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INFORMACJE
O RAPORCIE

•

Niniejszy dokument jest pierwszym raportem Grupy TAURON

Dane prezentowane w raporcie (chyba że zaznaczono inaczej)

(„Grupa”) dotyczącym zrównoważonego rozwoju, rozpoczynającym

dotyczą 2012 r. (od 1 stycznia do 31 grudnia) i opisują stan na

coroczne prezentowanie efektów działań, które Grupa podejmuje

koniec tego roku.

w tym zakresie. Jednocześnie – jako dokument otwierający – zawiera
podsumowanie najważniejszych działań wpisujących się w ideę

•

Raport dotyczy 12 spółek Grupy TAURON działających w Polsce.
Sporządzono go zgodnie z wytycznymi GRI G.3.1 na poziomie C+.

zrównoważonego rozwoju, podejmowanych przez Grupę w 2012 r.
lub w latach wcześniejszych (jeśli tak zaznaczono).
•

Treść raportu została wypracowana na bazie przeprowadzonego procesu priorytetyzacji kwestii zrównoważonego rozwoju
(poprzez stworzenie matrycy istotności). Proces uwzględniał
trzy najważniejsze dla Grupy TAURON perspektywy oraz specyfikę poszczególnych spółek (patrz graf poniżej).

STRATEGIA
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

TREŚĆ
RAPORTU
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

STRATEGIA
KORPORACYJNA
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WYNIKI
DIALOGU
Z INTERESARIUSZAMI

INFORMACJE O RAPORCIE

•

Raport obejmuje TAURON Polska Energia oraz następujące
spółki Grupy TAURON: Południowy Koncern Węglowy (PKW),
TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia,
TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż
GZE, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Obsługa Klienta GZE,
TAURON Serwis GZE oraz Kopalnia Wapienia Czatkowice.

•

Wskaźniki ujęte w raporcie wybrano dla poszczególnych spółek
z uwzględnieniem specyfiki ich działalności oraz istotności
wpływu, jaki wywierają one na poszczególne aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. W związku z tym wskaźniki
dotyczące pracowników (LA) odnoszą się do wszystkich spółek
ujętych w raporcie, wskaźniki środowiskowe (EN) dotyczą
spółek TAURON Dystrybucja (tylko odpady), PKW, TAURON
Wytwarzanie, TAURON Ciepło, Kopalnia Wapienia Czatkowice
oraz TAURON Ekoenergia. Wskaźniki związane z relacjami
z klientem (PR) zaprezentowano w odniesieniu do spółek
TAURON Obsługa Klienta, TAURON Obsługa Klienta GZE,
TAURON Sprzedaż GZE oraz TAURON Sprzedaż. Wskaźniki
dotyczące aspektów społecznych (SO) odnoszą się natomiast
do działań całej Grupy TAURON poprzez działalność Fundacji
TAURON.

Prosimy o wysłanie informacji zwrotnej nt. raportu na adres:
Siedziba główna:
TAURON Polska Energia
ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Marietta Stefaniak
Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju
marietta.stefaniak@tauron-pe.pl
Tel. 32 774 25 33
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć pod adresem:
http://www.tauron-pe.pl/tauron/TAURON-dla-otoczenia/Strony/csr.aspx

INFORMACJE O RAPORCIE
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LIST PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Dbamy także o bezpieczeństwo naszych pracowników, którzy są

Od początku istnienia Grupy TAURON jesteśmy świadomi wpływu,

kluczowi dla sprawnego funkcjonowania organizacji, stanowią

jaki nasza działalność wywiera na otoczenie – zarówno gospodarcze,

o wartości firmy i skuteczności jej rozwoju. To dzięki ich zaangażo-

jak i społeczne oraz środowisko.

waniu możliwa jest realizacja wszystkich, nawet najambitniejszych
planów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby dbać o rozwój,

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wydobycie

satysfakcję i bezpieczeństwo zatrudnionych przez nas osób.

surowców, wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej

Interesuje nas również wszystko to, co dzieje się wokół Grupy

oraz ciepła ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wszystkich gałęzi

TAURON i co dotyczy jej klientów. Zarządzanie wpływem ekono-

przemysłu, a także stanowi o jakości życia ludzi. Dodatkowo obecny

miczno-społecznym ma dla nas istotny wymiar i przekłada się na

stan rozwoju energetyki oraz realizowane inwestycje zdecydują

wiele inicjatyw. Bezpieczeństwo jest ich wspólnym mianownikiem.

o tym, jak będą żyć przyszłe pokolenia. Mając na uwadze tak zdefi-

Wystarczy wymienić kilka przykładów. Od 2009 r. współpracujemy

niowaną odpowiedzialność, uznaliśmy za istotne wskazanie wyzwań

z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, dbając

zrównoważonego rozwoju, przed którymi stoi Grupa TAURON.

o bezpieczeństwo w górach, prowadzimy akcje edukacyjne dla dzieci

W 2012 r. opracowaliśmy Strategię zrównoważonego rozwoju,

i młodzieży, wspieramy inicjatywy ekologiczne. Fundacja TAURON

w której wyznaczyliśmy cele w tym zakresie do 2015 r. z perspektywą

realizuje projekty dedykowane różnym grupom interesariuszy, a jej

do roku 2020. To jednocześnie nasze zobowiązanie, które składamy

wolontariusze – pracownicy Grupy – poświęcają im wiele czasu, serca

wszystkim interesariuszom TAURONA, a w szczególności grupie

i energii.

ponad pięciu milionów klientów.
Czynnie uczestniczymy również w transformacji rynku energetyczKluczowym aspektem tego zobowiązania jest bezpieczeństwo.

nego, działając na rzecz jego rozwoju, przyczyniając się do wzrostu

Naszym głównym celem jest zapewnienie energii elektrycznej klien-

konkurencyjności oraz realizując projekty badawcze m.in. wspólnie

tom – zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Aby było to możliwe,

z ośrodkami naukowymi. TAURON jest obecny w kluczowych deba-

inwestujemy w nowe moce wytwórcze, dywersyfikujemy źródła

tach na temat przyszłości branży, zarówno w Polsce, jak zagranicą.

energii, modernizujemy i rozwijamy sieć dystrybucyjną.

Należymy także do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, izb)

Bezpieczeństwo to także komfort Państwa – naszych klientów.

sprzyjających rozwojowi branży i gospodarki oraz włączamy się

Zależy nam, aby mogli Państwo nie tylko wybrać najlepszy dla siebie

w ich pracę.

produkt, ale także by mieli Państwo pewność, że korzystanie
z naszych usług nie jest obarczone ryzykiem. Rozwijamy sieć obsługi

Poczucie bezpieczeństwa jest dla nas nierozerwalnie związane

klienta, udoskonalamy ofertę, a każdą reklamację traktujemy jako

z energią – zarówno tą życiową, która pozawala nam sprostać

cenną wskazówkę. Stawiamy też na edukację – zarówno osób

codziennym wyzwaniom, jak i energią umożliwiającą nam codzienne

zainteresowanych zmianami w branży energetycznej, jak i tych

funkcjonowanie. To również jest nasza definicja zrównoważonego

najmłodszych, przyszłych klientów. Zależy nam, aby dzieci wiedziały,

rozwoju, zgodnie z którą realizujemy działania biznesowe Grupy

jak bezpiecznie używać energii elektrycznej. Działania edukacyjne

TAURON.

prowadzimy od lat. W 2013 r. rozpoczęliśmy program edukacyjny
skierowany do dzieci, zakrojony na jeszcze większą skalę niż

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy Raport zrównoważonego

dotychczas.

rozwoju Grupy TAURON, w którym przedstawiamy założenia wspomnianej strategii, a także podsumowujemy dotychczas realizowa-

Jesteśmy również świadomi, że nasze działania nie pozostają bez

ne działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

wpływu na środowisko, dlatego staramy się, aby każda decyzja

Wierzę, że podzielą Państwo naszą wizję zrównoważonego rozwoju

biznesowa była bezpieczna dla otoczenia. Przestrzegamy przy tym

i zechcą Państwo być jej częścią.

najwyższych standardów i wykorzystujemy najlepsze systemy zarządzania środowiskowego.

LIST PREZESA ZARZĄDU
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TAURON

Bezpieczeństwo to dla nas nowoczesne źródła wytwarzania i technologie zapewniające
stały dostęp do energii, standardy obsługi gwarantujące komfort klientów, troska
o środowisko naturalne, rozwój pracowników oraz świadomy wpływ na otoczenie. 
Myśląc o zrównoważonym rozwoju, stawiamy na bezpieczeństwo.
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O GRUPIE
TAURON

Grupa TAURON jest jednym z wiodących holdingów energetycznych
w Europie Środkowo-Wschodniej, który działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego.

Misja

Wizja

Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze prakty-

Należeć do grupy wiodących firm energetycznych w regionie.

ki gwarantujące wzrost wartości firmy.

CENTRUM KORPORACYJNE
_

FUNKCJE KORPORACYJNE
_

PION HANDLU
_

Zarządzanie Grupą, Strategia, Inwestycje strategiczne,
Regulacje, Kadry, Finanse, Controlling, Audyt wewnętrzny,
PR, Relacje inwestorskie, Zakupy

Obrót hurtowy

PKW

TAURON
WYTWARZANIE

TAURON
EKOENERGIA

TAURON
CIEPŁO

TAURON
DYSTRYBUCJA

TAURON
SPRZEDAŻ

WYDOBYCIE

WYTWARZANIE

OZE

CIEPŁO

DYSTRYBUCJA

SPRZEDAŻ

TOK

_

_

_

_

_

_

_

Wydobycie
węgla
kamiennego

Wywarzanie
energii
elektrycznej

Odnawialne
źródła
energii

Wytwarzanie
i dystrybucja
ciepła

Dystrybucja
energii

Sprzedaż
energii

Obsługa Klienta
i Centrum Usług
Wspólnych

20 %

ZASOBÓW
ENERGETYCZNEGO
WĘGLA KAMIENNEGO
W POLSCE
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nr 2

NAJWIĘKSZY WYTWÓRCA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W POLSCE

nr 1

NAJWIĘKSZY
DYSTRYBUTOR
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W POLSCE

TAURON OBSŁUGA
KLIENTA

nr 1

NAJWIĘKSZY
SPRZEDAWCA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W POLSCE

ROZDZIAŁ 1 | O GRUPIE TAURON

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bezpośredni udział TAURON w kapitale zakładowym

TAURON
POLSKA ENERGIA SA

Pośredni udział TAURON w kapitale zakładowym

TAURON
DYSTRYBUCJA SA

TAURON
SERWIS GZE
sp. z o.o.

1

TAURON
WYTWARZANIE SA

TAURON
EKOENERGIA sp. z o.o.

TAURON
CIEPŁO SA

KOPALNIA WAPIENIA
„CZATKOWICE”
sp. z o.o.

POŁUDNIOWY
KONCERN
WĘGLOWY SA

BELS INVESTMENT
sp. z o.o.

MEGAWAT
MARSZEWO
sp. z o.o.

TAURON
OBSŁUGA KLIENTA
sp. z o.o.1

TAURON
SPRZEDAŻ sp. z o.o.

TAURON
SPRZEDAŻ GZE
sp. z o.o.

TAURON
CZECH ENERGY
s.r.o.

Polska Energia
– PKH sp. z o.o.

- 31 stycznia 2013 r. nastąpiło połączenie spółek TAURON Obsługa Klienta oraz TAURON Obsługa Klienta GZE

ROZDZIAŁ 1 | O GRUPIE TAURON
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O GRUPIE
TAURON

LOKALIZACJA KLUCZOWYCH AKTYWÓW
GRUPY TAURON

Zagórze

Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON

Lipniki

Stalowa Wola

Łagisza
Nowa

Blachownia

Jaworzno III
Katowice

Sobieski

Elektrownie wodne
Farmy wiatrowe
Kopalnie węgla kamiennego
Elektrownie

Siersza
Łaziska

Tychy

Janina

Bielsko-Biała

Elektrociepłownie

14
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Grupa TAURON prowadzi działalność dystrybucyjną na terenie
południowej Polski, natomiast sprzedaje energię elektryczną
w całym kraju.

OTOCZENIE KONKURENCYJNE GRUPY TAURON

ROZDZIAŁ 1 | O GRUPIE TAURON
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O GRUPIE
TAURON
KLUCZOWE DANE
OPERACYJNE – 2012 r.
_

Moc zainstalowana

5,2 GW

Produkcja energii elektrycznej netto

19,11 TWh

w tym ze źródeł odnawialnych

1,22 TWh

Dystrybucja energii elektrycznej

47,85 TWh

Długość linii dystrybucyjnych

223,7 tys. km

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

44,74 TWh

Przychody ze sprzedaży

24 741 mln zł

Nakłady inwestycyjne

3 472 mln zł

Liczba klientów

5,3 mln

Liczba pracowników

27,3 tys.

WYNIKI FINANSOWE (BEZPOŚREDNIA
WARTOŚĆ EKONOMICZNA WG GRI) (w tys. zł)
_

Przychody

24 969 302

Koszty działalności

-19 231 229

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

-2 930 200

Płatności na rzecz inwestorów*

-800 137

Płatności na rzecz państwa**

-975 561

Wartość zatrzymana

1 032 175

* w tym dywidenda wypłacona w 2012 r. w kwocie 560 tys. zł
** bez podatku odroczonego

STRUKTURA SPRZEDAŻY
GRUPY W 2012 R.
_

35%
36%

36 proc. Klienci biznesowi
29 proc. Klienci masowi (w tym gospodarstwa domowe)
35 proc. Klienci strategiczni

29%

16
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WYTWARZANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ (netto) TWh

DYSTRYBUCJA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ (TWh)

PRODUKCJA CIEPŁA (PJ)
_

_

_

SPRZEDAŻ DETALICZNA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(TWh)
_

21,32

21,38

(w tym OZE)

(w tym OZE)

1,10

0,99

19,11
(w tym OZE
+ 23,2%)

1,22

18,29

2010

2011

2012

2010

44,74

47,85
15,96

2011

16,36

2012

37,52

38,24

2010

2011

2012

34,34

35,52

2010

2011

2012

STRUKTURA AKCJONARIATU
stan na 31 grudnia 2012 r.
_

5,06%
10,39%

30,06 proc. Skarb Państwa
10,39 proc. KGHM Polska Miedź SA
54,49%

5,06 proc. ING Otwarty Fundusz Emerytalny
54,49 proc. Pozostali inwestorzy

ROZDZIAŁ 1 | O GRUPIE TAURON

30,06%
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O GRUPIE
TAURON

HISTORIA GRUPY TAURON

TAURON Polska Energia zadebiutował na Giełdzie Papierów
Wartościowych. W tym czasie TAURON uruchomił też sprze-

_

daż pierwszych „zielonych” produktów – TAURON EKO
Premium (energia z Odnawialnych Źródeł Energii)

2006

oraz TAURON EKO (część zysków ze sprzedaży produktu

_

przeznaczono na cel ekologiczny – sadzenie drzew).

Spółka TAURON Polska Energia została utworzona
6 grudnia 2006 r. w ramach realizacji rządowego „Programu

2011

dla elektroenergetyki” zakładającego powołanie czterech

_

dużych grup energetycznych, które miały konsolidować

We wrześniu TAURON Ekoenergia nabył spółkę Lipniki wraz

zarówno dystrybutorów, jak i wytwórców energii.

z farmą wiatrową o łącznej mocy 30,75 MW. To pierwszy
park wiatrowy Grupy TAURON. Dzięki tej inwestycji Grupa

2007

rozwinęła portfel energii pochodzącej z OZE, oparty dotąd

_

na elektrowniach wodnych.

8 stycznia spółkę zarejestrowano w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nazwą Energetyka Południe.

W 2011 r. nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Grupy TAURON – przeprowadzono reorganizację podstawowych

W maju 2007 r. Skarb Państwa wniósł do Energetyki Połu-

obszarów działalności Grupy, wskutek czego powstały spółki:

dnie większościowe pakiety akcji Południowego Koncer-

TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wy-

nu Energetycznego (PKE), Enionu, EnergiiPro, ESW, a w

twarzanie, TAURON Dystrybucja oraz TAURON Ciepło. Każda

kolejnych miesiącach Elektrociepłowni Tychy (EC Tychy)

z nich skupia się na wyspecjalizowanych zadaniach, odpowia-

oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice (PEC

dając za jeden z elementów łańcucha wartości Grupy.

Katowice).
W grudniu 2011 r. TAURON Polska Energia nabył od Vatten16 listopada zarejestrowano zmianę nazwy spółki na

fall AB 99,98 proc. akcji Górnośląskiego Zakładu Elektro-

TAURON Polska Energia.

energetycznego (GZE). Przejęcie GZE umocniło czołową
pozycję Grupy w dziedzinie dystrybucji i sprzedaży energii

2009

elektrycznej w Polsce.

_
W lipcu, w zamian za wkład niepieniężny w formie nowej

2012

emisji akcji, TAURON Polska Energia nabył od Skarbu

_

Państwa większościowy pakiet akcji Przedsiębiorstwa

We wrześniu 2012 r. spółka podpisała z PGE, KGHM Polska

Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej (PEC w Dąbrowie

Miedź oraz ENEĄ list intencyjny dotyczący budowy i eksplo-

Górniczej) oraz większościowy pakiet udziałów Elektrocie-

atacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

płowni EC Nowa, poszerzając tym samym zakres działania
Grupy m.in. o dystrybucję i sprzedaż ciepła systemowego.

W 2012 r. opracowano i przyjęto „Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012–2015 z perspekty-

2010

wą do roku 2020”.

_
30 czerwca, w następstwie przeprowadzenia publicznej
oferty akcji wyemitowanych przez Skarb Państwa,

18
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HISTORIA GRUPY TAURON
W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

•

żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

•

żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

_

•

najbliższego Walnego Zgromadzenia;
przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Grupa TAURON powstała w 2006 r. ze skonsolidowania ważnych i autonomicznych podmiotów
o ugruntowanej pozycji na rynku. Połączenie ich
w jeden organizm – holding kapitałowy – pozwoliło
wykorzystać wspólny potencjał. Porządkowanie
struktury Grupy to wyzwanie związane z zarządzaniem różnorodnością, tradycjami oraz dotychczasowym systemem pracy, wynikającym z wieloletnich
doświadczeń. Transformacja ta odbywa się w dialogu z interesariuszami. Mamy także świadomość,
że musimy sprostać oczekiwaniom stawianym przez
coraz dynamiczniej rozwijający się rynek.

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby
będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (pod uwagę bierze się dzień rejestracji uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu). Aby móc uczestniczyć w obradach Walnego
Zgromadzenia, akcjonariusze ci powinni zgłosić firmie inwestycyjnej

ZARZĄDZANIE W GRUPIE TAURON
_

prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.

Grupa TAURON działa zgodnie z Kodeksem Grupy, który reguluje jej
organizację i funkcjonowanie, oraz z zasadami ładu korporacyjnego.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie
internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania

Celem Kodeksu jest zapewnienie realizacji przez wszystkie spółki

informacji bieżących przez spółki publiczne. Walne Zgromadzenia

interesu Grupy TAURON zgodnie z postanowieniami bezwzględnie

odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie.

wiążących przepisów prawa, Statutu i Kodeksu oraz aktów Grupy
TAURON obowiązujących spółki na mocy Kodeksu. Kodeks jest ak-

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia spółki oraz jego

tem wewnątrzorganizacyjnym regulującym stosunki wewnętrzne

uprawnienia zawarte są w Statucie Spółki oraz w „Regulaminie Wal-

w Grupie TAURON. Ład korporacyjny obowiązujący w Grupie

nego Zgromadzenia TAURON Polska Energia”, który jest dostępny

TAURON jest szeroko opisany w Raporcie Rocznym za 2012 r.

na stronie internetowej spółki: http://www.tauron-pe.pl/

(str. 88-115), m.in. w zakresie działających komitetów (np. audytu).

AKCJONARIUSZE
_
TAURON Polska Energia jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie
Papierów Wartościowych od 2010 r. Akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą:

ROZDZIAŁ 1 | O GRUPIE TAURON

DIALOG Z INWESTORAMI
_
Grupa TAURON jako pierwsza spółka z WIG20
wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych zorganizowała w 2012 r. pierwszy Dzień
Inwestora Indywidulanego. Była to okazja m.in. do
bezpośredniego zadania pytań zarządowi spółki,
a także obejrzenia pracy spółek Grupy „od kuchni”.
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Nikt z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania w XXI wieku bez dostępu do prądu.
Jednym z kluczowych wyzwań polskiej branży energetycznej jest zapewnienie i zróżnicowanie źródeł
wytwarzania energii. Dlatego inwestujemy w nowe moce wytwórcze, m.in. budując farmy wiatrowe
oraz rozwijając nowoczesne technologie węglowe oraz gazowe.
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PERSPEKTYWA
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

1

PERSPEKTYWA
INTERESARIUSZY

wytwórcze, rozwój oferty sprzedażowej, bezpieczeństwo
produkcji i dostaw, jak i przez realizację projektów badawczych oraz podnoszenie kwalifikacji kadry.
•

•

Mamy udział w rozwoju regionu – nasza działalność prze-

Klienci (indywidualni i biznesowi) – Grupa TAURON ma

kłada się na jego rozwój gospodarczy, wspieramy również

5,3 mln klientów, dla których jest producentem, dystrybu-

społeczności lokalne.

torem i sprzedawcą energii elektrycznej oraz ciepła systemowego. Wobec nich zobowiązujemy się świadczyć usługi
na najwyższym poziomie i dostosowane do ich potrzeb.
•

się cyklicznie prezentować efekty działań z obszaru zrów-

3

noważonego rozwoju oraz ich związek z realizacją celów

•

Inwestorzy – od czerwca 2010 r. TAURON Polska Energia
jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wobec inwestorów zobowiązujemy

biznesowych Grupy.
•

„Odpowiedzialna energia”.
•

naturalnych – w łańcuchu wartości są dwie kopalnie

wpływ oraz cyklicznie raportować efekty działań podej-

węgla kamiennego oraz kopalnia wapienia, w procesie

mowanych m.in. przez Fundację TAURON. W otoczeniu

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Grupa korzysta

lokalne i krajowe, przedstawiciele urzędów i jednostek

ze zróżnicowanego portfela paliw.
•

klientów w dziedzinie efektywnego i bezpiecznego użyt-

Pracownicy – Grupa TAURON jest jednym z największych

kowania energii elektrycznej i ciepła, oferuje produkty

pracowników. Wobec nich zobowiązujemy się do zapew-

optymalizujące zużycie w stosunku do potrzeb.
•

Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej i ciepła –

nienia bezpiecznych warunków pracy, możliwości rozwoju

rozwój infrastruktury dystrybucyjnej, inwestycje w nowe

oraz do działania w zgodzie z celami biznesowymi

moce oraz dywersyfikacja źródeł energii wpływają na pod-

i zasadami etycznymi organizacji.

niesienie bezpieczeństwa dostaw.
•

•

Zrównoważona konsumpcja – Grupa TAURON edukuje

pożyteczności publicznej.
pracodawców w regionie, zatrudniającym ok. 27 tys.

