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I. O nas
1. LIST PREZESA ZARZ¥DU
Szanowni Pañstwo,
Jako najwiêkszy dystrybutor, sprzedawca i drugi co do wielkoœci producent energii w Polsce Grupa TAURON
jest kluczowym podmiotem w bran¿y i wa¿nym ogniwem w systemie bezpieczeñstwa energetycznego kraju.
Dzia³amy we wszystkich obszarach rynku – od wydobycia wêgla przez wytwarzanie po dystrybucjê oraz sprzeda¿ energii
elektrycznej i ciep³a. W 2013 r. wytworzyliœmy 17,6 TWh energii, co stanowi ponad 11 proc. zapotrzebowania ca³ego kraju.
Ponad 90 proc. produkowanej przez nas energii pochodzi z wêgla kamiennego, jednak dywersyfikujemy Ÿród³a wytwarzania,
rozwijaj¹c m.in. energetykê wiatrow¹, wodn¹ i wykorzystuj¹c¹ biomasê.
Specyfika dzia³ania Grupy TAURON wymaga, by strategia spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu wspiera³a strategiê
biznesow¹ – i odwrotnie. Dlatego planuj¹c dzia³ania biznesowe, bierzemy pod uwagê ich wp³yw na otoczenie, klientów,
œrodowisko, naszych pracowników i bezpieczeñstwo energetyczne. Dlatego te¿ has³em przewodnim Grupy TAURON
jest „Nasza energia – Twoje bezpieczeñstwo”, które rozpatrujemy wielowymiarowo, jako bezpieczeñstwo naszych klientów,
pracowników, œrodowiska naturalnego czy te¿ bezpieczeñstwo energetyczne. Holistyczne podejœcie do tego zagadnienia
zosta³o docenione przez otoczenie i umo¿liwi³o debiut TAURON Polska Energia w indeksie spó³ek odpowiedzialnych
Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie – Respect Index.
Rok od przyjêcia strategii zrównowa¿onego rozwoju udowodniliœmy, ¿e by³o to z naszej strony powa¿ne zobowi¹zanie.
Jesteœmy dumni, ¿e uda³o nam siê osi¹gn¹æ blisko 70 proc celów, których pe³n¹ realizacjê za³o¿yliœmy na 2015 r.,
w tym wszystkie na rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego oraz zwiêkszania pozytywnego wp³ywu spo³eczno-ekonomicznego na otoczenie. Inne wymagaj¹ jeszcze pewnych nak³adów czasu i pracy, ale nasze otoczenie ju¿ teraz
dostrzega postêpy, jakie czynimy.
W 2013 r. m.in. wdro¿yliœmy wysoki standard obs³ugi klientów – dziêki czemu nasze starania docenia obecnie 73 proc.
z nich. Najwiêkszym i strategicznym zapewniliœmy kompleksow¹ obs³ugê poprzez indywidualn¹ opiekê. Uruchomiliœmy
równie¿ nowy e-BOK na terenie Górnego Œl¹ska. Skróciliœmy czas oczekiwania nowych klientów na przy³¹czenie do sieci
energetycznej. Przerwy w dostawach pr¹du zdarza³y siê rzadziej, a przeciêtny czas ich trwania uda³o nam siê skróciæ
o 27 minut w porównaniu z 2011 r. Tak¿e obs³uga pogotowia energetycznego oraz infolinia dla klientów dystrybucyjnych
dzia³a³a sprawniej. Prócz tego podjêliœmy wiele dzia³añ na rzecz profesjonalizacji organizacji, o których szczegó³owo
piszemy w raporcie.
Naturaln¹ konsekwencj¹ dotychczasowego zaanga¿owania firmy na rzecz zrównowa¿onego rozwoju jest w dalszym
kroku raportowanie wed³ug nowych miêdzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative (GRI) G4. Podjêliœmy siê tego
na rok przed ich obowi¹zkowym stosowaniem, co jest dla nas dodatkowym wyzwaniem. Z tego te¿ wzglêdu tegoroczny
raport ró¿ni siê od poprzedniego. Zmianie uleg³y poruszane zagadnienia oraz prezentowane wskaŸniki. Skupiliœmy siê
w g³ównej mierze na tematach specyficznych dla naszej podstawowej dzia³alnoœci i dla sektora energetycznego.
Aby osi¹gn¹æ nasze strategiczne cele biznesowe w zgodzie z przyjêtymi zobowi¹zaniami spo³ecznymi, skupiamy siê
na efektywnym wdra¿eniu naszej strategii zrównowa¿onego rozwoju w kolejnych latach. Wytyczone kierunki i cele
strategiczne w zakresie zrównowa¿onego rozwoju znalaz³y ju¿ potwierdzenie w kompleksowym procesie dialogu
z otoczeniem, przeprowadzonym na rzecz tegorocznego raportu. Z rozmów z naszymi interesariuszami (m.in. biznesem,
samorz¹dami, klientami, instytucjami) dowiedzieliœmy siê, ¿e postrzegaj¹ oni TAURON jako Grupê, która dzia³a w zgodzie
z oczekiwaniami otoczenia i trafnie formu³uje zobowi¹zania, odnosz¹c siê do istotnych zagadnieñ.
Oddajemy w Pañstwa rêce drugi raport zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON, w którym ukazujemy postêpy
w realizowaniu naszej strategii zrównowa¿onego rozwoju i kreœlimy plany na kolejny rok. Dziœ wiemy ju¿, ¿e zaproponowana
przez nas wizja zrównowa¿onego rozwoju jest zbie¿na z potrzebami naszych klientów. Wierzymy, ¿e nadal mo¿emy
liczyæ na wsparcie naszego otoczenia i wspó³pracê w zakresie precyzowania planów biznesowych i weryfikacji dzia³añ
Grupy TAURON.

Dariusz Lubera
Prezes Zarz¹du
TAURON Polska Energia
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2. JAK DZIA£A GRUPA TAURON?
Oczekiwania interesariuszy:
Podkreœlenie kompleksowego podejœcia Grupy TAURON do prowadzonego biznesu.
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Segment

Grupa TAURON na tle innych firm z sektora

TAURON Obs³uga

Jesteœmy najwiêkszym sprzedawc¹ pr¹du w Polsce. Nasze starania docenia 73 proc. Klientów1.

Klienta

Z najwiêksz¹ starannoœci¹ i w oparciu o najnowoczeœniejsze rozwi¹zania obs³ugujemy
klientów Grupy TAURON. Zawsze otwarci, posiadaj¹cy odpowiedni¹ wiedzê i poziom
umiejêtnoœci pracownicy z chêci¹ udzielaj¹ pomocy w Punktach Obs³ugi Klienta oraz na
infolinii. Dla osób, które ceni¹ sobie komfort i wygodê, przeznaczony jest eBOK – kompleksowy
system obs³ugi klienta przez Internet.

Jesteœmy najwiêkszym sprzedawc¹ pr¹du w Polsce. Sprzedajemy ponad 41 TWh energii
elektrycznej rocznie blisko 5,3 mln klientów. Œwiadczymy Pañstwu us³ugi na terenie ca³ej
Polski.

TAURON Sprzeda¿

Poprzez nasze oferty staramy siê zaspokoiæ potrzeby naszych klientów. Z uwag¹
obserwujemy otoczenie, pytamy o oczekiwania. Mamy œwiadomoœæ, ¿e proponowane przez
nas produkty musz¹ byæ innowacyjne, ciekawe, ale tak¿e przystêpne cenowo.

TAURON Dystrybucja

Jesteœmy najwiêkszym dystrybutorem pr¹du w Polsce. Dzia³amy na obszarze 57 tys. km2,
co stanowi 18 proc. powierzchni kraju. Mamy wp³yw na 5 województw po³udniowo-zachodniej
Polski: dolnoœl¹skie, opolskie, œl¹skie, ma³opolskie i podkarpackie.
Jesteœmy bardzo istotnym elementem ³añcucha wartoœci. Na co dzieñ, sieci¹ ponad 260 tys. km
linii energetycznych, dostarczamy energiê elektryczn¹ mieszkañcom po³udniowo-zachodniej
Polski. Dbamy tak¿e o bezpieczeñstwo u¿ytkowników energii, organizuj¹c szeroko zakrojone
akcje edukacyjne, kierowane g³ównie do jej najm³odszych u¿ytkowników.

TAURON Wytwarzanie

Jesteœmy drugim co do wielkoœci producentem energii elektrycznej w Polsce. Nasz pr¹d
pochodzi z siedmiu elektrowni. Mamy œwiadomoœæ, ¿e zapotrzebowanie na energiê bêdzie
ros³o, dlatego odbudowujemy nasze moce wytwórcze, a tak¿e inwestujemy w nowe, bardziej
efektywne i ekologiczne. Wiemy, jak wa¿na w energetyce jest innowacyjnoœæ, dlatego
inwestujemy m.in. w pierwsz¹ w Polsce pilota¿ow¹ instalacjê do wychwytywania dwutlenku
wêgla.
W naszych elektrowniach dziêki procesowi spalania paliwa wytwarzana jest energia
elektryczna. Ci¹g³e udoskonalanie metod jej produkcji pozwala na zwiêkszenie efektywnoœci
tego procesu. W 2013 r. wyprodukowaliœmy 17,6 TWh energii elektrycznej, co stanowi
ponad 11 proc. krajowego zapotrzebowania. Dziêki naszej energii mo¿naby oœwietliæ 6,7 mln
2
mieszkañ przez ca³y rok .

TAURON Ciep³o

Jesteœmy najwiêkszym dostawc¹ ciep³a na Górnym Œl¹sku i jednym z najwiêkszych w Polce.
Nasze ciep³o pochodzi z czterech elektrociep³owni oraz ponad 53 ciep³owni lokalnych.
Dostarczamy naszym klientom ciep³o systemowe oraz ciep³¹ wodê. Dbaj¹c o dobry klimat,
spalamy w naszych elektrociep³owniach biomasê, inwestujemy w nowe moce wytwórcze
i odbudowujemy te, które ju¿ mamy, aby spe³nia³y wyœrubowane normy ekologiczne.
W 2013 r. wyprodukowaliœmy 8,4 PJ ciep³a, ogrzewaj¹c m.in. 700 tys. mieszkañ.

1
2

Wyniki badania satysfakcji za rok 2013.
Za³o¿enie: 10 ¿arówek 60-watowych, praca przez 12 godzin przez 365 dni.
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Segment

Grupa TAURON na tle innych firm z sektora

TAURON Ekoenergia

Nasz pr¹d pochodzi z 35 elektrowni wodnych oraz 4 farm wiatrowych.
Elektrownie wiatrowe na sta³e wpisa³y siê w krajobraz Polski i Grupy TAURON. Dziêki
pomyœlnym wiatrom w 2013 r. wyprodukowaliœmy 614 MWh energii. Do nas nale¿y tak¿e
35 elektrowni wodnych – niektóre nawet sprzed 100 lat.

Kopalnia Wapienia

Wykorzystuj¹c kamieñ wapienny do produkcji sorbentów, przyczyniamy siê do produkcji

Czatkowice

energii elektrycznej w sposób ekologiczny. W skali roku wytworzone przez nas produkty
3
pozwalaj¹ m.in. na wyeliminowanie emisji 140 mln m dwutlenku siarki do atmosfery.

TAURON Wydobycie

Poprzez dwie kopalnie korzystamy z 20 proc. polskich zasobów wêgla kamiennego.
90 proc. produkcji Grupy TAURON opiera siê na wêglu kamiennym. Dok³adamy wszelkich
starañ, aby by³ on pozyskiwany w sposób bezpieczny dla naszych pracowników i œrodowiska
naturalnego. Inwestujemy w nowe pok³ady wydobywcze, aby zagwarantowaæ dostêp do
paliwa Grupie TAURON przez kolejne kilkadziesi¹t lat. W 2013 r. wydobyliœmy 5,45 mln ton
wêgla kamiennego, co stanowi³o 7 proc ca³oœci wydobycia w kraju.

6
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3. O GRUPIE
Oczekiwanie interesariuszy:
Identyfikacja roli i pozycji Grupy TAURON wœród pozosta³ych grup energetycznych funkcjonuj¹cych w Polsce.

Grupa TAURON jest jednym z wiêkszych holdingów energetycznych w Europie Œrodkowo-Wschodniej.
Dzia³a we wszystkich obszarach rynku energetycznego – od wydobycia wêgla przez wytwarzanie po dystrybucjê oraz
sprzeda¿ energii elektrycznej i ciep³a. Jako jedno z najwiêkszych przedsiêbiorstw i drugi co do wielkoœci producent energii
elektrycznej w Polsce jest kluczowym podmiotem w bran¿y energetycznej i wa¿nym ogniwem w systemie bezpieczeñstwa
energetycznego kraju. Moc elektrowni skupionych w Grupie w 2013 r. to ok. 5,4 GW. TAURON dostarcza energiê
elektryczn¹ po³udniowo-zachodnim województwom w Polsce: ma³opolskiemu, opolskiemu, œl¹skiemu, dolnoœl¹skiemu
i podkarpackiemu, dzia³aj¹c na obszarze równym niemal jednej pi¹tej powierzchni kraju. Sprzedaje j¹ do ponad 500 tys.
klientów biznesowych (w tym 30 klientom strategicznym) i blisko 5 mln gospodarstw domowych w ca³ej Polsce.
Ciep³o dostarczane jest do ponad 700 tys. domów, urzêdów i instytucji oraz firm na terenie 17 aglomeracji miejskich Œl¹ska,
Zag³êbia i Ma³opolski.
Równolegle Grupa TAURON jest numerem jeden, jeœli chodzi o liczbê klientów, a tak¿e dystrybucjê i sprzeda¿ energii
w Polsce. Spó³ki skupione w Grupie TAURON sprzedaj¹ ponad 41 TWh energii elektrycznej 5,3 mln odbiorców koñcowych.
Ponadto Grupa kontroluje 20 proc. polskich zasobów wêgla kamiennego i osi¹ga 5 proc. wskaŸnik krajowy wydobycia tego
surowca.
Sieci dystrybucyjne spó³ek obejmuj¹ 18,3 proc powierzchni kraju. Grupa TAURON dostarcza energiê i na obszarze
ponad 57 tys. km2 za poœrednictwem ponad 260 tys. km linii energetycznych.

Grupa TAURON w 2013 r. w pigu³ce
Ze wzglêdu na skalê i wielkoœæ jesteœmy
znacz¹cym graczem w Polsce i regionie

TAURON Polska Energia awansowa³a o jedn¹ pozycjê na 17. miejsce wœród
najwiêkszych firm Europy Œrodkowo-Wschodniej wed³ug Listy 500 dziennika
„Rzeczpospolita” i Deloitte (data publikacji – sierpieñ 2014).
W czerwcu 2010 r. TAURON Polska Energia zadebiutowa³ na Gie³dzie Papierów
Wartoœciowych w Warszawie i znajduje siê wœród 20 najwiêkszych spó³ek
gie³dowych. Akcje spó³ki s¹ uwzglêdniane w nastêpuj¹cych indeksach gie³dowych:
WIG20, WIG30, WIG-Poland, MSCI Poland Standard Index, CECE Index.

Wp³ywamy na rozwój ekonomiczny
otoczenia

Przychody Grupy ogó³em wynios³y 19,1 mld z³, a zysk netto – 1346 mln z³.
Grupa zap³aci³a podatek dochodowy (CIT) w wysokoœci 337 mln z³ i znalaz³a siê
na czwartej pozycji na liœcie podmiotów, które w 2013 r. wp³aci³y najwiêcej
do polskiego bud¿etu z tego tytu³u. Znalaz³a siê tak¿e na pi¹tym miejscu wœród
najwiêkszych inwestorów w rankingu 20 liderów rynku. Tygodnik „Polityka”
umieœci³ j¹ na pi¹tej pozycji na swojej Liœcie 50 najbardziej zyskownych
przedsiêbiorstw (data publikacji – maj 2013).

Mamy ogromny wp³yw spo³eczny

W rankingu 20 liderów stworzonym na XX-lecie Listy 500 dziennika
„Rzeczpospolita” i Deloitte Grupa TAURON zajê³a dziewi¹te miejsce jako jeden
z najwiêkszych pracodawców w Polsce – zatrudnia w swoich spó³kach ponad
25 tys. osób.

TAURON POLSKA ENERGIA RAPORT ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU ZA 2013 ROK
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1. Misja, wizja

Misja Grupy TAURON:

Zapewnienie energii
naszym klientom
w oparciu o najlepsze praktyki
gwarantuj¹ce
wzrost wartoœci firmy.

Wizja Grupy TAURON:

Nale¿eæ do grupy
czo³owych
firm energetycznych
w regionie.
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2. Opis Grupy i poszczególnych spó³ek
Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ Grupy TAURON jest wydobycie wêgla oraz wytwarzanie, dystrybucja i sprzeda¿ energii
elektrycznej i ciep³a, a tak¿e sprzeda¿ hurtowa paliw i produktów pochodnych (handel wêglem i biomas¹). Grupa TAURON
dzia³a we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego. Dziêki temu zachowuje kontrolê nad procesem
wytwarzania i dostarczania energii. Jej struktura organizacyjna odpowiada kolejnym ogniwom ³añcucha energetycznego.
Grupa TAURON prowadzi dystrybucjê energii elektrycznej i ciep³a na terenie po³udniowej Polski, a sprzeda¿ energii
elektrycznej – na obszarze ca³ego kraju.
Spó³k¹ dominuj¹c¹ Grupy TAURON, któr¹ tworzy ponad 60 powi¹zanych kapita³owo niezale¿nych podmiotów
gospodarczych, jest TAURON Polska Energia. Jako spó³ka holdingowa sprawuje funkcje korporacyjne: zarz¹dzanie Grup¹,
inwestycje strategiczne, regulacje, kadry, finanse, kontroling, audyt wewnêtrzny, PR, relacje inwestorskie, zakupy.

TAURON Wydobycie (do 23 lutego 2014 r. Po³udniowy Koncern Wêglowy) zarz¹dza dwoma zak³adami górniczymi,
w których znajduje siê 20 proc. z³ó¿ wêgla kamiennego w Polsce. Wydobycie wêgla w 2013 r. wynios³o 5,45 mln ton,
z czego 67 proc. wykorzystano w ramach Grupy, a 33 proc. sprzedano. W sk³ad TAURON Wytwarzanie wchodzi siedem
elektrowni. Spó³ka produkuje energiê elektryczn¹ (4,7 GW mocy w Ÿród³ach konwencjonalnych, 17,6 TWh produkcji netto
energii elektrycznej, w tym 0,55 TWh z biomasy), a tak¿e wytwarza ciep³o i zaopatruje w nie klientów (1496 MWt mocy
cieplnej osi¹galnej, 7,24 PJ produkcji ciep³a).

TAURON Ekoenergia zarz¹dza czterema farmami wiatrowymi o ³¹cznej mocy 183 MW i 35 elektrowniami wodnymi
o ³¹cznej mocy 133 MW. W ten sposób 0,61 TWh produkcji netto energii elektrycznej Grupy pochodzi z OZE. TAURON Ciep³o
to jedno z najwiêkszych przedsiêbiorstw ciep³owniczych w Polsce. Do spó³ki nale¿¹ cztery elektrociep³ownie wêglowe
– o mocy 2049 MWt i 462 MWe – oraz 1050 km sieci ciep³owniczych. W 2013 r. spó³ka wyprodukowa³a 8,38 PJ ciep³a
i 1,2 TWh energii. TAURON Sprzeda¿ obs³uguje ponad 5,3 mln klientów, natomiast TAURON Dystrybucja operuje
na obszarze 57,1 tys. km2 (18,3 proc. powierzchni Polski), przekazuj¹c 47,9 TWh energii elektrycznej. Wielkoœæ sprzeda¿y
detalicznej energii elektrycznej to 41,3 TWh. TAURON Obs³uga Klienta œwiadczy us³ugi na rzecz spó³ek Grupy w zakresie
obs³ugi klienta, finansowo-ksiêgowej oraz IT.
Siedziba TAURON Polska Energia znajduje siê w Katowicach przy ul. ks. P. Œciegiennego 3.
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3. Struktura organizacyjna
TAURON Polska Energia to spó³ka akcyjna. Jej g³ówni akcjonariusze to: Skarb Pañstwa (30,06 proc.), KGHM Polska
MiedŸ (10,39 proc.) i ING Otwarty Fundusz Emerytalny (5,06 proc.). Pozosta³e 54,49 proc. akcji nale¿y do inwestorów
instytucjonalnych oraz indywidualnych posiadaj¹cych od 0,2 do 5 proc. akcji.
TAURON Polska Energia jest spó³k¹ holdingow¹ w grupie kapita³owej.

W 2013 r. nast¹pi³o po³¹czenie w obszarze obs³ugi klienta (po³¹czenie TAURON Obs³uga Klienta GZE z TAURON
Obs³uga Klienta) i TAURON Serwis GZE z Przedsiêbiorstwem Us³ug Elektroenergetycznych Wroc³aw oraz zmiana spó³ki
przejmuj¹cej na TAURON Dystrybucja Serwis. Ze wzglêdu na strukturê i procesy zachodz¹ce w Grupie TAURON przyjête
zosta³y do niej i uzyska³y status cz³onka nastêpuj¹ce podmioty:
BUDO-TRANS Sp. z o.o. (BUDO-TRANS), Spó³ka Us³ug Górniczych Sp. z o.o. (SUG), SCE Jaworzno III Sp. z o.o.
(SCE Jaworzno III), TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o. (TAURON Dystrybucja Pomiary), TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
(TAURON Dystrybucja Serwis), TAURON Ekoserwis Sp. z o.o. (TAURON Ekoserwis), TAURON Wytwarzanie Serwis Sp. z o.o.
(TAURON Wytwarzanie Serwis), TAURON Ubezpieczenia Sp. z o.o. (TAURON Ubezpieczenia), Enpower service Sp. z o.o.
(Enpower service).
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Ujêta
w skonsolidowanym
raporcie rocznym
za 2013 r.

