjnej

1. Podatek dochodowy otrzymany / (zapłacony)
 

V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
 

Net profit for the period

Adjustments

Depreciation and amortization

Changes in debt allowances

Profit)/loss on investing activity

(Profit)/loss on disposal of non-current
 assets

Interest and dividends

Income tax expense

Other adjustments

Cash from operating activities before 
changes in working capital

Change in receivables

Change in inventories

Change in short-term and other liabilities, except
 for loans and borrowings

Change in employee benefits

Net cash flows from operating activities

Income tax received / (paid)

Net cash from operating activities

Jednostkowe
sprawozdanie
z przepływów 
pieniężnych

Separate 
statement 
of cash 
flows
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Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
For the year ended 31 December 2013

Za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
For the year ended 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand 
 

okres bieżący 
current period

okres porównawczy 
previous period

X

 198 970

2 490

19 232

 19 232

—

177 248

—

—

—

 (274 613)

 (274 613)

(75 643)

X

 91 646

2 225

15 274

3 000

12 274

 59 550

 1 004

 3 712

 9 881

(130 141)

(130 141)

(38 495)

B.Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej
Cash flows from investing activities

I.Wpływy inwestycyjne

1.Sprzedaż wartości niematerialnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

2.Sprzedaż aktywów finansowych:

jednostek zależnych

jednostek pozostałych

3.Dywidendy otrzymane

4.Odsetki otrzymane

5.Spłata udzielonych pożyczek (jednostki zależne)

6.Wykup bonów (jednostki zależne)

II.Wydatki inwestycyjne

1.Nabycie wartości niematerialnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

III.Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Investment inflows

Proceeds from disposal of intangible and 
tangible fixed assets

Proceeds from disposal of financial assets: 

subsidiaries

other entities

Dividends received

Interest received

Repayment of granted loans (subsidiaries)

Proceeds from redeemed bonds (subsidiaries)

Investment outflows

Purchases of intangible assets and property, 
plant and equipment

Cash flows from investment activities

Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
For the year ended 31 December 2013

Za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
For the year ended 31 December 2014

w tysiącach złotych 
In PLN thousand
 

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

C.Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej
Cash flows from financing activities

D.Przepływy pieniężne netto, razem
Total net cash flows

E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Net change in cash and cash equivalents

F.Środki pieniężne na początek okresu
Cash and cash equivalents at the beginning of the 
period

G.Środki pieniężne na koniec okresu
Cash and cash equivalents at the end of the period

I.Wpływy finansowe

1.Zaciągnięcie kredytów i pożyczek

2.Otrzymane dotacje
    Grants received

II.Wydatki finansowe

1.Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek

2.Odsetki zapłacone

3.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego

III.Środki pieniężne netto z działalności finansowej

Financial inflows

Proceeds from loans and borrowings

Financial outflows

Repayment of loans and borrowings

Interest paid

Lease payments

Net cash from financing activities

121 003

114 229
 

6 774

 31 145

X

(89 858)

(86 753)

 (3 054)

(51)

(387)

(387)

406

19

3 500

3 500

—

X

(132 397)

(126 012)

(6 364)

(21)

(128 897)

255

255

151

406
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Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
For the year ended 31 December 2013

Za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
For the year ended 31 December 2014

w tysiącach złotych
In PLN thousand 
 

okres bieżący 
current period

okres porównawczy 
previous period

X

 198 970

2 490

19 232

 19 232

—

177 248

—

—

—

 (274 613)

 (274 613)

(75 643)

X

 91 646

2 225

15 274

3 000

12 274

 59 550

 1 004

 3 712

 9 881

(130 141)

(130 141)

(38 495)

B.Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej
Cash flows from investing activities

I.Wpływy inwestycyjne

1.Sprzedaż wartości niematerialnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

2.Sprzedaż aktywów finansowych:

jednostek zależnych

jednostek pozostałych

3.Dywidendy otrzymane

4.Odsetki otrzymane

5.Spłata udzielonych pożyczek (jednostki zależne)

6.Wykup bonów (jednostki zależne)

II.Wydatki inwestycyjne

1.Nabycie wartości niematerialnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

III.Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Investment inflows

Proceeds from disposal of intangible and 
tangible fixed assets

Proceeds from disposal of financial assets: 

subsidiaries

other entities

Dividends received

Interest received

Repayment of granted loans (subsidiaries)

Proceeds from redeemed bonds (subsidiaries)

Investment outflows

Purchases of intangible assets and property, 
plant and equipment

Cash flows from investment activities

Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
For the year ended 31 December 2013

Za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
For the year ended 31 December 2014

w tysiącach złotych 
In PLN thousand
 

okres bieżący
current period

okres porównawczy
previous period

C.Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej
Cash flows from financing activities

D.Przepływy pieniężne netto, razem
Total net cash flows

E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Net change in cash and cash equivalents

F.Środki pieniężne na początek okresu
Cash and cash equivalents at the beginning of the 
period

G.Środki pieniężne na koniec okresu
Cash and cash equivalents at the end of the period

I.Wpływy finansowe

1.Zaciągnięcie kredytów i pożyczek

2.Otrzymane dotacje
    Grants received

II.Wydatki finansowe

1.Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek

2.Odsetki zapłacone

3.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego

III.Środki pieniężne netto z działalności finansowej

Financial inflows

Proceeds from loans and borrowings

Financial outflows

Repayment of loans and borrowings

Interest paid

Lease payments

Net cash from financing activities

121 003

114 229
 

6 774

 31 145

X

(89 858)

(86 753)

 (3 054)

(51)

(387)

(387)

406

19

3 500

3 500

—

X

(132 397)

(126 012)

(6 364)

(21)

(128 897)

255

255

151

406



67

Kapitał
zakładowy

Share capital

252 503 240 151

72 868

(1 045)

71 823

 (69 284)

w tysiącach złotych
In PLN thousand
 

Kapitał
ze sprzedaży
akcji powyżej
ich wartości
nominalnej

Share premium

Pozostałe
kapitały

rezerwowe
Other reserve

capital

Zyski
zatrzymane

Retained
earnings

251 258 189 448

252 503 240 151251 258 189 448

 734

169 224

 72 868

 168 490

Kapitał
własny
RAZEM
TOTAL
equity

933 360

 72 868

(1 045)

71 823

933 360

 734

 169 224

(72 868)

 168 490

 69 284

 242 690 251 258  258 732  1 005 183 252 503

 242 690 251 258  258 732  1 005 183 252 503

  339 046 251 258   331 600   1 174 407  252 503

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2013 r.
Equity as at 1 January 2013

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2013 r.
Equity as at 31 December 2013

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2014 r.
Equity as at 1 January 2014

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2014 r.
Equity as at 31 December 2014

Zysk netto

Inne całkowite dochody

Całkowite dochody

Transakcje z właścicielami:

Przeznaczenie zysków na zasilenie
kapitałów własnych

Zysk netto

Inne całkowite dochody

Całkowite dochody

Transakcje z właścicielami:

Przeznaczenie zysków na zasilenie kapitałów 
własnych

Net profit

Other comprehensive income

Total comprehensive income

Transactions with owners:

Distribution of profit to other capital reserves

Net profit

Other comprehensive income

Total income

Transactions with owners:

Distribution of profit to other capital reserves

Jednostkowe
sprawozdanie 
ze zmian
w kapitale własnym 

Separate
statement 
of changes 
in equity



Elektrociepłownia
Wrocław –
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in Wrocław – a new
smokestack under
contruction
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