2

Bezpieczne i efektywne wykorzystanie zasobów

jak najefektywniej wykorzystać społeczno-ekonomiczny

znajdują się m.in. organizacje pozarządowe, władze

•

Grupa TAURON jest sygnatariuszem „Deklaracji biznesu
na rzecz zrównoważonego rozwoju” oraz deklaracji

Otoczenie – Grupa TAURON jest jednym z największych
podmiotów gospodarczych w kraju. Zobowiązujemy się

PERSPEKTYWA
GLOBALNA

PERSPEKTYWA
GRUPY TAURON

Rozwój kapitału społecznego i nowych technologii –
Grupa TAURON inwestuje zarówno w nowe technologie,
jak i rozwija specjalistyczne kompetencje swoich pracowników.

Jesteśmy odpowiedzialni za komfort życia i pracy ponad
5 mln klientów – bez energii elektrycznej nie da się dzisiaj
funkcjonować ani prowadzić działalności biznesowej.

•

Jesteśmy współodpowiedzialni za rozwój branży energetycznej – zarówno poprzez inwestycje w nowe moce

24
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4
•

PERSPEKTYWA
KRAJOWA
Bezpieczeństwo energetyczne kraju – inwestycje realizowane przez Grupę, związane m.in. z budową lub odbudową jednostek wytwórczych, mają wpływ na poziom
bezpieczeństwa energetycznego kraju.

•

Ochrona środowiska i realizacja polityki klimatycznej
prowadzonej przez Unię Europejską – dywersyfikacja
portfela wytwórczego (m.in. wzrost udziału OZE) wpływa

towej, nowoczesne kanały komunikacji dopasowane do

łecznych i środowiskowych to największe wyzwanie

potrzeb klientów (w tym defaworyzowanych) rozwijają

“

dla naszego kraju. Jeśli Polska nie podejmie w porę

konkurencyjność rynku.

działań na rzecz rozwoju i modernizacji swoich

na realizację założeń polityki unijnej. Grupa podejmuje
też działania prośrodowiskowe, m.in. ograniczające emisję
gazów cieplarnianych.
•

Mirella Panek-Owsiańska
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wzrost konkurencyjności rynku – rozwój oferty produk-

Dostęp do zróżnicowanej i bezpiecznej energii,
w przystępnej cenie, niegenerującej kosztów spo-

mocy, jeśli zignoruje konieczność dywersyfikacji oraz
poszukiwania alternatywnych źródeł energii, nasza
gospodarka utraci szansę na bardziej zrównoważony
rozwój. Polityka klimatyczna UE rodzi wiele wyzwań
dla Polski – tak dla biznesu, jak i dla społeczeństwa.
Strategiczne decyzje wymagają dialogu społecznego ze wszystkimi uczestnikami rynku energii, potrzebna jest wspólna wizja oraz współpraca różnych
sektorów. Grupa TAURON jest jedną z firm, która
podejmuje wyzwanie i stawia przed sobą ambitne
cele zawarte w „Strategii zrównoważonego rozwoju
Grupy TAURON na lata 2012-2015 z perspektywą do
roku 2020”. Wyzwanie tym większe, że będzie wymagało zmiany struktury wytwarzania energii poprzez
zwiększenie udziału innych niż węgiel źródeł, w tym
OZE. Dzięki takiej strategii firma ma szansę zostać
liderem w strategii łączenia bezpieczeństwa energetycznego z inwestycjami związanymi z zapobieganiem zmian klimatu.
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Jak odpowiadamy na wyzwania zrównoważonego rozwoju?
Realizujemy strategię na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2020, która jest
naszym zobowiązaniem wobec klientów, inwestorów, pracowników i otoczenia.
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JAK GRUPA TAURON
ODPOWIADA NA WYZWANIA
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?
„Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012-

pomiędzy klientami, inwestorami, otoczeniem oraz pracownikami

2015 z perspektywą do roku 2020” została opracowana w 2012 r.

a Grupą TAURON, interesariusze zabrali głos podczas sesji dialogu

i zaprojektowana w taki sposób, aby wspierać i uzupełniać cele

przeprowadzonej zgodnie ze standardem AA1000.

biznesowe zdefiniowane w „Strategii korporacyjnej Grupy TAURON
na lata 2011–2015 z perspektywą do roku 2020”. Uwzględniono przy

W każdej ze spółek powołano koordynatora ds. zrównoważonego

tym kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju, tj. społeczeństwo,

rozwoju, odpowiadającego za realizację strategii w swoim obszarze

środowisko i ekonomię.

biznesowym oraz raportowanie osiąganych rezultatów. Wyzwania
zrównoważonego rozwoju są bezpośrednio związane z działaniami

Wybrane aspekty odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego

wszystkich spółek Grupy, które mają tym samym swój wkład

rozwoju znajdują swoje odzwierciedlenie w Strategii korporacyjnej

w realizację strategii.

Grupy TAURON. W misji Grupy TAURON określono odpowiedzialność
firmy za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz wskaza-

Grupa TAURON traktuje cele wyznaczone w strategii jako zobowią-

no koncentrację firmy na kliencie i jego potrzebach. Uwzględniono

zania wobec interesariuszy, a ich realizacja stanowi priorytet na lata

także kwestie ochrony środowiska, prowadzenia dialogu społeczne-

2012-2015 z perspektywą do roku 2020.

go oraz rozwoju pracowników.
Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON opiera się
Strategia zrównoważonego rozwoju wynika również z działań

na pięciu kierunkach strategicznych, które wyznaczają priorytety

dotychczas podejmowanych w tej dziedzinie. Zespół składający się

działań w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy w ciągu naj-

z przedstawicieli wszystkich spółek Grupy na podstawie przepro-

bliższych trzech lat. Ze względu na charakter działalności biznesowej

wadzonej analizy podsumował te działania i wyznaczył kierunki

prowadzonej przez poszczególne spółki Grupy TAURON zdefiniowa-

rozwoju oraz priorytety na najbliższe lata. Jednocześnie wyodrębnił

no dwa wiodące kierunki strategiczne oraz trzy kierunki wspierające.

kluczowe grupy interesariuszy. Biorąc pod uwagę wzajemne wpływy

“

Wdrażana Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON określa kierunki
w zakresie odpowiedzialnego biznesu, jednocześnie wspierając
i uzupełniając cele biznesowe, zdefiniowane w Strategii korporacyjnej. Zależało
nam, aby cele zrównoważonego rozwoju odpowiadały na oczekiwania
kluczowych interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, a także wspierały
budowanie kultury korporacyjnej i umożliwiały integrację pracowników, dlatego
zostały wypracowane w czasie spotkań warsztatowych, w których uczestniczyli
przedstawiciele wszystkich obszarów biznesowych. Nasze cele zrównoważonego
rozwoju były także przedstawione i konsultowane z zewnętrznymi
interesariuszami, m.in. klientami, organizacjami pozarządowymi, partnerami
biznesowymi i przedstawicielami urzędów.
Paweł Gniadek - dyrektor Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR
TAURON Polska Energia, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON.
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KIERUNKI WIODĄCE
ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO

•

Zobowiązujemy się zapewniać dostęp do energii elektrycznej i ciepła naszym klientom
w oparciu o zróżnicowany portfel mocy wytwórczych, z uwzględnieniem odnawialnych
źródeł energii.

•

Podniesiemy efektywność energetyczną w procesie dostaw energii elektrycznej
i ciepła.

•

Podniesiemy jakość dostaw energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację
i rozwój sieci.
Do 2015 r. co najmniej 75 proc. naszych klientów będzie zadowolonych ze współpracy
z Grupą TAURON dzięki dostosowaniu naszych procesów i produktów do najwyższych
standardów i potrzeb klientów.
Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczeństwo interesów klienta oraz wprowadzić system
obsługi odbiorców wrażliwych.
Do 2015 r. wszystkie wykorzystywane przez nas kanały komunikacji z klientem będą
dostosowane do potrzeb grup defaworyzowanych.
Wdrożymy programy edukacyjne dostępne dla wszystkich klientów, dzięki czemu będą mogli
efektywniej i bezpieczniej korzystać z energii elektrycznej i ciepła.

•
ZORIENTOWANIE
NA KLIENTA

•
•
•

KIERUNKI WSPIERAJĄCE
•
ZAANGAŻOWANIE
PRACOWNIKÓW
W ROZWÓJ
ORGANIZACJI

•
•
•

•
OCHRONA
ŚRODOWISKA
W ŁAŃCUCHU
WARTOŚCI

•
•
•

•
•
ZARZĄDZANIE
WPŁYWEM
EKONOMICZNOSPOŁECZNYM

•
•
•

Do 2015 r. wszyscy pracownicy Grupy TAURON będą świadomi, w jaki sposób mogą angażować
się w realizację celów biznesowych i społecznych w zgodzie z wartościami etycznymi organizacji.
Każdy z naszych pracowników będzie mógł podnosić kwalifikacje zawodowe i rozwijać kompetencje w zgodzie z kierunkami rozwoju Grupy TAURON.
Zapewnimy pracownikom warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w celu doskonalenia efektywności operacyjnej organizacji.
Zobowiązujemy się do poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią
bezpieczną pracę wszystkim naszym pracownikom.

Będziemy aktywnie zarządzać działaniami spółek z Grupy TAURON, aby minimalizować wpływ
na środowisko, wykorzystując najlepsze standardy i systemy zarządzania środowiskowego.
Do 2020 r. stworzymy potencjał do gospodarczego wykorzystania 90 proc. odpadów własnych
przez Obszary Wydobycie i Wytwarzanie.
Obniżymy poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez inwestowanie w nowoczesne
technologie, modernizację istniejących jednostek wytwórczych oraz zwiększenie wydajności
produkcji.
Do 2020 r. co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Zaangażujemy kluczowe grupy interesariuszy we wspólne działania na rzecz zwiększania pozytywnego wpływu społeczno-ekonomicznego Grupy TAURON.
Zapewnimy przejrzystość działań prospołecznych poprzez opracowanie zasad ich realizacji
i oceny efektywności.
Rozwiniemy partnerstwo z ośrodkami akademickimi na rzecz rozwoju technologii energetycznych i kształcenia przyszłych kadr.
Będziemy podejmować współpracę z dostawcami i kontrahentami, opierając się na przejrzystych zasadach uwzględniających kryteria społeczne i środowiskowe oraz prawa człowieka.
Będziemy regularnie informować najważniejsze grupy interesariuszy o wynikach naszego
zaangażowania w kwestie pozafinansowe.
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KIERUNKI
WIODĄCE

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i zorientowanie na klienta
– to kierunki, które wyznaczają priorytety działania dla wszystkich obszarów
biznesowych, uwzględniając pełny łańcuch wartości Grupy TAURON.

30
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KIERUNEK WIODĄCY

ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO

Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej i ciepła to nasz priorytet.
Jesteśmy drugim pod względem wielkości produkcji wytwórcą energii w Polsce.
Dbamy, by efektywność była synonimem nowoczesności, ekologii i ekonomii.

32
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Grupa TAURON, jako czołowy holding energetyczny w Polsce,
podkreśla w swojej misji konieczność zapewnienia energii klientom.

CEL

Tym samym bezpieczeństwo energetyczne staje się priorytetem jej
działalności. Aby efektywnie zapewnić dostęp do energii elektrycznej oraz ciepła Grupa TAURON inwestuje w nowe moce wytwórcze,

_

prowadzi modernizację istniejącego majątku oraz rozbudowuje

Zobowiązujemy się zapewniać dostęp

portfolio mocy wytwórczych.

do energii elektrycznej
i ciepła naszym klientom w oparciu

Grupa TAURON wytwarza energię elektryczną zarówno ze źródeł

o zróżnicowany portfel mocy

konwencjonalnych, jak i odnawialnych (dzięki spalaniu i współspa-

wytwórczych, z uwzględnieniem

laniu biomasy, w elektrowniach wodnych i wiatrowych). Grupa jest

OZE.

drugim podmiotem w Polsce pod względem wolumenu wytwarzanej
energii elektrycznej.
•

Łączna zainstalowana moc elektryczna jednostek wytwórczych
paliwami wykorzystywanymi do produkcji są: węgiel kamien-

ZOBOWIĄZANIE

ny, biomasa oraz gaz koksowniczy. W 2012 r. Grupa TAURON

–

Grupy w Obszarze Wytwarzanie to 5 182 MWe. Głównymi

wyprodukowała łącznie 19,1 TWh energii elektrycznej.
Działania Grupy TAURON w perspektywie 2020 r. będą
•

Obszar OZE obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze

skoncentrowane na inwestycjach w nowe moce wytwórcze,

źródeł odnawialnych. W obszarze tym funkcjonuje obecnie

modernizacji istniejących obiektów oraz zwiększeniu udziału

35 elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej 126,8 MWe oraz

odnawialnych źródeł energii.

dwie farmy wiatrowe o łącznej mocy 60,75 MWe. W 2012 r.
Grupa TAURON wyprodukowała 1,2 TWh energii elektrycznej

Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce

ze źródeł odnawialnych (w tym z biomasy).

(zużycie w ostatnich latach zwiększyło się ze 141 TWh w 2003 r. do
159 TWh w 2012 r.) stawia przed branżą energetyczną ważne zada-

Grupa TAURON w swoim łańcuchu wartości ma także Obszar Ciepło,

nie: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Chodzi zarówno

który odpowiada za wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła oraz

o sprawne jednostki wytwórcze, jak i o dywersyfikację portfela

innych mediów. Grupa dysponuje własnymi źródłami ciepła o łącznej

źródeł energii.

zainstalowanej mocy cieplnej 976 MWt. W 2012 r. wyprodukowała
16,4 PJ ciepła.

19,1 TWh

ENERGII ELEKTRYCZNEJ
GRUPA TAURON WYPRODUKOWAŁA W 2012 R.
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ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO
Program inwestycyjny ma na celu modernizację aktywów wytwórczych oraz efektywną kosztowo rozbudowę mocy wytwórczych
zlokalizowanych w pobliżu istniejących aktywów Grupy.

4

6
3
2
1

5

5
1
ZEC BIelsko-Biała – nowy blok ciepłowniczy (50 MWe/182MWt)

3

gazowy (450 MWe/240 MWt)

Jaworzno III – nowy blok węglowy
(910 MWe)

2

Stalowa Wola – nowy blok parowo-

Stalowa Wola – przebudowa kotła na
kocioł biomasowy (20 MWe). Inwestycja

Jaworzno III – modernizacja kotłów w celu

przekazana do eksploatacji w I kwartale

Tychy – nowy blok kogeneracyjny

przystosowania do przyszłych norm emisji

2013 r.

(50 MWe/86MWt)

azotu

6
Tychy – przebudowa kotła fluidalnego na
kocioł biomasowy (40 MWe). Inwestycja

4

Łaziska - modernizacja kotłów w celu

przekazana do eksploatacji w I kwartale

Farmy wiatrowe:

przystosowania do przyszłych norm emisji

2013 r.

40 MW w Wicku i 100 MW w Marszewie

azotu
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WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA

ZOBOWIĄZANIE

_

–
TAURON Polska Energia oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęły budowę największej w Polsce elektrociepłowni gazowej w Stalowej
Woli. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego
pod tę inwestycję odbyło się w grudniu 2012 r.

W podnoszeniu efektywności dystrybucji energii
elektrycznej i ciepła Grupa TAURON upatruje realne szanse
na pozyskanie oszczędności. Dlatego będzie kontynuować
modernizację sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych –
zmniejszy się w ten sposób wskaźnik strat sieciowych. Ponadto

Powstaje nowoczesna jednostka gazowo-parowa
o mocy 450 MWe. Blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji. Oprócz energii elektrycznej
będzie wytwarzał ciepło w postaci gorącej wody
na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla
pobliskich zakładów przemysłowych. Jednostka
zostanie oddana do eksploatacji w 2015 r. Zarządzać
nią będzie spółka celowa Elektrociepłownia Stalowa
Wola, w której PGNiG i TAURON Polska Energia
mają po 50 proc. udziałów.

ważnym obszarem działań będzie zmniejszenie zużycia energii
na potrzeby własne.

Celami Grupy TAURON są: poprawa efektywności energetycznej, eliminacja energochłonnych, nieefektywnych procesów oraz możliwość
uzyskania świadectw efektywności energetycznej. Aby je osiągnąć,
m.in. zidentyfikowano miejsca o potencjale oszczędności energii,
zarówno w procesach wytwarzania i dystrybucji energii, wydobycia
węgla, jak i u klientów. Przeprowadzono także badania ankietowe
we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii. W 2012 r.
spółki Grupy TAURON złożyły dokumentację przetargową dla wybranych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
(działania te będą kontynuowane w 2013 r.).
Efektywność energetyczna jest związana m.in. z zadaniami spółki
TAURON Dystrybucja, która prowadzi wymianę przestarzałych trans-

CEL

formatorów generujących wysoki poziom start na nowe jednostki.

_

14 transformatorów WN/nN. Spółka inwestuje także w nowoczesne

Podniesiemy efektywność

Do końca 2012 r. wymieniono już 1 951 transformatorów SN/nN oraz
rozwiązania w zakresie inteligentnego opomiarowania.

energetyczną w procesie dostaw
energii elektrycznej i ciepła.

W Obszarze Ciepło efektywność energetyczna wiąże się z jednej
strony z inwestycjami w rozbudowę sieci ciepła systemowego, co
umożliwia klientom przyłączenie do bezpiecznego i ekologicznego
źródła, a z drugiej strony – z inwestycjami w budowę nowych bloków i modernizację istniejącego majątku.
Kluczowe zadanie w tym obszarze to modernizacja systemu ciepłowniczego gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź.
Bezpośrednią przyczyną powstania tego projektu jest konieczność
zmodernizowania infrastruktury przesyłowej. Ponad 70 proc.
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ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO
sieci ciepłowniczej w systemie objętym projektem ma bowiem ponad

Aby zachęcić mieszkańców śląskich miast do zmiany sposobu ogrze-

21 lat (przeciętny okres trwałości sieci ciepłowniczych wynosi 25–30

wania mieszkań na ciepło systemowe, na przełomie 2011 i 2012 r.

lat).

przeprowadzano kampanię edukacyjno-informacyjną „Niska emisja
– wysokie ryzyko” zakrojoną na dużą skalę. Jej celem było uświado-

Dzięki realizacji projektu (w latach 2013 i 2014) zostanie przebudo-

mienie im konsekwencji niskiej emisji, będącej wynikiem palenia

wana sieć ciepłownicza o łącznej długości 23,55 km, a 7,5 km sieci

w domowych paleniskach węgla niskiej jakości oraz śmieci.

zostanie zmodernizowane. Przyniesie to oszczędność energii na poziomie niemal 115 tys. GJ/rok i pozwoli uniknąć ponad 23 ton emisji
dwutlenku węgla na rok.

BEZPOŚREDNIE ZUŻYCIE ENERGII (WEDŁUG
PIERWOTNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII) NA POTRZEBY
PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA
W POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁKACH GRUPY TAURON
W 2012 R.

Zagadnienie

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciepło

TAURON
Ekoenergia

Kopalnia
Wapienia
Czatkowice

SUMA

ENERGIA WYTWORZONA NA TERENIE
ORGANIZACJI Z SUROWCÓW (MWh)

20 493 606,00

476 060,77

456 101,27

31 774,00

21 425 768,04

0,00

5 238 542,00

0,00

0,00

5 238 542,00

19 739 333,00

476 060,77

0,00

31 774,00

20 247 167,77

CIEPŁO WYTWORZONE NA TERENIE
ORGANIZACJI Z SUROWCÓW (GJ)
ze źródeł nieodnawialnych (MWh),
w tym:

19 035 645,00

202 523,40

0,00

9 340,00

19 247 508,40

Gaz ziemny

Węgiel

581 912,00

0,00

0,00

22 434,00

604 346,00

Olej opałowy

121 776,00

0,00

0,00

0,00

121 776,00

Gazy hutnicze

0,00

273 537,37

0,00

0,00

273 537,37

0,00

5 238 542,00

0,00

0,00

5 238 542,00

Węgiel

0,00

3 691 750,68

0,00

0,00

3 691 750,68

Gaz ziemny

0,00

34 739,16

0,00

0,00

34 739,16

Olej opałowy

0,00

7 103,30

0,00

0,00

7 103,30

Gazy hutnicze

0,00

1 504 948,86

0,00

0,00

1 504 948,86

754 273,00

0,00

456 101,27

0,00

1 210 374,27

ze źródeł nieodnawialnych (GJ),
w tym:

ze źródeł odnawialnych (MWh),
w tym:
Biomasa

36

754 273,00

4309,12

0,00

0,00

754 273,00

Energia z wiatru

0,00

0,00

121 374,64

0,00

121 374,64

Energia z wody

0,00

0,00

334 726,63

0,00

334 726,63
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PO PIERWSZE: AUDYT
_

PROJEKT
FLAGOWY
2013

TAURON nie tylko zachęca swoich klientów do przeprowadzenia
audytów energetycznych, ale także spółki Grupy wykorzystują tę metodę do poprawy efektywności własnych zakładów. TAURON Ciepło
przeprowadził w jednym z zakładów audyt energetyczny, którego
efektem było obniżenie zużycia energii cieplnej o 190 tys. GJ. Z kolei
w Kopalni Wapienia Czatkowice spadek zapotrzebowania cieplnego

POKAZUJEMY, JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ

obiektów, przewidywany w wyniku przeprowadzanej termomodernizacji, wynosi ok. 40 proc. (w skali roku 2 059 GJ). Planuje się także

_

ograniczenie zużycia gazu w kopalni o 0,35 mln m3/rok (w 2012 r.
zużycie gazu w kopalni wyniosło ponad 2,3 mln m3) poprzez skiero-

TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Dystrybucja oraz Polskie

wanie odzyskanych źródeł ciepła do przemiału i suszenia.

Sieci Elektroenergetyczne (PSE) rozpoczęły w połowie 2013 r.
realizację wspólnego projektu pilotażowego, który polega na

Analogiczne działania podejmuje Południowy Koncern Węglowy

badaniu wpływu innowacyjnych taryf na zachowania klien-

– termomodernizacja budynku sortowni ZG Sobieski przyniesie

tów. Celem projektu jest sprawdzenie, w jakim stopniu klienci

ograniczenie zużycia ciepła o ok. 1,8 tys. GJ/rok, a także spadek

są w stanie sterować zużywaną przez siebie energią opierając

emisji hałasu. Kolejne oszczędności umożliwi modernizacja pomp

się na bodźcach stosowanych przez sprzedawcę lub operatora

głównego odwodnienia tego zakładu – tym razem ok. 1,8 tys. MWh

sieci. W pierwszej kolejności projekt ten pokaże, czy można

energii elektrycznej w ciągu roku.

podnieść efektywność korzystania z energii elektrycznej
i lepiej nią gospodarować. Ponadto, z punktu widzenia PSE,
może on stanowić element poprawy bilansu w szczytach
obciążenia w krajowym systemie elektroenergetycznym.
Chodzi o takie kształtowanie zużycia energii, aby największe

1965
_

obciążenia sieci z okresów szczytowych przenosić na strefy
pozaszczytowe. Istotnym celem programu jest też potwierdzenie, że planowane działania będą również opłacalne dla
odbiorców.
Do projektu wybrano rozwiązania z rodziny DSR (ang.