Ujêta w raporcie
zrównowa¿onego
rozwoju
za 2013 r.

Bezpoœrednio zale¿na

ü

ü

TAURON Dystrybucja S.A.

Bezpoœrednio zale¿na

ü

ü

TAURON Wytwarzanie S.A.

Bezpoœrednio zale¿na

ü

ü

TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.

Bezpoœrednio zale¿na

ü

ü

TAURON Ciep³o S.A.

Bezpoœrednio zale¿na

ü

ü

TAURON Obs³uga Klienta Sp. z o.o.

Bezpoœrednio zale¿na

ü

ü

TAURON Sprzeda¿ Sp. z o.o.

Bezpoœrednio zale¿na

ü

ü

TAURON Sprzeda¿ GZE Sp. z o.o.

Bezpoœrednio zale¿na

ü

ü

TAURON Czech Energy

Bezpoœrednio zale¿na

ü

Nazwa organizacji

Relacja
z Grup¹ TAURON

TAURON Polska Energia S.A.
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Nazwa organizacji

Relacja
z Grup¹ TAURON

Polska Energia PKH Sp. z o.o.

Bezpoœrednio zale¿na

ü

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Poœrednio zale¿na

ü

TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.

Cz³onek Grupy

ü

TAURON Wytwarzanie GZE Sp. z o.o.

Cz³onek Grupy

ü

TAURON Wytwarzanie Serwis Sp. z o.o.

Cz³onek Grupy

ü

Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.

Poœrednio zale¿na

ü

ü

TAURON Wydobycie S.A.1

Poœrednio zale¿na

ü

ü

Poœrednio zale¿na

ü

Megawat Marszewo Sp. z o.o.

Poœrednio zale¿na

ü

TAURON Ekoserwis Sp. z o.o.

Cz³onek Grupy

ü

TAURON Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Cz³onek Grupy

ü

BUDO-TRANS Sp. z o.o.

Cz³onek Grupy

ü

Enpower service Sp. z o.o.

Cz³onek Grupy

ü

Cz³onek Grupy

ü

SCE Jaworzno III Sp. z o.o. (SCE Jaworzno III)

Cz³onek Grupy

ü

Spó³ka Us³ug Górniczych Sp. z o.o. (SUG)

Cz³onek Grupy

ü

BELS Investment Sp. z o.o.

2

Polska Energia – Pierwsza Kompania
Handlowa Sp. z o.o.

Ujêta
w skonsolidowanym
raporcie rocznym
za 2013 r.

Ujêta w raporcie
zrównowa¿onego
rozwoju
za 2013 r.

ü

1
W styczniu 2014 r. zosta³a przeniesiona na TAURON w³asnoœæ 16 730 525 akcji TAURON Wydobycie (uprzednio: Po³udniowy Koncern Wêglowy S.A.)
stanowi¹cych 47,52 proc. kapita³u zak³adowego, na podstawie umowy nabycia powy¿szych akcji zawartej z Kompania Wêglowa S.A. (Kompania Wêglowa)
10 grudnia 2013 r.
2
W dniu 2 stycznia 2014 r. S¹d Rejonowy dla Wroc³awia-Fabrycznej we Wroc³awiu, IX Wydzia³ Gospodarczy KRS wyda³ postanowienie o wpisie
do rejestru po³¹czenia spó³ek: TAURON EKOENERGIA (spó³ka przejmuj¹ca) ze spó³k¹ MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o.o. (MEGAWAT MARSZEWO) i spó³k¹
BELS INVESTMENT Sp. z o.o. (BELS INVESTMENT) (spó³ki przejmowane).
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4. Zarz¹dzanie, ³ad korporacyjny, etyka
Ambicj¹ Grupy TAURON jest budowanie spójnej kultury korporacyjnej w oparciu o wartoœci etyczne. Wyrazem naszej
troski w tym zakresie jest kreowanie wœród pracowników œwiadomoœci, w jaki sposób mog¹ anga¿owaæ siê w osi¹ganie celów
biznesowych i spo³ecznych w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi w spó³kach Grupy wspólnymi wartoœciami opisanymi w Kodeksie
etyki biznesowej.
Struktura zarz¹dcza organizacji kszta³tuje siê nastêpuj¹co:

Komentarz
Zarz¹d
Prezes…

…który jest zwierzchnikiem wiceprezesów i nadzoruje
pracê departamentów: Organów Korporacyjnych, Audytu
Wewnêtrznego, Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi, Prawnego,
Komunikacji Rynkowej i PR; a tak¿e pe³nomocników:
ds. ochrony informacji niejawnych i ds. BHP oraz Biura
Zarz¹dzania Ryzykiem.

Wiceprezes Zarz¹du ds. korporacji…

…któremu podlegaj¹ departamenty: Zarz¹dzania Zasobami
Informacyjnymi,

Zakupów,

Zarz¹dzania Korporacyjnego,

Reorganizacji.

Wiceprezes Zarz¹du ds. handlowych…

…nadzoruj¹cy pracê departamentów: Obrotu, Sprzeda¿y
i Obs³ugi Klienta, Zarz¹dzania Portfelem, Operatora Rynku
i Obs³ugi Handlu, Paliw.

Wiceprezes Zarz¹du ds. strategii i rozwoju…

…zawiaduj¹cy departamentami: Strategii Rozwoju, Projektów
Strategicznych oraz Regulacji i Funduszy Zewnêtrznych,
a tak¿e Biurem Efektywnoœci Inwestycyjnej.

Wiceprezes Zarz¹du ds. ekonomiczno-finansowych…

…któremu podlegaj¹ departamenty: Rachunkowoœci i Podatków,
Zarz¹dzania Finansami i Controllingu.

W obliczu wielu zmiennych rynkowych i regulacyjnych istotnym elementem strategii korporacyjnej jest aktywne
zarz¹dzanie ryzykiem. W zwi¹zku z tym w 2013 r. kontynuowano proces rozwoju systemu zarz¹dzania ryzykiem w kluczowych
spó³kach Grupy TAURON zgodnie z polityk¹ zarz¹dzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON. Wdro¿ony system
zarz¹dzania ryzykiem (ERM) obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy ³añcucha wartoœci w Grupie TAURON,
a w procesie zarz¹dzania ryzykiem uczestnicz¹ wszyscy pracownicy. Na przyk³ad, aby maksymalnie ograniczyæ ryzyko
d³ugoterminowe wynikaj¹ce z decyzji inwestycyjnych, Grupa TAURON dywersyfikuje portfel wytwórczy odpowiednio
dobieraj¹c poszczególne rodzaje technologii. Efektywna polityka dostaw energii zmniejsza ryzyko œrednio- i krótkoterminowe
wynikaj¹ce z aktywnoœci handlowej. Polityka ta umo¿liwia ograniczenie zmiennoœci wyniku w Grupie TAURON poprzez
zarz¹dzanie portfelem aktywów i kontrolê ryzyka.
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5. Rola Grupy TAURON na rynku energetycznym
Oczekiwanie interesariuszy:
Odniesienie dzia³añ Grupy TAURON do polityki energetycznej kraju zaprezentowanej w strategicznych dokumentach,
takich jak na przyk³ad Wizja 2050.
Opisanie czynników decyduj¹cych o poziomie cen energii – wyjaœnienie zale¿noœci pomiêdzy rosn¹cymi cenami pr¹du
a koniecznym zabezpieczeniem inwestycji w bardziej efektywn¹ infrastrukturê energetyczn¹ w Grupie TAURON.

90 proc. produkcji energii w Grupie TAURON opiera siê na wêglu kamiennym. Jesteœmy jednym z najwiêkszych
jego odbiorców w kraju. W 2013 r. ok. 37 proc. rocznego zapotrzebowania Grupy TAURON na wêgiel zaspokoi³y nasze
zak³ady górnicze. Pozosta³¹ czêœæ pokry³y dostawy ze Ÿróde³ zewnêtrznych. W posiadaniu Grupy s¹ dwa zak³ady
wydobywcze, dziêki czemu holding kontroluje 20 proc. polskich zasobów wêgla kamiennego i osi¹ga 7-proc. wskaŸnik
krajowy wydobycia tego surowca. Jednym z kluczowych wyzwañ polskiej bran¿y energetycznej jest obecnie zró¿nicowanie
Ÿróde³ wytwarzania energii. Dlatego Grupa TAURON inwestuje równie¿ w nowe moce wytwórcze, buduj¹c farmy wiatrowe,
rozwijaj¹c nowoczesne technologie wêglowe i gazowe. Jako jedno z najwiêkszych przedsiêbiorstw, drugi co do wielkoœci
producent energii elektrycznej oraz pierwszy jej dystrybutor i sprzedawca w Polsce, Grupa TAURON jest kluczowym
podmiotem w bran¿y energetycznej i wa¿nym ogniwem w systemie bezpieczeñstwa energetycznego kraju.
Holding swoim dzia³aniem obejmuje niemal jedn¹ pi¹t¹ powierzchni kraju, skupiaj¹c siê w po³udniowo-zachodnim
regionie Polski. Nasi klienci oczekuj¹ od nas niezawodnoœci, wysokiej wydajnoœci i efektywnoœci przy jednoczesnym
ograniczaniu szkodliwego wp³ywu na otoczenie i œrodowisko oraz przystêpnej ceny energii elektrycznej i cieplnej.
Podobne cele stawia przed nami polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Koniecznoœæ sprostania tym wymaganiom stale
wp³ywa na nasze dzia³ania na rzecz rozwoju i modernizacji mocy produkcyjnych. Moc elektrowni skupionych w Grupie
TAURON w 2013 r. wynosi³a 5,4 GW.

TAURON POLSKA ENERGIA RAPORT ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU ZA 2013 ROK
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4. STRATEGIA ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU
Strategia zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012–2015 z perspektyw¹ do roku 2020 zosta³a
zaprojektowana w taki sposób, aby wspieraæ i uzupe³niaæ cele biznesowe holdingu, uwzglêdniaj¹c przy tym kluczowe obszary
zrównowa¿onego rozwoju: spo³eczeñstwo, œrodowisko i gospodarkê. Stworzenie strategii poprzedzi³y sesje dialogowe
z interesariuszami zewnêtrznymi, którzy tak¿e w tym roku brali udzia³ w spotkaniach dotycz¹cych zrównowa¿onego rozwoju
w Grupie i tworzenia niniejszego raportu. Równolegle toczy³y siê konsultacje wewnêtrzne z kadr¹ dyrektorsk¹ i zarz¹dem,
dziêki czemu dokument kompleksowo okreœla kierunki strategiczne i cele Grupy TAURON w zakresie zrównowa¿onego
rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.
Wybrane aspekty odpowiedzialnego biznesu i zrównowa¿onego rozwoju znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w strategii
korporacyjnej Grupy TAURON. Misja Grupy TAURON definiuje odpowiedzialnoœæ firmy za zapewnienie bezpieczeñstwa
energetycznego oraz wskazuje koncentracjê przedsiêbiorstwa na Kliencie i jego potrzebach. Uwzglêdnia tak¿e kwestie
ochrony œrodowiska, prowadzenia dialogu spo³ecznego i rozwoju pracowników. Jako czo³owa organizacja w bran¿y
energetycznej Grupa TAURON odgrywa kluczow¹ rolê w krajowej gospodarce. Zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego
poprzez wydobycie surowców, wytwarzanie, dystrybucjê i sprzeda¿ energii elektrycznej i ciep³a ma istotny wp³yw na rozwój
pozosta³ych ga³êzi przemys³u, a tak¿e stanowi¹ o jakoœci ¿ycia spo³eczeñstwa. Z uwagi na tak zdefiniowan¹ odpowiedzialnoœæ
istotne jest wskazanie wyzwañ zrównowa¿onego rozwoju, przed jakimi stoi Grupa TAURON.
Wyzwania okreœlone w strategii podzielone zosta³y na dwa kierunki: g³ówne i wspieraj¹ce.

Kierunki g³ówne:
•

Zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego. Grupa TAURON, bêd¹c czo³ow¹ grup¹ energetyczn¹ w Polsce,
podkreœla w misji firmy koniecznoœæ zapewnienia energii swoim klientom. Tym samym troska o bezpieczeñstwo
energetyczne staje siê kluczowym priorytetem dzia³alnoœci Grupy TAURON. W celu efektywnego zapewnienia dostêpu
do energii elektrycznej i ciep³a TAURON inwestuje w nowe moce wytwórcze, prowadzi modernizacjê posiadanych
aktywów i realizuje rozbudowê portfolio mocy wytwórczych w oparciu o odnawialne Ÿród³a energii.

•

Zorientowanie na klienta. Troska o klienta i jego satysfakcjê jest jednym z g³ównych celów dzia³añ podejmowanych
przez spó³ki TAURON Polska Energia, TAURON Ciep³o, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzeda¿ oraz TAURON Obs³uga
Klienta. Utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów jest mo¿liwie dziêki realizacji wielu przedsiêwziêæ
wi¹¿¹cych siê z profesjonaln¹ oraz przyjazn¹ obs³ug¹ i z dostosowaniem oferty do zró¿nicowanych potrzeb klientów.
Ponadto Grupa TAURON koncentruje siê na dzia³aniach edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku energii
elektrycznej, efektywnoœci energetycznej oraz bezpiecznego korzystania z energii i jej infrastruktury. Planowane
inicjatywy w ramach niniejszego kierunku strategicznego bêd¹ zwi¹zane z sukcesywnym wdra¿aniem nowych
standardów i kana³ów obs³ugi klienta oraz istotnych rozwi¹zañ technologicznych.

Kierunki wspieraj¹ce:
•

Zaanga¿owanie pracowników w rozwój organizacji. Pracownicy s¹ jednym z kluczowych elementów funkcjonowania
organizacji, który stanowi o wartoœci firmy i skutecznoœci jej rozwoju. Dlatego Grupa TAURON dok³ada wszelkich starañ,
aby dbaæ o rozwój, satysfakcjê i bezpieczeñstwo pracowników. Ambicj¹ Grupy TAURON jest zbudowanie efektywnej
organizacji, której integraln¹ czêœci¹ bêdzie spójna kultura organizacyjna oparta na zasadach etyki biznesowej
oraz wartoœciach korporacyjnych. Bior¹c pod uwagê zachodz¹ce zmiany demograficzne, legislacyjne oraz zmiany
w zakresie stosowanych technologii i potrzeby kadrowe, które s¹ z nimi zwi¹zane, priorytetowe staje siê zarz¹dzanie
wiekiem oraz wiedz¹ pracowników przy jednoczesnym zachowaniu ró¿norodnoœci.

•

Ochrona œrodowiska w ³añcuchu wartoœci. Dzia³alnoœæ realizowana przez Grupê TAURON w ca³ym ³añcuchu
wartoœci wi¹¿e siê z oddzia³ywaniem na œrodowisko naturalne. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania ochrony
œrodowiska zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem siê zasobów naturalnych oraz nadmiernym
zanieczyszczeniem ró¿nych komponentów œrodowiska, Grupa TAURON efektywnie minimalizuje swoje oddzia³ywanie
na œrodowisko. Wsparciem w realizacji tych zamierzeñ bêd¹ systemy zarz¹dzania œrodowiskowego oraz rozwój
i wdra¿anie efektywnych technologii. Dodatkowo planowane jest podjêcie dzia³añ edukacyjnych dla dostawców
i klientów, którzy w ramach prowadzonej dzia³alnoœci równie¿ wp³ywaj¹ na œrodowisko.

•

Zarz¹dzanie wp³ywem ekonomiczno-spo³ecznym. Grupa TAURON jest podmiotem gospodarczym, który ma znacz¹cy
wp³yw na dzia³alnoœæ spo³eczno-gospodarcz¹ wybranych regionów. W zwi¹zku z tym dok³ada wszelkich starañ,
aby budowaæ partnerskie relacje z przedstawicielami spo³ecznoœci lokalnej, administracj¹, regulatorem oraz
dostawcami na rzecz osi¹gniêcia wspólnych celów. Celem Grupy TAURON jest kreowanie mo¿liwoœci wspó³pracy
oraz budowanie zrozumienia dla wzajemnych relacji i wspó³zale¿noœci z poszczególnymi grupami interesariuszy.
TAURON podejmuje wysi³ki w kierunku maksymalizacji pozytywnego wp³ywu ekonomiczno-spo³ecznego, jaki wywiera
na otoczenie i skutecznego informowania o jego skali. Wa¿nym elementem jest ustrukturyzowanie prowadzonych
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dzia³añ w zakresie zaanga¿owania spo³ecznego, co pozwoli na skuteczniejsze odpowiadanie na potrzeby
interesariuszy Grupy TAURON.
Wiêcej o tym, jak rozumiemy poszczególne wyzwania i w jaki sposób realizujemy odpowiadaj¹ce im dzia³ania opisujemy
w czêœci: Nasza strategia zrównowa¿onego rozwoju.
Po roku od przyjêcia strategii zrównowa¿onego rozwoju widzimy, jak wiele musimy jeszcze zmieniæ nie tylko
w kierunkach dzia³ania, ale te¿ w sposobie myœlenia, aby zapewniæ pe³n¹ zgodnoœæ naszej aktywnoœci i wymagañ
odpowiedzialnego biznesu. Jako grupa kapita³owa zatrudniaj¹ca ponad 25 tys. pracowników jesteœmy ogromnym
organizmem – w tak potê¿nej organizacji niektóre zmiany potrzebuj¹ czasu, aby mog³y zaowocowaæ. Jednak wiemy,
¿e przyjête przez Grupê TAURON kierunki zrównowa¿onego rozwoju s¹ w³aœciwe, zyskaliœmy bowiem potwierdzenie
tego od naszych konsultantów zewnêtrznych i wewnêtrznych podczas procesu dialogowego na potrzeby niniejszego
raportu.

System zarz¹dzania zrównowa¿onym rozwojem w Grupie
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5. KLUCZOWE SUKCESY W ZAKRESIE ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU
1. Pozycja na rynku CSR
Cel w ramach kierunku zarz¹dzanie wp³ywem ekonomiczno-spo³ecznym: Bêdziemy regularnie komunikowaæ wyniki
naszego zaanga¿owania w kwestiach pozafinansowych naszym najwa¿niejszym grupom interesariuszy.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy za³o¿ony cel
•

Grupa TAURON na Respect Index.

W 2013 r., publikuj¹c pierwszy raport zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON, zobowi¹zaliœmy siê, ¿e bêdziemy
regularnie komunikowaæ wyniki zaanga¿owania spó³ek w kwestiach pozafinansowych naszym najwa¿niejszym grupom
interesariuszy. Cel zosta³ osi¹gniêty – zgodnie z zobowi¹zaniem wydaliœmy drugi raport Grupy TAURON. Poprzedni stanowi³
dla nas powód do dumy – zosta³ wyró¿niony w konkursie Raporty Spo³eczne w kategorii nagroda internautów. ZnaleŸliœmy
siê tak¿e na pierwszym miejscu wœród podmiotów debiutuj¹cych w 7. Rankingu Odpowiedzialnych Firm publikowanym
przez „Dziennik Gazetê Prawn¹”. Zwieñczeniem naszych starañ w zakresie CSR by³o wejœcie w sk³ad Respect Index, który
skupia na gie³dzie spó³ki zarz¹dzane w sposób odpowiedzialny i zrównowa¿ony, akcentuj¹c ich atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹.
Gie³da Papierów Wartoœciowych co roku og³asza nowy sk³ad indeksu – w 2013 r. Grupa TAURON znalaz³a siê wœród czterech
debiutantów.

2. Kalendarium
Styczeñ

Konsorcjum Rafako – Mostostal Warszawa zostaje wybrane na wykonawcê bloku w Elektrowni
Jaworzno III.
TAURON Polska Energia przyjmuje Program poprawy efektywnoœci kosztów operacyjnych w Grupie
Kapita³owej TAURON na lata 2013–2015, który ma daæ oszczêdnoœci o wartoœci 860 mln z³.
TAURON Obs³uga Klienta przejmuje prawa i obowi¹zki TAURON Obs³uga Klienta GZE z siedzib¹
w Gliwicach.

Luty

TAURON Dystrybucja rozpoczyna wspó³pracê z chiñsk¹ firm¹ (BIT Huachuang Electric Vehicle
Technology) we wdra¿aniu nowoczesnych technologii magazynowania energii.

Marzec

TAURON Polska Energia podpisuje trzyletni¹ umowê o wartoœci ok. 2,4 mld z³ z Kompani¹ Wêglow¹
na dostawy wêgla dla spó³ek Grupy TAURON.
TAURON Polska Energia podpisuje z Polsk¹ Telefoni¹ Cyfrow¹ (T-Mobile) list intencyjny
w sprawie wspó³pracy strategicznej dotycz¹cej wprowadzenia nowych rozwi¹zañ produktowych
i technologicznych na rynku telekomunikacyjnym i energetycznym.
Rusza nowy blok ciep³owniczy TAURON Wytwarzanie (obecnie jednostka pracuje w ramach
TAURON Ciep³o) o mocy 50 MW w Zespole Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a.
Grupa TAURON og³asza wyniki za 2012 r. – przychody wynios³y 24,7 mld z³ (20 proc. wiêcej
ni¿ w 2011 r.).
TAURON Polska Energia podpsuje Deklaracjê biznesu na rzecz zrównowa¿onego rozwoju.