TRANSFORMATORÓW
SPÓŁKA TAURON
DYSTRYBUCJA
WYMIENIŁA
W 2012 R.

Demand Side Response). Wdrożenie mechanizmów nie
byłoby możliwe bez infrastruktury smart, która pozwala
na bieżący monitoring zużycia energii przez klientów oraz
daje możliwość interaktywnej komunikacji ze sprzedawcą
i dystrybutorem. Jako grupę docelową pilotażu wybrano
mieszkańców gmin w województwie śląskim, którzy korzystają
już z inteligentnych liczników udostępnionych przez spółkę
TAURON Dystrybucja.
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KIERUNEK WIODĄCY

ZORIENTOWANIE
NA
KLIENTA

Jesteśmy największym dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce.
Obsługujemy ponad pięć milionów klientów indywidualnych i biznesowych – zapewniamy
im komfort, inwestując w nowoczesne kanały obsługi i modernizując sieć dystrybucyjną.

38
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Troska o klienta i jego satysfakcję jest jednym z głównych celów
działań podejmowanych przez firmę TAURON Polska Energia i spółki
TAURON Ciepło, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż oraz TAURON

CEL

Obsługa Klienta. Utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych
klientów jest możliwie poprzez realizację przedsięwzięć, które wiążą
się z profesjonalną i przyjazną obsługą klienta oraz z dostosowaniem

_

oferty do zróżnicowanych potrzeb klientów. Ponadto Grupa TAURON

Podniesiemy jakość dostaw energii

zamierza koncentrować się na działaniach edukacyjnych w zakresie

elektrycznej i ciepła poprzez

funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej

modernizację i rozwój sieci.

oraz bezpiecznego korzystania z energii. Planowane inicjatywy w ramach niniejszego kierunku strategicznego będą związane z sukcesywnym wdrażaniem nowych standardów i kanałów obsługi klienta oraz
istotnych rozwiązań technologicznych.
•

Grupa TAURON jest największym dystrybutorem energii w Polsce
zarówno pod względem wolumenu dostarczanej energii, jak
i przychodów z działalności dystrybucyjnej.

ZOBOWIĄZANIE
–

•

Sieci dystrybucyjne TAURON obejmują obszar o powierzchni ok.
57,2 tys. km2, czyli 18,3 proc. powierzchni Polski, w wojewódz-

Ambicją Grupy TAURON jest bezpieczna i możliwie niezawodna

twach: małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim i podkar-

dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. Obniżenie wskaźników

packim.

niezawodności sieci energetycznej oraz zmniejszenie strat
w przesyle w sieci ciepłowniczej, a także działania w zakresie

•

W 2012 r. Grupa dostarczyła łącznie 47,9 TWh energii do ok.
5,3 mln klientów (wśród nich ponad 500 tys. firm). Udział Grupy
TAURON w dystrybucji energii do odbiorców końcowych w Polsce
w 2012 r. wyniósł 37,1 proc.

optymalizacji przyłączania to istotne cele Grupy TAURON.
Działania wspierające realizację tych celów będą się koncentrować
na stałej poprawie zarządzania siecią elektroenergetyczną
i ciepłowniczą oraz inwestycjach ukierunkowanych
na poprawę jakości dostaw.

•

Grupa TAURON jest największym sprzedawcą energii elektrycznej
w Polsce. W 2012 r. sprzedała 44,7 TWh energii elektrycznej do

Grupa TAURON dostarcza energię elektryczną do ponad 5 mln klientów

ponad 5,3 mln klientów. Udział Grupy TAURON w sprzedaży ener-

z południowej Polski oraz ciepło sieciowe do ponad 700 tys. miesz-

gii odbiorcom końcowym w Polsce w 2012 r. wyniósł 37 proc.

kańców z 15 miast Śląska, Zagłębia i Małopolski (TAURON Ciepło jest
jednym z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce).

•

Obszar Sprzedaż obejmuje sprzedaż energii elektrycznej klientom

Celem jest podnoszenie jakości dostaw energii elektrycznej oraz ciepła, co

końcowym oraz handel hurtowy energią elektryczną i pozostały-

przekłada się na bezpieczeństwo interesów klienta oraz jego satysfakcję.

mi produktami rynku energetycznego, w tym uprawnieniami do
emisji dwutlenku węgla oraz prawami majątkowymi wynikający-

W 2012 r. TAURON Dystrybucja, spółka odpowiedzialna za dostawy

mi ze świadectw pochodzenia.

energii elektrycznej, obsłużyła ponad 1,8 mln zgłoszeń telefonicznych,
z czego niemal połowa klientów została obsłużona automatycznie,

•

Ponad 100 tys. klientów korzystało w 2012 r. z faktur elektronicz-

tj. poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na infolinii bez

nych, dzięki czemu Grupa zaoszczędziła 1,25 tony papieru.

konieczności łączenia z konsultantem. To zdecydowanie skróciło czas
reakcji na informację otrzymaną od klienta.
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ZORIENTOWANIE
NA
KLIENTA
Istotną rolę w dążeniu do wyznaczonego celu odgrywają inwestycje
w unowocześnienie sieci dystrybucyjnej. Jednym z głównych projektów
Obszaru Dystrybucja jest wymiana przestarzałych transformatorów
na nowe jednostki generujące niższe straty. Pozwala to zwiększyć
bezpieczeństwo krajowego systemu energetycznego, m.in. poprzez
wzrost efektywności dystrybucji energii elektrycznej oraz zmniejszenie
awaryjności sieci. Nowe urządzenia zdecydowanie ograniczają przerwy

CEL
_
Do 2015 r. co najmniej 75 proc. naszych
klientów będzie zadowolonych ze

w dostawie energii elektrycznej, co przekłada się m.in. na obniżenie

współpracy z Grupą TAURON dzięki

wskaźników SAIDI i SAIFI, a tym samym na komfort i bezpieczeństwo

dostosowaniu naszych działań i produktów

klientów, którzy mają zapewnioną stabilność dostaw. W porównaniu

do najwyższych standardów

do 2011 r. wskaźnik SAIDI obniżył się o 21 minut, a SAIFI o 0,69.

WSKAŹNIKI CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ DLA TAURON DYSTRYBUCJA
ZA 2012 ROK

SAIFI*

SAIDI**

i potrzeb klientów.

ZOBOWIĄZANIE

Częstość przerw
w dostawie energii

3,96

–

Średni czas trwania przerw
w dostawach energii

362 min

Celem biznesowym Grupy TAURON jest utrzymanie obecnych
oraz pozyskiwanie nowych klientów. Działania prowadzące
do tego celu będą skoncentrowane zarówno na tworzeniu

Nie bez znaczenia jest także udoskonalanie procedur wewnętrznych

oferty zgodnej z oczekiwaniami różnych grup klientów, jak i na

w organizacji – integracja zarządzania transportem i obsługa przyłączeń

doskonaleniu jakości obsługi. Właśnie dlatego Grupa TAURON

nowych klientów wpływają na szybkość reakcji i zadowolenie klientów.

zamierza badać potrzeby klientów oraz stopień ich zadowolenia
z oferty. Aby ten cel osiągnąć, będzie ona także doskonalić trwające
procesy oraz szkolić pracowników w zakresie obsługi klienta.
Podstawą do prowadzenia tych działań powinny być wyniki
analizy badań satysfakcji, przyczyn reklamacji oraz innych
źródeł informacji ze strony klienta.

21 minut
40

O TYLE OBNIŻYŁ SIĘ W 2012 R. ŚREDNI CZAS
TRWANIA PRZERW W DOSTAWACH ENERGII
W PORÓWNANIU DO 2011 R.
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Utworzenie z początkiem 2011 r. spółki zajmującej się obsługą klientów
umożliwiło scentralizowanie zadań oraz zdecydowanie przyspieszyło
zarówno rozwój organizacji, jak i realizację samych procesów obsłu-

CEL

gowych. Grupa TAURON na bieżąco monitoruje poziom satysfakcji
klientów, zlecając badania niezależnym instytucjom badawczym.

_
Do 2015 r. wszystkie wykorzystywane
przez nas kanały komunikacji z klientem

W 2012 r. TNS Polska przeprowadził kompleksowe badanie satysfakcji
klientów. Było ono realizowane w dwóch falach. Pierwszy pomiar odbył

będą dostosowane do potrzeb grup

się na początku roku – w styczniu, drugi na przełomie grudnia 2012 r.

defaworyzowanych.

i stycznia 2013 r. Takie podejście pozwoliło nie tylko na sprawdzenie
poziomu zadowolenia, ale również na monitorowanie zmian w czasie.
Badaniem objęto zarówno klientów TAURONA, jak i konkurencyjnych
firm. Dzięki temu uzyskano dane, które odzwierciedlają stan rynku

ZOBOWIĄZANIE
–

usług energetycznych. Na podstawie tej analizy możemy więc nie tylko
określić poziom zadowolenia klientów TAURONA, ale również odnieść
wyniki Grupy do standardów rynkowych. Badanie przeprowadzono na
reprezentatywnej próbie. Indeks satysfakcji, czyli jednoliczbowy wskaźnik pokazujący siłę zadowolenia i przywiązania klientów TAURONA,

Dostępność kanałów komunikacji dla wszystkich klientów

wynosi 73 punkty na 100 możliwych. W porównaniu do poprzedniego

pozwala im pozyskiwać informacje związane z różnymi

pomiaru wskaźnik ten wzrósł o 2 punkty (w styczniu 2012 r. wynosił 71).

aspektami prowadzonej działalności biznesowej, także

Także wskaźnik lojalności uzyskał wysoką wartość: 77 punktów (wzrost

z ofertą produktową, dlatego ważne jest, aby korzystanie z nich

o 4 punkty w stosunku do pierwszej fali badania).

było łatwe dla każdego. W tym celu Grupa TAURON dokona
przeglądu obecnego stanu wszystkich kanałów komunikacji
z klientem, przeprowadzi badanie poziomu ich dostępności
dla zdefiniowanych grup defaworyzowanych (m.in. osoby
starsze, niepełnosprawne) oraz wprowadzi usprawnienia

WSKAŹNIKI SATYSFAKCJI KLIENTA
(KLIENT MASOWY)
Skala od 0 do 100
(interpretacja wskaźników na schemacie na następnej stronie)

mające na celu eliminację barier.

1,5_mln

I POMIAR
styczeń 2012

II POMIAR
styczeń 2013

Indeks satysfakcji
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73

Indeks lojalności
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Poszczególne obszary

INTERNAUTÓW
ODWIEDZIŁO STRONĘ
www.tauron-pe.pl w 2012 r.

Obsługa klienta
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Interpretacja wyników z tabeli
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Zgodnie z tymi oczekiwaniami Grupa TAURON dba o podwyższenie
standardów obsługi klienta.
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Po pierwsze, uruchomiono centralne numery dla klientów Grupy
TAURON, dzięki którym mogą oni w łatwy i szybki sposób skontaktować się w sprawach zawarcia umowy, zakupu produktu, bieżącej
obsługi oraz zgłaszania awarii.
Po drugie, optymalizowana jest sieć punktów obsługi klienta – przecho-

Najwygodniejszą, preferowaną formą kontaktu z firmą jest telefonicz-

dzą one generalną modernizację, dzięki czemu zyskują nowy wygląd

na obsługa klienta. Takiego zdania było blisko 50 proc. ankietowanych.

i nowoczesne funkcje, a pracownicy są cyklicznie szkoleni, podnoszą

W następnej kolejności badani wskazywali na osobistą wizytę w punk-

więc swoją wiedzę i kompetencje, a tym samym podwyższa się standard

tach obsługi klienta (20 proc.) oraz tradycyjny kontakt korespondencyj-

obsługi. Dzięki temu poprawiają się również wyniki badań typu „tajem-

ny (18 proc.).

niczy klient” – w lipcu 2012 r. placówki Grupy TAURON odpowiadały
wyznaczonym standardom w 68 proc., a w grudniu 2012 r. – w 75 proc.
6%

Projekt optymalizacji zakłada zarówno powstawanie nowych punktów,

1%

jak i zamykanie tych najrzadziej odwiedzanych przez klientów. Aby
jednak wyjść naprzeciw potrzebom klientów, którzy z uwagi na wiek

7%

lub stan zdrowia nie są w stanie skorzystać z innych kanałów obsługi,
pracownicy dojeżdżają do domu klienta i na miejscu załatwiają jego
sprawy. To rozwiązanie pozwala przede wszystkim zapewnić bezpieczny dostęp do energii również grupom defaworyzowanym.
18%
48%

Po trzecie, spośród wszystkich badanych kanałów kontaktu najwyższe
wyniki w badaniach typu „tajemniczy klient” uzyskali pracownicy odpowiadający na tradycyjne listy klientów. Oceniono wysoko korespondencję tradycyjną, która okazała się satysfakcjonująca w 96 proc. Było
to możliwe dzięki wdrożeniu wysokich standardów oraz zasad dobrej
komunikacji z klientami.

21%

Nie można zapominać także o elektronicznych formach kontaktu
z klientami, którzy mają do dyspozycji zarówno specjalny adres e-mail
(wyniki badań typu „tajemniczy klient” wskazują, że standardy kore-

48 proc.
21 proc.
18 proc.
7 proc
6 proc
1 proc.

Przez system telefonicznej obsługi klienta
Osobiście (w punktach obsługi klienta)

spondencji elektronicznej zrealizowano w 92 proc.), jak i formularze

Przez tradycyjne listy

kontaktowe na stronie internetowej firmy. Flagowym projektem

Przez stronę internetową

w 2013 r. jest uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta

Przez e-mail
Przez e–BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta)

(e-BOK). Serwis jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów,
którzy chcą mieć możliwość kontaktu z TAURONEM oraz dostęp do
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swoich danych, płatności i dokumentów przez całą dobę. Ten kanał

Grupa TAURON analizuje również potrzeby klientów związane z ofertą

umożliwi także pracownikom przedstawienie klientowi dedykowanej

produktową. Badaniem przeprowadzonym na największą skalę był

oferty produktowej.

Śląski Spis Energetyczny. Klienci odpowiadali na pytania dotyczące ich
oczekiwań (w ankiecie papierowej, przez internet oraz telefonicznie

Ogólne oceny każdej z tych form kontaktu mieszczą się w przedziale 7–8

lub bezpośrednio ankieterowi). W spisie wzięło udział blisko 100 tys.

na skali dziesięciostopniowej. Badania pokazują, że tak wysokie oceny

osób z Górnego Śląska. Dzięki wynikom badania w 2012 r. powstała

to głównie zasługa pracowników. Klienci oceniają pracowników obsługi

nowa oferta spełniająca ich wymagania oraz pozycjonująca produkty

jako uprzejmych, kulturalnych i niezwykle grzecznych, podkreślają ich

bezpośrednio w odniesieniu do cen taryfowych, aby ułatwić klien-

kompetencje i profesjonalizm, a także zaangażowanie, chęć udzielenia

tom wybór. Klienci indywidualni mogą wybierać spośród produktów

pomocy i rozwiązania problemu klienta. W pierwszym pomiarze badania

ekologicznych, gwarantujących niezmienność ceny czy obsługę przez

satysfakcji przeprowadzonego przez TNS szybkość obsługi wskazano jako

internet. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie

kwestię, która wymaga poprawy, ale już w drugiej fali badania wyniki

internetowej: www.tauron-pe.pl.

wyraźnie się poprawiły i średnia ocen wzrosła z 6 do 8.
Na podwyższenie jakości obsługi miały wpływ m.in. szkolenia dla pra-

SZYJEMY OFERTĘ NA MIARĘ

cowników związane z wdrożeniem tzw. „Katalogu dobrych praktyk”.

_

Jest to zbiór standardów, które pracownicy Grupy stosują w kontakcie
z klientem. Zawiera zasady dotyczące m.in. budowania zaufania,
stosowania właściwego języka w kontakcie z klientem, okazywania
klientowi szacunku, odpowiedniego taktowania osób starszych czy
niepełnosprawnych. Katalog odnosi się do wszystkich kanałów komunikacji z klientami: bezpośredniej, telefonicznej, korespondencyjnej.

Jednym z kluczowych elementów wpływających na
kształt i konkurencyjność rynku energii w Polsce
jest tzw. zasada TPA (Third Party Access), która
umożliwia klientowi swobodny wybór sprzedawcy
energii. Pozwala ona korzystać z sieci przedsiębiorstwa energetycznego bez obowiązku kupowania od
niego energii elektrycznej.

PRACOWNICY OBSŁUGI KLIENTA

Liberalizacja rynku energii i kampanie promujące korzystanie z zasady

_

TPA oraz zaostrzenie konkurencji spowodowały, że znaczna liczba

Uprzejmość i kultura osobista
grudzień 2012

8,6
8,5

styczeń 2012

klientów zdecydowała się na zmianę sprzedawcy. W 2012 r. tendencja
ta rosła wśród klientów wszystkich segmentów i grup taryfowych.

Kompetencje i profesjonalizm
grudzień 2012

8,3
8,2

styczeń 2012

W 2012 r. w Polsce w porównaniu z rokiem poprzednim ponad czterokrotnie więcej klientów rozliczających się w taryfie G (przeznaczonej
dla gospodarstw domowych) zdecydowało się zmienić sprzedawcę

Zaangażowanie, chęć udzielenia pomocy i rozwiązania
problemu klienta

energii elektrycznej. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki było

grudzień 2012

8,1

to 76,5 tys. klientów względem 14,3 tys. w 2011 r. Z możliwości zmiany

styczeń 2012

7,9

sprzedawcy korzystali także klienci biznesowi. W tej grupie zanotowano ponad dwukrotny wzrost w stosunku do ubiegłego roku – z zasady

Szybkość i sprawność obsługi Klienta
8,0

grudzień 2012
styczeń 2012

TPA skorzystało w 2012 r. 43,6 tys. przedsiębiorstw.

6,4

Wpływ na taką sytuację ma w dużym stopniu rozwój oferty sprzedagrudzień 2012
styczeń 2012

7,7
7,5

żowej dla firm. TAURON oferuje im pełną gamę produktową, dzięki
której mogą realnie wpływać na wysokość swoich rachunków za ener-
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gię elektryczną, m.in. dzięki kompensacji mocy biernej, zainstalowaniu
oświetlenia ledowego czy zakupowi energii zgodnie z cenami opartymi
na indeksach Rynku Terminowego Towarowego (RTT) notowanych na
Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Klienci biznesowi mogą się także
zdecydować na produkt ekologiczny. Od 2011 r. w sprzedaży jest
TAURON EKO Premium, energia niezależnie certyfikowana przez
Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, pochodząca ze źródeł od-

CEL
_
Zobowiązujemy się zapewnić

nawialnych. Podczas jej zakupu firma otrzymuje możliwość używania

bezpieczeństwo interesów klienta oraz

w materiałach promocyjnych i do oznakowania swoich produktów

wprowadzić system obsługi odbiorców

specjalnego logo, które potwierdza, że korzysta ona ze źródła energii

wrażliwych.

przyjaznego środowisku.
TAURON stawia na rozwój oferty sprzedażowej nie tylko dla klientów
biznesowych, ale także indywidualnych. Wśród produktów znajdują
się m.in. te związane z ekologią – począwszy od rozwiązań tworzoenergii ekologicznej zakupionej przez użytkowników tego produktu

ZOBOWIĄZANIE

odpowiada likwidacji ponad miliona kilogramów dwutlenku węgla)

–

nych dzięki zakupowi certyfikatów pochodzenia (dotychczasowa ilość

po łączenie oferty sprzedażowej z inicjatywami ekologicznymi. Dzięki
współpracy z fundacją Aeris Futuro w 2012 r. udało się posadzić ponad
193 tys. drzew, co umożliwiło off set 15,3 tys. ton dwutlenku węgla.

Kluczem do budowy relacji partnerskich z klientem jest podjęcie
działań edukacyjnych w zakresie praw, jakie mu przysługują.
W związku z tym Grupa TAURON zamierza powołać rzecznika praw

TAURON NA RYNKU GAZU

klienta, aby zapewnić bezpieczeństwo interesów klientów. Będzie
także kontynuować współpracę z władzami lokalnymi w zakresie

_

edukacji klientów. Ponadto, odpowiadając na potrzeby rynku, Grupa
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził
w 2012 r. taryfę paliwa gazowego dla firmy
TAURON Polska Energia. Decyzja ta dała zielone
światło dla powstania obszaru handlu gazem
ziemnym w Grupie TAURON. Taryfa jest zatwierdzona na rok od czasu jej wprowadzenia przez
przedsiębiorcę.

TAURON opracuje i wdroży system obsługi odbiorców wrażliwych.
W celu lepszej ich identyfikacji opracuje model współpracy
z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej.

Zobowiązanie to jest nierozerwalnie związane ze specyfiką produktu –
funkcjonowanie bez dostępu do energii elektrycznej jest dzisiaj trudne

Zatwierdzenie taryfy na obrót paliwem gazowym oznacza, że TAURON

do wyobrażenia. Dlatego celem Grupy TAURON jest umożliwienie

będzie występował z jednej strony w charakterze kupującego gaz od

komfortowego korzystania z niej. Bezpieczeństwo interesów klienta

dostawców na rynku krajowym, a z drugiej – jako jego sprzedawca,

wiąże się także z jego wiedzą na temat rynku energii. Rozwój branży

m.in. do elektrowni i elektrociepłowni z Grupy TAURON.

i pojawienie się nowych możliwości dla klientów niosą za sobą także
ryzyko wynikające z działań nieuczciwej konkurencji. Aby uchronić
klientów przed takimi praktykami, TAURON stawia na ich edukację
oraz stworzenie platformy umożliwiającej wsparcie ich w trudnych
sytuacjach. W tym celu m.in. stale współpracuje z rzecznikami praw
konsumenta, przekazując im również informacje o zmianach zachodzą-
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cych na rynku energii, regulacjach prawnych wpływających na klienta
oraz służąc wsparciem w sytuacjach kryzysowych.

CEL

Z myślą o klientach wrażliwych TAURON stale współpracuje także
z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, głównie w kwestiach nieuregulowanych płatności czy sytuacji ekonomicznej klienta.

_
Wdrożymy programy edukacyjne
dostępne dla wszystkich klientów, dzięki

W tym miejscu należy zaznaczyć, że relacje spółek dystrybucyjnych
oraz sprzedażowych z klientami podlegają nadzorowi i kontroli takich

czemu będą oni mogli efektywniej
i bezpieczniej korzystać z energii elektrycznej
i ciepła.

instytucji jak m.in. Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. W 2012 r. Urząd Regulacji Energetyki oraz
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęły 45 postępowań
przeciwko spółkom z Grupy TAURON. Jedynie 10 postępowań zostało
rozstrzygniętych na niekorzyść spółek. W wyniku jednego z nich UOKiK
nałożył na spółkę TAURON Dystrybucja karę w wysokości 2 125 182,00 zł.