Kwiecieñ

W TAURON Wytwarzanie – Oddziale Elektrownia £agisza – zostaje uruchomiona pilotowa instalacja
do aminowego usuwania dwutlenku wêgla ze spalin.
W wyniku po³¹czenia Przedsiêbiorstwa Us³ug Elektroenergetycznych Wroc³aw i TAURON Serwis GZE
powstaje nowa spó³ka Grupy – TAURON Dystrybucja Serwis.
TAURON Ciep³o rozpoczyna projekt modernizacji systemu ciep³owniczego w D¹browie Górniczej,
Sosnowcu, Bêdzinie i Czeladzi.
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Maj

Grupa TAURON notuje po I kwartale 2013 r. wzrost zysku netto – z 395 mln z³ w analogicznym
okresie 2012 r. – do 580 mln z³.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAURON Polska Energia przeznacza 350,5 mln z³ na dywidendê.
TAURON podpisuje z PGE, KGHM i ENE¥ porozumienie w sprawie kontynuowania prac zwi¹zanych
z wypracowaniem projektu umowy nabycia udzia³ów w spó³ce celowej do budowy i eksploatacji
elektrowni j¹drowej.

Czerwiec

Rusza oferta dla klientów indywidualnych „Od wakacji niskie ceny pr¹du” przewiduj¹ca m.in.
3-letni¹ gwarancjê sta³ej ceny pr¹du, niedrogi produkt ekologiczny oraz internetow¹ obs³ugê.
TAURON Sprzeda¿ og³asza obni¿kê cen energii elektrycznej dla klientów indywidualnych – œrednio
o 4,55 proc.
Startuje pilota¿owy program inteligentnej regulacji zu¿ycia energii dla klientów z Górnego
Œl¹ska.
TAURON Ciep³o i Elektrobudowa podpisuj¹ umowê na budowê bloku energetycznego o mocy
50 MW w ZW Tychy.

Lipiec

TAURON Ciep³o i Control Process podpisuj¹ umowê na budowê 50-megawatowego turbogeneratora
w ZW Nowa w D¹browie Górniczej.
Zakoñczy³a siê budowa opalanego wêglem kamiennym bloku ciep³owniczego o mocy 50 MWe
i 106 MWt, z akumulatorem ciep³a, w Zespole Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a.
TAURON Polska Energia podpisuje z ING Bankiem Œl¹skim, Bankiem Polska Kasa Opieki
i BRE Bankiem umowy na emisjê obligacji o ³¹cznej wartoœci 5 mld z³ oraz umowê z BGK na 1 mld z³.

Sierpieñ

Akcje TAURON Polska Energia zostaj¹ zakwalifikowane do nowego indeksu Gie³dy Papierów
Wartoœciowych – WIG30.
Grupa TAURON publikuje wyniki finansowe za I pó³rocze 2013 r. Zysk netto za ten okres wynosi
890,6 mln z³.

Wrzesieñ

TAURON Ciep³o podpisuje z Elektrociep³owni¹ Chorzów ELCHO z Grupy ÈEZ 10-letni¹ umowê
na dostawê do TAURON Ciep³o 170 MW mocy cieplnej.
TAURON Polska Energia lokuje siê na 17. miejscu Listy 500 najwiêkszych firm Europy
Œrodkowo-Wschodniej „Rzeczpospolitej” i firmy doradczej Deloitte.
TAURON Polska Energia, Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska MiedŸ i ENEA ustalaj¹
strukturê w³asnoœciow¹ i zasady funkcjonowania spó³ki PGE EJ 1, powo³anej do budowy i eksploatacji
pierwszej polskiej elektrowni j¹drowej.

PaŸdziernik

Zostaje oddana do eksploatacji farma wiatrowa Marszewo o mocy 82 MW. Kilka dni póŸniej – Wicko
(40 MW).
TAURON Obs³uga Klienta uruchamia nowy system billingowy A-UMS dla klientów biznesowych.
TAURON Polska Energia otrzymuje drug¹ nagrodê w konkursie na najlepszy raport roczny
– „The Best Annual Report 2012”.
Grupa TAURON publikuje pierwszy raport zrównowa¿onego rozwoju, opisuj¹cy m.in. cele Grupy
do roku 2020.

Listopad

Oficjalne oddany do eksploatacji zostaje blok ciep³owniczy o mocy 50 MWe i 106 MWt
w Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a.
Wzrasta rentownoœæ Grupy TAURON – raportowany EBITDA wynosi ponad 3 mld z³.
TAURON Polska Energia, TAURON Ciep³o i TAURON Wytwarzanie podpisuj¹ z ArcelorMittal Poland
i ArcelorMittal Ostrava porozumienie dotycz¹ce partnerskiej wspó³pracy w obszarze energetyki
przesy³owej.
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Grudzieñ

TAURON Polska Energia zostaje w³aœcicielem 100 proc. akcji Po³udniowego Koncernu Wêglowego
(obecnie TAURON Wydobycie).
TAURON Ciep³o i Elektrociep³ownia Bêdzin podpisuj¹ 10-letnie porozumienie (na lata 2016–2026)
na odbiór ciep³a. £¹czna wartoœæ umowy to 441 mln z³.
TAURON Polska Energia debiutuje w indeksie spó³ek gie³dowych odpowiedzialnych spo³ecznie
– Respect Index.

3. Nasze zaanga¿owanie
Oczekiwanie interesariuszy:
Zaprezentowanie Grupy TAURON jako merytorycznego partnera w dyskusji nad przysz³oœci¹ sektora wytwarzania
energii elektrycznej z wêgla, prowadzonej z w³adzami w kraju i na poziomie Unii Europejskiej.

Jako licz¹cy siê podmiot gospodarczy Grupa TAURON jest cz³onkiem, aktywnym uczestnikiem i merytorycznym
partnerem wielu krajowych, miêdzynarodowych i europejskich gremiów. W ten sposób mamy wp³yw na najwa¿niejsze
ustalenia ekonomiczne i polityczne dotycz¹ce bran¿y energetycznej w Polsce, w Europie i na œwiecie. Jesteœmy
wspó³twórc¹ „Wizji zrównowa¿onego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”, dokumentu wskazuj¹cego kluczowe
wyzwania i najistotniejsze obszary, w których biznes powinien przyj¹æ aktywn¹ postawê na rzecz wsparcia przemian
spo³eczno-gospodarczych.
Uczestniczymy tak¿e aktywnie w bran¿owych stowarzyszeniach w kraju i na arenie miêdzynarodowej.
Poszczególne spó³ki Grupy nale¿¹ do wielu stowarzyszeñ, komitetów, izb i fundacji dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju
sektora energetycznego.

TAURON Polska Energia:
•

cz³onek wspieraj¹cy Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej;

•

cz³onek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Œrodowiska;

•

cz³onek wspieraj¹cy Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego;

•

cz³onek wspieraj¹cy Polskiego Komitetu Œwiatowej Rady Energetycznej;

•

cz³onek wspieraj¹cy Central Europe Energy Partners;

•

cz³onek wspieraj¹cy Stowarzyszenia Emitentów Gie³dowych (SEG);

•

cz³onek stowarzyszony European Federation of Energy Traders.

TAURON Wytwarzanie:
•

cz³onek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów;

•

cz³onek wspieraj¹cy Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Œrodowiska;

•

cz³onek wspieraj¹cy Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie;

•

cz³onek Polskiej Izby Ekologii;

•

cz³onek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach;

•

cz³onek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddzia³ Zag³êbia Wêglowego;

•

cz³onek wspieraj¹cy VGB;

•

cz³onek Polskiego Forum ISO 14000-INEM Polska;

•

cz³onek Polskiego Forum ISO 9000;

•

cz³onek Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce;

•

cz³onek European Patent Institute;

•

cz³onek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej za poœrednictwem TAURON Polska Energia.

TAURON Ekoenergia:
•

cz³onek wspieraj¹cy w randze sponsora Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej;

•

cz³onek wspieraj¹cy Towarzystwa Rozwoju Ma³ych Elektrowni Wodnych;

•

cz³onek wspieraj¹cy Towarzystwa Elektrowni Wodnych;

•

cz³onek wspieraj¹cy Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddzia³ Jeleniogórski.

KW Czatkowice:
•
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cz³onek zwyczajny Polskiego Zwi¹zku Producentów Kruszyw.
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TAURON Obs³uga Klienta:
•

cz³onek wspieraj¹cy Towarzystwa Obrotu Energi¹.

TAURON Wydobycie:
•
•
•
•
•
•
•

cz³onek Zwi¹zku Pracodawców Górnictwa Wêgla Kamiennego w Katowicach;
cz³onek Polskiej Izby Ekologii;
cz³onek Stowarzyszenia Elektryków Polskich;
cz³onek Górniczej Izby Przemys³owo-Handlowej;
cz³onek Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wac³awa Cybulskiego;
cz³onek wspieraj¹cy Stowarzyszenia Polski Komitet Œwiatowego Kongresu Górniczego;
fundator Fundacji Rodzin Górniczych.

TAURON Ciep³o:
•
•
•
•
•
•

cz³onek Polskiego Towarzystwa Elektrociep³owni Zawodowych;
cz³onek Zwi¹zku Pracodawców Elektrociep³owni;
cz³onek Polskiego Stowarzyszenia Jakoœci i Zarzadzania POLISOLAB;
cz³onek Okrêgowej Izby Przemys³owo-Handlowej w Tychach;
cz³onek Polskiego Centrum Akredytacji;
cz³onek Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania.

TAURON Dystrybucja:
•
•

cz³onek wspieraj¹cy Polskiego Towarzystwa Przesy³u i Rozdzia³u Energii Elektrycznej;
cz³onek wspieraj¹cy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

TAURON Sprzeda¿:
•

cz³onek wspieraj¹cy Towarzystwa Obrotu Energi¹.

TAURON POLSKA ENERGIA RAPORT ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU ZA 2013 ROK
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4. Wyró¿nienia, nagrody:
Za co nas doceniono?

W 2013 r. liczne nagrody
i wyró¿nienia potwierdzi³y,
¿e jesteœmy:

Nasze sukcesy to efekt
wspó³dzia³ania ca³ej
Grupy Kapita³owej

Znacz¹cym podmiotem w kraju

Grupa

•
•

Ranking Forbes;
Diamenty dla Grupy TAURON.

TAURON Dystrybucja

•

Pierwsza nagroda w kategorii przedsiêbiorstw
o przychodach powy¿ej 250 mln z³ w Ma³opolsce
(Diamenty Forbesa 2013).

Istotnym partnerem dla rozwoju
lokalnego na Dolnym Œl¹sku

TAURON Polska Energia

•

Szóste miejsce na Liœcie 500 „Polityki”.

TAURON Ekoenergia

•

Wyró¿nienie Filary Polskiej Gospodarki dziennika „Puls
Biznesu” jako jedno z piêciu najbardziej znacz¹cych
przedsiêbiorstw na Dolnym Œl¹sku. Jury wziê³o pod
uwagê skalê dzia³ania przedsiêbiorstw oraz ich
znaczenie dla lokalnej spo³ecznoœci.

Grup¹ wiarygodn¹ w zakresie
zrównowa¿onego rozwoju

Grupa

•

Ranking Odpowiedzialnych Firm – TAURON Polska
Energia znalaz³ siê na 23. pozycji, a w bran¿y
paliwowo-energetycznej na czwartym miejscu.

Grup¹ transparentn¹,
prowadz¹c¹ komunikacjê
z otoczeniem w sposób
przejrzysty

Grupa

•

Tytu³ The Best Annual Report przyznawany przez
Instytut Rachunkowoœci i Podatków;
Druga nagroda w kategorii przedsiêbiorstw za raport
roczny za 2012 r. Dwa wyró¿nienia: za najlepsz¹
wartoœæ u¿ytkow¹ raportu rocznego oraz za najlepsze
sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci;
Ranking e-Diamenty Forbesa & Biznes.pl 2013
– nagrodzona strona internetowa TAURON Polska
Energia;

•

•

•

Wyró¿nienie internautów za najlepszy raport
zrównowa¿onego rozwoju (konkurs „Raporty
spo³eczne”).

Chêtni do wspó³pracy i dzielenia
siê wiedz¹ z rynkiem i œwiatem
nauki

TAURON Wytwarzanie

•

Laureat

Zespo³owej

Œl¹skiej

Nagrody

Jakoœci

przyznanej przez Regionaln¹ Izbê Gospodarcz¹
w Katowicach w kategorii wielkie organizacje
produkcyjne. Jury konkursu doceni³o wspó³dzia³anie
spó³ki ze œrodowiskami naukowymi i badawczymi
z ca³ego kraju oraz zaanga¿owanie w inwestycje
proekologiczne.

Grup¹ stawiaj¹c¹
na innowacyjnoœæ

Grupa

•

Laur Innowacyjnoœci 2013 – Konkurs im. Stanis³awa
Staszica na najlepsze produkty innowacyjne
– przyznawany przez Naczeln¹ Organizacjê
Techniczn¹ za pilotow¹ instalacjê CCS, s³u¿¹c¹
do wychwytywania dwutlenku wêgla ze spalin.
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II. Dialog
1. NASI INTERESARIUSZE
Oczekiwanie interesariuszy:
Zaprezentowanie otoczenia przedsiêbiorstwa, jego dostawców, odbiorców oraz konkurencji.

W Grupie TAURON jesteœmy œwiadomi, kim s¹ nasi kluczowi interesariusze: grupy, na które wp³ywamy poprzez
swoj¹ dzia³alnoœæ biznesow¹, oraz grupy, które wp³ywaj¹ na nas. Anga¿ujemy siê w budowanie d³ugoterminowych relacji
z otoczeniem i kreowanie wspólnej wartoœci.

Grupa interesariuszy

Uszczegó³owienie

Klienci

Indywidualni, biznesowi

Kluczowe informacje
•
•

•

5,3 mln klientów;
wœród respondentów ankiety on-line przeprowadzonej
w procesie definiowania istotnych do zaraportowania
zagadnieñ klienci stanowili 57,45 proc.;
30 firm, w ramach klientów strategicznych, w tym m.in.
ArcelorMittal Poland, CMC Poland, Góra¿d¿e Cement,
ISD Czêstochowa, KGHM Polska MiedŸ, Kompania
Wêglowa, Grupa Azoty, Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa,
ZGH Boles³aw, Katowicki Holding Wêglowy oraz
PKP Energetyka.

Akcjonariusze

•

TAURON Polska Energia jest notowana na Gie³dzie
Papierów Wartoœciowych w Warszawie (od 2010 r.).
G³ówni akcjonariusze: Skarb Pañstwa (30,06 proc.),
KGHM Polska MiedŸ (10,39 proc.) i ING Otwarty
Fundusz Emerytalny (5,06 proc.). Pozosta³e 54,49 proc.
akcji – inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni
(posiadaj¹cy od 0,2 do 5 proc. akcji).

Banki/Instytucje finansuj¹ce

•
•
•
•

m.in.: PKO BP;
ING Bank Œl¹ski;

•
•
•

Ministerstwo Skarbu Pañstwa;
Ministerstwo Œrodowiska;

Regulator

•

Urz¹d Regulacji Energetyki.

Pracownicy

•

Ponad

Ministerstwa

BNP Paribas;
Citi Handlowy.

Ministerstwo Gospodarki.

25

tys.

osób,

najwiêcej

pracowników

zatrudnionych w obszarach: Dystrybucja, Wydobycie
i Wytwarzanie.

Otoczenie

dostawcy
organizacje pozarz¹dowe

•

m.in. Fundacja DKMS Polska – partner Grupy TAURON.

•
•
•

m.in.: urzêdy wojewódzkie, marsza³kowie;
urzêdy miast;

w³adze lokalne i krajowe
przedstawiciele urzêdów
i jednostek u¿ytecznoœci
publicznej

•

miejskie oœrodki pomocy spo³ecznej;
rzecznicy praw konsumentów.
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Grupa interesariuszy

Uszczegó³owienie

Kluczowe informacje

spo³ecznoœæ lokalna

•
•

mieszkañcy s¹siaduj¹cy z aktywami Grupy TAURON;
spo³ecznoœci lokalne.

politechniki i uczelnie

•
•

m.in. Politechnika Œl¹ska;

wy¿sze
szko³y

•

m.in. ponad 55 tys. dzieci z przedszkoli, szkó³
podstawowych i gimnazjów uczestnikami programu
edukacyjnego „Bezpieczniki TAURONA” na rzecz
bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii

AGH.

elektrycznej.
•

instytuty naukowe

m.in. przedstawiciele czo³owych uczelni technicznych
w Polsce w sk³adzie rady naukowej – sta³ego grona
ekspertów na rzecz rozwoju innowacyjnoœci TAURON
Dystrybucja.

media

•

krajowe i lokalne.

stowarzyszenia bran¿owe

•
•

m.in. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Œrodowiska;
Polskie Towarzystwo Przesy³u i Rozdzia³u Energi¹
Elektryczn¹;

•

Towarzystwo Obrotu Energi¹.

•

przedsiêbiorstwa energetyczne.

konkurencja

Sprawne komunikowanie siê z otoczeniem to gwarancja powodzenia dla naszych przedsiêwziêæ. Inwestujemy
w ni¹ czas i energiê, doskonal¹c stronê internetow¹, organizuj¹c programy edukacyjne dla naszych klientów i konferencje
dla samorz¹dowców czy te¿ anga¿uj¹c siê w spotkania bezpoœrednie.

Narzêdzie
zaanga¿owania
i komunikacji
Strona internetowa
Grupy TAURON

Regulator Pracownicy Otoczenie

Klienci

Akcjonariusze

Banki

Ministerstwa
Gospodarki
i Œrodowiska

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

(w tym strony spó³ek)
Skonsolidowany raport
roczny
Media spo³ecznoœciowe

ü

(Facebook)
Spotkania bezpoœrednie,
Roadshows
Badania (ankiety, grupy
fokusowe, warsztaty etc.)

ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Materia³y prasowe,

ü

konferencje
Intranet (Tauronet)

ü

Magazyny wewnêtrzne

ü

Magazyn „Polska Energia”
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ü

ü

ü

ü

ü
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ü

ü

Dobra praktyka Grupy TAURON w ramach dialogu z inwestorami
Projekt promocji Akcjonariatu Obywatelskiego
To program dla inwestorów indywidualnych zapocz¹tkowany przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa podczas debiutu
gie³dowego TAURON Polska Energia. Najwa¿niejszym jego celem jest u³atwienie inwestorom indywidualnym nabycia
akcji spó³ek Skarbu Pañstwa debiutuj¹cych na warszawskiej gie³dzie. W ramach ka¿dej emisji akcji spó³ek Skarbu
Pañstwa rezerwowana jest okreœlona liczba akcji i ustalany limit zakupu dla inwestorów indywidualnych. Dziêki temu
mog¹ oni precyzyjniej okreœliæ zakres kosztów zwi¹zanych z inwestycj¹. Przed pojawieniem siê idei akcjonariatu
obywatelskiego inwestorzy indywidualni konkurowali o akcje z du¿ymi inwestorami instytucjonalnymi. W zwi¹zku z tym
czêœæ zainteresowanych osób rezygnowa³a z kupna papierów wartoœciowych. Akcjonariat obywatelski zmieni³ tê sytuacjê.
W ramach programu prowadzone s¹ dzia³ania edukacyjne zachêcaj¹ce do œwiadomego inwestowania w papiery
wartoœciowe. Osoby zainteresowane – nie tylko aktywni gracze gie³dowi, ale równie¿ stawiaj¹cy pierwsze kroki na gie³dzie
– mog¹ wzi¹æ udzia³ w licznych spotkaniach z ekspertami, szkoleniach i warsztatach, podczas których zyskuj¹ wiedzê
niezbêdn¹ do korzystania z mo¿liwoœci, jakie daje rynek kapita³owy.
To dla nich Grupa TAURON organizuje cykliczne Dni Inwestora Indywidualnego i rozdaje w Punktach Obs³ugi Klienta
(POK) materia³y edukacyjne, wspó³organizuje konferencje WallStreet i zawody Capital Market Games, wspó³tworzy
materia³y o rynku kapita³owym m.in. do emitowanego w TVP programu „Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o gie³dzie”
i kursów online dotycz¹cych sektora elektroenergetycznego. W akcjonariat obywatelski zaanga¿owani s¹ bezpoœrednio
przedstawiciele TAURON Polska Energia – jako eksperci m.in. brali udzia³ w roadshow edukacyjnym Akcjonariatu
Obywatelskiego w wielu polskich miastach.