ZOBOWIĄZANIE

RZECZNIK PRAW KLIENTA
_

–
Grupa TAURON, dysponując wiedzą ekspercką, wdroży

Został powołany w 2012 r. w spółce TAURON
Obsługa Klienta. Jego zadaniem jest reprezentowanie klientów wewnątrz organizacji: sprawdza,
czy podczas obsługi klienta szanuje się jego prawa,
analizuje procesy zawierania umów, rozliczeń
i windykacji. Wnioski przedstawia kadrze zarządzającej, która na ich podstawie wprowadza konieczne
usprawnienia. Do zadań rzecznika należy również
rozpoznawanie potencjalnych problemów i punktów zapalnych, zanim jeszcze staną się powodem
reklamacji. Rzecznik jest odpowiedzialny także
za współpracę z organizacjami konsumenckimi,
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki.
Taka współpraca ma na celu z jednej strony przybliżenie konsumentom specyfiki branży energetycznej,
a z drugiej umożliwienie federacjom konsumenckim
szybszej reakcji na problemy, z którymi konsumenci
się do nich zwracają.

programy edukacyjne dotyczące funkcjonowania rynku energii
elektrycznej oraz praktyk podejmowanych przez firmy energetyczne
w zakresie wytwarzania i dystrybucji. Programy te zostaną
skierowane do wszystkich klientów, dzięki czemu będą oni mogli
efektywniej i bezpieczniej korzystać z energii elektrycznej i ciepła.
Dla Grupy TAURON ważne jest także kontynuowanie edukacji
w zakresie korzyści związanych ze stosowaniem i właściwym
użytkowaniem ciepła systemowego. Celem działań edukacyjnych
będą: większa przejrzystość prowadzonej działalności
biznesowej oraz nawiązanie relacji z klientem.
TAURON jest aktywnym partnerem organizacji działających na rzecz
rozwoju rynku, konferencji oraz projektów pogłębiających wiedzę konsumentów na temat branży energetycznej. Grupa realizuje także wiele
własnych inicjatyw, których celem jest edukacja klientów w zakresie korzystania z energii elektrycznej i ciepła. Takie podejście wynika z jednej
strony z zasad, którymi kieruje się organizacja w kontakcie z klientem,
a z drugiej ze zmieniającego się otoczenia rynkowego. Wzrost konkurencyjności rynku ma bowiem dla klientów nie tylko skutki pozytywne
(takie jak rozwój oferty, spadek cen czy podniesienie jakości obsługi),
ale także rodzi zagrożenia wynikające z praktyk nieuczciwych sprze-
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dawców. Aby im zapobiegać, konieczny jest wzrost wiedzy klientów

UWAŻAJ, CO PODPISUJESZ – OSTRZEGAMY KLIENTÓW

o funkcjonowaniu branży energetycznej oraz możliwościach, jakie daje

_

im rozwój rynku.
Wobec takiej sytuacji największe grupy energetyczne, w tym TAURON,
mają przed sobą ważne zadanie: wdrożenie programów edukacyjnych.
Ich przykładem jest m.in. projekt „Bezpieczniki TAURONA”.
Drugim wyzwaniem jest efektywność energetyczna – nie tylko największych przedsiębiorstw, ale także klientów indywidualnych. Umiejętne
korzystanie z energii elektrycznej w oparciu o produkty dostosowane
do potrzeb i sposobu funkcjonowania domu lub firmy mogą mieć
wymierne efekty zarówno dla portfela klienta, jak i dla bilansu energetycznego.

BEZPIECZNIKI
TAURONA
_
TO WSPÓLNE HASŁO
DLA KAMPANII
EDUKACYJNYCH ORAZ
INFORMACYJNYCH
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Zadaniem kampanii „Bezpieczniki TAURONA”
zrealizowanej w 2012 r. było skłonienie klientów
do podejmowania przemyślanych decyzji, opartych
na znajomości rynku energii, i ostrzeżenie przed
nieuczciwymi praktykami sprzedawców energii.
Program był skierowany głównie do osób starszych,
które są najbardziej narażone na nieuczciwe praktyki. Jego twarzą została aktorka Dorota Kolak, znana
z popularnych seriali i postrzegana jako wzór zachowań w trudnych sytuacjach. Klienci mogli zobaczyć
spoty telewizyjne, usłyszeć reklamę radiową oraz
przeczytać o akcji w dziennikach i tygodnikach. We
współpracy z kancelarią prawną powstał „Poradnik
konsumenta”, zawierający niezbędne informacje
m.in. o rodzajach umów i możliwościach odstąpienia od nich, a także wzory niezbędnych oświadczeń.
Najważniejsze zasady, których przestrzeganie może
uchronić klientów przed oszustami, wydano
w formie naklejki: część zawierającą porady można
przykleić w łatwo dostępnym miejscu w domu,
część z hasłem „Stop naciągaczom – podpisuję tylko
uczciwe umowy” na zewnętrznej stronie drzwi, by
potencjalny oszust wiedział, że mieszkańcy domu
znają swoje prawa i nie dadzą się oszukać. Kampanię rozpoczęła 10 grudnia 2012 r. konferencja
naukowa „Pozycja Konsumenta na rynku sprzedaży
energii elektrycznej”, zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny i Towarzystwo Obrotu Energią.
Uruchomiono także specjalny numer, pod którym
klienci mogą sprawdzić, czy odwiedzający ich przedstawiciel jest pracownikiem TAURONA oraz uzyskać
informacje o tym, jak odstąpić od umowy.
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NIE TRUJ SIEBIE I INNYCH

ABC ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA NAJMŁODSZYCH

_

_

Kampania społeczna „Niska emisja – wysokie ryzyko” została zrealizo-

„Bezpieczniki TAURONA” to hasło wspólne dla działań edukacyjnych

wana na przełomie 2011 i 2012 r. przez TAURON Ciepło w aglomeracji

skierowanych do klientów, również do tych najmłodszych. Działania

Śląska i Zagłębia. Jej głównym celem było ograniczenie poziomu

te są związane ze świadomym i bezpiecznym korzystaniem z energii

zanieczyszczenia powietrza, które jest efektem niskiej emisji. Akcję in-

elektrycznej. Projekt skierowany do dzieci zaplanowano na 2013 r.

formacyjną skierowano do użytkowników przestarzałych źródeł ciepła

TAURON Dystrybucja prowadzi zajęcia edukacyjne w szkołach pod-

w budynkach wielorodzinnych z takich miast jak: Katowice, Sosnowiec,

stawowych oraz przedszkolach. „Energetyczne lekcje” mają na celu

Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Czeladź, Będzin

edukację najmłodszych konsumentów energii elektrycznej, a pośrednio

oraz Zawiercie. Drugą grupą adresatów byli zarządcy nieruchomości,

także ich nauczycieli i opiekunów, w zakresie bezpiecznego i racjonal-

m.in. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty komunalnej

nego korzystania z energii. Prelekcje, prowadzone przez pracowników

gospodarki mieszkaniowej i użytkowej. W ciągu półrocznego projektu

spółki, odbywają się w szkołach, które zgłoszą zapotrzebowanie na

edukacyjnego m.in. zorganizowano 40 spotkań z mieszkańcami

pogadanki edukacyjne.

i zarządcami nieruchomości, wydrukowano i rozkolportowano 60 tys.
gazet, wyprodukowano i wyemitowano w telewizji regionalnej serię

W 2012 r. realizowano także program wolontariatu pracowniczego

programów edukacyjnych. Zorganizowano także wydarzenie specjalne,

„Energetycy dzieciom”, skierowany do pacjentów oddziałów dziecię-

które w niekonwencjonalny i widowiskowy sposób zwróciło uwagę

cych w szpitalach, wychowanków domów dziecka, dzieci przebywa-

mieszkańców na problem niskiej emisji: kilkudziesięciu kominiarzy

jących w świetlicach miejskich. Otrzymały one paczki świąteczne od

z Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego protesto-

pracowników spółki TAURON Dystrybucja.

wało na ulicach Katowic przeciwko paleniu śmieci i rozdawało ulotki
informacyjne z dołączonym do niej symbolem akcji – magentowym
guzikiem na szczęście.

500 TYS. OSÓB

USŁYSZAŁO O PROBLEMIE NISKIEJ
EMISJI DZIĘKI KAMPANII TAURON CIEPŁO
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KIERUNKI
WSPIERAJĄCE

Zrealizowanie wiodących celów nie jest możliwe bez zaangażowania
pracowników, troski o środowisko i dialogu społecznego.
Dlatego kierunki wspierające mają charakter przekrojowy
- każda ze spółek Grupy TAURON ma swój udział
w ich realizacji.

48
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KIERUNEK WSPIERAJĄCY

ZAANGAŻOWANIE
PRACOWNIKÓW
W ROZWÓJ ORGANIZACJI

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Polsce, zatrudniając 27,3 tys. osób.
Zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji stanowi o sukcesie Grupy, a ich
bezpieczeństwo związane z codziennie wykonywami obowiązakami jest priorytetem.
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ZOBOWIĄZANIE

Pracownicy są jednym z filarów funkcjonowania organizacji, stanowiąc
o wartości firmy i skuteczności jej rozwoju. Dlatego Grupa TAURON dokłada wszelkich starań, aby dbać o rozwój, satysfakcję i bezpieczeństwo

–

zatrudnionych w niej osób. Ambicją Grupy jest zbudowanie efektywnej
organizacji, której integralną częścią będzie spójna kultura organizacyj-

Ze względu na dynamiczny rozwój Grupy TAURON konieczne

na oparta na zasadach etyki biznesowej oraz wartościach korporacyj-

są integracja pracowników oraz budowanie spójnej kultury

nych. Jeśli weźmie się pod uwagę zachodzące zmiany demograficzne,

korporacyjnej. Działania w tym zakresie będą się opierać na

legislacyjne oraz zmiany w zakresie stosowanych technologii i potrzeby
kadrowe, które są z nimi związane, priorytetowe staje się zarządzanie
wiekiem oraz wiedzą pracowników przy jednoczesnym zachowaniu
różnorodności.

zasadach etyki biznesowej zawartych w „Kodeksie etyki biznesowej
Grupy TAURON”. Ponadto ambicją firmy jest zaangażowanie
pracowników zarówno w realizację zadań na stanowisku pracy, jak
i włączenie się w działalność społeczną. Będzie to możliwe dzięki
dalszemu wdrażaniu i stosowaniu systemu ocen pracowniczych,

W 2012 r. Grupa TAURON liczyła 27 254 pracowników. Najwyższy po-

ciągłemu informowaniu o celach biznesowych organizacji oraz

ziom zatrudnienia był w Obszarze Dystrybucja (10 992 pracowników).

wprowadzeniu programu wolontariatu pracowniczego we

Pracownicy TAURONA to głównie osoby związane z regionami,

współpracy z Fundacją TAURON.

w których funkcjonują zakłady produkcyjne Grupy. Pochodzą zatem
z pięciu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. 98,8 proc. pracowników Grupy TAURON

„Kodeks etyki biznesowej Grupy TAURON” powstał, aby określić zasady

jest objętych umowami zbiorowymi.

według których każdy pracownik Grupy TAURON powinien
postępować wobec swoich współpracowników, mając pełną świadomość roli firmy na rynku. Zadaniem członków zarządu oraz kadry
kierowniczej jest promowanie etycznych postaw i zachowań w miejscu
pracy poprzez codzienną realizację założeń kodeksu etyki.
Kodeks oparto na czterech wartościach korporacyjnych, którymi -

CEL

oprócz zdrowego rozsądku - powinien się kierować każdy pracownik
przy podejmowaniu decyzji dotyczących Grupy TAURON.

_
Do 2015 r. wszyscy pracownicy Grupy
TAURON będą świadomi, w jaki sposób mogą

Wartościami korporacyjnymi Grupy TAURON są: otwartość,
odpowiedzialność, profesjonalizm, spójność.

angażować się w realizację celów
biznesowych i społecznych w zgodzie

Jeśli sytuacja nie jest opisana w kodeksie etyki, a pracownik ma wąt-

z wartościami etycznymi

pliwości, jak powinien się zachować, zawsze ma możliwość zadania

organizacji.

pytania swojemu przełożonemu lub komisji etycznej.
Komisja etyczna w trzyosobowym składzie jest powoływana w każdej
spółce Grupy przez zarząd danej spółki. Do komisji etycznej powinny
zostać powołane osoby cieszące się autorytetem i uznaniem w firmie.
Każda osoba zgłaszająca w dobrej wierze naruszenie kodeksu etyki jest
chroniona. Należy jej także zapewnić anonimowość, jeśli wyrazi takie
życzenie.
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ZAANGAŻOWANIE
PRACOWNIKÓW
W ROZWÓJ ORGANIZACJI
Wartości korporacyjne Grupy TAURON są wspólne dla wszystkich
pracowników bez względu na staż pracy, zajmowane stanowisko czy

OTWARTOŚĆ
oznacza, że Grupa TAURON wprowadza zmiany
i innowacje w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania
swojego otoczenia.

pełnioną funkcję.
Kodeks etyki jest dostępny dla każdego pracownika Grupy TAURON
i wprowadzany m.in. podczas szkoleń dla pracowników, podobnie jak
standardy obsługi klienta.
Angażowanie pracowników w realizację celów biznesowych jest
możliwe także dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania przez cele
(MBO). System jest sukcesywnie implementowany w Grupie TAURON,
począwszy od 2011 r. w centrali Grupy – spółce TAURON Polska Energia.
W ramach systemu pracownicy realizują jasno określone, spójne ze strategią i mierzalne cele. W zależności od stopnia ich realizacji otrzymują

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
sprawia, że każdy z nas wykonuje swoje codzienne
zadania tak, by być dumnym z podjętych decyzji
i zrealizowanych działań.

premię zadaniową. Cele są wyznaczane i osiągane w cyklach rocznych
lub kwartalnych. W 2013 r. będą prowadzone prace nad wdrożeniem
narzędzi informatycznych, które wspomogą działanie systemu.
Integracja pracowników wokół wspólnych celów strategicznych ma
kluczowe znaczenie zarówno ze względu na historię rozwoju Grupy
TAURON, powstałej z połączenia podmiotów funkcjonujących autonomicznie na rynku, jak i z uwagi na trwającą transformację organizacji.
Powstaje m.in. Centrum Usług Wspólnych – dotychczas migracją we-

PROFESJONALIZM
oznacza przejrzystość i rzetelność podejmowanych przez
nas decyzji i działań zmierzających do stałego
podnoszenia standardów i jakości pracy.

wnętrzną objęto niemal 700 pracowników. CUW ma zostać zbudowany
do 2015 r.

KODEKS
ETYKI
BIZNESOWEJ
_

SPÓJNOŚĆ
to dla nas świadomość budowania jednej, wspólnej
wartości Grupy TAURON, którą w taki sam jak my
sposób, rozumie jej otoczneie zewnętrzne.

ZAWIERA ZASADY,
KTÓRYMI KIERUJĄ SIĘ
PRACOWNICY GRUPY
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Planowanie rozwoju pracowników, kariery pracowników aspirujących
do wyższych stanowisk spełniających jednocześnie określone kryteria

CEL

wynikające z systemu ocen pracowniczych, a także wspieranie aktyw-

_

zarządzania rozwojem i karierą. Wsparciem w tym zakresie są systemy

Każdy z naszych pracowników będzie

regularnych ocen pracowników, które są wdrażane w TAURON Polska

mógł podnosić kwalifikacje zawodowe

Energia, TAURON Wytwarzanie, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż

i rozwijać kompetencje w zgodzie

GZE, TAURON Serwis GZE oraz TAURON Dystrybucja. Dzięki prowadzo-

ności rozwojowej pracowników jest realizowane zgodnie z systemem

z kierunkami rozwoju

nym działaniom ok. 4,5 proc. pracowników Grupy może skorzystać

Grupy TAURON.

z istniejącego systemu oceny jako narzędzia wspierającego rozwój.
W 2012 r. rozpoczął się „Program zarządzania talentami”, którym objęto wszystkich pracowników spółki TAURON Polska Energia z wysokim
potencjałem oraz osiągających ponadprzeciętne wyniki. W pierwszej
edycji projektu uczestniczyło 7 proc. pracowników tej spółki, w 2013 r.

ZOBOWIĄZANIE

rozpoczęła się jego druga edycja.

–
Program zarządzania talentami realizowany jest także w spółce
Rozwój pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji

TAURON Dystrybucja (obszar gliwicki) – w 2011 r. uruchomiono pro-

i kompetencji jest jednym z kluczowych czynników zarówno

gram rozwoju liderów Talent Pool, który trwał do maja 2013 r. Talent

umożliwiających pracownikom rozwój osobisty, jak i wspierających

Pool to grupa osób spośród kadry niemenedżerskiej oraz operacyjnej

poprawę efektywności organizacyjnej firmy. Nadrzędnym

kadry menedżerskiej (koordynatorzy, mistrzowie), których potencjał

celem Grupy TAURON jest umożliwienie pracownikom rozwoju

rozwojowy został potwierdzony w trakcie badania umiejętności prak-

i zapewnienie im komfortu pracy w kontekście stojących przed

tycznych. . Osoby z Talent Pool są przygotowywane do pełnienia funkcji

nimi wyzwań zawodowych. Oferta szkoleniowa, program rozwoju

liderskich na różnych szczeblach i w różnych obszarach organizacji. W

talentów oraz możliwość zaangażowania się w innowacyjne

2013 r. planuje się wdrożenie w całej spółce jednolitego modelu kompe-

przedsięwzięcia projektowe i edukacyjne będą narzędziami

tencji liderskich. W pierwszej edycji uczestniczyły trzy osoby.

wspierającymi realizację tego celu.
Spółka TAURON Obsługa Klienta wdraża wspomniane wcześniej
standardy obsługi klientów masowych zarówno podczas tradycyjnych
Grupa TAURON oferuje swoim pracownikom wiele możliwości podno-

szkoleń, jak i dzięki platformie e-learningowej, przeznaczonej dla

szenia kwalifikacji zawodowych zależnie od specyfiki działań bizneso-

wszystkich pracowników spółki oraz, w uzasadnionych sytuacjach, dla

wych danej spółki oraz oczekiwań samych pracowników.

pracowników innych spółek w ramach projektów prowadzonych przez
TOK. Do tej pory z e-learningu skorzystało niemal 3,5 tys. osób, które

W centrali Grupy – spółce TAURON Polska Energia – od stycznia 2012 r. re-

zrealizowały w sumie ponad 9,5 tys. szkoleń. Dla kadry menedżerskiej

alizowany jest projekt szkoleniowy „Firma z energią”, wspierający rozwój

spółki przewidziano w 2013 r. projekt „Energetyczny inkubator przy-

standardów zarządzania ukierunkowanych na realizację celów strategicz-

wództwa”, rozwijający kompetencje zarządcze.

nych. Jego rozpoczęcie było związane m.in. z możliwością dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej. Projekt zostanie zakończony w 2014 r.,

O jakość obsługi największych klientów biznesowych dbają służby

mogą z niego skorzystać wszyscy pracownicy spółki, tj. przeszło 300 osób.

sprzedażowe spółek TAURON Polska Energia oraz TAURON Sprzedaż.
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ZAANGAŻOWANIE
PRACOWNIKÓW
W ROZWÓJ ORGANIZACJI
W 2012 r. zorganizowano dla nich Akademię Sprzedaży TAURON – cykl
szkoleń dotyczących standaryzacji procesów sprzedażowych. Uczestniczyło w nich 15 przedstawicieli spółek, a w efekcie powstał podręcznik

CEL

sprzedażowy.
Z kolei Akademia TAURON Ciepło to projekt spółki odpowiedzialnej

_

w Grupie za Obszar Ciepło. Szkolenia obejmują realizację 19 bloków

Zapewnimy pracownikom warunki

tematycznych w czterech modułach: szkolenia administracyjno-prawne,
szkolenia miękkie, szkolenia techniczne oraz moduł szkoleń IT.
W 2012 r. przeszkolono 609 osób.

do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami
w celu doskonalenia efektywności
operacyjnej organizacji.

W spółce odpowiedzialnej za wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego – Południowym Koncernie Węglowym – od 2013 r. obowiązuje
regulamin udzielania świadczeń w formie studiów niestacjonarnych
I i II stopnia oraz studiów podyplomowych związanych z podnoszeudzielanie pracownikom świadczeń obligatoryjnych w postaci urlopu

ZOBOWIĄZANIE

szkolnego oraz wcześniejszego zwolnienia z pracy (aby punktualnie

–

niem przez pracowników kwalifikacji zawodowych. Pozwala on na

przybyć na zajęcia) oraz dodatkowych, polegających na pokryciu opłat
za naukę pobieranych przez uczelnie lub na ich refundacji.

Ambicją Grupy TAURON jest stworzenie organizacji uczącej się,
której pracownicy czerpią z doświadczeń i wiedzy pozostałych,
a także starają się przed opuszczeniem organizacji przekazać swoją
wiedzę ekspercką innym pracownikom. Grupa będzie dążyć do takiej

9,5_tys.

właśnie postawy. Wsparciem w realizacji celu będzie wprowadzenie
narzędzi, które umożliwią wymianę wiedzy w organizacji.

SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH
ZWIĄZANYCH
Z OBSŁUGĄ KLIENTA
ZREALIZOWALI PRACOWNICY
GRUPY TAURON W 2012 R.

Grupa TAURON zatrudnia pracowników o wąskich specjalizacjach.
Ich wiedza i doświadczenie stanowią determinantę zarówno rozwoju
organizacji, jak i jej sukcesów. Dlatego prowadzi się działania mające na
celu wymianę informacji oraz budowanie bazy wiedzy.
W spółkach działają programy mentoringu i akademie trenerów
wewnętrznych, organizuje się także szkolenia prowadzone przez pracowników dla pozostałych obszarów biznesowych Grupy.

54

ROZDZIAŁ 3 | JAK GRUPA TAURON ODPOWIADA NA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

Spółka TAURON Dystrybucja od 2012 r. prowadzi projekt mentoringu,

PODZIEL SIĘ WIEDZĄ

zakładający wsparcie zarządzania talentami, a także akademię trene-

_

rów wewnętrznych. Obecnie w akademii prężnie działa 17 trenerów,
którzy prowadzą szkolenia ogólnorozwojowe oraz specjalistyczne.

Bardzo istotny jest także przepływ informacji wewnątrz firmy. TAURON

W 2012 r. w spółce TAURON Dystrybucja przeprowadzono ponad

Dystrybucja organizuje spotkania dyskusyjne, których celem jest analiza

30 szkoleń, w których wzięło udział ok. 320 osób.

zaistniałych w przeszłości wypadków elektrycznych. Wprowadzono
zasadę każdorazowego informowania pracowników (w ustalonej for-

W spółce TAURON Obsługa Klienta również działa program szkoleń we-

mie) o wypadkach oraz zaleceniach, jak przeciwdziałać ich zaistnieniu

wnętrznych – dotychczas przeprowadzono ich ponad 20 dla blisko 200

w przyszłości.

pracowników zgodnie z bieżącymi potrzebami w organizacji (szkolenia
dotyczyły m.in. obsługi klienta, umów sprzedażowych, zarządzania

Grupa TAURON stara się zachować wiedzę i kompetencje w organi-

projektami).

zacji poprzez pierwszeństwo wewnętrznej rekrutacji oraz wsparcie
programów staży i praktyk, aby uzupełnić lukę pokoleniową. W 2012 r.

Programy te sprzyjają budowaniu w organizacji kultury ciągłego ucze-

praktyki studenckie w Południowym Koncernie Węglowym odbyło

nia się, dla trenerów wewnętrznych zaś stanowią możliwość ciekawego

52 studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki

rozwoju zawodowego. Grono trenerów powiększa się z roku na rok.

Śląskiej w Gliwicach, 55 uczniów zrealizowało tam praktyki miesięczne,
a 327 uczniów brało udział w zajęciach praktycznych – łącznie były to

Program „Elektryka dla nieelektryków”, realizowany w 2013 r. przez

434 osoby.

spółkę TAURON Dystrybucja, ma na celu dostarczenie wiedzy o funkcjonowaniu obszarów tzw. działalności podstawowej pracownikom

Współpraca z uczelniami wyższymi dotyczy staży i praktyk realizo-

z obszaru wsparcia. Dzięki tej wiedzy będą oni lepiej rozumieć omówio-

wanych w spółkach Grupy TAURON – w celu określenia ich zasad

ne procesy, co pozwoli im efektywniej wspierać organizację w realizacji

opracowano „Politykę współpracy ze szkołami i uczelniami” oraz

jej podstawowych celów i zadań.

„Program praktyk i staży”. Polityka reguluje również zasady odbywania
w spółce TAURON Polska Energia staży i praktyk od momentu naboru

Inny projekt to „Elektryka dla elektryków”, realizowany przez gliwicki

kandydatów do oceny ich pracy po zakończeniu praktyki (stażu). Osoby

oddział spółki TAURON Dystrybucja. Jest to cykl szkoleń specjalistycz-

odbywające wcześniej praktyki w spółce stanowią 14 proc. zatrudnio-

nych, który ma na celu aktualizację i poszerzenie wiedzy w zakresie

nych w 2012 r. pracowników.

elektryki wśród pracowników z obszarów inżynieryjno-technicznych.
Program dostarcza wiedzy potrzebnej na ich stanowiskach pracy oraz

Kształtowanie umiejętności studentów jest związane również z zaanga-

umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji. W 2013 r. będzie on

żowaniem w działania organizacji pozarządowych. Jednym z przykła-

prowadzony we wszystkich oddziałach spółki TAURON Dystrybucja

dów takiej inicjatywy jest „Akademia energii”, realizowana wspólnie

i spółce TAURON Dystrybucja Serwis.

z Fundacją 2065 im. Lesława Pagi – jest to projekt edukacyjny skierowany do osób do 26. roku życia, chcących pogłębić wiedzę o specyfice
i funkcjonowaniu rynku energetycznego. TAURON Polska Energia jest
partnerem projektu: zapewnia staże i praktyki najlepszym uczestnikom
przedsięwzięcia. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2012 r., w 2013 r.
realizowana jest jego druga odsłona.
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ZAANGAŻOWANIE
PRACOWNIKÓW
W ROZWÓJ ORGANIZACJI
Grupa TAURON realizuje program poprawy
efektywności, którego ważnym elementem są działania związane z optymalizacją zatrudnienia, m.in.
program dobrowolnych odejść (PDO).

CEL

W 2012 r. z PDO skorzystało 1 023 pracowników.

_

Zasady udziału w PDO w poszczególnych spółkach
Grupy TAURON są różne. Pracownicy mogli skorzystać m.in. z odpraw przedemerytalnych, wcześniejszych odejść emerytalnych czy odpraw kompensacyjnych. Wcześniej – przed ogłoszeniem pierwszego
programu poprawy efektywności prowadzonego
na poziomie Grupy TAURON – poszczególne spółki
realizowały własne programy PDO.

Zobowiązujemy się do poszukiwania
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
które zapewnią bezpieczną pracę
wszystkim naszym pracownikom.

ZOBOWIĄZANIE
–

PROJEKT
FLAGOWY
2013

Budowanie kultury bezpieczeństwa, zapewnienie bezpiecznych
warunków pracy, a tym samym obniżenie liczby wypadków
w miejscu zatrudnienia to główne elementy, na których już
teraz koncentruje się Grupa TAURON. Aby sprawniej zarządzać
bezpieczeństwem i higieną pracy, na poziomie korporacyjnym
zostanie utworzona grupa robocza, której zadaniem będzie
dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie BHP

NAJWIĘKSZY INTRANET W POLSCE
_

oraz poszukiwanie rozwiązań możliwych do
zaimplementowania w organizacji.

W 2013 r. powstanie wspólny intranet dla Grupy TAURON,
który ma być jednym z głównych kanałów komunikacji

Specyfika działalności spółek wymaga znajomości przepisów oraz zasad

wewnętrznej. Pracownicy zyskają możliwość załatwienia wielu

bezpieczeństwa i higieny pracy. Takiemu samemu obowiązkowi pod-

spraw przez portal intranetowy, co znacząco wpłynie na efek-

legają uczniowie i studenci odbywający praktyki zawodowe w Grupie

tywność pracy indywidualnej i grupowej. Wspólny intranet ma

TAURON.

wspierać budowanie świadomości marki wśród pracowników
oraz umożliwić stworzenie bazy wiedzy dla organizacji.
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W Południowym Koncernie Węglowym wszelkie formy szkoleń –
począwszy od szkolenia wstępnego przez instruktaż ogólny czy stanowiskowy po szkolenia okresowe – mają na celu pogłębienie wiedzy na
temat bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2012 r. przeprowadzono
277 szkoleń obowiązkowych w tym zakresie, w których uczestniczyło
5 871 pracowników.
Ponadto w 56 różnorodnych szkoleniach i przeszkoleniach specjalistycznych, związanych m.in. z kwalifikacjami pracowników oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym w zakładach górniczych uczestniczyło
786 osób.
W spółce TAURON Dystrybucja o bezpieczeństwie przypomina stworzony przez pracowników „Dekalog montera”. W czasie spotkań służb
BHP z pracownikami przeprowadzono warsztaty oraz ankietę, w czasie
których sami elektromonterzy wskazali, a tym samym zadeklarowali
najważniejsze dobre praktyki i zasady, którymi będą się kierować
podczas codziennej pracy. Wykonano plakaty oraz naklejki zawierające
spisany „Dekalog…” oraz rozkolportowano go w całej organizacji do
wszystkich jednostek, w których pracują elektromonterzy. Opracowano
także jednolity system kontroli dotyczący zasad bezpiecznej organizacji
pracy, określono elementy i obszary podlegające sprawdzeniu oraz
skalę i rodzaj ocen.
Podobne działania podejmuje spółka TAURON Ciepło, w której ujednolicono zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Wprowadzono także akt wewnętrzny regulujący
te kwestie. Służby BHP organizują również cykliczne spotkania z pracownikami w poszczególnych obszarach, podczas których interpretuje
się przepisy i zasady BHP oraz uświadamia potencjalne zagrożenia.
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ZAANGAŻOWANIE
PRACOWNIKÓW
W ROZWÓJ ORGANIZACJI
Łączna liczba pracowników Grupy TAURON według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (stan na 31.12.2012 r.)

Łączna liczba pracowników, w tym:

TAURON Polska
Energia

Południowy
Koncern
Węglowy

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ekoenergia

Kopalnia
Wapienia
Czatkowice

313

6 085

4 995

222

317

Kobiety

134

704

855

49

55

Mężczyźni

179

5 381

4 140

173

262

311

6 084

4 974

222

315

Kobiety

132

703

844

49

53

Mężczyźni

179

5 381

4 130

173

262

2

1

21

0

2

Kobiety

2

1

11

0

2

Mężczyźni

0

0

10

0

0

288

5 692

4 987

216

300

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę na pełen etat, w tym:

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę na niepełen etat, w tym:

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę na czas nieokreślony, w tym:
Kobiety

124

690

855

45

54

Mężczyźni

164

5 002

4 132

171

246

25

393

8

6

17

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę na czas określony, w tym:
Kobiety

10

14

0

4

9

Mężczyźni

15

379

8

2

8

0

23

163

2

5

Kobiety

0

2

47

1

1

Mężczyźni

0

21

116

1

4

0

88

23

0

9

Kobiety

0

15

15

0

0

Mężczyźni

0

73

8

0

9

Osoby świadczące usługi na podstawie
umowy zlecenia, w tym:

Osoby świadczące usługi na podstawie
umowy o dzieło, w tym:

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników Grupy TAURON oraz pracowników, którzy z niej odeszli w 2012 r. (stan na 31.12.2012 r.)
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TAURON Polska
Energia

Południowy
Koncern
Węglowy

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ekoenergia

Kopalnia
Wapienia
Czatkowice

Łączna liczba pracowników, którzy odeszli
z pracy w raportowanym okresie

17

459

442

5

30

Łączna liczba pracowników, którzy rozpoczęli
pracę w jednostce w raportowanym okresie

44

459

25

5

12
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TAURON
Ciepło

TAURON
Sprzedaż

TAURON
Sprzedaż GZE

TAURON
Obsługa Klienta

TAURON
Obsługa
Klienta GZE

TAURON
Serwis GZE

TAURON
Dystrybucja

RAZEM

1 722

233

61

1 137

425

752

10 992

27 254

416

117

27

913

286

18

2 208

5 782

1 306

116

34

224

139

734

8 784

21 472

1 720

222

51

1 107

413

752

10 947

27 118

416

112

23

894

278

18

2 174

5 696

1 304

110

28

213

135

734

8 773

21 422

2

11

10

30

12

0

45

136

1

5

4

19

8

0

34

87

1

6

6

11

4

0

11

49

1 703

224

54

1 107

411

749

10 979

26 710

413

113

23

896

278

18

2 200

5 709

1 290

111

31

211

133

731

8 779

21 001

19

9

7

30

14

3

13

544

4

4

4

18

8

0

8

83

15

5

3

12

6

3

5

461

6

16

8

288

11

1

190

713

1

7

1

243

9

0

54

366

5

9

7

45

2

1

136

347

2

0

0

1

1

4

24

152

0

0

0

1

1

4

7

43

2

0

0

0

0

0

17

109

TAURON
Ciepło

TAURON
Sprzedaż

TAURON
Sprzedaż GZE

TAURON
Obsługa Klienta

TAURON
Obsługa
Klienta GZE

TAURON
Serwis GZE

TAURON
Dystrybucja

RAZEM

164

22

11

32

16

33

601

1 832

59

25

8

101

34

18

28

818
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ZAANGAŻOWANIE
PRACOWNIKÓW
W ROZWÓJ ORGANIZACJI
Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków
śmiertelnych związanych z pracą w Grupie TAURON (stan na 31.12.2012) według płci

LICZBA WYPADKÓW PRZY PRACY OGÓŁEM,
W TYM:

TAURON Polska
Energia

Południowy
Koncern
Węglowy

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ekoenergia

Kopalnia
Wapienia
Czatkowice

0

82

13

0

6

Kobiety

0

2

1

0

1

Mężczyźni

0

80

12

0

5

0

0

0

0

0

Kobiety

0

0

0

0

0

Mężczyźni

0

0

0

0

0

0

7 177

657

0

129

Kobiety

0

139

77

0

7

Mężczyźni

0

7 038

580

0

122

Kobiety

0

2,84

0,2

0

3,05

Mężczyźni

0

14,87

2,39

0

15,24

Liczba wypadków śmiertelnych,
zbiorowych i ciężkich*

Łączna liczba dni niezdolności do pracy
z tytułu wypadków przy pracy

Wskaźnik częstotliwości wypadków

Wskaźnik ciężkości wypadków
Kobiety

0

69,5

77

0

7

Mężczyźni

0

87,31

48,3

0

24,4

0

5

2

0

0

Kobiety

0

0

0

0

0

Mężczyźni

0

5

2

0

0

0

27

8

0

0

Kobiety

0

0

0

0

0

Mężczyźni

0

27

8

0

0

0

0

0

0

0

Kobiety

0

0

0

0

0

Mężczyźni

0

0

0

0

0

Liczba stwierdzonych chorób
zawodowych

LICZBA WYPADKÓW U PODWYKONAWCÓW
OGÓŁEM W CZASIE WYKONYWANIA PRACY
NA RZECZ SPÓŁKI

Liczba wypadków śmiertelnych,
zbiorowych i ciężkich

* W wyniku wypadków śmierć poniosły dwie osoby.
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TAURON
Ciepło

TAURON
Sprzedaż

TAURON
Sprzedaż GZE

TAURON
Obsługa Klienta

TAURON
Obsługa
Klienta GZE

TAURON
Serwis GZE

TAURON
Dystrybucja

RAZEM

22

2

0

6

1

0

122

254

5

1

0

5

1

0

13

29

17

1

0

1

0

0

109

225

1

0

0

0

0

0

6

7

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

5

6

1 225

22

0

244

173

0

4 737

14 364

275

10

0

89

173

0

512

1 282

950

12

0

155

0

0

4 225

13 082

2,9

-

-

4,37

2,35

0

1,13

-

9,87

-

-

0,87

0

0

9,48

-

55

-

-

17,8

0,42

0

40,3

-

55,88

-

-

155

0

0

33,99

-

0

0

0

1

0

0

2

10

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

9

0

0

0

0

0

0

3

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

38

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1
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KIERUNEK WSPIERAJĄCY

OCHRONA
ŚRODOWISKA
W ŁAŃCUCHU
WARTOŚCI

Pamiętamy o tym, że nie dostaliśmy środowiska naturalnego od naszych rodziców, a jedynie
pożyczyliśmy je od naszych dzieci. Dlatego minimalizujemy nasz wpływ na otoczenie,
stosując systemy zarządzania środowiskowego i ograniczając emisje.
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Działalność Grupy TAURON wiąże się z wpływem na środowisko naturalne. Mając na uwadze współczesne wyzwania ochrony środowiska

CEL

związane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem się zasobów
naturalnych oraz nadmiernym zanieczyszczeniem różnych komponentów środowiska, Grupa TAURON zamierza skutecznie minimalizować

_

swoje oddziaływanie na środowisko w całym łańcuchu wartości. Wspar-

Będziemy aktywnie zarządzać działaniami

ciem w realizacji tych zamierzeń będą systemy zarządzania środowisko-

Spółek z Grupy TAURON, aby minimalizować

wego oraz rozwój i wdrażanie efektywnych technologii. Dodatkowo
planowane jest szkolenie dostawców i klientów, którzy w ramach

wpływ na środowisko, wykorzystując
najlepsze standardy i systemy zarządzania

prowadzonej działalności również wpływają na środowisko.

środowiskowego.

Grupa TAURON wiele uwagi poświęca ochronie środowiska, co wynika
zarówno z podejścia organizacji do tej kwestii, jak i z zewnętrznych
regulacji polskich oraz unijnych. Ma to również bezpośredni związek
z wpływem Grupy na wybrane aspekty środowiskowe, m.in. zanieczyszczenie powietrza, pobór wód, produkcję odpadów, powstawanie szkód
górniczych i zużycie surowców naturalnych.

ZOBOWIĄZANIE

Działalność biznesową Grupy w tym zakresie regulują przepisy prawa

–

polskiego oraz dyrektywy Unii Europejskiej, m.in. pakiet klimatyczny
(obligujący Polskę do zwiększenia udziału OZE do 20 proc., obniżenia
emisji dwutlenku węgla o 20 proc. oraz podniesienia efektywności

Realizacja celów biznesowych z jednoczesną troską o kluczowe
komponenty środowiska to jeden z priorytetów Grupy TAURON.

energetycznej o 20 proc. do 2020 r.), udział w systemie handlu upraw-

Uznajemy, że ochrona środowiska naturalnego jest nie tylko

nieniami do emisji gazów cieplarnianych (EUETS), stosowne przepisy

istotnym elementem działalności prowadzonej w Obszarach:

prawa ochrony środowiska oraz prawo geologiczno-górnicze. Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy TAURON mają pozwolenia na
korzystanie ze środowiska, pozwolenia sektorowe oraz wodnoprawne,
jeśli wymaga tego ich specyfika.

Wydobycie, Wytwarzanie, Ciepło i Dystrybucja, ale powinna także
znaleźć odzwierciedlenie w działaniach na linii sprzedaży oraz
obsługi klienta, w tym również komunikacji zewnętrznej. Dlatego
celem Grupy TAURON jest systematyzacja zarządzania ochroną
środowiska w Grupie TAURON poprzez doskonalenie systemów

Realizację celów stawianych polskiej branży energetycznej umożliwiają
inwestycje w nowe moce wytwórcze, modernizacje i przebudowy już
istniejących jednostek oraz stosowanie systemów zarządzania środowiskowego.

zarządzania środowiskowego oraz utworzenie stanowiska
odpowiedzialnego za koordynację działań Grupy w zakresie ochrony
środowiska w strukturach TAURON Polska Energia. Ponadto celem
Grupy jest budowanie świadomości ekologicznej pracowników oraz
wzmacnianie postaw prośrodowiskowych w miejscu pracy.

W przypadku Grupy TAURON nie można również zapominać o tak
istotnym obszarze jak działalność wydobywcza. Posiadanie pełnego
łańcucha wartości wymaga również szerszego spojrzenia na charakter

Grupa TAURON stosuje standardy środowiskowe EMAS i ISO (m.in.

i skalę oddziaływania na środowisko, m.in. na negatywne następstwa

ISO 9001 – system zarządzania jakością, ISO 14001 – system zarządzania

pracy kopalń w postaci szkód górniczych.

środowiskowego i PN 18001 – system zarządzania BHP). Pięć zakładów
spółki TAURON Wytwarzanie ma wdrożone i akredytowane systemy
zarządzania jakością w laboratoriach (wg normy ISO 17025). Umożliwia
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im to wykonywanie wymaganych prawem badań jakościowych (np. ba-

Wymaganiem systemu EMAS jest również przekazywanie informacji

dań paliw dostarczanych do elektrowni) i środowiskowych (np. badań

o wpływach środowiskowych wszystkim zainteresowanym. Szczegól-

ścieków powstających w związku z pracą zakładów).

nie ważną grupą jest społeczność lokalna, na którą praca zakładów
produkcyjnych ma bezpośredni wpływ. Dlatego TAURON Wytwarzanie

W 2012 r. Elektrownia Łaziska, Elektrownia Jaworzno III i Elektrownia

publikuje tzw. deklaracje środowiskowe, w których nie tylko podaje

Siersza utrzymały rejestrację w unijnym systemie ekozarządzania EMAS,

wielkości poszczególnych emisji do środowiska, ale przede wszystkim

a ZEC Bielsko-Biała został wpisany do rejestru po raz pierwszy. Kon-

informuje o działaniach, które podejmuje, aby ograniczyć negatywne

tynuowano również wdrażanie systemu EMAS w Elektrowni Łagisza

wpływy.

– weryfikacja i rejestracja w krajowym rejestrze prowadzonym przez
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska planowana jest w 2013 r.

Kluczowym zobowiązaniem jest odpowiedzialność finansowa za
korzystanie ze środowiska. Spółki Grupy w 2012 r. wydały łącznie ponad

Jak widać, ważną część zintegrowanego systemu stanowi system zarzą-

52 mln złotych na opłaty środowiskowe, utylizację odpadów i pokrycie

dzania środowiskiem ISO 14001, dodatkowo uzupełniony wymagania-

innych kosztów zewnętrznych.

mi unijnego systemu EMAS. Jest to zrozumiałe, gdyż elektrownie
i elektrociepłownie są zakładami znacząco wpływającymi na środowi-

W 2012 r. na spółkę TAURON Wytwarzanie nie nałożono sankcji finan-

sko. Ponieważ Grupa TAURON zdaje sobie z tego sprawę, podejmuje

sowych z tytułu wymagań w zakresie ochrony środowiska.

jednocześnie wiele działań – inwestycyjnych i organizacyjnych – aby
ograniczyć ten wpływ. Normy ISO 14001 i EMAS kładą duży nacisk na

Grupa przeznacza także środki na badania i rozwój nowych techno-

przestrzeganie prawa. Dlatego zapewniony jest system identyfikowania

logii, dzięki którym może minimalizować swój wpływ na otoczenie,

nowych i zmienionych przepisów, tak aby osoby odpowiedzialne za

poprawiać efektywność działania oraz sprostać rosnącym wymaganiom

poszczególne typy oddziaływania na środowisko miały aktualną wiedzę

środowiskowym. Inwestycje w tym zakresie podejmuje się w całym łań-

na temat obowiązujących wymagań. Ich przestrzeganie jest okresowo

cuchu wartości Grupy. Przykłady prezentujemy na kolejnych stronach.

sprawdzane przez służby ochrony środowiska, a także podczas audytów
wewnętrznych. W przypadku EMAS spełnianie przepisów prawa potwierdzają także odpowiednie organy administracji.

Łączne wydatki i inwestycje związane z ochroną środowiska spółek Grupy TAURON w 2012 r. (w zł)

Południowy Koncern
Węglowy

Kopalnia
Wapienia
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

6 754 706,10

63 295,00

41 143 707,00

Koszty eksploatacyjne, w tym:
Łączne koszty opłat za korzystanie ze środowiska
odprowadzane do Marszałka Województwa:
Opłaty za emisje do powietrza

14 485,30

56 567,00

39 369 178,00

6 740 220,80

6 728,00

1 697 791,00

Opłaty za ścieki

0,00

0,00

76 738,00

Opłaty za odpady

0,00

0,00

0,00

Opłaty za pobór wody
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INWESTYCJE I TECHNOLOGIE

SZKODY GÓRNICZE

_

_

Najważniejsze zadanie związane z ograniczeniem negatywnego
wpływu na środowisko stoi przed Obszarami Wytwarzanie oraz Ciepło.

Analizując kwestie związane z ochroną środowiska, należy wyodrębnić

Dlatego realizowane przez nie inwestycje skupiają się zarówno wokół

działalność wydobywczą z uwagi na jej specyfikę i skalę. Negatywne

odtworzenia mocy produkcyjnej, jak i wdrożenia najlepszych dostęp-

skutki pracy kopalń mają bowiem wpływ zarówno na środowisko, jak

nych technologii.

i na społeczności lokalne. Dlatego projekty minimalizujące to oddziały-

W Obszarze Wytwarzanie nakłady na strategiczne projekty inwestycyj-

wanie stanowią dla Grupy priorytet.

ne w 2012 r. wyniosły ponad 840 mln zł, natomiast planowane na
2013 r. wyniosą niemal 1,25 mld zł. Plan działań Grupy w tym zakresie

Aby zminimalizować szkody górnicze, spółki z Grupy prowadzą

skupia się na dwóch aspektach.

działania prewencyjne oraz monitoring. Mieszkańcy, których budynki
ucierpiały w jakikolwiek sposób w związku z działalnością zakładów

Pierwszy z nich dotyczy rozwoju wysokosprawnych jednostek, m.in. pra-

górniczych Południowego Koncernu Węglowego, otrzymują odszko-

cujących w kogeneracji, czego przykładem może być rozpoczęta

dowania.

w 2012 r. budowa największego w Polsce bloku gazowo-parowego
o mocy 450 MWe w Stalowej Woli.