Dobra praktyka Grupy TAURON w ramach dialogu z samorz¹dami
Konferencje – dzielenie siê wiedz¹
Ju¿ niemal 400 przedstawicieli w³adz lokalnych z trzech województw: œl¹skiego, dolnoœl¹skiego i opolskiego, uczestniczy³o
w konferencjach energetyczno-samorz¹dowych organizowanych przez TAURON Dystrybucja od kilku lat. Podczas
spotkania zorganizowanego jesieni¹ 2013 r. jednym z g³ównych tematów by³y nowe technologie, w tym mikrowytwarzanie,
czyli energetyka prosumencka. Eksperci TAURONA wyjaœniali wszystkie aspekty techniczne, prawne i finansowe
takiego przedsiêwziêcia, ale najwa¿niejszym celem konferencji by³a, jak zawsze, wspó³praca miêdzy Grup¹ TAURON
a samorz¹dami. Podobnie TAURON Sprzeda¿ rozwija relacje z samorz¹dami i wyznaczy³ opiekunów specjalnie dla tej
grupy klientów.
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2. JAKI PROCES DIALOGU PRZESZLIŒMY?
Jak wybraliœmy zagadnienia, które powinny siê znaleŸæ w tegorocznym raporcie?
Grupa TAURON, jako jeden z wiod¹cych podmiotów na polskim rynku, chce mówiæ o tym, co najwa¿niejsze
z perspektywy zrównowa¿onego rozwoju. Wynika to zarówno z charakteru naszej dzia³alnoœci jak i przysz³oœci biznesowej
bran¿y energetycznej, a wiêc i naszej. Dlatego postawiliœmy na kwestie najistotniejsze z perspektywy naszych interesariuszy
i otoczenia Grupy.
Tematy do zaraportowania wy³oniliœmy, przeprowadzaj¹c proces identyfikacji, priorytetyzacji i walidacji spe³niaj¹cy
wymagania miêdzynarodowych wytycznych raportowania GRI G.4. Zosta³o to potwierdzone przez organizacjê Global

Reporting Initiative (GRI). Proces budowania treœci raportu, zgodnie z zasadami GRI dotycz¹cymi definiowania zawartoœci
raportu, dzieli³ siê na kilka etapów:
•
•
•

Identyfikacja i priorytetyzacja istotnych kwestii zrównowa¿onego rozwoju w procesie dialogu z interesariuszami;
Warsztat dla kluczowych interesariuszy wewnêtrznych. Wybór i walidowanie tematów raportu;
Warsztaty operacyjne z koordynatorami procesu raportowania w poszczególnych spó³kach – potwierdzenie
i uzupe³nienie listy kwestii do uwzglêdnienia w raporcie.
W efekcie procesu, przeprowadzonego przy pomocy zewnêtrznego doradcy PwC, raport, jako jeden z pierwszych

na rynku, zyska³ certyfikacjê Materiality Matters Check . Oznacza to, ¿e w proces definiowania kwestii i wskaŸników
do raportu w³¹czyliœmy interesariuszy. Decyzje o tym, co wa¿ne i o czym nale¿y napisaæ, podjêliœmy na podstawie:
•
•

•

G³osów 3694 klientów i pracowników, którzy wype³nili udostêpnion¹ im na dwa tygodnie ankietê online;
Wniosków grupy ekspertów, 16 przedstawicieli 7 kluczowych grup interesariuszy zewnêtrznych, którzy wziêli udzia³
w dwóch sesjach dialogowych przeprowadzonych wed³ug miêdzynarodowego standardu dialogu AA1000SES. Grupa
ta by³a równie¿ w³¹czona w 2012 r. w proces udzielania informacji zwrotnej do strategii zrównowa¿onego rozwoju
Grupy TAURON;
Szczegó³owej analizy zg³oszonych oczekiwañ przeprowadzonej przez 14 przedstawicieli kadry zarz¹dzaj¹cej

reprezentuj¹cych ca³¹ Grupê TAURON (TAURON Polska Energia wraz ze spó³kami zale¿nymi).
W rezultacie czytelnicy otrzymuj¹ raport prezentuj¹cy kompleksowo kwestie istotne zarówno z punktu widzenia
strategii biznesowej Grupy TAURON, jak i jej interesariuszy.
Liczba interesariuszy w³¹czonych w proces przygotowania raportu spo³ecznego wyró¿nia nas na rynku i œwiadczy
o dobrych relacjach, jakie mamy z otoczeniem. Pokazuje tak¿e, jak wielkim zaufaniem nas obdarzono. W ramach procesu
raportowania staramy siê budowaæ sta³¹ grupê interesariuszy i ekspertów, z którymi doskonalimy pomys³y oraz
przedsiêwziêcia przyczyniaj¹ce siê do zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON. Interesariusze uczestnicz¹cy w sesjach
dialogowych docenili proces konsultacji za to, ¿e umo¿liwia podejmowanie kwestii wa¿nych z perspektywy otoczenia,
chroni¹c nas przed typowym zagro¿eniem skupiania siê jedynie na potrzebach firmy.
Zakres tematów i wskaŸników uleg³ niewielkiej zmianie – w porównaniu z poprzednim raportem – w³aœnie
w wyniku w³¹czenia interesariuszy w proces definiowania wa¿nych kwestii i wskaŸników. W obecnym raporcie ukazujemy

29 wskaŸników. Nowe w¹tki wzglêdem poprzedniego raportu to m.in.: podstawowe dane i wskaŸniki dla bran¿y
energetycznej – zainstalowane moce, wolumen produkcji, bezpieczeñstwo u¿ytkowania energii elektrycznej, ryzyko
i szanse w kontekœcie zmian klimatycznych, wsparcie rz¹dowe i unijne, zarz¹dzanie wiekiem w organizacji oraz wspieranie
spo³ecznoœci lokalnych.

24

TAURON POLSKA ENERGIA RAPORT ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU ZA 2013 ROK

3. WASZE OCZEKIWANIA – NASZE ODPOWIEDZI
W procesie definiowania treœci raportu kluczow¹ rolê odgrywa³y wnioski z dialogu z interesariuszami. Okaza³o siê,
¿e wszystkie oczekiwania zg³oszone przez interesariuszy wpisuj¹ siê w kierunki Strategii zrównowa¿onego rozwoju Grupy
TAURON, co potwierdzi³o trafnoœæ zdefiniowanych kierunków strategicznych. Do ka¿dego z zagadnieñ odniesiono siê
w tegorocznym raporcie.
Poni¿ej prezentujemy istotne kwestie zidentyfikowane w procesie dialogu, wraz z ich rozmieszczeniem w raporcie
i przypisaniem do wskaŸników GRI odnosz¹cych siê do danego aspektu.

Aspekt GRI

Kwestia zdefiniowana w procesie dialogu jako istotne
oczekiwanie ze strony interesariuszy

Zakres aspektu wewn¹trz
Grupy TAURON1

Czêœæ raportu: O nas
Profil organizacji

Plany biznesowe Grupy, a strategia Polski w zakresie energetyki

•

Grupa TAURON

Profil organizacji

Zasady funkcjonowania firmy energetycznej

•

Grupa TAURON

Profil organizacji

£añcuch wartoœci i kluczowe zale¿noœci

•

Grupa TAURON

Profil organizacji

Grupa TAURON na tle konkurencji

•

Grupa TAURON

Profil organizacji

Przejrzystoœæ zasad wspó³pracy z partnerami biznesowymi

•

Grupa TAURON

Profil organizacji

Dostêpnoœæ us³ug na terenie Polski

•

Grupa TAURON

1
Zakres raportowanych aspektów nie wykracza poza obszar Grupy TAURON, chyba ¿e w raporcie zaznaczono inaczej, ze wskazaniem grupy, której dotyczy
(np. dostawcy, partnerzy).

Czêœæ raportu przedstawiaj¹ca dzia³ania w ramach kierunku strategii zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON:
Zorientowanie na klienta
Dostêp

Zapewnienie bezpieczeñstwa i ci¹g³oœci œwiadczonych us³ug

•

TAURON Dystrybucja

Oznakowanie produktów

Standard jakoœci i obs³ugi klienta

•
•

TAURON Obs³uga Klienta
TAURON Sprzeda¿

Informowanie o przerwach w dostawie energii elektrycznej

•

TAURON Obs³uga Klienta

•

TAURON Dystrybucja

•

TAURON Obs³uga Klienta
TAURON Sprzeda¿

i us³ug
Zapewnienie informacji

Bezpieczeñstwo danych klientów

Ochrona prywatnoœci

•

klienta

Sposoby komunikacji dopasowane do potrzeb ró¿nych grup
klientów

•
•

TAURON Obs³uga Klienta

Edukacja klientów w zakresie bezpieczeñstwa u¿ytkowania
energii elektrycznej

•

TAURON Dystrybucja

klientów
Oznakowanie produktów

Efektywnoœæ procesu zarz¹dzania reklamacjami

•

TAURON Obs³uga Klienta
TAURON Sprzeda¿

Komunikacja
marketingowa
Bezpieczeñstwo i zdrowie

•

i us³ug
Dostêpnoœæ
i niezawodnoœæ

Komunikacja
marketingowa

Okres oczekiwania na pod³¹czenie nowych klientów do sieci

•
•
•

TAURON Sprzeda¿

TAURON Obs³uga Klienta
TAURON Sprzeda¿
TAURON Dystrybucja

Edukacja dotycz¹ca sposobu rozumienia rachunku za oferowane • TAURON Obs³uga Klienta
• TAURON Sprzeda¿
us³ugi
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Czêœæ raportu przedstawiaj¹ca dzia³ania w ramach kierunku strategii zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON:
Bezpieczeñstwo energetyczne
Dostêpnoœæ

Inwestycje w moce wytwórcze

i niezawodnoœæ

Sprawnoœæ systemu,

Zwiêkszenie efektywnoœci procesu wytwarzania energii

Energia

•
•

TAURON Wytwarzanie
TAURON Ekoenergia

•

TAURON Ciep³o

•
•

TAURON Wytwarzanie

•
•
•
Dostêpnoœæ

TAURON Ciep³o
TAURON Ekoenergia
KW Czatkowice
TAURON Dystrybucja

Zarz¹dzanie sytuacjami kryzysowymi

•

Grupa TAURON

Wytwarzanie energii z OZE

•
•
•

TAURON Ekoenergia

•
•
•
•
•

TAURON Wydobycie
TAURON Wytwarzanie

i niezawodnoœæ
Energia

Surowce/materia³y

Pozyskiwanie i wykorzystanie zasobów

TAURON Ciep³o
TAURON Wytwarzanie

TAURON Ekoenergia
TAURON Ciep³o
KW Czatkowice

Czêœæ raportu przedstawiaj¹ca dzia³ania w ramach kierunku strategii zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON:
Ochrona œrodowiska w ³añcuchu wartoœci
Wyniki ekonomiczne

Ryzyko regulacyjne

•

Grupa TAURON

Emisje

Emisja gazów cieplarnianych

•
•
•

TAURON Wytwarzanie
TAURON Ciep³o

Aspekt: ogólny

Inwestycje w ochronê œrodowiska

•

Grupa TAURON

Œcieki i odpady

Gospodarka odpadami

•

Grupa TAURON

Energia, woda, œcieki

Monitorowanie wp³ywu dzia³alnoœci firmy na œrodowisko

•

TAURON Wytwarzanie

•
•
•

TAURON Ekoenergia
TAURON Ciep³o
KW Czatkowice

•

TAURON Wydobycie

i odpady, emisje

Badania i rozwój
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KW Czatkowice

Dzia³ania na rzecz rozwoju i wdra¿ania innowacyjnych technologii • Grupa TAURON
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Czêœæ raportu przedstawiaj¹ca dzia³ania w ramach kierunku strategii zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON:
Zarz¹dzanie wp³ywem ekonomiczno-spo³ecznym
Poœredni wp³yw

Bezpoœredni i poœredni wp³yw firmy na otoczenie

•

Grupa TAURON

Edukacja dzieci i m³odzie¿y

•
•

TAURON Polska Energia

ekonomiczny
Spo³ecznoœci lokalne

•
•

KW Czatkowice
TAURON Ekoenergia
TAURON Wytwarzanie

Badania i rozwój

Wspó³praca ze œrodowiskiem naukowym

•

Grupa TAURON

Spo³ecznoœci lokalne

Mecenat i sponsoring kulturalno-sportowy

•

Grupa TAURON

Poœredni wp³yw

Lokalny wp³yw ekonomiczny i podatkowy

•

Grupa TAURON

Spo³ecznoœci lokalne

Naprawa i przeciwdzia³anie szkodom górniczym

•

TAURON Wydobycie

Spo³ecznoœci lokalne

Realizacja programów na rzecz spo³ecznoœci lokalnych
(w tym programy fundacji)

•

Grupa TAURON

ekonomiczny

Czêœæ raportu przedstawiaj¹ca dzia³ania w ramach kierunku strategii zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON:
Zaanga¿owanie w rozwój organizacji
Edukacja i szkolenia

Rozwój/Kwalifikacje kadry pracowniczej

•

Grupa TAURON

Zatrudnienie, edukacja

Kszta³cenie przysz³ej kadry pracowniczej

•

Grupa TAURON

Bezpieczne warunki pracy

•

Grupa TAURON

Dialog z pracownikami

•

Grupa TAURON

Spo³ecznoœci lokalne

Wolontariat pracowniczy

•

Grupa TAURON

Edukacja i szkolenia

Zarz¹dzanie wiedz¹ w organizacji

•

Grupa TAURON

i szkolenia
Zatrudnienie,
bezpieczeñstwo i higiena
pracy
Relacje miêdzy
pracownikami
a kierownictwem
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III. Nasza strategia zrównowa¿onego rozwoju
1. ZORIENTOWANIE NA KLIENTA
Grupie TAURON zaufa³o blisko 5,3 mln klientów, czyni¹c j¹ najwiêkszym sprzedawc¹ pr¹du w Polsce. Sieæ dystrybucji
dzia³a na obszarze równym niemal jednej pi¹tej powierzchni kraju, zapewniaj¹c energiê po³udniowo-zachodnim
województwom: ma³opolskiemu, œl¹skiemu, opolskiemu, dolnoœl¹skiemu i podkarpackiemu. Ponadto dostarcza ciep³o
ponad 700 tys. domów, urzêdom i instytucjom oraz firmom na terenie 17 aglomeracji miejskich Œl¹ska, Zag³êbia i Ma³opolski.
Grupa TAURON dba o obecnych i przysz³ych klientów, dostosowuj¹c swoj¹ ofertê do zró¿nicowanych potrzeb detalicznych
i biznesowych klientów.

Liczba klientów indywidualnych i biznesowych
Klienci indywidualni
Klienci biznesowi
Suma

Obszar sprzeda¿y

Obszar przesy³u i dystrybucji

4 806 352

4 800 853

419 661

355 942

5 226 013

5 156 795

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Strategii korporacyjnej Grupy TAURON na lata 2014–2017 z perspektyw¹ do roku
2023” klient i jego satysfakcja to jeden z g³ównych obszarów dzia³ania Grupy TAURON i wszystkich jej spó³ek. Dlatego te¿
jeszcze w 2012 r. powo³aliœmy Rzecznika Praw Klienta, który reprezentuje wewn¹trz organizacji interesy klientów.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom naszego otoczenia, prowadzimy tak¿e dzia³ania edukacyjne w zakresie funkcjonowania
rynku energii elektrycznej, efektywnoœci energetycznej i bezpiecznego korzystania z energii. Tym samym has³o: „Nasza
energia – Twoje bezpieczeñstwo” staje siê rzeczywistym narzêdziem dzia³añ na rzecz klienta, zrównowa¿onego rozwoju
i osi¹gania celów strategicznych.

Cel 1:

Do 2015 r. co najmniej 75 proc. klientów zadowolonych ze wspó³pracy z Grup¹ TAURON.

Nadrzêdnym celem strategicznym Grupy TAURON jest ci¹g³y wzrost wartoœci zapewniaj¹cy zwrot z zainwestowanego
kapita³u dla akcjonariuszy. Aby go osi¹gn¹æ, niezbêdne jest utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych klientów. W rezultacie
naszym celem jest takie dzia³anie, aby co najmniej 75 proc. naszych klientów by³o zadowolonych ze wspó³pracy z Grup¹
TAURON. Dziêki temu za³o¿eniu bêdziemy mogli koncentrowaæ siê na tworzeniu oferty produktów i obs³ugi zgodnej
z oczekiwaniami obecnych i przysz³ych klientów. Na zlecenie spó³ki TAURON Obs³uga Klienta TNS Polska pod koniec
2013 r. przeprowadzi³ kompleksowe badanie satysfakcji klientów indywidualnych, zarówno Grupy TAURON, jak i konkurencji.
Dziêki otrzymanym wynikom poznaliœmy odpowiedŸ na dwa zasadnicze pytania: jaki jest poziom satysfakcji naszych
klientów indywidualnych i jakie czynniki najsilniej wp³ywaj¹ na ich zadowolenie. Wyniki badania wskazuj¹, ¿e klienci darz¹
nas zaufaniem i docenili nasz¹ niezawodnoœæ, twierdz¹c, ¿e dotrzymujemy obietnic, które sk³adamy. Dziêki temu
w 2013 r. uda³o nam siê spe³niæ oczekiwania 73 proc. klientów. Chcemy, aby w 2015 r. co najmniej 75 proc. klientów
by³o zadowolonych z naszej obs³ugi. Jednoczeœnie zdajemy sobie sprawê, ile pracy jeszcze przed nami, dlatego stale
podnosimy standardy obs³ugi, staramy siê dostosowywaæ produkty do potrzeb klientów i pracujemy nad dodatkowymi
rozwi¹zaniami, które bêd¹ zwiêkszaæ komfort korzystania z naszych us³ug. Efekty tych dzia³añ klienci bêd¹ mogli w pe³ni
odczuæ w kolejnych latach.
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W 2013 r. podjêliœmy wiele dzia³añ,
proces osi¹gania za³o¿onego
celu trwa
•
•

Satysfakcja i zaufanie klientów TAURONA w 2013 r. wzros³y;
Wprowadziliœmy nowe pilota¿owe produkty: EkoOszczêdny oraz EkoOgrzewanie;

•

Wszyscy pracownicy Grupy TAURON zajmuj¹cy siê obs³ug¹ klienta zostali
przeszkoleni w ramach wprowadzonych standardów obs³ugi klienta;

•

Najwiêkszym i strategicznym klientom zapewniliœmy kompleksow¹ obs³ugê
poprzez indywidualn¹ opiekê ze strony mened¿erów ds. klienta kluczowego.

Podnosimy standardy obs³ugi klienta. Zarówno w spó³kach zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ energii, jak i jej sprzeda¿¹,
wdra¿any jest projekt – Standardy obs³ugi klienta, którego g³ównym celem jest poprawa jakoœci obs³ugi. W jego ramach
zrealizowany zosta³ cykl warsztatów, w wyniku których wypracowane zosta³y nowe postawy i zidentyfikowano w³aœciwe
zachowania w stosunku do klienta. Dziêki projektowi Standardy obs³ugi klienta w spó³kach TAURON Dystrybucja i TAURON
Dystrybucja Serwis przeszkoleni zostali wszyscy pracownicy zajmuj¹cy siê obs³ug¹. Ponadto w spó³kach TAURON Sprzeda¿
i Sprzeda¿ GZE w 2013 r. przeprowadzono badanie, którego celem by³o sprawdzenie, w jakiej mierze pracownicy stosuj¹
wprowadzone Standardy obs³ugi klienta biznesowego w codziennej obs³udze – bezpoœredniej, realizowanej poprzez telefon,
e-mail lub korespondencyjnie. We wszystkich kana³ach kontaktu pracownicy zostali ocenieni bardzo dobrze. 94 proc.
klientów by³o zadowolonych z kontaktu bezpoœredniego, 93 proc. z telefonicznego, 91 proc. z korespondencji tradycyjnej
(pocztowej) i 81 proc. z kontaktu e-mailowego. W 2013 r. kontynuowano równie¿ wdra¿anie Katalogu dobrych praktyk,
ujmuj¹cego zestaw zasad, które powinno siê stosowaæ podczas obs³ugi klienta. Dziêki tym dzia³aniom poziom satysfakcji
klientów Grupy TAURON wzrós³. Wyniki badania satysfakcji klientów pokaza³y, ¿e najbardziej doceniono uprzejmoœæ
i kulturê osobist¹ sprzedawców oraz warunki oferowanych umów. Wysoko oceniono równie¿ terminowoœæ przesy³ania
rachunków i faktur za energiê. Zdajemy sobie sprawê, ¿e mimo wprowadzanych programów i udogodnieñ nie wszyscy
klienci Grupy TAURON s¹ zadowoleni z poziomu obs³ugi w takim stopniu, jakiego byœmy sobie ¿yczyli. Obszarami,
na których bêdziemy siê skupiaæ to zwiêkszenie szybkoœci odpowiedzi na zadawane przez klientów pytania, poprawienie
komfortu zg³aszania problemów i polepszenie efektywnoœci procesu ich rozwi¹zywania, a tak¿e podniesienie jakoœci
wspó³pracy.

Wyniki badania satysfakcji klienta*

2013

2012

Indeks satysfakcji

73

73

Indeks lojalnoœci

77

77

* Badanie przeprowadzone na kliencie masowym; skala od 0 do 100, wskaŸnik w przedziale 70–80 oznacza wynik bardzo dobry.