Działania profilaktyczne polegają na dodatkowym wzmocnieniu
konstrukcji obiektów budowlanych, a w wypadku terenów zagrożo-

Drugi aspekt to wdrażanie nowoczesnych technologii, które przyczynia-

nych zawodnieniem – na konserwacji i pogłębieniu istniejących rowów

ją się do zmniejszania emisji do powietrza (dwutlenku węgla, tlenków

melioracyjnych lub w razie konieczności – na wykonywaniu nowych

azotu i siarki oraz pyłów). Przykładem takiego działania jest budowa

rowów odwadniających. Ponadto zakład górniczy zwraca inwestorom

instalacji odazotowania spalin na blokach 200 MW w Elektrowni

koszty dodatkowego zabezpieczenia nowych obiektów budowlanych

Jaworzno wraz z modernizacjami (6 bloków) oraz na blokach 200 MW

na wypadek szkód górniczych.

w Elektrowni Łaziska wraz z modernizacjami (4 bloki).
Naprawa szkód górniczych następuje po uspokojeniu się wpływów
Do realizacji działań biznesowych w Obszarach Wytwarzanie i Wydoby-

z eksploatacji. Zgodnie z obowiązującym prawem geologicznym

cie wykorzystuje się różnorodne zasoby naturalne, w tym m.in. węgiel

i górniczym poszkodowany może wybrać jej formę: wypłacenie odszko-

kamienny i drewno.

TAURON
Ciepło

TAURON
Ekoenergia

TAURON
Dystrybucja

SUMA

4 858 196,75

3 632,00

125 068,69

52 948 605,54

4 858 196,75

958,00

90 730,30

44 390 115,35

0,00

2 674,00

0,00

8 447 413,80

0,00

0,00

0,00

76 738,00

0,00

0,00

34 338,39

34 338,39
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dowania lub przywrócenie stanu poprzedniego. W 2012 r. rozpatrzono

SALA PRZYRODY

122 wnioski o naprawę szkody.

_

Ponadto przy współpracy z Górnośląską Regionalną Siecią Sejsmologiczną (GRSS), weryfikuje się wstrząsy rejestrowane przez stację,
a jednocześnie – za pomocą aparatury zabudowanej na powierzchni
(sześć stanowisk sejsmometrycznych) – prowadzi się zapis wpływu
drgań gruntu na budynki od najsilniejszych wstrząsów wywołanych
eksploatacją górniczą.

Ochrona bioróżnorodności

TAURON Ekoenergia od 2011 r. prowadzi projekt
„Sala przyrody”, dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu działania spółki (woj.
małopolskie, dolnośląskie i opolskie oraz zachodniopomorskie i pomorskie). Nagrodą dla szkół jest
40 tys. zł na zorganizowanie sali dydaktycznej do
nauki przedmiotów przyrodniczych pod nazwą
„Sala przyrody TAURON Ekoenergia”. Zwycięzcy
otrzymują także honorowy tytuł „Szkoły Naturalnie
Najlepszej”. Dotychczas w trzech edycjach projektu
wystartowało 85 szkół i powstało 14 sal przyrody.

_
Grupa TAURON do ochrony bioróżnorodności zalicza dwa kluczowe
aspekty. Po pierwsze jest to odtwarzanie siedlisk, związane
z rekultywacją terenów poinwestycyjnych. Jego przykładem mogą
być działania Kopalni Wapienia Czatkowice, która w 2013 r. zamierza
zalesić powierzchnię 33 ha, co pozwoli zminimalizować negatywne
skutki oddziaływania planowanej inwestycji oraz na odtworzenie
siedlisk zwierząt, potencjalnych żerowisk i tras migracyjnych nietoperzy.
Występuje bowiem zagrożenie ich utraty w wyniku wycinki 29 ha lasu
pod planowany obszar górniczy.
Drugi aspekt to ochrona fauny, która może być narażona na negatywne skutki działania instalacji. TAURON Ekoenergia podczas budowy

1,22_TWh
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
WYPRODUKOWAŁA W 2012 R.
GRUPA TAURON

farm wiatrowych stosuje rozwiązania technologiczne zapewniające
minimalizację lub eliminację potencjalnych zagrożeń dla środowiska
w wyniku awarii urządzeń technicznych. Przykładem takiego działania
może być pierwszy w południowej Polsce porealizacyjny monitoring
przyrodniczy na farmie wiatrowej Lipniki, którego celem jest sprawdzenie, czy wiatraki nie wpływają negatywnie na awifaunę (ptaki) i chiropterofaunę (nietoperze). Ponadto działalność elektrowni wodnych może
zaburzyć naturalne środowisko ryb. W związku z tym np. w elektrowni
wodnej Bobrowice I zamontowano elektroniczny system odstraszania
ryb, który zmniejsza straty wśród lokalnej fauny oraz poprawia efektywność gospodarowania wodą.
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Łączne zużycie surowców i materiałów (według wagi i objętości) przez poszczególne spółki Grupy TAURON w 2012 r.

Południowy
Koncern Węglowy

Kopalnia
Wapienia
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciepło

SUMA

Węgiel brutto (t)

7 776 251,00

0,00

0,00

0,00

7 776 251,00

Węgiel netto (t)

0,00

1 528,40

9 819 712,63

434 458,00

10 255 699,03

Biomasa (t)

0,00

0,00

542 461,00

6 315,39

548 776,39

Gaz (m3)

0,00

2 346 617,00

340 071 000,00

1 143 551,12

343 561 168,12

Olej opałowy (t)

0,00

0,00

34 000,71

526 959,00

560 959,71

44 420,59

0,00

0,00

0,00

44 420,59

Gaz wielkopiecowy (m3)

0,00

0,00

0,00

2 461 292 171,00

2 461 292 171,00

Gaz konwertorowy (m3)

0,00

0,00

0,00

74 312 920,00

74 312 920,00

Gaz koksowniczy (m3)

0,00

0,00

0,00

83 449 755,00

83 449 755,00

1 075,95

0,00

0,00

0,00

1 075,95

0,00

2 793 984,89

0,00

0,00

2 793 984,89

Drewno (t)

Olej napędowy (m3)
Wapień (t)
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Łączna objętość wody pobranej i zużytej bezpośrednio przez poszczególne spółki Grupy TAURON w 2012 r. według źródła

Południowy
Koncern Węglowy

Kopalnia
Wapienia
Czatkowice

Łączna objętość wody (w m3) pobranej z dowolnego źródła wody
przez organizację oraz pośrednikow (np. przedsięwbiorstwo
komunalne) - zakresem tym objęta jest także woda używana
do chłodzenia

3 428 658,54

38 522,00

Bezpośrednio przez organizację raportującą
np. z własnych studni

3 194 138,54

38 522,00

234 520,00

0,00

3 194 138,54

38 522,00

0,00

38 459,00

obszarów podmokłych:

0,00

0,00

rzek:

0,00

38 459,00

jezior:

0,00

0,00

3 194 138,54

63,00

Przez pośredników (np. przedsiębiorstwa komunalne)
Łączna objętość pobranej wody (w m3 na rok) z następujących
źródeł: (dotyczy tylko wody pobranej i zużytej bazpośrednio
przez organizację)
Wody powierzchniowe, w tym wody z:

Wody podziemne

* We wskaźniku nie została uwzględniona woda zużyta przez Elektrociepłownię Stalowa Wola (wolumen na poziomie 147 787 000 m3)
ze względu na zastosowanie układu otwartego do chłodzenia.
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TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciepło

TAURON
Ekoenergia

SUMA

51 929 000,00

3 684 549,17

28 882,40

59 109 612,11

28 636 000,00

0,00

22 661,40

31 891 321,94

23 293 000,00

3 684 549,17*

6 221,00

27 218 290,17

28 636 000,00

0,00

22 661,40

31 891 321,94

27 015 000,00

0,00

21 628,50

27 075 087,50

0,00

0,00

45,00

45,00

27 015 000,00

0,00

21 515,00

27 074 974,00

0,00

0,00

68,50

68,50

1 621 000,00

0,00

1 032,90

4 816 234,44
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Całkowita objętość w jednej jednostce m3 ścieków emitowanych przez poszczególne spółki Grupy TAURON
według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia
Południowy
Koncern
Węglowy

Kopalnia
Wapienia
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciepło

TAURON
Ekoenergia

SUMA

40 267 143,00

32 876,00

137 664 000,00

32 097,00

13 465,80

178 009 581,80

Ścieki odprowadzane
do wód powierzchniowych (jezioro,
rzeka itp.)

40 018 143,00

32 876,00

137 343 000,00

9 697,00

11 889,80

137 397 462,80

Ścieki odprowadzane
do kanalizacji

249 000,00

0,00

321 000,00

22 400,00

1 576,00

344 976,00

40 267 143,00

32 876,00

135 291 000,00

32 097,00

13 543,80

175 636 659,80

Oczyszczone przez
miejski zakład oczyszczania ścieków

0,00

0,00

321 000,00

0,00

1 576,00

322 576,00

Oczyszczone przez
organizacje

0,00

32 876,00

134 970 000,00

0,00

11 733,80

135 014 609,80

Inne

0,00

0,00

0,00

0,00

234,00

234,00

Całkowita objętość
ścieków wg miejsca
przeznaczenia, w tym:

Całkowita objętość
ścieków wg sposobu
uzdatniania, w tym:
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Największa ilość odpadów pochodzi z procesów produkcyjnych realizowanych przez Południowy Koncern Węglowy (ponad 2,2 mln t) oraz
TAURON Wytwarzanie (ponad 2,2 mln t). Wśród odpadów z wydobycia

CEL
_
Do 2020 r. stworzymy potencjał do
gospodarczego wykorzystania 90 proc.
odpadów własnych przez Obszary
Wydobycie i Wytwarzanie.

i przeróbki węgla największą ilość stanowią: odpadowa skała płonna,
odpadowy muł węglowy i szlamy magazynowane w osadnikach
ziemnych.
Pozostałe spółki są odpowiedzialne za wytwarzanie jedynie 5,6 proc.
wszystkich odpadów generowanych przez Grupę TAURON. W większości są to odpady klasyfikowane jako „inne niż niebezpieczne”, co
oznacza, że w dużej części mogą zostać ponownie wykorzystane.

ZOBOWIĄZANIE

90%
_

–
Gospodarowanie odpadami to jeden z ważniejszych elementów
w zakresie odpowiedzialności Grupy TAURON za środowisko
naturalne. Celem Grupy jest minimalizacja ilości odpadów
trafiających na składowiska oraz generowanie zysków ze
sprzedaży odpowiednio przygotowanych odpadów jako surowców
i materiałów zdatnych do ponownego wykorzystania. Bogate
doświadczenie w tym zakresie oraz dalsze wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań stosowanych podczas przeróbki odpadów
przyczynią się do realizacji tego celu.

ODPADÓW WŁASNYCH
POCHODZĄCYCH
Z WYDOBYCIA WĘGLA ORAZ
WYTWARZANIA ENERGII DO
2020 R. MA BYĆ POWTÓRNIE
WYKORZYSTYWANE
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OCHRONA
ŚRODOWISKA
W ŁAŃCUCHU
WARTOŚCI
Całkowita waga odpadów (w tonach) wytworzonych przez poszczególne spółki Grupy TAURON w 2012 r.
według rodzaju odpadu oraz metody postępowania

Południowy
Koncern Węglowy

Kopalnia
Wapienia
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

2 207 131,89

836,70

2 204 762,05

33,47

47,30

259,28

2 207 098,42

789,40

2 204 502,77

2 207 131,89

836,70

2 204 762,05

2 199 153,10

836,70

2 065 991,60

palanie (albo wykorzystanie jako paliwo)

0,00

0,00

9 082,80

składowanie na składowiskach odpadów

1 589,00

0,00

7 521,77

0,00

0,00

42 322,57

6 389,79

0,00

79 843,31

Całkowita waga odpadów, w tym:
odpadów niebezpiecznych (zgodnie
z definicją prawodawstwa krajowego)
inne niż niebezpieczne
Całkowita waga odpadów według metod
postępowania z odpadem, w tym:
odzyskiwanie

przechowywanie na terenie zakładu
inne

Południowy Koncern Węglowy oraz TAURON Wytwarzanie współpracu-

technicznym, jak i ekologicznym, do rekultywacji technicznej, makro-

ją w ramach centralizacji i zarządzania ubocznymi produktami spalania,

niwelacji i niwelacji terenów. Otwiera to nowe kierunki gospodar-

dzięki czemu minimalizuje się koszty ich zagospodarowania.

czego wykorzystania materiałów produkowanych na bazie odpadów
wydobywczych.

Duża część odpadów poprodukcyjnych jest przetwarzana na pełnowartościowe produkty, znajdujące zastosowanie m.in. w budownictwie
drogowym i hydrotechnicznym, rolnictwie, górnictwie oraz w rekulty-

KOPALNIA BEZODPADOWA

wacji i rewitalizacji terenów. Aby ograniczyć ilość odpadów składo-

_

wanych na powierzchni, wprowadzono m.in. technologię granulacji
mułów oraz produkcji kruszyw i mieszanek kruszynowo-spoiwowych

W Zakładzie Górniczym Sobieski należącym do PKW instalacja gra-

na bazie odpadów powydobywczych. Wszystkie wdrożone oraz plano-

nulowania mułów, które pochodzą bezpośrednio z pras filtracyjnych,

wane nowatorskie technologie służą przerobieniu wytwarzanych odpa-

produkuje 5–10 tys. t granulatów na miesiąc, co pozwala przetworzyć

dów na produkty handlowe lub materiały, które można wykorzystać

od 60–120 tys. t mułów rocznie i nie ponosić kosztów ich zagospoda-

w ramach działalności prowadzonej przez spółki. Przetworzone odpady

rowania. Została także uruchomiona pilotażowa instalacja badawcza

są przydatnym materiałem w budowach inżynieryjnych, takich jak np.

należąca do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

drogi i wały przeciwpowodziowe.

na której prowadzi się próby odkamieniania urobku. W Zakładzie
Górniczym Janina wybudowano instalację do produkcji mieszanek

Przeprowadzone analizy potwierdziły, że kruszywa produkowane

kruszywowych z wykorzystaniem popiołów i żużli z elektrowni i elek-

w Południowym Koncernie Węglowym nadają się, zarówno pod kątem

trociepłowni TAURON Wytwarzanie.
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TAURON
Ciepło

TAURON
Ekoenergia

TAURON
Dystrybucja

SUMA

259 098,34

398,03

10 551,00

4 682 778,00

27,84

3,82

2 845,60

3 183,84

259 070,50

394,21

7 705,00

2 472 461,88

259 098,34

398,03

10 551,00

4 682 778,00

228 860,23

0,00

2 998,40

2 298 686,93

30,70

0,00

11,90

9 125,40

17 200,54

0,00

126,40

24 848,71

12 968,27

0,00

3 279,50

58 570,34

38,60

398,03

4 134,80

84 414,74

Działania w tym zakresie będą kontynuowane i rozwijane – w planach

•

na 2013 r. jest wykorzystanie odpadów w technologiach górniczych,
czyli połączenie odpadów pochodzących z elektrowni z rozwodnionym
odpadowym mułem węglowym w celu skierowania na dół kopalni do
prewencji przeciwpożarowej lub wypełniania pustek poeksploatacyj-

•

nych. Do tego celu zostanie wykorzystany materiał złożony z popiołów
lotnych i drobnoziarnistych odpadów przeróbczych.

W 2012 r. kopalnie PKW w ramach działalności
produkcyjnej wytworzyły 2,2 mln t odpadów wydobywczych.
1,6 mln t odpadów wykorzystano do następujących
celów:
•
0,898 mln t wykorzystano do budowy, rozbudowy, rekultywacji i wypełniania składowiska
odpadów pogórniczych w Libiążu;
•
0,067 mln t firmy budowlane wykorzystały do
budowy nasypów drogowych i robót inżynieryjnych jako kruszywo;

0,022 mln t zagospodarowano na dole Zakładu
Górniczego Sobieski w Jaworznie do prewencji
przeciwpożarowej i wypełniania pustek poeksploatacyjnych;
0,73 mln t odpadowych mułów węglowych
poddano granulacji, aby wytworzyć z nich
niskokaloryczne paliwo węglowe, i wykorzystano w zakładach energetycznych Grupy
w mieszankach węglowych.

Pozostałą część wytworzonych odpadów przekazano
do zagospodarowania podmiotom zewnętrznym.
Możliwości produkcyjne wszystkich instalacji do
produkcji kruszyw i mieszanek kruszywowych
w ZG Sobieski i ZG Janina to 2,8 mln t/rok mieszanek, w tym:
•
2, 2 mln t/rok skały płonnej z PKW;
•
0,6 mln t/rok spoiw na bazie popiołów
fluidalnych z TAURON Wytwarzanie.
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OCHRONA
ŚRODOWISKA
W ŁAŃCUCHU
WARTOŚCI
TAURON Wytwarzanie inwestuje w instalacje redukujące zanieczyszczenia, szczególnie wydzielanie tlenków azotu (NOx). Właśnie dlatego
wybudowano instalację odazotowania spalin i zmodernizowano dwa

CEL

bloki w Elektrowni Łaziska – pozwoliło to odtworzyć sprawność techniczną urządzeń, uzyskać właściwe parametry techniczne i zwiększyć

_
Obniżymy poziom emisji zanieczyszczeń do
powietrza poprzez inwestowanie
w nowoczesne technologie, modernizację
istniejących jednostek wytwórczych
oraz zwiększenie wydajności
produkcji.

niezawodność pracy bloków.
Budowa instalacji do obniżenia emisji tlenków azotu pozwoliła na
zmniejszenie emisji tych gazów z poziomu ok. 450 mg/Nm3 do wartości
poniżej 200 mg/Nm3. Zabudowania instalacji nie spowodowały na
blokach pogorszenia pozostałych parametrów technicznych. Prognozowane ograniczenie emisji rocznej na jeden blok wynosi ok. 850 Mg.
Kolejną instalację odazotowania spalin wybudowano w Elektrowni
Jaworzno III, gdzie zmodernizowano dwa kolejne bloki i osiągnięto po-

ZOBOWIĄZANIE

dobne rezultaty. Budowa instalacji do obniżenia emisji tlenków azotu
pozwoliła na zmniejszenie emisji tych gazów do wartości, które będą
obowiązywały od 2016 r. – tj. poniżej wartości 200 mg/Nm3. Zabudowania instalacji nie spowodowały na blokach pogorszenia pozostałych

–

parametrów technicznych. Przeprowadzone modernizacje pozwoliły

Nadrzędnym celem Grupy TAURON jest zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza. Realizacja
tego celu będzie możliwa dzięki zastosowaniu na większą skalę
nowoczesnych technologii, które umożliwią minimalizację emisji,
a także dywersyfikację mocy wytwórczych w oparciu
o rozwój odnawialnych źródeł energii oraz bloków gazowych.
Dlatego Grupa TAURON zamierza kontynuować badanie i rozwój
nowoczesnych technologii oraz podejmować działania inwestycyjne
i modernizacyjne.

W 2012 r. udało się obniżyć emisję dwutlenku węgla w Grupie TAURON
niemal o 760 tys. t, na co głównie składają się działania spółek TAURON
Wytwarzanie (ograniczenie o 749501 t) oraz TAURON Dystrybucja
(o 8960 t). To efekt działań podejmowanych przez spółki w związku
z projektami inwestycyjnymi, a także badawczymi. W 2012 r. łączna
bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na tony
dwutlenku węgla wyniosła 21,9 mln, co wynika z produkcji energii elektrycznej i ciepła. Emisje powstają też w wyniku działalności wydobywczej – pochodzą one ze spalania gazu podczas mielenia.

także na poprawę niektórych parametrów pracy bloków np.: zużycie
energii elektrycznej na potrzeby własne bloku zmniejszyło się o około
190 MWh/miesiąc. Modernizacje urządzeń bloków pozwolą na eksploatację do czasu ich wycofania z pracy, tj. do około 2030 r.
W 2012 r. emisje substancji szkodliwych w spółce TAURON Wytwarzanie
zostały obniżone znacząco, nieproporcjonalnie do spadku produkcji
energii:
•

dwutlenek siarki – zmniejszenie emisji o 25,3 proc.;

•

tlenki azotu – zmniejszenie emisji o 16,9 proc.;

•

dwutlenek węgla – zmniejszenie emisji o 12,2 proc.;

•

pył – zmniejszenie emisji o 36 proc.

Wynika to stąd, że 82 proc. mocy zainstalowanej przez spółkę jest
odsiarczane w technologiach mokrych, półsuchych i kotłach fluidalnych. Dodatkowo spółka optymalizuje produkcję tak, aby maksymalnie
wykorzystać jednostki o najwyższej sprawności i najniższej emisyjności.
Istotny wpływ na opisywany stan rzeczy miały też dwa fakty: trwałe
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wyłączenie z eksploatacji urządzeń produkcyjnych Elektrowni Halemba
(1 kwietnia 2012 r.) oraz wyczerpanie czasu derogacyjnego przez blok
nr 2 w Elektrowni Łagisza. Obniżenie emisji dwutlenku węgla uzyskano
głównie poprzez zmniejszenie zużycia energii chemicznej na produkcję
energii elektrycznej.

Łączna emisja gazów cieplarnianych (pośrednia i bezpośrednia)

Łączna emisji gazów cieplarnianych (pośrednia
i bezpośrednia) w ekwiwalentach ton CO2 ze wszystkich
źródeł posiadanych lub kontrolowanych przez organizację
raportującą, w tym:
Wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub pary

Kopalnia
Wapienia
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciepło

SUMA

8 217,27

17 850 011,00

4 002 313,81

21 860 542,08

8 217,27

17 850 011,00

4 002 313,81

21 860 542,08

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza przez poszczególne spółki Grupy TAURON w 2012 r.
według rodzaju związku i wagi (w tonach)
Kopalnia
Wapienia
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciepło

SUMA

NOx

7,00

28 318,00

3 331,86

31 656,86

SOx

10,40

29 538,00

6 831,47

36 379,87

Pył zawieszony

18,65

1 961,00

1 329,67

3 309,32
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W ŁAŃCUCHU
WARTOŚCI
JEDNOSTKI BIOMASOWE
_

PROJEKT
FLAGOWY
2013

TAURON liderem CCS
_
Pilotowa instalacja aminowego usuwania dwutlenku węgla
ze spalin rozpoczęła pracę w TAURON Wytwarzanie. To
pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce, prowadzony

W 2012 r. oddano do eksploatacji dwa bloki
biomasowe (mające wpływ na ograniczenie
emisyjności dwutlenku węgla w przeliczeniu na
MWh produkcji):
•

TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia
Jaworzno III (50 MW),

•

TAURON Ciepło – Zakład Wytwarzania Tychy
(40 MW).

Uzyskano także pozwolenie na użytkowanie bloku
biomasowego o mocy 20 MW przez spółkę TAURON
Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Stalowa Wola.

przez Grupę TAURON we współpracy z Instytutem Chemicznej
Przeróbki Węgla.
Podstawę produkcji energii elektrycznej w Grupie TAURON

KLUCZOWE INWESTYCJE 2013 R.
_

stanowi węgiel kamienny – obecnie ponad 90 proc. portfela
wytwórczego opiera się na tym paliwie. Dlatego TAURON
rozwija czyste technologie węglowe, stawiając na wysokosprawne i ekologiczne jednostki węglowe, a także inwestując

Rozbudowa mocy wytwórczych w TAURON Ciepło
– Zakład Wytwarzania Tychy
_

w badania nad wychwytywaniem dwutlenku węgla.
Odtworzenie mocy wytwórczych w ZW Tychy wynika z koInstalację zbudowano w systemie kontenerowym, który

nieczności dostosowania tego źródła do nowych, zaostrzonych

umożliwia sprawny transport. Planuje się, że do kwietnia

norm emisyjnych, które będą obowiązywały w przyszłości.

2014 r. instalacja pozostanie na terenie Elektrowni Łaziska

Zadanie to będzie realizowane przez budowę nowego bloku

i będzie współpracować z konwencjonalnym blokiem 200 MW.

energetycznego o mocy elektrycznej około 58 MWe i mocy

Następnie zostanie przewieziona do Elektrowni Jaworzno III,

cieplnej około 110 MWt, składającego się z kotła fluidalnego

gdzie planuje się przeprowadzenie badań na spalinach z kotła

o wydajności około 220 t/h i współpracującego z turbiną

fluidalnego.

ciepłowniczo-kondensacyjną.
To druga część inwestycji w ZW Tychy – pierwsza zakończyła
się w 2012 r., kiedy wybudowano kocioł spalający w 100 proc.
biomasę (zastąpił on kocioł fluidalny opalany węglem).
W 2016 r. – po zakończeniu wszystkich inwestycji – emisja
dwutlenku siarki w tyskim zakładzie będzie blisko siedmiokrotnie niższa niż obecnie, emisja tlenków azotu spadnie ponad
trzykrotnie, a emisja pyłów niemal czterokrotnie.
Ponad dwukrotnie obniży się także emisja dwutlenku węgla.
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Podpisanie umowy na budowę turbogeneratora
50 MW w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie
Górniczej (należącym do TAURON Ciepło)
_

Projekt budowy bloku węglowego klasy 900 MW
w spółce TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Jaworzno III
_

Celem inwestycji jest odtworzenie mocy produkcyjnej

Budowa węglowego bloku klasy 900 MW jest jednym z priory-

w zakresie wytwarzania energii elektrycznej na poziomie

tetów w Strategii korporacyjnej Grupy TAURON. Po zakoń-

50 MW, wytwarzanej w kogeneracji również poza sezonem

czeniu inwestycji poprawi się efektywność floty wytwórczej

grzewczym. Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli zwłaszcza

Grupy. Projekt zagwarantuje kilka tysięcy stabilnych miejsc

polepszyć wskaźniki techniczno-ekonomiczne wytwarzania

pracy w górnictwie (w większości) i energetyce.

energii elektrycznej oraz zapewnić produkcję pary upustowej
do celów technologicznych i ciepłowniczych.

Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV, wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu

Wytwarzanie energii elektrycznej w nowym turbozespole

Elektroenergetycznego (KSE). Zawarto już umowę z Polskimi

będzie związane z niższym poziomem jednostkowych wskaź-

Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) na wyprowadzenie

ników emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz dwutlenku

mocy i przyłączenie bloku do rozdzielni 400 kV stacji Byczyna.

węgla w przeliczeniu na jednostkę wytworzonej energii

W momencie zamknięcia niniejszego wydawnictwa trwała

elektrycznej.

procedura mająca na celu podpisanie kontraktu z wykonawcą
wybranym w postępowaniu przetargowym.

Zakończenie budowy węglowego bloku ciepłowniczego o mocy 50 MWe i 106 MWt z akumulatorem
ciepła w spółce TAURON Wytwarzanie – Oddział
Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała
_
Blok węglowy o mocy 50 MW (moc zaprojektowana adekwat-

REDUKCJA
EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH
_

nie do lokalnych potrzeb) z kompletną infrastrukturą oraz ze
wszystkimi urządzeniami pomocniczymi i przyłączami stanowi
główny element podstawowego źródła systemu ciepłowniczego, który funkcjonuje w Bielsku-Białej. Będzie on wykorzystywany do zaspokajania podstawowych potrzeb miasta w sezo-

TO JEDEN Z CELÓW
INWESTYCJI GRUPY TAURON

nie grzewczym. Blok charakteryzuje się wysokimi parametrami
sprawnościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na
środowisko naturalne. W porównaniu z jednostkami
dotychczas działającymi w Bielsku-Białej będzie emitował
mniej o 90 proc. dwutlenku siarki i prawie o 25 proc. dwutlenku węgla. Ponad siedemnastokrotnie zmniejszy się emisja pyłu,
a trzykrotnie tlenków azotu. Jednostka rozpocznie regularną
pracę jesienią 2013 r. – wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego.

ROZDZIAŁ 3 | JAK GRUPA TAURON ODPOWIADA NA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

77

OCHRONA
ŚRODOWISKA
W ŁAŃCUCHU
WARTOŚCI
Grupa TAURON inwestuje w rozwój odnawialnych źródeł energii.
Obecnie 6,4 proc. produkowanej energii elektrycznej pochodzi z OZE
– to wolumen na poziomie 1,22 TWh.

CEL

Na portfel OZE składają się trzy źródła: woda, wiatr oraz biomasa.
Grupa posiada 35 elektrowni wodnych (o łącznej mocy osiągalnej

_
Do 2020 r. co najmniej 10 proc. mocy
zainstalowanej będzie pochodziło ze
źródeł odnawialnych.

133 MW) – większość z nich jest aktualnie modernizowana, poprawia
się sprawność urządzeń oraz efektywność gospodarowania wodą.
W 2012 r. elektrownie wodne wyprodukowały 0,335 TWh energii.
W portfelu OZE znajdują się także dwie farmy wiatrowe, a dwa kolejne
parki wiatrowe są w budowie. Farma wiatrowa Wicko o mocy 40 MW
powstanie w miejscowości Wicko w powiecie lęborskim w województwie pomorskim. Trwa także budowa 82 MW farmy wiatrowej Marszewo (w województwie zachodniopomorskim). TAURON Ekoenergia

ZOBOWIĄZANIE

nabył także farmę wiatrową Lipniki o mocy 30,75 MW, zlokalizowaną
w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, w gminie
Kamiennik (powiat nyski). Wraz z finalizacją przejęcia aktywów Górno-

–

śląskiego Zakładu Elektroenergetycznego 13 grudnia 2011 r. TAURON

W odpowiedzi na zmiany legislacyjne Unii Europejskiej dotyczące
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery Grupa TAURON
zamierza inwestować w odnawialne źródła energii, ze szczególnym
uwzględnieniem energetyki wiatrowej, wodnej, spalania biomasy
oraz z wykorzystaniem innych technologii przyjaznych środowisku.
Przyczyni się to do spadku poziomu emisji na jednostkę mocy,
a tym samym do zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Dodatkowo może generować zyski pochodzące ze sprzedaży
certyfikatów.

stał się również właścicielem 30 MW farmy wiatrowej w Zagórzu koło
Wolina. W 2012 r. farmy wiatrowe wyprodukowały łącznie 0,121 TWh
energii elektrycznej.
Do odnawialnych źródeł energii zalicza się także jednostki biomasowe,
działające w spółkach TAURON Ciepło i TAURON Wytwarzanie.
W 2012 r. wyprodukowano łącznie 0,758 TWh z biomasy.
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w Grupie TAURON opiera
się głównie na konwencjonalnych jednostkach, zatem sposobem na
dywersyfikację paliw w tym obszarze jest włączenie instalacji wykorzystujących biomasę. Z jednej strony wpływa to na minimalizację emisji

10%
_

gazów cieplarnianych, a z drugiej pozwala na ograniczenie kosztów
związanych z produkcją energii z OZE. Dlatego też udział tego paliwa
w portfelu OZE przekracza 50 proc.
Wśród inwestycji związanych z OZE należy wymienić m.in. odnawial-

MOCY ZAINSTALOWANEJ
BĘDZIE POCHODZIŁO
Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII DO 2020 R.

ne źródło energii w spółce TAURON Wytwarzanie. W grudniu 2012 r.
jednostka wytwórcza OZE w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II została przekazana do eksploatacji. Zakłada się roczną produkcję „zielonej
energii” na poziomie 360 tys. MWh rocznie. Z kolei w spółce TAURON
Ciepło w 2012 r. zakończyła się przebudowa kotła fluidalnego opalanego węglem kamiennym na kocioł opalany biomasą o mocy 40 MW.
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Do końca 2020 r. Grupa TAURON planuje uruchomienie mocy opartych
na spalaniu biomasy na poziomie 240 MW, z czego 150 MW będą
stanowić nowe moce, a 90 MW – modernizacje istniejących kotłów
węglowych. Dodatkowo, aby zwiększyć udział źródeł odnawialnych
w produkcji energii, Grupa planuje uruchomienie mocy w energetyce
odnawialnej na poziomie 800 MW do końca 2020 r.

BIOMASA, CZYLI…?
_
Wykorzystanie biomasy w energetyce przynosi
wiele korzyści, zarówno ekonomicznych i ekologicznych, jak i społecznych. Korzyści ekonomiczne to
m.in. obniżenie opłat środowiskowych, wynikające
z niższych emisji, możliwość uzyskania pomocy
finansowej z funduszy unijnych, a także efektywne
zagospodarowanie bioodpadów. Korzyści globalne
wiążą się z obniżeniem negatywnego wpływu na
środowisko naturalne dzięki zmniejszeniu zużycia
paliw kopalnych. Wykorzystanie biomasy umożliwia
zwiększenie przychodów z rolnictwa, gospodarki
leśnej i sadownictwa oraz stworzenie nowych miejsc
pracy w sektorze pozyskiwania i przygotowania
biopaliw. Ponadto wykorzystanie biomasy do celów
energetycznych pozwala osiągnąć cele określone
w polityce energetycznej państwa oraz zagospodarować nieużytki rolne, odpowiednio wykorzystać
odpady rolne i produkcyjne i zapewnić dodatkowy
dochód gospodarstwom wiejskim. Obecnie produkowana energia w źródłach odnawialnych w Polsce
w ponad 90 proc. pochodzi ze spalania biomasy.
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KIERUNEK WSPIERAJĄCY
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Staramy się być blisko wydarzeń i wyzwań stojących przed regionami, w których
prowadzimy działalność biznesową. Dbamy o dialog z otoczeniem i społecznościami
lokalnymi, a Fundacja TAURON angażuje się w kluczowe problemy społeczne.

80

ROZDZIAŁ 3 | JAK GRUPA TAURON ODPOWIADA NA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

Grupa TAURON jest podmiotem gospodarczym, który ma znaczący
wpływ na działalność społeczno-gospodarczą wybranych regionów.
W związku z tym dokłada wszelkich starań, aby budować partnerskie
relacje z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją, regulatorem oraz dostawcami, a dzięki temu móc realizować wspólne plany.
Celem Grupy TAURON jest kreowanie możliwości współpracy oraz
budowanie zrozumienia wzajemnych relacji i współzależności
z poszczególnymi grupami interesariuszy. Grupa TAURON będzie dążyć

w tym władzami i społecznościami lokalnymi, oraz odpowiadanie na
wyrażone oczekiwania. Jednym z narzędzi, które umożliwią wzrost
pozytywnego oddziaływania Grupy TAURON w regionach, będą
programy skorelowane z jej działalnością biznesową, realizowane
przez Fundację TAURON. Ambicją Grupy TAURON jest budowanie
świadomości wzajemnego wpływu pomiędzy Grupą TAURON
a kluczowymi interesariuszami oraz poszukiwanie możliwości
współpracy i porozumienia.

do maksymalizacji pozytywnego wpływu ekonomiczno-społecznego,
jaki wywiera na otoczenie, i skutecznego informowania o jego skali.
Ważnym elementem pracy firmy jest strukturyzacja prowadzonych
działań w zakresie zaangażowania społecznego – pozwoli ona skuteczniej odpowiadać na potrzeby interesariuszy Grupy TAURON.

Grupa TAURON wyróżniła cztery grupy interesariuszy, na które ma
największy wpływ poprzez swoją działalność biznesową. Dialog z nimi
jest prowadzony przy użyciu dedykowanych kanałów komunikacji,
dostosowanych do potrzeb i możliwości Grupy. W niniejszym raporcie
prezentujemy inicjatywy, które gwarantują ich najbardziej efektywne
wykorzystanie oraz wzajemne zrozumienie oczekiwań i prowadzonych
działań.

CEL
_
Zaangażujemy kluczowe grupy
interesariuszy we wspólne działania na
rzecz zwiększania pozytywnego

Pierwszą z grup są klienci indywidualni i biznesowi, druga to inwestorzy, trzecia – otoczenie (m.in. przedstawiciele władz lokalnych
i państwowych, instytucje publiczne odpowiedzialne za nadzorowanie
branży, organizacje pożytku publicznego), a czwarta – pracownicy
Grupy.

wpływu społeczno-ekonomicznego
Grupy TAURON.

Grupa TAURON jest zaangażowana w liczne przedsięwzięcia wspierające społeczności lokalne, znajdujące się zarówno w bezpośrednim
sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, jak i w regionie działań biznesowych Grupy. Czynny udział w debatach publicznych na temat regionu
i działań Grupy TAURON jest związany ze współpracą i dialogiem
z przedstawicielami samorządów lokalnych, instytucji państwowych,

ZOBOWIĄZANIE

organizacji pożytku publicznego. Grupa TAURON jest aktywnym członkiem wielu izb oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju rynku
oraz regionu.

–
Grupa TAURON w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju
regionów, w których prowadzi działalność biznesową. Celem Grupy
jest zwiększenie pozytywnego wpływu na regiony z uwzględnieniem
wpływu ekonomicznego (zatrudnienie, zakupy, podatki), a także
wpływu społecznego (minimalizacja negatywnego oddziaływania
inwestycji i działalności Grupy na społeczności lokalne). Dla tych działań
istotny jest dialog z kluczowymi grupami interesariuszy,
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PRZYKŁADY DIALOGU

z korzyścią dla kraju, społeczności lokalnych i biznesu”. Oma-

_

wiano m.in. kwestie dialogu ze środowiskami lokalnymi oraz
przyczyny i mechanizmy powstawania konfliktów energetyczTargi Energii 2012, organizowane corocznie przez Towarzy-

nych. TAURON jest sygnatariuszem deklaracji „Odpowiedzial-

stwo Obrotu Energią. TAURON Polska Energia był ich głównym

na energia”.

partnerem. Wydarzenie umożliwia przedstawicielom branży

_

energetycznej podjęcie dialogu z interesariuszami – przedstawicielami klientów strategicznych, administracji publicznej,

Kongres Regionów w Świdnicy – TAURON Sprzedaż był partne-

stowarzyszeń branżowych, ekspertów w dziedzinie energetyki,

rem tego wydarzenia. Dyskutowano m.in. o współpracy branży

liderów opinii publicznej. Podczas edycji w 2012 r. dyskutowa-

energetycznej z samorządami w rozwiązywaniu problemów

no m.in. o systemie wsparcia OZE, nowych technologiach

ochrony środowiska.

w energetyce, efektywności energetycznej czy smart meteringu.

_

_
Konferencja „W drodze do niskoemisyjnej gospodarki – szanse
wykorzystania funduszy unijnych w latach 2014–2020 dla
województwa śląskiego”, której w listopadzie 2012 r. TAURON
był głównym partnerem. Była to okazja do dialogu Grupy

CEL

oraz samorządów ze Śląska i Zagłębia z przedstawicielami

_

Ministerstw Gospodarki i Rozwoju Regionalnego, a także z

Zapewnimy przejrzystość działań

władzami województwa, Instytucji Zarządzającej Regionalnym

prospołecznych poprzez opracowanie

Programem Operacyjnym oraz Wojewódzkiego Funduszu

zasad ich realizacji i oceny

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

efektywności.

_
Konferencja „Gospodarka niskoemisyjna, węgiel kamienny
– realia polskie” odbyła się w Senacie RP, a była współorganizowana przez TAURON (m.in. poruszano tematy: Energy Roadmap 2050, sytuacja górnictwa kamiennego w Polsce, problemy
transformacji sektora energetycznego).
_

ZOBOWIĄZANIE
–

Europejski Kongres Gospodarczy (partnerem wydarzenia

Grupa TAURON zamierza kontynuować działania prospołeczne. Na

jest TAURON Polska Energia) – poruszano m.in. takie tematy

bazie zdobytych doświadczeń zostaną opracowane programy, które

jak polityka energetyczna Unii Europejskiej, unijna polityka

pozwolą na realizację celów społecznych oraz usprawnią działalność

ochrony klimatu, wyzwania konkurencyjnego rynku energii,

operacyjną w tym zakresie. Celem Grupy jest zarówno angażowanie

Energy Roadmap 2050.

Fundacji TAURON we wspieranie działalności społecznej, jak i realizacja

_

przedsięwzięć w tym zakresie przez poszczególne spółki z Grupy
TAURON. Istotnym elementem pracy Grupy stanie się systematyczna

Konferencja „Odpowiedzialna energia” – temat w 2012 r. to:
„Jak z powodzeniem realizować projekty energetyczne
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ocena efektywności prowadzonych działań, która będzie ujawniana
w publikowanych raportach.
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TAURON prowadzi projekty skierowane zarówno do pracowników
Grupy, jak i do zewnętrznych interesariuszy. Działania są realizowane
przez spółki Grupy oraz Fundację TAURON. W 2012 r. Grupa TAURON
przeznaczyła na darowizny niemal 4,2 mln zł.

Społeczeństwo
_
Domy Pozytywnej Energii
Akcja jest skierowana do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu, na którym działa Grupa TAURON. Jej głównym

PROJEKTY FUNDACJI TAURON
_

celem jest poprawienie warunków życia dzieci z domów dziecka
i wsparcie ich rozwoju. Pierwsza edycja odbyła się w 2005 r. – od tego
czasu akcja cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród uczestników, jak

Zdrowie
_

i wśród władz lokalnych. Początkowo prowadzono ją na Dolnym Śląsku

Bohaterowie z dnia na dzień

Od 2011 r. jest organizowana w województwach: dolnośląskim, opol-

Fundacja TAURON realizuje projekt, którego celem jest budowanie

skim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Laureaci akcji są wyłaniani

bazy dawców szpiku kostnego i popularyzacja informacji na ten temat.

dwuetapowo. W półfinale jury wyróżnia po trzy placówki z każdego

Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja DKMS Polska,

województwa. Następnie spośród półfinalistów kapituła (składająca się

a honorowy patronat nad projektem objęła prof. Alicja Chybicka.

m.in. z artystów plastyków) wybiera pięciu zwycięzców – po jednym

oraz Opolszczyźnie.

z każdego województwa. Podczas wielkiego finału wyróżnione placówW 2012 r. odbyła się akcja pilotażowa projektu – firmowy dzień dawcy

ki odbierają nagrodę główną. Dziewiąta edycja projektu jest realizowa-

zorganizowano w spółce TAURON Polska Energia. W jego trakcie do

na w 2013 r. pod hasłem „Tauronek uczy, jak bezpiecznie wypoczywać

bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego dołączyło stu pracow-

i bawić się”.

ników. Firmowy dzień dawcy to zwieńczenie dwumiesięcznej akcji
informacyjnej. Założeniem projektu jest bowiem zgromadzenie niezbędnej wiedzy i dostarczenie pracownikom wyczerpujących informacji
na temat dawstwa szpiku – tak, by umożliwić im podjęcie świadomej
decyzji o przyłączeniu się do rejestru dawców. Fundacja TAURON
pokrywa także część kosztów badania, umożliwiającego pracownikowi
dołączenie do bazy.

PROJEKT
FLAGOWY
2013

W 2013 r. projekt jest realizowany w kolejnych spółkach Grupy, m.in.
w TAURON Ciepło. Do przyłączenia się do bazy dawców fundacja
zamierza zachęcać także uczestników wydarzeń kulturalnych i sportowych sponsorowanych przez TAURONA.

EKOLOGIA
_
W 2013 r. Fundacja TAURON zamierza rozpocząć
realizację komplementarnego projektu związanego
z ochroną środowiska oraz promocją postaw
ekologicznych jako nowoczesnego stylu życia.
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od mieszkańców regionu. Podczas kampanii śląska
policja odnotowała większą aktywność społeczeństwa w zgłaszaniu przestępstw – w całym garnizonie
śląskim policjanci dokonali ogółem 2 495 zatrzymań
w trakcie naruszania prawa, z czego 1 075
zatrzymań dokonano na podstawie zgłoszeń obywatelskich w ramach kampanii.

SPONSORING
_
Ważnym narzędziem promocji i wsparcia sprzedaży w Grupie TAURON
jest sponsoring. Działania tego rodzaju Grupa prowadzi od 2009 r.
Dzięki nim marka TAURON buduje skojarzenia z ideą olimpijską oraz
m.in. takimi sportami jak koszykówka, kolarstwo szosowe, narciarstwo
alpejskie oraz siatkówka. W dziedzinie kultury marka TAURON pojawia
się między innymi w kontekście takich wydarzeń jak festiwal TAURON

ENERGETYCY DLA ŻYCIA
_

Nowa Muzyka czy Life Festival. Grupa wspiera także zasłużone instytucje kultury: Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Kato-

Od kilku lat w niektórych oddziałach spółki TAURON Dystrybucja

wicach, krakowski Teatr STU czy Operę Wrocławską. Marka TAURON

pracownicy z własnej inicjatywy organizowali akcje oddawania krwi.

w 2012 r. zajmowała 8. miejsce wśród wszystkich marek w kraju pod

Wobec dużego zapotrzebowania na krew przez cały rok spółka wyszła

względem zgromadzonej wartości medialnej w telewizji.

naprzeciw oczekiwaniom wieloletnich dawców. Podjęto decyzję
o stworzeniu jednej dużej firmowej akcji wolontariatu pracowniczego

Działania te mają również związek z realizacją zadań wynikających

pod wspólną nazwą „Energetycy dla życia”, którą zainaugurowano

ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Flagowym przykładem jest

w 2011 r.

wspieranie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
TAURON angażuje się także w akcje edukacyjno-informacyjne dotyczą-

W 2011 r. 170 osób oddało prawie 80 litrów krwi, w 2012 r. podczas

ce bezpieczeństwa w górach, zarówno latem, jak i zimą.

18 akcji w całej spółce aż 298 pracowników oddało 130 litrów.

Działania związane z promocją marki mają również bezpośrednie

Program jest kontynuowany – w 2013 r. TAURON Dystrybucja planuje

przełożenie na Obszar Sprzedaż. Zarówno klienci biznesowi, jak i indy-

przeprowadzenie przynajmniej 19 akcji krwiodawstwa. Regularne

widualni mogą korzystać z ofert i atrakcji towarzyszących wydarzeniom

akcje krwiodawstwa odbywają się także w Południowym Koncernie

sponsorowanym przez Grupę TAURON. Tym samym wartości marki

Węglowym.

przekładają się na bezpośrednią komunikację z klientami.