Intensywnie pracujemy nad spójnym systemem billingowym. Nowy mechanizm rozliczeñ ma usprawniæ obs³ugê
klientów i umo¿liwiæ dostêp do us³ug przez Internet (dotyczy 800 tys. mieszkañców regionu krakowskiego i nowos¹deckiego).
Zmierzamy do tego, aby na ca³ym obszarze dzia³ania Grupy TAURON obowi¹zywa³ jeden spójny system, czas obs³ugi
uleg³ skróceniu, procesy jeszcze wiêkszemu ujednoliceniu, a tak¿e by zwiêkszy³o siê bezpieczeñstwo danych. W 2013 r.
dokonano centralizacji systemów billingowych dla klientów biznesowych. To pierwszy na tak¹ skalê system w polskiej
energetyce. Nowe funkcje i nowoczesne rozwi¹zania informatyczne podwy¿szy³y poziom obs³ugi. Dziêki usprawnieniom
klient ma mo¿liwoœæ otrzymania jednej faktury dla wszystkich punktów poboru, mo¿e byæ obs³u¿ony w ka¿dej lokalizacji
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i ma szybszy dostêp do informacji. Kolejne etapy centralizacji systemów billingowych odbywaæ siê bêd¹ w 2014 r.
Jesteœmy równie¿ w trakcie procesu ujednolicania podejœcia do klientów na terenie po³udniowo-zachodniej Polski.
Pamiêtamy te¿, ¿e ok. 60 proc. sprzedawanej w Grupie TAURON energii trafia do klientów biznesowych
i strategicznych. Grupa TAURON w 2013 r. wdro¿y³a kompleksowy projekt opieki dla obu tych grup, zarówno ze strony obs³ugi
dystrybucyjnej, jak i sprzeda¿y energii elektrycznej oraz ciep³a. W ka¿dym z oddzia³ów TAURON Dystrybucja pojawili siê
pracownicy, których zadaniem jest obs³uga najwiêkszych klientów spó³ki. Zadaniem mened¿erów ds. klienta kluczowego jest
odci¹¿enie klienta m.in. poprzez wyrêczenie go w zagadnieniach natury formalnej. W wielu kwestiach wystarczy kontakt
z mened¿erem, bez koniecznoœci porozumiewania siê z wieloma osobami z ró¿nych obszarów dzia³ania spó³ki. Klient mo¿e
równie¿ liczyæ na sta³e monitorowanie swojej sytuacji pod k¹tem wielkoœci zu¿ycia energii elektrycznej, na wspólne
opracowywanie planów zapotrzebowania na energiê czy te¿ na ocenê prawid³owoœci rozliczeñ i analizê przyczyn znacz¹cych
zwy¿ek i spadków jej zu¿ycia. Stworzona dla tej grupy oferta warsztatowa i spotkania indywidualne stwarzaj¹ mo¿liwoœci
bezpoœrednich rozmów, poznania preferencji klientów kluczowych oraz ich oczekiwañ dotycz¹cych wspó³pracy. Jest to tak¿e
okazja do przekazania wiedzy dotycz¹cej rynku energii (m.in. prawa energetycznego, sytuacji gospodarczej). W 2013 r.
w Warsztatach Energetycznych zorganizowanych przez Grupê TAURON wziê³o udzia³ 243 reprezentantów kluczowych
klientów. Natomiast w ramach projektu Akademia TAURON – Key Account Management przeprowadzono specjalne
szkolenia w celu podniesienia kompetencji pracowników sprzeda¿y. Taka kompleksowa obs³uga na najwy¿szym poziomie
przek³adaæ siê ma na zwiêkszenie satysfakcji klienta i budowanie partnerskich relacji.

Mamy szerok¹ i ró¿norodn¹ ofertê z atrakcyjn¹ cen¹ oraz dodatkowymi us³ugami. Rozumiemy, ¿e nasi klienci
maj¹ ró¿ne potrzeby, style ¿ycia. Dla jednych wa¿na jest wygoda, dla innych cena, dla jeszcze innych ekologia.
Dlatego, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom, Grupa TAURON tworzy ró¿norodn¹ ofertê, z której ka¿dy klient mo¿e
wybraæ najbardziej odpowiadaj¹ce mu rozwi¹zania. W przeprowadzonym badaniu satysfakcji klientów to w³aœnie mo¿liwoœæ
wyboru ró¿nych rozwi¹zañ i dopasowanie oferty Grupy TAURON do potrzeb klienta doceniono najbardziej.
Jeden z nowych produktów spó³ki TAURON Sprzeda¿ to EkoOgrzewanie. Skierowany jest do osób, które ceni¹
ogrzewanie elektryczne jako wygodny sposób na zapewnienie komfortu cieplnego mieszkania i domu w sposób
proekologiczny. Rozwi¹zanie wprowadzono pilota¿owo w ponad stu krakowskich mieszkaniach przede wszystkim
w celu zmniejszenia uci¹¿liwoœci tradycyjnych palenisk wêglowych. Nowy produkt umo¿liwi bezpieczne i energooszczêdne
zarz¹dzanie temperatur¹ przy dopasowaniu jej w wybranych pomieszczeniach do potrzeb. Co wa¿ne, klient mo¿e
nie tylko ogrzewaæ pomieszczenia, ale tak¿e podgrzewaæ wodê. Jednym z nowych urz¹dzeñ oferowanych w tym
przyjaznym œrodowisku rozwi¹zaniu jest pompa ciep³a. Urz¹dzenie to pobiera ciep³o z ziemi, wody lub powietrza i u¿ywa
go do ogrzewania domu. Dzia³a dziêki wykorzystaniu procesów sprê¿ania i rozprê¿ania, podobnie jak lodówka,
ale zamiast ch³odziæ – grzeje. Jest bardzo efektywna – zaledwie 30 proc. ciep³a pochodzi ze sprê¿arki, pozosta³e 70 proc.
z otoczenia. U¿ytkownicy takiego systemu ogrzewania maj¹ do dyspozycji tak¿e tañsz¹ energiê elektryczn¹,
a co z tego wynika – ciep³y dom i oszczêdnoœci. Produkt jest przeznaczony dla osób, które planuj¹ instalacjê takiego
urz¹dzenia, ale do koñca wrzeœnia 2013 r. mogli z niego korzystaæ klienci ju¿ posiadaj¹cy pompê ciep³a. TAURON Ciep³o
wspó³pracuje przy tym produkcie z firm¹ Viessmann i zapewnia doradztwo przy doborze urz¹dzeñ. Klienci, którzy
decyduj¹ siê na skorzystanie z oferty, otrzymuj¹ dwuletni¹ gwarancjê sta³ej ceny energii elektrycznej.
Wiemy, ¿e dla naszych klientów najistotniejsz¹ kwesti¹, obok niezawodnoœci i bezpieczeñstwa dostaw, jest cena.
Dlatego z jednej strony wci¹¿ szukamy nowych szans rozwoju, a z drugiej efektywnoœci kosztowej, która pozwoli Grupie
TAURON utrzymaæ niskie ceny. Z myœl¹ o sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MSP) wprowadzono Pakiet Oszczêdny
Z³oty. Dziêki temu rozwi¹zaniu klienci MSP o rocznym zu¿yciu energii do 250 MWh mog¹ zyskaæ gwarancjê ceny i obni¿yæ
koszty zu¿ywanej energii. W ostatnim roku TAURON Sprzeda¿ obni¿y³ ceny taryfowe1 dla klientów indywidualnych
œrednio o 4,54 proc. W lipcu 2013 r. ruszy³a kampania „Od wakacji niskie ceny pr¹du”. Wprowadzone zosta³y produkty z cen¹
energii ni¿sz¹ ni¿ w taryfie i z dodatkowymi korzyœciami dla klientów: m.in. gwarancj¹ ceny, energi¹ ze Ÿróde³ odnawialnych,
e-faktur¹. Powsta³y nowe taryfy i trzy rodzaje oferowanych pakietów:
1.

Produkt Bezpieczny, czyli gwarancja ceny nawet na trzy lata – korzysta z niego 400 tys. gospodarstw domowych;

2.

Produkt Internetowy, czyli dla internautów najtaniej – ponad 110 tys. klientów TAURONA otrzymuje faktury drog¹
elektroniczn¹;

3.

Produkt EkoOszczêdny, czyli ekologia – klienci maj¹ pewnoœæ, ¿e kupowana przez nich energia pozyskiwana
jest z ekologicznych Ÿróde³ i jest tañsza ni¿ w taryfie, a dziêki e-fakturom pomagaj¹ nam oszczêdzaæ papier.

Produkty zosta³y opracowane wed³ug wytycznych przekazanych przez klientów podczas Spisu energetycznego
– jedynego takiego badania w Polsce.
Dziêki nowelizacji Prawa energetycznego Grupa TAURON mo¿e tak¿e rozpocz¹æ ekspansjê na rynek gazu.
Swoim klientom indywidualnym i biznesowym chce zaoferowaæ m.in. sprzeda¿ gazu i pr¹du w pakiecie oraz ni¿sze ceny
obu mediów. Trwaj¹ równie¿ prace nad nowymi produktami z u¿yciem ciep³a sieciowego, które gwarantuje nie tylko

1
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oszczêdnoœæ, ale przede wszystkim bezpieczeñstwo. Proces podgrzewania wody odbywa siê z dala od mieszkañ,
co ca³kowicie eliminuje zagro¿enie zatrucia tlenkiem wêgla. Kompleksowa oferta w zakresie ciep³ej wody u¿ytkowej oraz
centralnego ogrzewania to idealny wybór dla osób ceni¹cych sobie komfort i bezpieczeñstwo.

Rozwijamy nowoczesne rozwi¹zania proklienckie. Satysfakcja i zaufanie klientów to wartoœci, dziêki którym
mo¿emy siê rozwijaæ. Rozumiemy wiêc, ¿e wprowadzane przez nas udogodnienia dla u¿ytkowników energii i ciep³a to
tak¿e inwestycja w nasz¹ przysz³oœæ. Dlatego wci¹¿ szukamy nowych rozwi¹zañ.

Oczekiwanie interesariuszy:
Udzielanie informacji na temat nowych, innowacyjnych us³ug dostarczanych przez Grupê TAURON (np. kwestia
inteligentnych sieci energetycznych).
Ukazanie wp³ywu innowacji w oferowanych produktach na przedsiêbiorstwo i jego otoczenie.

Inteligentne liczniki na rzecz ograniczenia zu¿ycia energii. Inteligentne opomiarowanie (smart metering) dostarcza
na bie¿¹co i zdalnie informacji o zu¿yciu energii i umo¿liwia klientowi rozliczanie siê za faktyczne zu¿ycie, a nie – jak to
obecnie ma najczêœciej miejsce – za prognozy. Instalacja inteligentnego opomiarowania wpisuje siê w zalecenia Unii
Europejskiej. Dyrektywa Komisji Europejskiej – tzw. trzeci pakiet liberalizacyjny – zobowi¹zuje Polskê do wyposa¿enia
w inteligentne czytniki do 2020 r. 80 proc. konsumentów. W 2013 r. przeprowadzono pomyœlnie pilota¿ow¹ instalacjê
ok. 40 tys. liczników u klientów na terenie Dolnego Œl¹ska, Œl¹ska i Ma³opolski. TAURON Dystrybucja og³osi³ przetarg
na wdro¿enie systemu inteligentnego opomiarowania we Wroc³awiu. Operator chce zainstalowaæ inteligentne liczniki
u ponad 330 tys. klientów firmy. Program ma siê rozpocz¹æ w drugiej po³owie 2014 r. i potrwaæ dwa lata. Stanowi czêœæ
projektu Smart City Wroc³aw (SCW), który ma byæ pierwszym krokiem do przeprowadzenia optymalizacji procesu
dystrybucji energii elektrycznej oraz poprawy efektywnoœci procesów zwi¹zanych z realizacj¹ zarz¹dzania danymi
pomiarowymi i obs³ugi klientów. Dziêki temu rozwi¹zaniu ka¿dy klient objêty programem bêdzie mia³ kontrolê nad zu¿yciem
energii i dostêp do rozliczeñ w ka¿dej chwili. Jednoczeœnie bêdzie te¿ w du¿o mniejszym stopniu nara¿ony na naruszenia
prywatnoœci swoich danych czy ich utratê. Liczniki bêd¹ wyposa¿ane w oddzielne przystawki, które dziêki technologii
bezprzewodowego przesy³u danych pozwol¹ klientowi odczytaæ bie¿¹ce dane nawet wtedy, gdy licznik bêdzie oddalony
od miejsca poboru pr¹du, np. umieszczony w szafce na drugim koñcu dzia³ki. S³u¿by energetyczne bêd¹ mog³y sprawniej
reagowaæ na wszelkie usterki. Projekt bêdzie realizowany do 2016 r., a rozpoczêcie monta¿u inteligentnych liczników
planowane jest na czwarty kwarta³ 2014 r.

Wspó³praca z T-Mobile. TAURON Polska Energia i T-Mobile Polska rozpoczê³y pilota¿owy program oferowania
swoim klientom detalicznym produktów partnera. Klienci TAURONA i T-Mobile otrzymuj¹ propozycjê skorzystania z oferty
telekomunikacyjnej lub energetycznej. Projekty, nad którymi wspólnie bêd¹ pracowa³y zespo³y eksperckie obu spó³ek,
maj¹ okreœliæ standardy dla innowacyjnych produktów i us³ug, które bêd¹ wdra¿ane wspólnie na polskim rynku. Obie firmy
zamierzaj¹ wykorzystaæ zdobyte doœwiadczenie do przygotowania pracowników, systemów i procesów przy projektach
wdra¿anych w ramach strategicznej wspó³pracy, tak¿e w zakresie bezpieczeñstwa danych klientów.

Klient mo¿e zostaæ wytwórc¹ energii (prosumentem). W 2013 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne.
Tak zwany ma³y trójpak energetyczny umo¿liwia rozwój energetyki prosumenckiej i upraszcza procedurê przy³¹czania
Ÿróde³ OZE o mocy do 40 kW do sieci dystrybucyjnej. Oznacza to, ¿e ka¿dy klient mo¿e za³o¿yæ ma³¹ elektrowniê wodn¹,
postawiæ wiatraki, zainstalowaæ panele fotowoltaiczne, aby staæ siê wytwórc¹ pr¹du przy³¹czonym do sieci dystrybucyjnej.
W odpowiedzi na zmiany w ustawie – Prawo energetyczne podjêto wiele dzia³añ na rzecz u³atwienia korzystania przez
klientów spó³ki TAURON Dystrybucja z tej nowej mo¿liwoœci. Uproszczony formularz zg³oszeniowy i informacja dla klientów
o tym, co nale¿y zrobiæ, aby przy³¹czyæ mikroinstalacjê, zamieszczone s¹ na stronie internetowej. Podjêto równie¿
wspó³pracê w ramach Polskiego Towarzystwa Przesy³u i Rozdzia³u Energii Elektrycznej, aby ujednoliciæ w skali kraju zasady
przy³¹czania mikroinstalacji oraz wymagania techniczne dla Ÿróde³ przy³¹czanych do sieci dystrybucyjnych. W ten sposób
Grupa TAURON rozpoczê³a proces przy³¹czania wiatraków o ma³ej mocy i pozyskiwania energii z innych niewielkich
odnawialnych Ÿróde³.
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Cel 2:

Zobowi¹zujemy siê zapewniæ bezpieczeñstwo interesów klienta.

Przekazywanie wiedzy o rynku energii to najlepszy sposób na zapewnienie bezpieczeñstwa interesów klienta.
Rozwój energetyki, w tym pojawienie siê nowych Ÿróde³ energii, innowacyjne technologie czy te¿ zmiany w prawie,
nios¹ ze sob¹ nowe mo¿liwoœci dla klientów. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e uwolnienie rynku energii – obok szeregu korzyœci
– niesie te¿ niebezpieczeñstwo nieuczciwej konkurencji dla konsumentów energii. Dlatego Grupa TAURON podejmuje
wiele dzia³añ zmierzaj¹cych do zabezpieczenia interesów swoich klientów. Ponadto Grupa stale wspó³pracuje z rzecznikami
praw konsumenta, informuj¹c o zmianach zachodz¹cych na rynku energii i regulacjach prawnych wp³ywaj¹cych na klienta,
a tak¿e s³u¿y wsparciem w sytuacjach kryzysowych i tworzy oferty szyte na miarê.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy za³o¿ony cel
•

Rok po wprowadzeniu funkcji Rzecznika Praw Klienta rozbudowujemy system
odpowiedzialnej sprzeda¿y przy zaanga¿owaniu klientów. Analizuj¹c zg³aszane
w 2013 r. problemy i naruszenia, przygotowaliœmy nowe kampanie:
„Nie znasz? Nie otwieraj” i „Œwiecimy przyk³adem”;

•

Zrealizowaliœmy 532 spotkania z w³adzami samorz¹dowymi. W celu zbudowania
partnerskich relacji powo³aliœmy specjalnych doradców ds. kontaktów
z samorz¹dami.

Stosujemy dobre praktyki sprzeda¿y, nad czym czuwa Rzecznik Praw Klienta. Jeszcze w 2012 r. Spó³ka TAURON
Obs³uga Klienta stworzy³a stanowisko Rzecznika Praw Klienta. Do zadañ rzecznika w 2013 r. nale¿a³o m.in.: kontrolowanie,
czy obs³uga klienta przebiega z poszanowaniem jego praw; analizowanie procesów zawierania umów, rozliczeñ i windykacji
z perspektywy klienta; analiza przyczyn reklamacji, identyfikacja potencjalnych problemów, zg³aszanie rekomendacji
zmian w procesach w celu zmniejszenia ich iloœci i podniesienia jakoœci obs³ugi klienta. Rzecznik jest odpowiedzialny
tak¿e za wspó³pracê z organizacjami konsumenckimi, Urzêdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedstawicielami
Urzêdu Regulacji Energetyki (URE). W 2013 r. rzecznik wspó³tworzy³ m.in. rekomendowany przez URE Kodeks Dobrych
Praktyk sprzedawców. W zwi¹zku z tym podjêto wiele dzia³añ edukacyjnych skierowanych do klientów. W 2013 r. nie wp³ynê³y
skargi organów regulacyjnych czy od osób trzecich. Wyst¹pi³a jedna sytuacja utraty danych klientów, zwi¹zana z niew³aœciw¹
konfiguracj¹ systemu e-BOK. Po otrzymaniu informacji o problemie dostêp do e-BOK zosta³ niezw³ocznie poprawnie
skonfigurowany dla wszystkich klientów. Aby unikn¹æ tego rodzaju zdarzeñ, w przysz³oœci zaostrzone zosta³y wewnêtrzne
procedury testowe, którym podlega e-BOK.
W wyniku analizy skarg klientów indywidualnych i docieraj¹cych do TAURON Obs³uga Klienta informacji o nieuczciwych
praktykach stosowanych przez niektórych sprzedawców energii elektrycznej oceniono, ¿e wzrastaj¹cy nieœwiadomy odp³yw
klientów spó³ki móg³ byæ zwi¹zany z rosn¹c¹ skal¹ oszustw.

Budujemy program ochrony klienta. D¹¿ymy do zapewnienia bezpieczeñstwa interesów klienta, dbaj¹c o edukacjê
w zakresie praw i zagro¿eñ dla klientów, zw³aszcza seniorów, czyli grupy najbardziej wra¿liwej na stosowanie takich praktyk.
Nasze dzia³ania – skupione w ramach Bezpieczników TAURONA – zaczêliœmy od akcji Stop naci¹gaczom – podpisujê tylko
uczciwe umowy, której celem by³o przekazanie klientom wiedzy o prawach konsumenta na rynku energii. W ramach dzia³añ
edukacyjnych przygotowano dla klientów poradnik konsumenta zawieraj¹cy trzy podstawowe zasady bezpieczeñstwa,
których nale¿y przestrzegaæ przy podpisywaniu umowy:
1.

MÓJ DOM MOJ¥ TWIERDZ¥. Nie wpuszczaj do domu osób, których nie znasz. Jeœli zamierzasz kogoœ wpuœciæ – sprawdŸ,

2.

WYBIERZ M¥DRZE. Zanim podpiszesz umowê, dok³adnie j¹ przeczytaj;

3.

POŒPIECH Z£YM DORADC¥. Pamiêtaj, ¿e masz prawo odst¹piæ od umowy podpisanej w domu do 10 dni od jej
zawarcia.

czy jest tym, za kogo siê podaje;

Nie znasz? Nie otwieraj – pod takim has³em przygotowano kampaniê spo³eczn¹ ostrzegaj¹c¹ starsze osoby przed
zagro¿eniami czyhaj¹cymi ze strony fa³szywych przedstawicieli Grupy TAURON i nieuczciwych sprzedawców energii
elektrycznej. W ramach rozpoczêtej w 2014 r. kampanii przeprowadzono cykl 20 spotkañ informacyjno-edukacyjnych
buduj¹cych umiejêtnoœæ rozpoznawania ryzyka oszustwa, kszta³tuj¹cych asertywn¹ postawê wobec nieuczciwych
sprzedawców i podejmuj¹cych temat bezpieczeñstwa przy podpisywaniu umów w domu. W spotkaniach wziê³o udzia³
ponad 2 tys. uczestników. Dodatkowo kampanii towarzyszy³y spoty emitowane we wszystkich regionalnych stacjach
telewizyjnych i radiowych po³udniowej Polski. Z badañ rozpoznawalnoœci kampanii, realizowanych przez GFK Polonia,
wynika, ¿e o kampanii w mediach s³ysza³o 18 proc. grupy docelowej (seniorzy 55+). Z przygotowanego ju¿ w 2012 r.

Poradnika konsumenta klienci mog¹ siê dowiedzieæ, jakie kroki podj¹æ, jeœli nie chc¹ byæ dalej zwi¹zani umow¹ z nowym
sprzedawc¹ energii elektrycznej lub jeœli uwa¿aj¹, ¿e zostali przez niego wprowadzeni w b³¹d. Odpowiedzialne standardy
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obs³ugi, jakimi kieruje siê Grupa TAURON, zosta³y zawarte w przygotowanej kampanii reklamowej „Œwiecimy przyk³adem”
– „Obiecali Ci tani pr¹d? Nie chodzimy po domach. Pomagamy, jeœli zosta³eœ oszukany. Stosujemy dobre praktyki sprzeda¿y”.
Kampania rozpoczê³a siê w po³owie 2014 r.

Prowadzimy Akademiê Szkoleniow¹ TAURON Ciep³o. Dziêki wdro¿eniu za³o¿eñ polityki marketingowej i promocyjnej
spó³ka TAURON Ciep³o zanotowa³a wzrost satysfakcji klienta, wiedzy o produktach spó³ki, œwiadomoœci marki i wiedzy
o rozwoju polityki produktowej. Pomog³a tu stworzona przez spó³kê Akademia Szkoleniowa TAURON Ciep³o. W jesiennej
edycji w 2013 r. uczestnicy wziêli udzia³ w konferencji: „Ciep³o sieciowe – kluczowe aspekty z perspektywy zarz¹dców
nieruchomoœci”, która cieszy³a siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród klientów instytucjonalnych: spó³dzielni i wspólnot
mieszkaniowych, obiektów komercyjnych i u¿ytecznoœci publicznej, instytucji i zak³adów produkcyjnych. Zale¿y nam,
by klienci chêtnie podchwytywali tworzone nowe oferty i rozwi¹zania, ale do tego niezbêdna jest w³aœnie idealna
komunikacja.

Wspó³pracujemy z w³adzami samorz¹dowymi. Grupa TAURON, dbaj¹c o zapewnienie ci¹g³oœci dostaw energii
elektrycznej, rozbudowuje sieæ dystrybucyjn¹ zlokalizowan¹ na terenach poszczególnych gmin. Grupa i jednostki
samorz¹dowe s¹ wspó³zale¿ne i wzajemnie na siebie oddzia³uj¹. W celu umo¿liwienia bezpoœredniego i indywidualnego
kontaktu pomiêdzy Grup¹ TAURON a wójtami, burmistrzami i prezydentami powo³ano doradców ds. kontaktów
z samorz¹dami. W 2013 r. odby³y siê 532 spotkania, w trakcie których omawiano bie¿¹ce i przysz³e plany w zakresie
bezpieczeñstwa dostaw i jakoœci energii elektrycznej, a tak¿e rozwa¿ano plany inwestycyjno-rozwojowe w strefach
ekonomiczno-gospodarczych (symulacja zasilania potencjalnych odbiorców). W trakcie debat podejmowano równie¿ kwestiê
oœwietlenia ulicznego, które z uwagi na niejasne rozwi¹zania systemowe ci¹gle stanowi lokalne wyzwanie. Doradcy
mieli równie¿ okazjê do przedstawienia kluczowych zmian strukturalnych Grupy, co poprawi³o rozumienie uczestników
warsztatów i zwiêkszy³o skutecznoœæ podejmowanych przez s³u¿by dzia³añ administracyjnych. Oprócz tego jesieni¹,
wspólnie z samorz¹dami, zorganizowano warsztaty i konferencje energetyczne w zakresie specyfiki bran¿y. Wychodzimy
bowiem z za³o¿enia, ¿e im wiêcej wiedz¹ wszyscy nasi klienci i ich przedstawiciele, tym rzadziej dochodzi do nieporozumieñ,
a wspó³praca lepiej siê uk³ada.

Dbamy o klientów wra¿liwych. Grup¹ szczególnie przez nas chronion¹ s¹ odbiorcy wra¿liwi. W ich sprawie
(kwestie nieuregulowanych p³atnoœci, sytuacja ekonomiczna klienta, bardziej dopasowane rozwi¹zania taryfowe) grupa
stale wspó³pracuje z miejskimi oœrodkami pomocy spo³ecznej. W tzw. trójpaku energetycznym okreœlono te¿, kim jest
„odbiorca wra¿liwy”, który mo¿e liczyæ na dofinansowanie kosztów zakupu energii, pod warunkiem, ¿e otrzymuje dodatek
mieszkaniowy. Ta forma pomocy ma na celu czêœciow¹ rekompensatê kosztów zakupu energii elektrycznej.

Cel 3:

Edukacja wszystkich klientów = efektywniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z energii elektrycznej i ciep³a.

Jako grupa o rozbudowanej strukturzê TAURON zdaje sobie sprawê ze swojej odpowiedzialnoœci
w budowaniu œwiadomoœci klientów korzystaj¹cych z energii elektrycznej i ciep³a – zarówno jeœli chodzi o efektywnoœæ,
jak i o bezpieczeñstwo. Pod wspólnym has³em „Bezpieczniki TAURONA” staramy siê nasz¹ wiedzê przekazywaæ wszystkim
klientom – detalicznym i biznesowym – a tak¿e otoczeniu. Dlatego wdra¿amy ró¿norodne programy edukacyjne dotycz¹ce
funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz praktyk podejmowanych przez firmy energetyczne w zakresie wytwarzania
i dystrybucji energii.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy za³o¿ony cel
•

Ponad 50 tys. dzieci bêdzie bezpiecznie i efektywnie korzystaæ z energii
elektrycznej w wyniku programu „Bezpieczniki TAURONA”. W 2013 r.,
przez pierwsze trzy miesi¹ce programu, przeszkolono prawie 2900 dzieci,
a blisko 4500 osób odwiedzi³o stronê internetow¹.

Budujemy kulturê bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Akcja edukacyjna „Bezpieczniki TAURONA”
(zainaugurowana w 2013 r.) stworzona zosta³a po to, aby chroniæ klientów Grupy TAURON i zapewniaæ im bezpieczeñstwo
w sferach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ bran¿y energetycznej. Akcj¹ objêci s¹ wszyscy u¿ytkownicy – od seniorów przez osoby
doros³e po dzieci.
Kwestiê zachowania bezpieczeñstwa wokó³ infrastruktury energetycznej traktujemy bardzo powa¿nie i stanowi ona
dla nas temat najwy¿szej wagi. Precyzyjnie monitorujemy wypadki i poddajemy ka¿dy z nich szczegó³owej analizie.
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Liczba wypadków z udzia³em ofiar po stronie spo³eczeñstwa na skutek operacji firmy
(z w³¹czeniem wyroków s¹dowych, trwaj¹cych spraw oraz przypadków zachorowañ)
Wypadki, które spowodowa³y obra¿enia
Wypadki œmiertelne

Liczba
17
6

Sprawy s¹dowe (w toku) zwi¹zane z pogorszeniem stanu zdrowia cz³onków spo³ecznoœci
oraz potencjalne ryzyko zwi¹zane z tymi sprawami
Sprawy s¹dowe (zakoñczone) zwi¹zane z pogorszeniem stanu zdrowia cz³onków spo³ecznoœci
oraz potencjalne ryzyko zwi¹zane z tymi sprawami

7

1

Wœród 26 zdarzeñ zwi¹zanych z sieci¹ dystrybucyjn¹ 23 skutkowa³y urazem u osób postronnych, cztery z nich
wynika³y z prób samobójczych oraz cztery dotyczy³y w³amañ z zamiarem kradzie¿y elementów infrastruktury energetycznej.
Do 15 zdarzeñ dosz³o w czasie wykonywania przez poszkodowanych ró¿nych prac w pobli¿u czynnych linii
elektroenergetycznych bez wymaganych uzgodnieñ technicznych (wycinka drzew, remonty dachów i elewacji budynków,
prace ziemne). Szeœæ zdarzeñ wypadkowych mia³o skutek œmiertelny, pozosta³e 17 skutkowa³o lekkimi obra¿eniami
cia³a wynikaj¹cymi z pora¿enia pr¹dem elektrycznym, poparzeniem ³ukiem elektrycznym lub upadkiem z wysokoœci.
Do wiêkszoœci wypadków dochodzi z powodu niezachowania nale¿ytej uwagi oraz nieœwiadomoœci lub lekcewa¿enia
zagro¿eñ wynikaj¹cych ze zbli¿enia siê do czynnych elementów urz¹dzeñ energetycznych.
Sprawy s¹dowe, zarówno bêd¹ce w toku, jak i zakoñczone, dotyczy³y najczêœciej wyp³aty odszkodowañ
i zadoœæuczynienia w zwi¹zku ze œmierci¹ pracownika, utrat¹ zdrowia b¹dŸ wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostarczaniu energii
elektrycznej.
W celu zapobie¿enia podobnym zdarzeniom w przysz³oœci uruchomiliœmy specjalny program skierowany
do najm³odszych odbiorców energii elektrycznej – przedszkolaków oraz uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów,
a tak¿e ich opiekunów i nauczycieli. „Bezpieczniki TAURONA. W³¹cz dla dobra dziecka” to lekcje prowadzone przez ekspertów
TAURON Dystrybucja, kreatywne konkursy i multimedialne materia³y edukacyjne oraz miasteczka edukacyjne
we Wroc³awiu, Krakowie, Katowicach i Opolu. Chodzi o to, by uczyæ ju¿ od najm³odszych lat, jak bezpiecznie i racjonalnie
korzystaæ z energii elektrycznej oraz urz¹dzeñ ni¹ zasilanych, a tak¿e jak prawid³owo siê zachowywaæ w pobli¿u infrastruktury
energetycznej. Program ma charakter edukacyjny, a wiêc przede wszystkim prewencyjny. Zgodnie z jego za³o¿eniami
œwiadomoœæ dzieci w tej dziedzinie pozwoli unikn¹æ sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, zagra¿aj¹cych ich zdrowiu
czy ¿yciu. Akcja, zapocz¹tkowana we wrzeœniu 2013 r., trwa³a do maja 2014 r. W efekcie przeszkolono ponad 50 tys. dzieci
podczas 1800 zajêæ edukacyjnych w 530 szko³ach (wiêcej informacji o programie znajduje siê w czêœci „Zarz¹dzanie
wp³ywem ekonomiczno-spo³ecznym”).

Promujemy efektywne korzystanie z energii elektrycznej. W celu sprawdzenia, jakie s¹ przyzwyczajenia
i wzorce u¿ytkowania pr¹du przez Polaków, przeprowadzono ogólnopolskie badanie „Rachunki za pr¹d”.
Dziêki ankiecie online, któr¹ wype³ni³o blisko 30 tys. respondentów, powsta³ raport (dostêpny pod adresem
https://promocje.tauron-pe.pl/promostrefa/artykuly/Strony/obrzp.aspx). Wyniki pozwalaj¹ zobaczyæ, jak przyzwyczajenia
konsumenckie wp³ywaj¹ na wysokoœæ rachunków za pr¹d. Dodatkowo powsta³a aplikacja mobilna „Pr¹d w domu”
(dostêpna dla systemów Android i iOS), dziêki której klienci mog¹ sprawdziæ, jak¹ iloœæ energii elektrycznej zu¿ywa
ich telewizor, pralka czy odkurzacz. Aplikacja mo¿e przydaæ siê tym, którzy stawiaj¹ na efektywnoœæ kosztow¹, rozwa¿aj¹c
wymianê sprzêtu domowego lub zmianê taryfy. Pobra³o j¹ blisko 10 tys. osób, co œwiadczy o du¿ym zainteresowaniu
produktem. Statystyki pokazuj¹, ¿e ka¿da z tych osób wykona³a co najmniej trzy pomiary zu¿ycia sprzêtu w swoim
gospodarstwie domowym. Tu¿ po premierze „Pr¹d w domu” zosta³ nagrodzony tytu³em Aplikacja Miesi¹ca przez serwis
antyapps.pl. Partnerem merytorycznym projektu by³a Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE).
Aby budowaæ œwiadomoœæ i zrozumienie klientów w zakresie rozliczania kosztów energii, na naszej stronie
internetowej udostêpniamy informacje dotycz¹ce sposobu odczytywania rachunków i postêpowania w przypadku
reklamacji.
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Cel 4:

Wy¿sza jakoœæ dostaw energii elektrycznej i ciep³a = modernizacja i rozwój sieci.

Obs³ugujemy najwiêksz¹ liczbê klientów wœród firm energetycznych w Polsce i rozumiemy wynikaj¹c¹ z tego faktu
odpowiedzialnoœæ. Dlatego, zaopatruj¹c mieszkañców Polski w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, Grupa TAURON dba o to,
by dystrybucja energii elektrycznej by³a bezpieczna i odbywa³a siê w sposób mo¿liwie niezawodny. Wspieraj¹c d¹¿enie
do tych celów, koncentrujemy siê na sta³ej poprawie zarz¹dzania sieci¹ elektroenergetyczn¹ i ciep³ownicz¹ oraz
na inwestycjach, które podnosz¹ jakoœæ dostaw.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy za³o¿ony cel
•

Wzrasta poziom satysfakcji klientów ze sposobu zarz¹dzania przez nas
kwesti¹ awarii i wy³¹czeñ energii elektrycznej;

•

W 2013 r. przerwy w dostawach pr¹du dotyka³y naszych klientów rzadziej
i by³y krótsze ni¿ w latach poprzednich;

•

Przeciêtny czas przerwy w dostawach uda³o nam siê skróciæ o 27 minut
w porównaniu z 2011 r.;

•

Obs³uga pogotowia energetycznego pod numerem 991 oraz infolinia dla
klientów dystrybucyjnych wyraŸnie skróci³y czas oczekiwania na po³¹czenie

•
•

z konsultantem;
Odbieranych jest ponad 90 proc. po³¹czeñ, a 70 proc. z nich w ci¹gu
30 sekund;
Skróciliœmy równie¿ czas oczekiwania nowych klientów na przy³¹czenie do
sieci energetycznej we wszystkich oddzia³ach TAURONA.

Modernizacja, rozwój i zmniejszenie liczby awarii sieci. Powa¿ne wyzwanie dla ka¿dego dostawcy energii stanowi
zapewnienie ci¹g³oœci w dostawach pr¹du i mo¿liwie wczesne informowanie o planowanych przerwach technicznych
wynikaj¹cych z koniecznej modernizacji czy przewidzianych napraw. W 2013 r. klienci spó³ki TAURON Dystrybucja
pozostawali bez pr¹du œrednio nieco ponad 2,5 godziny (159,69 minuty) z powodu planowanych przerw w dostawach
i ponad trzy godziny (196,16 minuty) wskutek przerw nieplanowanych. W stosunku do roku poprzedniego obydwa wskaŸniki
poprawi³y siê o blisko pó³ godziny.

2013
Przeciêtny (œredni) czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej
w ci¹gu roku

356
(355,85) min

Czêstoœæ przerw w dostawach energii elektrycznej
WskaŸnik satysfakcji klienta w odniesieniu do kwestii awarii i wy³¹czeñ

2012
362 min

3,75

3,96

76

74

Oczekiwanie interesariuszy:
Klienci Grupy TAURON s¹ zainteresowani przede wszystkim rozwi¹zaniami stosowanymi w przypadku wyst¹pienia
przerw w dostawie energii. Chc¹ znaæ stanowisko Grupy TAURON w kwestii potencjalnych odszkodowañ,
czasu usuwania awarii, dzia³añ pogotowia energetycznego, a tak¿e dba³oœci o sieci przesy³owe.

Modernizacja i rozwój sieci to tak¿e dba³oœæ o kontakt z klientem w przypadku awarii. Scentralizowana obs³uga
dla pogotowia energetycznego pod numerem 991 oraz infolinia dla klientów dystrybucyjnych wyraŸnie skróci³y czas
oczekiwania na po³¹czenie z konsultantem – odbieranych jest ponad 90 proc. po³¹czeñ, a 70 proc. z nich w ci¹gu 30 sekund.
Ponadto na stronie internetowej http://www.TAURON-dystrybucja.pl pojawiaj¹ siê z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem informacje o planowanych przerwach w dostawie energii zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.
Mo¿na tak¿e dopisaæ siê do newslettera, by otrzymywaæ bezp³atnie informacje o planowanych wy³¹czeniach pr¹du
na podany adres e-mailowy.
W Grupie TAURON usuwanie awarii w sieciach energetycznych jest realizowane przez TAURON Dystrybucja
jako w³aœciciela sieci energetycznych. Usuwanie awarii odbywa siê wed³ug przyjêtych do stosowania aktów normatywnych
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z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa pracowników i klientów. Skrócenie czasu przywracania dostaw energii elektrycznej
do klientów jest mo¿liwe dziêki zastosowaniu automatyki sieciowej oraz utrzymywaniu w ci¹g³ej gotowoœci zespo³ów
pogotowia energetycznego. S¹ to wysoko wykwalifikowani pracownicy wyposa¿eni w sprzêt i narzêdzia pozwalaj¹ce
na dzia³ania w ró¿nych warunkach terenowych i pogodowych, dla których podstawowym celem jest bezzw³oczna
i bezpieczna likwidacja skutków awarii oraz przywrócenie dostaw energii elektrycznej.
W Grupie TAURON obowi¹zuje „Instrukcja likwidacji szkód ubezpieczeniowych z tytu³u odpowiedzialnoœci cywilnej
Spó³ki”. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy OC spó³ki obejmuje szkody kontraktowe i deliktowe wyrz¹dzone
osobom trzecim, zatem poszkodowani mog¹ siê ubiegaæ o odszkodowania zarówno za wyrz¹dzone im szkody wynikaj¹ce
z dostarczenia energii elektrycznej o niew³aœciwych parametrach lub z niedostarczenia jej oraz z niew³aœciwego wykonania
innych umów, jak i za pozosta³e szkody wynikaj¹ce z prowadzonej dzia³alnoœci spó³ki. W 2013 r. mia³o miejsce 548 wyp³at
z tytu³u odszkodowañ za wyrz¹dzone szkody, za które spó³ka ponosi³a odpowiedzialnoœæ cywiln¹.
Aby us³ugi komunikacyjne i zwi¹zane z zarz¹dzaniem awariami by³y dostêpne szybko i we wszystkich regionach
oraz aby poprawi³y siê parametry jakoœciowe, a spadki napiêæ by³y utrzymywane na optymalnym poziomie, potrzeba jednej,
ustandaryzowanej bazy danych wszystkich urz¹dzeñ i obiektów elektroenergetycznych. Dziêki temu w prosty, szybki
i w pe³ni zautomatyzowany sposób bêdzie mo¿na uzyskaæ pe³n¹ informacjê o poszczególnych urz¹dzeniach. TAURON
stara siê to osi¹gn¹æ, wdra¿aj¹c „System zarz¹dzania maj¹tkiem sieciowym” (SZMS). Zgromadzone dane na temat sieci
pozwol¹ na wykonywanie zaawansowanych analiz i symulacji stanów jej pracy, m.in. na potrzeby realizacji nowych przy³¹czy.
Na pierwsze efekty wdro¿enia liczymy ju¿ w 2015 r.
Równolegle wykonywane s¹ prace modernizacyjne, dziêki którym wyraŸnie spad³a ju¿ liczba awarii spowodowanych
uszkodzeniami linii œredniego napiêcia. Wymienione zosta³y awaryjne kable niesieciowane œredniego napiêcia na znacznie
mniej awaryjne sieciowane. Planujemy tak¿e w 2014 r. skablowanie linii napowietrznej biegn¹cej przez obszary województwa
dolnoœl¹skiego objête programem „Natura 2000”. Ze wzglêdu na silne wiatry awarie zdarzaj¹ siê tam niezwykle czêsto,
a ich naprawa jest trudna i czasoch³onna. Modernizacja sieci ciep³owniczej ma zaœ doprowadziæ do przebudowy 23,5 km
podziemnej sieci ciep³owniczej i zewnêtrznych instalacji odbiorczych oraz modernizacji 7,5 km sieci naziemnej.
Ponad 70 proc. d³ugoœci sieci objêtych projektem ma wiêcej ni¿ 21 lat, najstarsze odcinki licz¹ nawet ponad 40. W zwi¹zku
z tym straty ciep³a przekraczaj¹ 13 proc. Inwestycja „Modernizacja systemu ciep³owniczego gmin: D¹browa Górnicza,
Sosnowiec, Bêdzin i CzeladŸ” ma na celu obni¿enie strat do poziomu 8–9 proc. Jej realizacja ma tak¿e znacz¹co obni¿yæ
wskaŸnik awaryjnoœci sieci, ograniczyæ koszty eksploatacji, zmniejszyæ zu¿ycie energii pierwotnej i tym samym podnieœæ
poziom bezpieczeñstwa dostaw oraz zapewniæ nowe przy³¹czenia. Dodatkowo szacuje siê, ¿e do œl¹skiej atmosfery
rocznie trafi o blisko 24 tony mniej dwutlenku wêgla. Inwestycja dofinansowana jest ze œrodków Funduszu Spójnoœci
w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko”. Zakoñczenie projektu planowane jest na 31 grudnia
2014 r. Ponadto na terenie dystrybucyjnym (po³udniowo-zachodnia Polska) wprowadzono wiele rozwi¹zañ, dziêki
którym zmniejszono wielkoœæ strat energii elektrycznej na przesyle do poziomu 5,69 proc. (czyli o 0,13 proc. mniej ni¿
w 2012 r.).
Dodatkowym celem w ramach modernizacji i rozwoju sieci energetycznej jest rozbudowa sieci dystrybucji ciep³a
oraz energii elektrycznej. Z tego wzglêdu Grupa TAURON stale wykonuje nowe przy³¹cza. Pracujemy nad optymalizacj¹
procesu przy³¹czania nowych klientów detalicznych i biznesowych. W 2013 r. uda³o nam siê skróciæ czas oczekiwania
odbiorców na przy³¹czenie we wszystkich oddzia³ach Spó³ki o blisko miesi¹c (28 dni krócej ni¿ w 2012 r.; w 2013 r. osi¹gniêto
poziom 185 dni). By³o to mo¿liwe dziêki skróceniu ca³ego procesu poprzez wybór wykonawców prac przy³¹czeniowych
od razu na kilka lat. Dziêki zmianie formu³y wspó³pracy z wykonawcami Grupa TAURON ma równie¿ wiêkszy wp³yw
na budowanie odpowiedniego standardu obs³ugi przy³¹czeniowej klientów.
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Cel 5:

Do 2015 roku kana³y komunikacji z klientem bêd¹ dostosowane do potrzeb klientów defaworyzowanych.

Coraz wiêksza ró¿norodnoœæ kana³ów komunikacji Grupy TAURON z jej klientami wynika z ws³uchiwania siê
w ich potrzeby i rozwi¹zywania powstaj¹cych problemów. Rozbudowywane nowoczesne kana³y kontaktu, dziêki którym
klienci mog¹ skutecznie i sprawnie za³atwiæ wszelkie sprawy, bez koniecznoœci bezpoœredniego kontaktu, zwiêkszaj¹
dostêpnoœæ us³ug dla klientów defaworyzowanych.

W 2013 r. wprowadziliœmy wiele
dzia³añ, jesteœmy w trakcie procesu
osi¹gania za³o¿onego celu
•
•

Uruchomiliœmy nowy e-BOK na terenie Górnego Œl¹ska;
Wprowadzamy udogodnienia dla osób starszych i niepe³nosprawnych w Punktach
Obs³ugi Klienta.