WIDZISZ – ZAREAGUJ
_
Kampania społeczna „Nie reagujesz – akceptujesz”
jest realizowana na Śląsku w trosce o bezpieczeństwo oraz zwiększenie wrażliwości społecznej na
przestępstwa i rozboje. Docelowo w kampanii chodzi o zmianę świadomości społecznej i promowanie
zachowań wspierających pracę organów ścigania.
TAURON Dystrybucja największą uwagę skupia na
kradzieży infrastruktury energetycznej. Efekty akcji
odnotowuje przede wszystkim Śląska Komenda Wojewódzka. Statystyki nie kłamią – od zainaugurowania akcji wzrosła liczba zgłoszeń o przestępstwach
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ZOSTAŃ BOHATEREM
- MASZ TO WE KRWI
_
POD TYM HASŁEM FUNDACJA TAURON
ZACHĘCA PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW
DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO BAZY
POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU
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KLUCZOWE PARTNERSTWA
_

CEL
_

TAURON podpisał porozumienie o współpracy
z Politechniką Śląską w dziedzinie badań, edukacji i kadr.
_

Rozwiniemy partnerstwo z ośrodkami
akademickimi na rzecz rozwoju

W 2012 r. spółki Grupy były zaangażowane w prace w ramach

technologii energetycznych

Wspólnoty Wiedzy i Innowacji KIC InnoEnergy, w szczególno-

i kształcenia przyszłych kadr.

ści polskiego węzła CC Poland Plus (jednego z sześciu
w UE). Najważniejszą rolę w działalności węzła CC PolandPlus
odgrywa Akademia Górniczo-Hutnicza. Głównym obszarem
zainteresowań Grupy są tzw. czyste technologie węglowe.
Jednocześnie prowadzenie badań i koordynacja działań w tym

ZOBOWIĄZANIE
–

zakresie są głównymi zadaniami spółki CC Poland Plus, której
TAURON jest jednym z udziałowców, mając jednocześnie
status Partnera Stowarzyszonego KIC InnoEnergy. Przedstawiciele TAURONA byli zaangażowani w prace grupy roboczej
„Horyzont 2020”, działającej w ramach KIC InnoEnergy.

Inwestycje w rozwój są dla Grupy TAURON istotą tworzenia efektywnej,
stabilnej i przyjaznej środowisku organizacji. Dlatego Grupa TAURON
zamierza inwestować w rozwój technologii oraz w kształcenie

TAURON Wytwarzanie bierze bezpośredni udział w realizacji
projektu „CoalGas”.
_

przyszłych kadr. Działania w tym zakresie Grupa będzie podejmować
wspólnie z partnerami kluczowymi – ośrodkami akademickimi

W 2012 r. trwały również prace związane z zadaniami badaw-

i rozwojowo-badawczymi, wykorzystując dostępne fundusze

czymi, które są realizowane w ramach strategicznego progra-

Grupy TAURON i fundusze zewnętrzne.

mu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane
technologie pozyskiwania energii”. Projekt został dofinanso-

Grupa TAURON aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi i na-

wany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. TAURON,

ukowymi, zarówno realizując wspólne projekty, jak i działając na rzecz

jako członek dwóch zwycięskich konsorcjów, bierze udział w

rozwoju przyszłych kadr oraz podnoszenia kompetencji pracowników.

realizacji dwóch zadań badawczych: pierwszego („Opracowa-

Opracowano dokument „Polityka współpracy ze szkołami i uczelniami”

nie technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków

oraz „Program praktyk i staży”, regulujący zasady współpracy firmy

węglowych zintegrowanych z wychwytem dwutlenku węgla

TAURON Polska Energia z uczelniami i szkołami oraz określający formy

ze spalin”, lider konsorcjum – Politechnika Śląska) i trzeciego

tej współpracy. Polityka reguluje również zasady odbywania staży

(„Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wyso-

i praktyk od momentu naboru kandydatów do oceny ich pracy po

koefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”, lider

zakończeniu praktyki (stażu).

konsorcjum – AGH).
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ZARZĄDZANIE WPŁYWEM
EKONOMICZNO–SPOŁECZNYM
z zasadami określonymi w kodeksie jest uznawane za istotne naruszenie obowiązków pracowniczych lub służbowych. W firmie działa także
„Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON”.

CEL
_
Będziemy podejmować współpracę
z dostawcami i kontrahentami opierając się
na przejrzystych zasadach uwzględniających
kryteria społeczne i środowiskowe oraz
prawa człowieka.

CEL
_
Będziemy regularnie informować
najważniejsze grupy interesariuszy
o wynikach naszego zaangażowania
w kwestie pozafinansowe.

ZOBOWIĄZANIE
–
Rozbudowany łańcuch dostaw Grupy TAURON wymaga wprowadzenia
określonych standardów i regulacji. Działania realizujące ten cel będą

ZOBOWIĄZANIE

opierały się na wprowadzeniu systemu kwalifikacji dostawców, który

–

będzie uwzględniał kryteria społeczne i środowiskowe. Dodatkowo
Grupa zamierza prowadzić audyty kluczowych dostawców pod kątem

Informacja o kwestiach pozafinansowych jest szczególnie istotna dla

przestrzegania zapisów zawartych w umowie. W ramach ewaluacji

spółek notowanych na giełdzie, w tym dla spółki TAURON Polska

współpracy z dostawcami Grupa TAURON będzie oceniać wyniki

Energia. Dlatego też Grupa TAURON zamierza w cyklu rocznym

zrealizowanych prac i jakości współpracy.

wydawać raport społeczny, który będzie sprawozdaniem z wykonania
„Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON”. Ponadto
ambicją TAURONA jest zwymiarowanie wpływu organizacji na rozwój

W TAURON Polska Energia działa „Regulamin udzielania zamówień”,
w którym pokreślono zasady dotyczące zakupów. Z kolei „Zasady

społeczno-ekonomiczny regionów oraz przejrzysta informacja
o wynikach w tej dziedzinie.

Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Dostaw i Usług” dotyczą
relacji pomiędzy centralą a spółkami Grupy.
Fundacja TAURON – będąc fundacją korporacyjną od czerwca
Aby każdy pracownik biorący udział w procesach zakupowych kierował

2012 r. – realizuje swoje zadania statutowe, prowadząc projekty z ob-

się jednolitymi zasadami – również w sferze etyki – wprowadzono

szarów społecznego zaangażowania (CCI), opierając się na darowiznach

„Kodeks etyki organizacji zakupowej Grupy TAURON” oraz podręcznik

przekazywanych przez spółki Grupy TAURON, a jednocześnie skupia

kupca. Przestrzeganie zasad jest istotne, pozwala bowiem skutecznie

w swoich kompetencjach wsparcie dla organizacji pozarządowych,

prowadzić procesy zakupowe oraz upewnia akcjonariuszy, dostawców

pożytku publicznego oraz dla otoczenia. W 2012 r. fundacja prowadziła

i pozostałych interesariuszy o profesjonalizmie i uczciwości pracowni-

projekty z obszaru społecznego i obszaru zdrowia, a w 2013 r. zamierza

ków Grupy TAURON. Z tego względu postępowanie niezgodne

wzbogacić zakres działań o program związany z ochroną środowiska.
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PODSUMOWANIE

Pierwszy Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON przedstawia strategię działań
w tym obszarze, ale jest też naszym zobowiązaniem. Składamy je, będąc świadomi wyzwań,
jakie przed nami stoją.
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NAGRODY I DZIAŁANIA
W OBSZARZE CSR

NAJLEPSZY DEBIUT
W „RANKINGU ODPOWIEDZIALNYCH FIRM”
_

TAURON SYGNATARIUSZEM „DEKLARACJI BIZNESU NA
RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”
_

TAURON Polska Energia uplasował się na pierwszym miejscu wśród

Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia, podpisał

debiutujących w „Rankingu odpowiedzialnych firm” w tym roku.

w 2013 r. deklarację, w której spółka zobowiązuje się do zaangażowania w realizację celów strategicznych „Wizji zrównoważonego rozwoju

„Ranking odpowiedzialnych firm 2013” to siódma edycja jedynego

dla polskiego biznesu 2050”. To polski odpowiednik dokumentu

i całościowego zestawienia największych spółek w Polsce ocenianych

„Vision 2050. The new agenda for business” Światowej Rady Biznesu na

pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.

rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

TAURON Polska Energia wystartował w rankingu po raz pierwszy
i otrzymał najwięcej punktów spośród tegorocznych debiutantów, zajmując jednocześnie czwarte miejsce w kategorii „Paliwa, energetyka,

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki oraz Forum Odpowiedzialnego

wydobycie”. W generalnej klasyfikacji spółka znalazła się na 23. pozycji.

Biznesu cele zdefiniowane na poziomie światowym zostały przeniesio-

Ranking jest publikowany przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

ne na polski grunt. Dotychczas „Deklarację biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju” podpisało kilkadziesiąt firm, wśród których znajdują
się największe podmioty rynkowe i polskie spółki międzynarodowych

DOBRE PRAKTYKI CSR
_

koncernów.

Cztery projekty realizowane przez Grupę TAURON zostały wymienione
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny
biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki”.
Raport to doroczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
podsumowująca zaangażowanie polskich firm w realizację zasad
odpowiedzialnego biznesu oraz stanowiąca przegląd innych inicjatyw
związanych z CSR. Zgłoszenia zweryfikował Komitet Merytoryczny.
Grupa TAURON zgłosiła cztery projekty i wszystkie znalazły się
w raporcie: w obszarze „zagadnienia konsumenckie” - kampanie
„Niska emisja - wysokie ryzyko” oraz „Bezpieczniki TAURONA”,
a w obszarze „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokal-

NAJLEPSZY DEBIUT
_
TAURON OTRZYMAŁ NAJWYŻSZĄ
LOKATĘ W „RANKINGU
ODPOWIEDZIALNYCH FIRM”
SPOŚRÓD DEBIUTANTÓW

nej” – projekty „Bohaterowie z dnia na dzień” oraz „Domy Pozytywnej
Energii”.
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ROZDZIAŁ 5

GRUPA TAURON
SKŁAD ZARZĄDÓW I RAD
NADZORCZYCH SPÓŁEK GRUPY
stan na 20 sierpnia 2013 r.

SPÓŁKA

ZARZĄD

FUNKCJA

Dariusz Lubera

Prezes Zarządu

Joanna Schmid

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Stolarczyk

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Zawadzki

Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Perkowski

Prezes Zarządu

Grzegorz Lot

Wiceprezes Zarządu

Piotr Gołębiowski

Wiceprezes Zarządu

Rafał Soja

Wiceprezes Zarządu

TAURON Polska Energia

TAURON Sprzedaż

TAURON Obsługa Klienta

Katarzyna Wierska-Kuberka

Prezes Zarządu

Marek Ciszyński

Wiceprezes Zarządu

Karol Janosz

Wiceprezes Zarządu

Piotr Kołodziej

Prezes Zarządu

Paweł Cygan

Wiceprezes Zarządu

Marek Kleszczewski

Wiceprezes Zarządu

Robert Wójcik

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Wójcik-Stasiak

Prezes Zarządu

Ryszard Turek

Wiceprezes Zarządu

TAURON Dystrybucja

TAURON Ekoenergia
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RADA NADZORCZA

FUNKCJA

Antoni Tajduś

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Wardziński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Trzaskalska

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Majeranowski

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Szyke

Członek Rady Nadzorczej

Marek Ściążko

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Kuciński

Członek Rady Nadzorczej

Leszek Koziorowski

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Stolarczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Kusek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Zawistowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Surma

Członek Rady Nadzorczej

Władysław Jasiński

Członek Rady Nadzorczej

Barbara Kołodziejczyk

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Zawadzki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edmund Lasłowski

Członek Rady Nadzorczej

Janusz Wojnowicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Lubera

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Stolarczyk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Obrzud

Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Gołaś

Członek Rady Nadzorczej

Artur Sierszuła

Członek Rady Nadzorczej

Wacław Szczepanik

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Stolarczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grażyna Bargielska

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Starżyk

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Adamek

Członek Rady Nadzorczej

Ewa Jacuńska

Członek Rady Nadzorczej
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GRUPA TAURON
SKŁAD ZARZĄDÓW I RAD
NADZORCZYCH SPÓŁEK GRUPY

SPÓŁKA

TAURON Wytwarzanie

ZARZĄD

FUNKCJA

Stanisław Tokarski

Prezes Zarządu

Albert Kępka

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Wrona

Wiceprezes Zarządu

Jacek Janas

Wiceprezes Zarządu

Piotr Kołodziej

Wiceprezes Zarządu

Henryk Borczyk

Prezes Zarządu

Piotr Dziubałtowski

Wiceprezes Zarządu

Artur Bałdys

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Soboń

Wiceprezes Zarządu

Sławomir Kosiba

Prezes Zarządu

Andrzej Szymkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Grzechnik

Prezes Zarządu

Teresa Rajca-Bisztyga

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Rorot

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Wróbel

Wiceprezes Zarządu

TAURON Ciepło

Kopalnia Wapienia Czatkowice

Południowy Koncern Węglowy
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RADA NADZORCZA

FUNKCJA

Dariusz Lubera

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Zawadzki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Starżyk

Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Dziubany

Członek Rady Nadzorczej

Zdzisłąw Przydatek

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Niemiec

Członek Rady Nadzorczej

Joanna Schmid

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Bożena Poznańska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Karina Majnusz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Adam Rzepski

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Bojarski

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Borkowski

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Starżyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Granowski

Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Barszcz

Członek Rady Nadzorczej

Albert Kępka

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Pastuszko

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Luty

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Zawadzki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Patyk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Schmid

Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Waszkielewicz

Członek Rady Nadzorczej

Leszek Kloc

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Łysak

Członek Rady Nadzorczej

Marek Mamica

Członek Rady Nadzorczej
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ROZDZIAŁ 6

TABELA
GRI

GRI

Uszczegółowienie

1.1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego,
prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii

Strona

Komentarz

8, 9

Profil organizacyjny
2.1

Nazwa organizacji

12

2.2

Główne marki, produkty i/lub usługi

12

2.3

Struktura operacyjna organizacji z wyróżnieniem głównych działów, spółek
zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture

13

2.4

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

7

2.5

Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie
zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie
adekwatne w kontekście treści raportu

15

2.6

Forma własności i struktura prawna organizacji

17

2.7

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych
sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów

2.8

Skala działalności z uwzględnieniem:
•
liczby pracowników,
•
liczby operacji,
•
przychodów netto ze sprzedaży (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego) lub
dochodów netto (dla sektora publicznego),
•
kapitalizacji z perspektywy zadłużenia i kapitału własnego (dla przedsiębiorstw
z sektora prywatnego),
•
ilość produktów lub świadczonych usług.

16

2.9

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy
własności z uwzględnieniem:
•
zmian w działalności lub lokalizacji, w tym otwieranych, zamykanych i rozbudowywanych jednostkach,
•
zmian w strukturze kapitału zakładowego i innych pozycjach kapitałowych,
kosztach utrzymania oraz zmian w działalności operacyjnej (dla przedsiębiorstw
z sektora prywatnego).

Nie dotyczy

2.10

Nagrody otrzymane w raportowanym okresie

15,16

89

Parametry raportu
3.1

Okres raportowania (np. rok obrotowy / kalendarzowy)

6

3.2

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

3.3

Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.)

nie dotyczy
6

3.4

Osoba kontaktowa

7

Wskaźniki GRI G3
Zakres i zasięg raportu

3.5

94

Proces definiowania zawartości raportu wraz z:
•
ustaleniem istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy,
•
priorytetyzacją poszczególnych kwestii,
•
identyfikacją interesariuszy adresatów raportu.
Objaśnienie, w jaki sposób organizacja zastosowała „Wytyczne dotyczące
definiowania zawartości raportu” oraz odnośne Zasady i “Technical Protocol –
Applying the Report Content Principles”

6
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3.6

Zasięg raportu (np. kraje, działy, jednostki zależne, wynajmowane obiekty,
przedsięwzięcia typu joint-venture, dostawcy)

3.7

Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń dotyczących zakresu i zasięgu
raportu

7

3.8

Informacja o przedsięwzięciach typu joint-venture, podmiotach zależnych, obiektach
dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący
sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych
okresach i/lub w stosunku do innych organizacji

7

3.10

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych
w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia (np. fuzje/
przejęcia, zmiana roku / okresu bazowego, charakter działalności, metody pomiaru)

Nie dotyczy

3.11

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu
lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie

Nie dotyczy

6, 7

Indeks treści GRI
3.12

Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie

94-97

Weryfikacja

3.13

Polityka i obecna praktyka dotycząca zewnętrznej weryfikacji raportu
Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym,
wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy
organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym

99

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie
Nadzór

4.1

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy
organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, np. tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją
Opis mandatu i składu (w tym liczba członków niezależnych i/lub członków
niewykonawczych) najwyższych ciał zarządczych oraz ich komitetów oraz wskazanie
stanowiska każdej osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za wyniki ekonomiczne,
społeczne i środowiskowe
Członkowie najwyższych ciał zarządczych ze wskazaniem płci, wieku, przynależności
do mniejszości oraz innych aspektów różnorodności

4.2

Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również
dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz
z uzasadnieniem takiej struktury)

4.3

Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem członków
niezależnych i/lub niewykonawczych (dotyczy organizacji o jednolitej strukturze rady
nadzorczej / organu nadzorczego)

90-93

4.4

Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji
i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego

19

90-93

Prezes Zarządu nie jest jednocześnie
członkiem Rady Nadzorczej
TAURON Polska Energia.

Angażowanie interesariuszy
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TABELA
GRI

4.14

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
Przykładowe grupy interesariuszy to:
•
społeczności lokalne,
•
klienci,
•
zatrudnieni, inni pracownicy oraz ich związki zawodowe,
•
społeczność lokalna,
•
akcjonariusze/udziałowcy i inwestorzy,
•
dostawcy.
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Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy
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Podejście do zarządzania i wskaźniki wyników
Wskaźniki ekonomiczne
Aspekt: Wyniki ekonomiczne

EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem
przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych
inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli
kapitału i instytucji państwowych

16, 83

Wskaźniki środowiskowe
Aspekt: Surowce/Materiały
EN1

Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości

67

Aspekt: Energia
EN3

Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii

EN5

Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/remontom infrastruktury i poprawie
efektywności energetycznej dotychczas stosowanych rozwiązań

36
35, 36

EN6

Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych energetycznie lub opartych na energii odnawialnej oraz wynikające z tych rozwiązań redukcje
zapotrzebowania na energię

33-37

Wskaźniki GRI G3
Aspekt: Woda
EN8

Łączny pobór wody według źródła

68-69

Aspekt: Emisje, ścieki i odpady
EN16

Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi

EN18

Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty

75

EN20

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza
według rodzaju związku i wagi

75

EN21

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia

70

EN22

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z nim

36, 74-75

72-73

Aspekt: Ogólny
EN30

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu

64-65

Wskaźniki w zakresie praktyk dotyczących zatrudnienia i godnej pracy
Aspekt: Zatrudnienie
LA1

96

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o pracę
i regionu w podziale na płeć

58-59
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LA2

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji
pracowników według grup wiekowych, płci i regionu

58-59

Aspekt: Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem
LA4

Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi

51

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy
LA7

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy
oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów i płci

60, 61

Aspekt: Edukacja i Szkolenia
LA11

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które
wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na
emeryturę

53-56

Wskaźniki społeczne
Aspekt: Społeczność lokalna
Aspekt: Naruszenie zasad wolnej konkurencji
SO7

Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących
przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich
skutki

45

Aspekt: Zgodność z regulacjami
SO10

Środki prewencyjne i ograniczające wdrożone w odniesieniu do działań
o potencjalnym bądź istniejącym negatywnym wpływie na lokalną społeczność

65-66, 80-87

Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produkt
Aspekt: Oznakowanie produktów i usług
PR5

Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki pomiaru
satysfakcji klienta
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OPINIA
ZEWNĘTRZNEGO WERYFIKATORA
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SŁOWNICZEK

EBITDA (ang. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and

GRI (ang. Global Reporting Initiative) – to międzynarodowa organi-

Amortization) – wynik na działalności operacyjnej przed opodatko-

zacja, która opracowała wytyczne raportowania zrównoważonego

waniem powiększony o amortyzację.

rozwoju. Wytyczne GRI G3 określają zasady raportowania kwestii
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, ich jakość oraz

CCS (ang. Carbon Capture and Storage) – instalacje do wychwytywa-

dostarczają listę wskaźników na kilku poziomach (A, B oraz C);

nia, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.

symbol „+” oznacza, że dane są weryfikowane przez niezależnego
audytora.

Certyfikaty kolorowe – prawa majątkowe wynikające ze świadectw
pochodzenia energii elektrycznej, którą wytworzono w sposób pod-

Kogeneracja – proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycz-

legający wsparciu, tzw. kolorowe certyfikaty:

nej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni.

•
•

zielone – świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych,

kWh – kilowatogodzina, ilość energii, którą przez godzinę zużywa

czerwone – świadectwa pochodzenia energii z kogene-

urządzenie o mocy tysiąca watów.

racji,
•

żółte – świadectwa pochodzenia energii wytworzonej

MWe – megawat mocy elektrycznej.

w kogeneracji ze źródeł o łącznej mocy zainstalowanej
poniżej 1 MW lub opalanych paliwami gazowymi,
•

MWh – megawatogodzina, tysiąc kilowatogodzin (kWh).

fioletowe – świadectwa pochodzenia energii wytworzonej
w kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmo-

MWt – megawat termiczny (ciepła).

wanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych,
likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla

OZE – odnawialne źródła energii.

kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania
•
•

biomasy,

PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie-

białe – certyfikaty potwierdzające uzyskanie oszczędności

-Jeziornie (do 10 stycznia 2013 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

energii w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej,

Operator).

brązowe – certyfikaty potwierdzające wtłoczenie biogazu
rolniczego do sieci.

SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich
w dostawie energii. SAIFI jest współczynnikiem niezawodności,

Dystrybucja – transport energii elektrycznej przez sieci dystrybucyjne

którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki

do klientów końcowych.

wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę
obsługiwanych odbiorców.

Ekwiwalent reklamowy – wskaźnik umożliwiający ocenę efektywności działań PR, wartość reklamy w danym medium w porównaniu

SAIDI – wskaźnik przeciętnego (średniego) systemowego czasu

z powierzchnią materiałów na dany temat w prasie lub czasem

trwania przerwy długiej w dostawach energii elektrycznej, wy-

trwania w mediach elektronicznych.

znaczony w minutach na odbiorcę. SAIDI jest współczynnikiem
niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu

Elektrociepłownia – instalacja wytwarzająca jednocześnie energię

trwania przerwy w dostawie energii (w minutach) i liczby odbiorców

elektryczną i ciepło użytkowe.

narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez
łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.

Defaworyzacja – społeczne wykluczanie lub dyskryminacja osób
z powodu np. niepełnosprawności lub wieku.
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AA1000 Zasady Odpowiedzialności (ang. AccountAbility Principles
Standard, w skrócie AA1000APS) zawiera zasady dotyczące relacji
organizacji z jej interesariuszami, są one kompatybilne z istniejącymi na rynku zasadami zawartymi w wytycznych raportowania Global
Reporting Initiative czy normie ISO 26000 ds. społecznej.
TWh – terawatogodzina, miliard kilowatogodzin (kWh).
URE – Urząd Regulacji Energetyki.
WIG20 – indeks skupiający 20 największych spółek z GPW (o największej wartości akcji w wolnym obrocie oraz o największej wartości
obrotów).

SŁOWNICZEK
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TAURON Polska Energia S.A.
ul. ks. P. Ściegiennego 3
40-114 Katowice
tel. +48 32 774 27 04
www.tauron-pe.pl