Kontynuujemy optymalizacjê sieci obs³ugi klienta. Liczba POK w ostatnich latach zmala³a. Jednak podyktowane
jest to dostosowaniem dzia³aj¹cych punktów do rosn¹cych wymagañ i oczekiwañ klientów oraz uruchomieniem systemu
e-obs³ugi (online). Stacjonarne POK dzia³aj¹ d³u¿ej i s¹ wyposa¿one w miejsca zabaw dla dzieci oraz udogodnienia dla osób
starszych czy niepe³nosprawnych.

Uruchamiamy nowe e-BOK. Wdra¿anie nowego narzêdzia – elektronicznego biura obs³ugi (e-BOK) – trwa. Niektóre
regiony czekaj¹ na jego start, w innych jest ju¿ dostêpny i czynny 24 godziny na dobê. Klienci o dowolnej porze dnia i nocy
mog¹ dokonaæ weryfikacji stanu rozliczenia energii elektrycznej, aktualnego salda, wskazañ licznika i danych kontaktowych
czy windykacyjnych. Korzystanie z serwisu jest bezp³atne. Dostêp do e-BOK ma w chwili obecnej milion klientów z Górnego
Œl¹ska. Przek³ada siê to zarówno na zadowolenie klientów, jak i na wymierne oszczêdnoœci firmy – e-obs³uga klienta jest
tañsza ni¿ tradycyjna. Klienci doceniaj¹ ideê platformy, e-BOK oceniaj¹ j¹ jako proste i przejrzyste narzêdzie zaspokajaj¹ce
ich podstawowe potrzeby (wyniki badania u¿ytecznoœci, styczeñ 2014 r.).
Rozbudowujemy portal TAURON-pe.pl. Portal Grupy TAURON daje jej klientom szansê na samodzieln¹ obs³ugê
w³asnych p³atnoœci i wybranie najlepszej oferty. To odpowiedŸ na potrzeby grupy klientów, którzy preferuj¹ kontakt
elektroniczny. W celu zapewnienia ³atwego dostêpu do informacji portal jest ci¹gle rozbudowywany i udoskonalany.
Rozwijamy infoliniê dla klientów. Uruchomiony zosta³ specjalny numer telefonu – 32 606 0 606; po przyjêciu
zg³oszenia doradca doje¿d¿a do miejsca zamieszkania klienta i pomaga za³atwiæ ka¿d¹ sprawê. Wspó³czynnik odbieralnoœci
telefonów siêgn¹³ w 2013 r. ponad 93 proc.
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2. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEÑSTWA ENERGETYCZNEGO
Has³o „Nasza energia – Twoje bezpieczeñstwo” moglibyœmy odmieniaæ przez wszystkie przypadki. W ka¿dym z nich
klient ma zawsze mo¿liwoœæ skorzystania z oferowanej przez nas energii elektrycznej i ciep³a. Ka¿dego dnia pracownicy
Grupy TAURON dok³adaj¹ starañ, by zapewniæ bezpieczeñstwo energetyczne w ramach istniej¹cego systemu.
Jesteœmy drugim co do wielkoœci wytwórc¹ energii w Polsce, liderem w obszarze dystrybucji i sprzeda¿y
– to zobowi¹zuje nas do ci¹g³ej pracy nad sob¹, podnoszenia jakoœci œwiadczonych przez nas us³ug i efektywnoœci
procesów, ale jest tak¿e powodem do dumy. Zaufanie klientów jest dla nas najwa¿niejsze. To dziêki nim mo¿emy siê
doskonaliæ i inwestowaæ w nowe moce wytwórcze. Natomiast dziêki Grupie TAURON nasi klienci ka¿dego dnia mog¹
rozwijaæ swoje biznesy i pasje, pracowaæ, wychowywaæ dzieci czy odpoczywaæ, korzystaj¹c z dobrodziejstw energii
elektrycznej i ciep³a.

Cel 1:

Zobowi¹zujemy siê zapewniaæ naszym klientom dostêp do energii elektrycznej i ciep³a, korzystaj¹c
z ró¿norodnych mocy wytwórczych, w tym OZE.

Zadaniem Grupy TAURON jest zapewnienie mieszkañcom Polski dostêpu do energii elektrycznej i ciep³a przy
wykorzystaniu ró¿norodnych metod ich wytwarzania. Dbaj¹c o ekologiê i klimat w procesie produkcji, u¿ywamy tak¿e
odnawialnych Ÿróde³ energii.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy za³o¿ony cel
•

W 2013 r. oddaliœmy do eksploatacji dwie farmy wiatrowe o ³¹cznej mocy
122 MW;

•

Produkcja netto energii elektrycznej wynios³a 19,39 TWh, w tym ze Ÿróde³
odnawialnych 1,38 TWh (7,1 proc. ca³ej wyprodukowanej przez nas energii
elektrycznej);
Poszukujemy nowych mo¿liwoœci zró¿nicowania portfela mocy wytwórczych
– zadeklarowaliœmy chêæ uczestnictwa w budowie i eksploatacji pierwszej
elektrowni j¹drowej w Polsce.

•

Grupa TAURON jest drugim co do wielkoœci producentem energii elektrycznej w Polsce, posiadaj¹cym aktywa
wytwórcze zlokalizowane w atrakcyjnym, po³udniowo-zachodnim regionie kraju. Atrakcyjnoœæ zwi¹zana jest
z rozmieszczeniem aktywów w bliskim s¹siedztwie kopalni wêgla kamiennego, a tak¿e dostêpem do najbardziej
rozwiniêtej w kraju czêœci systemu przesy³owego. Oba te czynniki maj¹ wp³yw na niezawodnoœæ i zapewnienie
bezpieczeñstwa energetycznego, a tym samym utrzymanie przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku
elektroenergetycznego.
Naturalnym krokiem na drodze do zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego s¹ inwestycje w obecne
i przysz³e moce wytwórcze. Od czasu sporu miêdzy Thomasem Edisonem a Nikol¹ Tesl¹ – pr¹d sta³y kontra pr¹d zmienny
– i zwyciêstwem u¿ytecznoœci oraz mo¿liwoœci wykorzystania pr¹du sta³ego rozwój elektroenergetyki rozpocz¹³ siê
na dobre. Sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a nie zmieni³ siê na przestrzeni lat, natomiast wprowadzone
usprawnienia i modyfikacje technologiczne znacz¹co zwiêkszy³y efektywnoœæ tego procesu. Maj¹c na uwadze ekonomiê,
efektywnoœæ wytwarzania, a tak¿e wiek naszych mocy wytwórczych, stale inwestujemy w modernizacjê i budowê nowych
jednostek.
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Zainstalowana moc w podziale na podstawowe Ÿród³a
energii z uwzglêdnieniem wymagañ regulacyjnych

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciep³o

TAURON
Ekoenergia

SUMA

4 865

1 775

316

6 956

4 644

980

0

5 624

0

7

0

7

165

418

0

583

0

370

0

370

Energia wiatru

56

0

183

239

Energia wodna

0

0

133

133

4 865

1 775

316

6 956

4 731

0

316

5 047

300

0

1 255

0

220

0

Moc zainstalowana w MW wed³ug rodzaju
wykorzystywanego paliwa:
Wêgiel kamienny
Gaz ziemny
Gazy hutnicze
Biomasa

Moc zainstalowana w podziale na typy jednostek
wytwarzania:
Elektrownie (MWe)
Elektrociep³ownie (MWe)

134*
Elektrociep³ownie (MWt)
Ciep³ownie (MWt)

0

220

* Dane zagregowane.

Produkujemy energiê, wykorzystuj¹c m.in. w³asne zasoby wêgla. Jako jedna z dwóch grup energetycznych TAURON
posiada w swoim ³añcuchu wartoœci kopalnie wêgla kamiennego, dziêki czemu nad zapewnieniem bezpieczeñstwa
energetycznego pracuje od samego pocz¹tku procesu. Nale¿¹ce do grupy dwa zak³ady górnicze – ZW Janina w Libi¹¿u
i ZW Sobieski w Jaworznie – posiadaj¹ ³¹cznie 20 proc. polskich zasobów wêgla.
Grupa TAURON jest jednym z najwiêkszych odbiorców wêgla kamiennego w kraju. Oko³o 90 proc. produkcji energii
opiera siê na tym paliwie, dlatego prowadzenie nowych inwestycji w obszarze górnictwa i zawieranie umów wieloletnich
stanowi gwarancjê bezpieczeñstwa w zakresie pozyskiwania surowców. W 2013 r. ok. 37 proc. rocznego zapotrzebowania
Grupy TAURON na wêgiel zosta³o zaspokojonych z w³asnych zak³adów górniczych. Pozosta³¹ czêœæ pokrywaj¹ dostawy
ze Ÿróde³ zewnêtrznych. W marcu 2013 r. TAURON Polska Energia podpisa³ umowê z Kompani¹ Wêglow¹ na dostawê
wêgla dla spó³ek z Grupy, która bêdzie obowi¹zywa³a do koñca 2015 r. Dziêki tej umowie mo¿na pokryæ ok. 48 proc.
zapotrzebowania Grupy na ten surowiec. Dostawcami wêgla kamiennego s¹ tak¿e Katowicki Holding Wêglowy i Jastrzêbska
Spó³ka Wêglowa, z którymi TAURON Polska Energia jest równie¿ zwi¹zany d³ugoletnimi kontraktami.
Z najnowszego raportu Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej wynika, ¿e ju¿ w 2017 r. wêgiel mo¿e siê staæ
najwa¿niejszym surowcem zaspokajaj¹cym zapotrzebowanie ludzkoœci na energiê. Dostrzegamy prze³o¿enie trendów
globalnych na rynek europejski i krajowy, dlatego te¿ Grupa TAURON kontynuowa³a dzia³ania zwi¹zane z budow¹ szybu
Grzegorz w Zak³adzie Górniczym Sobieski. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla dzia³alnoœci spó³ki TAURON
Wydobycie – zapewni ci¹g³oœæ i bezpieczeñstwo dostaw wêgla kamiennego w przysz³oœci. Drug¹ realizowan¹ inwestycj¹
jest budowa poziomu 800 m w kopalni ZG Janina. Projekt ten, oprócz poprawy efektywnoœci procesu wydobywczego,
wyd³u¿enia okresu funkcjonowania kopalni i podniesienia mocy produkcyjnych spó³ki, umo¿liwi eksploatacjê zasobów
wêgla, które z powodu g³êbokoœci zalegania nie s¹ obecnie dostêpne.

Pozosta³ymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji energii s¹ biomasa, gaz ziemny i gazy hutnicze.
Dla zapewnienia dostaw paliwa na potrzeby produkcyjne Grupa TAURON pozyskiwa³a biomasê w ramach wieloletnich
i rocznych umów od krajowych producentów i dostawców. Na cele produkcji gaz ziemny wysokometanowy zu¿ywany
jest przez dwie jednostki – Elektrowniê Stalowa Wola i Zespó³ Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a EC1. Natomiast gazy hutnicze
wykorzystuj¹ elektrociep³ownie nale¿¹ce do TAURON Ciep³o, zlokalizowane w s¹siedztwie hut ArcelorMittal Poland.
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Surowce i materia³y wykorzystywane przez spó³ki z Grupy TAURON przedstawia poni¿sza tabela:

Wykorzystane surowce/materia³y
wed³ug wagi i objêtoœci

TAURON
Wydobycie

KW
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciep³o

RAZEM

7 879 449

0

0

0

7 879 449

Wêgiel netto (t)

0

1 664

9 253 531

819 398

10 074 593

3

Gaz (m )

0

2 036 100

5 369 910

1 375 650

8 781 660

Olej opa³owy (t)

0

0

33 938

583

34 521

3

0

0

0 2 544 999 620 2 544 999 620

3

0

0

0

94 759 857

94 759 857

0

0

412 446 000

109 496 846

521 942 846

1 187

1 176

0

0

2 363

0

1 862 202

0

27 114

1 889 316

Biomasa (t)

0

0

449 314

285 250

734 564

Agro (t)

0

0

238 659

64 880

303 539

Leœna (t)

0

0

210 655

220 370

431 025

4 293

0

0

0

4 293

Wykorzystane surowce nieodnawialne
wed³ug wagi lub objêtoœci, w tym:
Wêgiel brutto (t)

Gaz wielkopiecowy (m )
Gaz konwertorowy (m )
3

Gaz koksowniczy (m )
3

Olej napêdowy (m )
Wapieñ (t)
Wykorzystane surowce odnawialne
wed³ug wagi lub objêtoœci, w tym:

Drewno (t)

Inwestujemy w nowe moce wytwórcze, stawiaj¹c na ich ró¿norodnoœæ. W Grupie TAURON dzia³alnoœæ zwi¹zania
z wytwarzaniem energii jest realizowana przez trzy spó³ki – TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciep³o i TAURON Ekoenergia.
Maj¹c na uwadze cele w zakresie zrównowa¿onego rozwoju, politykê krajow¹ i unijn¹, œwiatowe trendy, a przede wszystkim
oczekiwania klientów, produkujemy pr¹d z wykorzystaniem ró¿norodnych aktywów wytwórczych. Poza wytwarzaniem
energii w sposób konwencjonalny, spó³ka TAURON Ekoenergia odpowiada za produkcjê pr¹du ze Ÿróde³ odnawialnych,
czyli farm wiatrowych i elektrowni wodnych.
Kopalnia Wapienia Czatkowice wykorzystuje energiê na potrzeby w³asne oraz do produkcji m¹czki i piasków
wapiennych na potrzeby naszych elektrowni, a tak¿e kamienia ³amanego i kruszyw dla wielu ga³êzi przemys³u.
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Ca³kowite zu¿ycie energii w organizacji

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciep³o

TAURON
Ekoenergia

KW
Czatkowice

RAZEM

181 776 611

16 027 061

0

30 808

197 834 480

Gaz ziemny

7 349 123

45 400

0

80 426

7 474 949

Olej opa³owy

1 400 000

24 131

0

0

1 424 131

0

11 286 686

0

0

11 286 686

6 160 942

2 928 222

0

0

9 089 164

Energia z wiatru

0

0

40 975

0

40 975

Energia z wody

0

0

26 276

0

26 276

2 018 187

329 354

18 681

20 810

2 387 032

785 486

2 183 371

0

17 901

2 986 758

0

1 184 949

613 516

0

1 798 465

Ca³kowita sprzeda¿ energii cieplnej [GJ]

0

6 864 663

0

0

6 864 663

Ca³kowita sprzeda¿ pary

0

634 857

0

0

634 857

Ca³kowite zu¿ycie energii ze Ÿróde³
nieodnawialnych w GJ, w tym:
Wêgiel

Gazy hutnicze
Ca³kowite zu¿ycie energii ze Ÿróde³
odnawialnych w GJ, w tym:
Biomasa

Ca³kowite zu¿ycie w tym:
Ca³kowite zu¿ycie energii
elektrycznej [MWh]
Ca³kowite zu¿ycie energii cieplnej [GJ]
Ca³kowita sprzeda¿, w tym:
Ca³kowita sprzeda¿ energii
elektrycznej [MWh]

Posiadany potencja³ wytwórczy pozwoli³ na to, by produkcja energii elektrycznej i ciep³a netto w 2013 r. wynios³a:

TAURON
Ekoenergia
[GWh]

TAURON
Wytwarzanie
(GWh)

TAURON
Ciep³o
[GWh]

TAURON
Ciep³o
[GJ]

614

17 804

7 499 520

1 185

Wêgiel kamienny

0

17 054

5 702 888

5 199 741

Mu³

0

0

301 367

459 315

Wêgiel brunatny

0

0

0

0

Gaz ziemny

0

559

40 815

0

Gazy hutnicze

0

0

2 014 227

2 076 988

Biomasa

0

190

1 058 170

1 522 370

Energia wiatru

243

0

0

0

Energia wodna

371

0

0

0

0

0

17 610

4 273

Wyprodukowana energia netto w GWh
(GJ, gdy drugim produktem jest ciep³o)
w podziale na Ÿród³a energii z uwzglêdnieniem
wymagañ regulacyjnych
Wytworzona energia netto w GWh (lub GJ),
wed³ug rodzaju wykorzystywanego paliwa:

Paliwa ciek³e
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Planowane moce wytwórcze w porównaniu z szacowanym
TAURON
zapotrzebowaniem na energiê w perspektywie d³ugoterminowej,
Wytwarzanie
w podziale na Ÿród³a energii, z uwzglêdnieniem wymagañ regulacyjnych

TAURON
Ciep³o

SUMA

4 707

155

4 862

Wêgiel kamienny

4 474

65

4 539

Wêgiel brunatny

0

0

0

165

90

255

68

0

68

Moc (w MW) planowanych jednostek wytwórczych, w tym zakup energii
ze Ÿróde³ zewnêtrznych i moce w rezerwie, z uwzglêdnieniem jednostek
w budowie i planów inwestycyjnych, w podziale na Ÿród³a energii:

Gaz ziemny
Biomasa

Z uwagi na prognozy w zakresie zapotrzebowania na energiê i mo¿liwoœci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
kluczowym wyzwaniem dla sektora s¹ inwestycje w nowe moce wytwórcze. Stawiaj¹c sobie za nadrzêdny cel zapewnienie
bezpieczeñstwa energetycznego, rozpoczêliœmy budowê nowych bloków i modernizacjê ju¿ istniej¹cych obiektów. Nasza
strategia zrównowa¿onego rozwoju ujmuje perspektywê do roku 2020. Oznacza to, ¿e realizacja przyjêtych przez Grupê
TAURON zamierzeñ zbiega siê z udzia³em w realizacji strategii Europa 2020, której jednym z celów jest zapobieganie
zmianom klimatu i zrównowa¿one wykorzystanie energii.

Oczekiwanie interesariuszy:
Pokazanie, jak nowe inwestycje podejmowane przez przedsiêbiorstwo przek³adaj¹ siê na zwiêkszenie
bezpieczeñstwa energetycznego i zmniejszenie emisji CO2.
Udowodnienie, ¿e inwestycje w infrastrukturê wytwórcz¹ realizowane w GK TAURON s¹ zbie¿ne z ide¹ czystej
energii z wêgla, która powinna byæ propagowana przez samo przedsiêbiorstwo.

Postulat ze strategii Europa 2020

Nale¿y ograniczyæ emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.
Dzia³ania Grupy TAURON
Wychodz¹c naprzeciw zmianom regulacyjnym i trendom rynkowym, Grupa TAURON realizuje wiele inwestycji,
dziêki którym pozytywnie wp³ynie na stabilnoœæ Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a tak¿e bêdzie czynnym
wykonawc¹ przytoczonego wy¿ej postulatu strategii Europa 2020. Strategia korporacyjna Grupy TAURON zak³ada budowê
zrównowa¿onego portfela wytwórczego korzystaj¹cych z jednostek w technologii wêglowej, gazowej i odnawialnych Ÿróde³
energii. Poni¿sze inwestycje wpisuj¹ siê w d¹¿enie do osiagniêcia za³o¿onych celów.

TAURON Wytwarzanie:
•

Budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie to projekt, który umocni pozycjê Grupy jako drugiego najwiêkszego
wytwórcy energii w Polsce, a tak¿e pozwoli znacz¹co odnowiæ i unowoczeœniæ jej potencja³ wytwórczy. Dziêki
zastosowaniu nowoczesnych technologii doprowadzi do obni¿enia emisji zanieczyszczeñ – zak³adany poziom redukcji
emisji CO2 to 2 mln ton rocznie;

•

Budowa bloku 413 MWe i 266 MWt w Elektrowni £agisza pozwoli zapewniæ bezpieczeñstwo dostaw ciep³a dla Bêdzina,
Czeladzi i D¹browy Górniczej. Blok bêdzie siê charakteryzowa³ wysok¹ sprawnoœci¹ (ok. 58 proc.), brakiem emisji py³u,
niewielk¹ emisj¹ dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku wêgla;

•

Budowa bloku energetycznego (50 MW) na terenie ZEC Bielsko-Bia³a jest inwestycj¹ kluczow¹ dla spo³ecznoœci lokalnej,
poniewa¿ pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania mieszkañców miasta i okolic na energiê elektryczn¹ i ciep³o.
Dodatkowo jest drug¹ jednostk¹ w Polsce posiadaj¹c¹ akumulator ciep³a;

•

Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli – dziêki prowadzonej inwestycji powstaje najwiêksza w Polsce
elektrociep³ownia gazowo-parowa. Wykorzystanie gazu jako paliwa bardziej ekologicznego w stosunku do wêgla tak¿e
przyczynia siê do osi¹gniêcia za³o¿onych celów.

•

Budowa nowych mocy w kogeneracji (50 MWe i 86 MWt) w Tychach to inwestycja, która umo¿liwia dostosowanie jednostki
wytwórczej do zaostrzonych norm emisyjnych, które bêd¹ obowi¹zywa³y od 2016 r. Dziêki podjêtym dzia³aniom Zak³ad
Wytwarzania Tychy pozostanie g³ównym producentem ciep³a dla klientów z terenu tyskiej aglomeracji.

TAURON Ciep³o:

42

TAURON POLSKA ENERGIA RAPORT ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU ZA 2013 ROK

Postulat ze strategii Europa 2020

20 proc. energii powinno pochodziæ ze Ÿróde³ odnawialnych
Dzia³ania Grupy TAURON
Poza spalaniem i wspó³spalaniem biomasy Grupa TAURON inwestuje tak¿e w energetykê wodn¹ i wiatrow¹. W 2013 r.
przekazano do eksploatacji dwie farmy wiatrowe – Marszewo (82 MW) i Wicko (40 MW). Obie te inwestycje stanowi¹ kolejny
krok w realizacji strategii zró¿nicowania portfela aktywów o odnawialne Ÿród³a energii – odsetek zielonej energii w 2013 r.
wyniós³ 7,1 proc., co w ujêciu rok do roku oznacza wzrost a¿ o 12 proc.
Plany inwestycyjne spó³ki TAURON Ekoenergia zak³adaj¹:
•

Wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych do 800 MW w roku 2023 dziêki budowie lub zakupowi
projektów i gotowych instalacji;

•

Wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wodnych do 141,4 MW do roku 2023 dziêki modernizacji istniej¹cych
Ÿróde³ wytwarzania.

Ryzykiem zidentyfikowanym wszystkich prowadzonych inwestycji jest potencjalny problem z przy³¹czeniem do krajowej
sieci elektroenergetycznej nowych mocy wytwórczych w zwi¹zku z ograniczeniami i brakiem rozbudowy infrastruktury
sieciowej. Zagro¿enie to jest szczególnie istotne z perspektywy inwestycji w odnawialne Ÿród³a energii.

Postulat ze strategii Europa 2020

Efektywnoœæ energetyczna powinna wzrosn¹æ o 20 proc.
Dzia³ania Grupy TAURON
W zwiêkszeniu efektywnoœci procesu wytwarzania widzimy nie tylko drogê do realizacji postulatu, ale przede wszystkim
mo¿liwoœci osi¹gniêcia realnych oszczêdnoœci. Podstawowym wskaŸnikiem pomiaru efektywnoœci jest energoch³onnoœæ
procesu. To obszar, na którym nieustannie koncentrujemy swoje wysi³ki.

Energoch³onnoœæ
Wartoœæ wskaŸnika energoch³onnoœci
Informacja o rodzajach energii wykorzystywanych
do obliczenia energoch³onnoœci: paliwa, elektrycznoœæ,
ogrzewanie, ch³odzenie, para wodna, pozosta³e

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ekoenergia

TAURON
Ciep³o

10,29%

2,99%

14,5%

Energia

Energia

elektryczna

elektryczna

Energia
elektryczna
i ciep³o

W konsekwencji przeprowadzenia licznych modernizacji i remontów w pierwszym przetargu Urzêdu Regulacji
Energetyki na wybór przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoœci energetycznej w 2013 r. TAURON Wydobycie
i TAURON Ciep³o uzyska³y œwiadectwa efektywnoœci energetycznej zwane potocznie bia³ymi certyfikatami. Do drugiego
przetargu swoje dzia³ania w zakresie zmniejszenia energoch³onnoœci zg³osi³y TAURON Wydobycie, TAURON Ciep³o, TAURON
Dystrybucja i TAURON Sprzeda¿.
Ponad 80 proc. aktywów wytwórczych Grupy TAURON wykorzystuje wêgiel kamienny w procesie produkcji.
Obecne trendy nie wskazuj¹ na to, aby technologia wytwarzania energii z wêgla przesta³a odgrywaæ istotn¹ rolê nie tylko
w polskiej, ale równie¿ w œwiatowej energetyce. Dodatkowo, bior¹c pod uwagê perspektywê roku 2016, który wed³ug
prognoz jest pierwszym rokiem spodziewanego deficytu mocy, jednostki wytwórcze opalane wêglem zapewniaj¹ stabilnoœæ
i bezpieczeñstwo dostaw energii. Ma to szczególne znaczenie tak¿e w kontekœcie dalszego rozwoju odnawialnych
Ÿróde³ i rozwoju modelu energetyki pro-konsumenckiej, które wp³ywaj¹ na dzia³alnoœæ systemu elektroenergetycznego.
Nie ma jednak mo¿liwoœci zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego w sposób jednostronny. Bycie czêœci¹ du¿ego
systemu elektroenergetycznego powoduje potrzebê wspó³pracy z ró¿nymi podmiotami. Aby zapobiec trudnoœciom
w pokryciu zapotrzebowania na moc przez krajowe jednostki wytwórcze, poza wieloma prowadzonymi inwestycjami
Grupa TAURON zawar³a z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowê zakupu us³ugi interwencyjnej rezerwy zimnej.
Œwiadczenie takiej us³ugi polega na dysponowaniu mocami wytwórczymi Grupy TAURON i wykorzystywaniu ich przez
operatora systemu przesy³owego do interwencyjnego równowa¿enia bilansu mocy czynnej, co ma s³u¿yæ zachowaniu
bezpieczeñstwa i stabilnoœci Krajowego Systemu Energetycznego po roku 2015.
W 2013 r. TAURON Polska Energia ustali³ tak¿e zasady wspó³pracy z firmami: PGE, KGHM Polska MiedŸ i ENEA,
w zakresie potencjalnej struktury w³asnoœciowej i zasad funkcjonowania spó³ki PGE EJ 1, powo³anej w celu budowy
i eksploatacji pierwszej elektrowni j¹drowej. Docelowo TAURON ma byæ w³aœcicielem 10 proc. akcji w kapitale zak³adowym
spó³ki.
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Dodatkowo TAURON Polska Energia i TAURON Wytwarzanie dbaj¹ o zwiêkszanie kompetencji w zakresie energetyki
j¹drowej. Pracownicy przeszli przez dwie edycje studiów podyplomowych w tym zakresie. Pracownicy TAURON Polska
Energia aktywnie udzielaj¹ siê na European Nuclear Energy Forum (ENEF) dzia³aj¹cym przy Komisji Europejskiej.
Wierzymy, ¿e wszystkie podejmowane przez Grupê TAURON dzia³ania pozytywnie wp³ywaj¹ na zwiêkszenie
bezpieczeñstwa energetycznego Polski i dywersyfikacjê Ÿróde³ wytwarzania.

Cel 2:

Podnosimy efektywnoœæ energetyczn¹ w procesie dostaw energii elektrycznej i ciep³a.

Celem Grupy TAURON jest ci¹g³e inwestowanie w jeszcze lepsz¹ jakoœæ œwiadczonych us³ug poprzez zwiêkszenie
bezpieczeñstwa dostaw i efektywnoœci funkcjonowania sieci. Prowadzimy liczne prace modernizacyjne, przy³¹czamy nowych
odbiorców energii elektrycznej i ciep³a. Jesteœmy liderem w obszarze dystrybucji energii elektrycznej i g³ównym dostawc¹
ciep³a systemowego w aglomeracji œl¹skiej. Doskonalenie jakoœci naszych us³ug to jednoczeœnie wyzwanie, ale te¿ i duma
z osi¹ganych wyników.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy za³o¿ony cel
•
•

•

W 2013 r. nak³ady inwestycyjne na budowê nowych sieci i modernizowanie
obecnej infrastruktury wynios³y 2,0 mld z³;
Zawi¹zaliœmy strategiczne partnerstwa z dwoma producentami ciep³a na rzecz
lepszego zabezpieczenia ci¹g³oœci dostaw ciep³a i zapewnienia mo¿liwoœci
przy³¹czenia nowych odbiorców;
Wdro¿yliœmy nowe systemy IT w celu lepszej kontroli i zarz¹dzania sieci¹
dystrybucyjn¹.

Infrastruktura sieciowa, któr¹ zarz¹dza TAURON Dystrybucja, swoim zasiêgiem obejmuje ponad 18 proc. powierzchni
kraju. Sieci¹ 260 tys. km linii energetycznych codziennie dostarczamy pr¹d mieszkañcom po³udniowo-zachodniej Polski.
D³ugoœæ naszej sieci stanowi ok. 25 proc. sieci elektroenergetycznej w kraju.

Sieæ dystrybucyjna na 31 grudnia 2013 r.
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D³ugoœæ naziemnych i podziemnych linii sieci przesy³u i dystrybucji energii
wed³ug wymagañ regulatora

TAURON
Dystrybucja

Kategoryzacja linii na przesy³ow¹ i dystrybucyjn¹ na bazie wysokoœci napiêcia
Linie przesy³owe (220 kV)
Linie dystrybucyjne (pozosta³e napiêcia, bez przy³¹czy i linii oœwietlenia ulicznego)
Razem

44
178 424
178 468

D³ugoœæ linii wed³ug wysokoœci napiêcia
Linie 220 kV

44

Linie 110 kV

11 008

Linie SN

62 463

Linie NN

104 953

Przy³¹cza NN

42 640

Linie oœwietlenia ulicznego

39 774

Razem

260 882

D³ugoœæ naziemnych linii przesy³u energii elektrycznej
Linie 220 kV

44

Linie 110 kV

10 914

Linie SN

40 609

Linie nN

70 474

Przy³¹cza nN

32 861

Linie oœwietlenia ulicznego

30 646

Razem

185 548

D³ugoœæ podziemnych linii przesy³u energii elektrycznej
Linie 220 kV

0

Linie 110 kV

94

Linie SN

21 854

Linie nN

34 479

Przy³¹cza nN

9 779

Linie oœwietlenia ulicznego

9 128

Razem

75 334
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Drug¹ spó³k¹ w Grupie TAURON, która ma system dystrybucyjny, jest TAURON Ciep³o. Ju¿ 700 tys. domów korzysta
z ciep³a produkowanego i dystrybuowanego za pomoc¹ sieci ciep³owniczej o d³ugoœci 1050 km.

Grupa TAURON, jako dystrybutor energii elektrycznej i ciep³a, jest aktywnym uczestnikiem rynku. Aby zapewniæ
nieprzerwany dostêp do oferowanych produktów, prowadzi wiele inwestycji i modernizacji, dziêki którym dba o wizerunek
firmy solidnej i niezawodnej.

Oczekiwanie interesariuszy:
Wykazanie, jak inwestycje, które maj¹ prze³o¿enie na zwiêkszone wykorzystanie energii z sieci ciep³owniczych,
wp³ywaj¹ na redukcjê poziomu emisji CO2.

Inwestujemy w doskonalenie procesów dostaw ciep³a. W 2013 r. TAURON Ciep³o kontynuowa³ dzia³ania prowadzone
w ramach projektu „Modernizacja systemu ciep³owniczego gmin: D¹browa Górnicza, Sosnowiec, Bêdzin i CzeladŸ”.
Realnymi korzyœciami wynikaj¹cymi z inwestycji jest minimalizacja strat sieciowych na przesyle ciep³a, obni¿enie strat
noœnika ciep³a i awaryjnoœci sieci ciep³owniczych. Modernizacja wp³ynie na poprawê niezawodnoœci dostaw, optymalizacjê
kosztów eksploatacyjnych, a tak¿e na zmniejszenie iloœci energii pierwotnej potrzebnej do celów produkcyjnych. Czynnik ten
z kolei przek³ada siê na poprawê jakoœci powietrza i obni¿enie emisji w Ÿród³ach ciep³a. W rezultacie powstanie 31,1 km
nowo wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciep³owniczej, iloœæ zaoszczêdzonej energii wyniesie rocznie 114 tys. GJ,
a zak³adany poziom redukcji emisji CO2 to 12 tys. ton rocznie.

Doceniamy tak¿e wartoœæ wspó³pracy z partnerami biznesowymi. W 2013 r. spó³ka podpisa³a umowê na 10 lat
z elektrociep³owni¹ ELCHO z Grupy ÈEZ, dziêki której zwiêkszy³a wolumen zamówienia ciep³a u zewnêtrznego dostawcy.
D³ugoterminowa wspó³praca bêdzie determinowa³a dalszy rozwój rynku ciep³owniczego w regionie i przyniesie korzyœci obu
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stronom. Dla TAURON Ciep³o oznacza to zapewnienie odpowiedniej jakoœci i bezpieczeñstwa dostaw do klientów, a tak¿e
optymalizacjê wykorzystania infrastruktury wytwórczej i przesy³owej.
Kolejnym przyk³adem wspó³pracy w bran¿y jest umowa z EC Bêdzin. Zadaniem TAURON Ciep³o jest przygotowanie
i zabezpieczenie technicznych mo¿liwoœci d³ugoletniego odbioru ciep³a od elektrociep³owni Bêdzin poprzez modernizacjê
i rozbudowê sieci ciep³owniczej. Natomiast EC Bêdzin zwiêkszy wielkoœæ wytwarzanego i sprzedawanego ciep³a.
Wszelkie podejmowane przez nas dzia³ania s¹ pozytywnie oceniane przez naszych obecnych i przysz³ych klientów.
Coraz wiêcej osób i instytucji docenia bezpieczeñstwo, jakoœæ i ekologicznoœæ ciep³a systemowego. Ciep³o produkowane
i dystrybuowane przez TAURON Ciep³o ogrzewa nowe budynki Akademii Sztuk Piêknych i dworzec kolejowy w Katowicach
oraz Muzeum Powstañ Œl¹skich w Œwiêtoch³owicach.

Podnosimy efektywnoœæ energetyczn¹ w procesie dostaw energii elektrycznej. Podnoszenie jakoœci w procesie
dostaw to tak¿e doskonalenie wewnêtrznych procesów zarz¹dczych i kontrolnych. Nad poprawnoœci¹ pracy systemu
dystrybucyjnego czuwa sztab ludzi i system monitoringu. Stare i wys³u¿one tablice ze schematami sieci odchodz¹ do lamusa.
Obecne oczekiwania co do sprawnoœci i efektywnoœci prowadzonych dzia³añ wymagaj¹ ci¹g³ego inwestowania w nowoczesne
systemy informatyczne, dziêki którym mo¿na stale monitorowaæ pracê sieci. Dyspozytornie ruchu zamienione zosta³y
na nowoczesne centra, które pozyskuj¹ informacje i zarz¹dzaj¹ dystrybucj¹.

Przebudowujemy równie¿ stacje G³ównych Punktów Zasilania (GPZ). S¹ to stacje transformatorowe odpowiedzialne
za to, aby mieszkañcy na danym obszarze mieli ci¹g³y dostêp do energii elektrycznej. Jednym z modernizowanych GPZ
jest punkt Brzegowa w G³ogowie. Dziêki zastosowaniu technologii izolacji gazowej mo¿liwe jest zmniejszenie rozmiarów
stacji i jej oddzia³ywania na œrodowisko. Prace modernizacyjne powinny siê zakoñczyæ jesieni¹ 2014 r. Drugim punktem
jest GPZ Skarbowców we Wroc³awiu. Wnêtrze zmodernizowanej stacji wyposa¿one jest w najnowszej generacji
urz¹dzenia energetyczne. W trakcie prac budowlanych zdemontowano dotychczasow¹ aparaturê, konstrukcjê
i fundamenty. Dziêki wykorzystaniu prefabrykatów – gotowych elementów budowlanych – prace modernizacyjne trwa³y
zaledwie miesi¹c.
Wszystkie powy¿sze dzia³ania inwestycyjne maj¹ bezpoœrednie prze³o¿enie na parametry jakoœciowe sieci
dystrybucyjnej. Grupa TAURON nieustannie d¹¿y do minimalizacji strat na przesyle, maj¹c na wzglêdzie fakt, ¿e ka¿da lepiej
wykorzystana megawatogodzina to realne oszczêdnoœci finansowe, mniejsze zu¿ycie energii pierwotnej, mniejsze emisje
gazów cieplarnianych, a tak¿e poprawa jakoœci ¿ycia spo³ecznoœci s¹siaduj¹cych z aktywami wytwórczymi.

Straty w przesyle i dystrybucji jako procent ca³kowitej wytworzonej energii

Straty energii elektrycznej w procesie dystrybucji, z wyszczególnieniem przyczyn strat:
Straty techniczne

TAURON Dystrybucja
(MWh)
2 999 089
2 276 060

Straty nietechniczne (np. nielegalny pobór energii elektrycznej)
Straty w przesyle i dystrybucji jako procent ca³kowitej wytworzonej energii

723 029
5,69%

Aby w perspektywie d³ugoterminowej móc przekazaæ wytworzon¹ energiê klientom, Grupa TAURON potrzebuje
efektywnej i sprawnie zarz¹dzanej sieci dystrybucyjnej. Dlatego prowadzi intensywne dzia³ania w zakresie wypracowania

koncepcji

rozwojowych infrastruktury sieciowej, która bêdzie uwzglêdnia³a plany rozwojowe Polskich Sieci
Elektroenergetycznych. Pozwoli to na jeszcze lepsze planowanie inwestycji i umo¿liwi spotkanie z partnerem biznesowym
w pó³ drogi. Wykonane analizy obszarowe i wybrane koncepcje przebudowy sieci znajd¹ swoje odzwierciedlenie w planach
rozwoju sieci i planach inwestycyjnych TAURON Dystrybucja, przyczyniaj¹c siê do zwiêkszenia efektywnoœci i bezpieczeñstwa
dostaw energii elektrycznej.
Modernizacja istniej¹cej infrastruktury to dobry krok w celu zapewnienia ci¹g³oœci dostaw naszym klientom,
ale te¿ realne koszty. Ka¿da z inwestycji w Grupie TAURON jest dok³adnie analizowana i dyskutowana.
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Oczekiwanie interesariuszy:
Udostêpnienie danych o œrodkach zainwestowanych w odbudowê i poprawê stanu infrastruktury energetycznej
zarz¹dzanej przez Grupê TAURON.

TAURON Dystrybucja

Nak³ady (mln z³)

Inwestycje zwi¹zane z przy³¹czeniem nowych odbiorców
Inwestycje zwi¹zane z modernizacj¹ i odtworzeniem sieci
Realizacja strategicznego projektu inwestycyjnego „System zarz¹dzania maj¹tkiem sieciowym”
Nak³ady inwestycyjne ³¹cznie

TAURON Ciep³o

1 319
12,4
1 847,4

Nak³ady (mln z³)

Budowa bloku BC-50 w ZW Tychy

34,1

Budowa turbogeneratora w ZW Nowa

18,3

Utrzymanie i rozwój sieci ciep³owniczych

106

Nak³ady inwestycyjne ³¹cznie

48
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158,4

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W £AÑCUCHU WARTOŒCI
Dzia³alnoœæ Grupy TAURON w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze
wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem siê zasobów i nadmiernym
zanieczyszczeniem œrodowiska, d¹¿ymy do osi¹gniêcia naszych celów biznesowych z jednoczesn¹ trosk¹ o to by nasz
rozwój przebiega³ w sposób zrównowa¿ony, czyli mo¿liwie jak najbardziej obojêtny dla œrodowiska. Modernizujemy
energetyczne i cieplne linie przesy³owe, aby straty energii by³y jak najmniejsze, rozwijamy czyste technologie wêglowe
i wdra¿amy inwestycje w badania nad wychwytywaniem dwutlenku wêgla. Oprócz realizacji inwestycji minimalizuj¹cych
negatywny wp³yw na otoczenie wdra¿amy równie¿ system zarz¹dzania œrodowiskowego, by usystematyzowaæ
i skoordynowaæ dzia³ania wszystkich spó³ek Grupy TAURON. Prowadzimy tak¿e kampanie edukacyjne skierowane
do naszych dostawców i klientów.

1. Cele
Cel 1:

Do 2020 r. co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej bêdzie pochodzi³o ze Ÿróde³ odnawialnych.

Zmiany klimatyczne to dziœ jedno z najwiêkszych wyzwañ, przed jakimi stoi sektor energetyczny. W odpowiedzi
na decyzje legislacyjne Unii Europejskiej dotycz¹ce celów redukcji emisji gazów cieplarnianych i udzia³u odnawialnych Ÿróde³
energii w produkcji energii elektrycznej, Grupa TAURON inwestuje w Ÿród³a zielonej energii – w tym przede wszystkim
w energetykê wiatrow¹, wodn¹ i w spalanie biomasy. To prze³o¿y siê bezpoœrednio na ograniczenie negatywnego
oddzia³ywania na œrodowisko, znajduj¹c tak¿e pozytywne odzwierciedlenie w redukcji kosztów zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska.

W 2013 r. wprowadziliœmy wiele
dzia³añ, proces osi¹gania za³o¿onego
celu trwa
•
•
•

Odsetek zielonej energii wyprodukowanej przez Grupê TAURON w 2013 r.
wyniós³ 7,1 proc. (wzrost o 12 proc. w stosunku do 2012 r.);
Ju¿ ponad 180 MW mocy zainstalowanej maj¹ wszystkie dzia³aj¹ce w Grupie
TAURON farmy wiatrowe;
Kocio³ biomasowy Elektrowni Jaworzno III – najwiêksza inwestycja biomasowa
Grupy TAURON – w 2013 r. wyprodukowa³ 199 tys. MWh zielonej energii.
Pozwoli³o to na zmniejszenie bilansu emisji o 1,5 proc. (blisko
235 tys. ton CO2).

Inwestujemy w energiê pozyskiwan¹ z wiatru. Energia z odnawialnych Ÿróde³ to m.in. odpowiedŸ na rosn¹ce
oczekiwania naszych klientów, którym Grupa TAURON umo¿liwia korzystanie z w pe³ni ekologicznego produktu.
Inwestycje w Ÿród³a zielonej energii i efektywna ich eksploatacja to równie¿ sposób na zwiêkszanie wartoœci Grupy TAURON.
W ci¹gu zaledwie piêciu lat struktura portfela wytwórczego spó³ki TAURON Ekoenergia, naszego g³ównego wytwórcy
zielonej energii, zmieni³a siê na korzyœæ energetyki wiatrowej. W 2008 r. nie posiadaliœmy ¿adnej farmy wiatrowej,
a obecnie ju¿ 58 proc. mocy zainstalowanej spó³ki pochodzi z czterech parków wiatrowych. Pozosta³¹ czêœæ wytwarzaj¹
elektrownie wodne.
Farmy wiatrowe dzia³aj¹ce w Grupie TAURON maj¹ ju¿ ponad 180 MW mocy zainstalowanej. Pod koniec
paŸdziernika 2013 r. uruchomione zosta³y nowe parki w Wicku (województwo pomorskie) i Marszewie (województwo
zachodniopomorskie). Park w Marszewie jest jedn¹ z wiêkszych tego typu inwestycji w kraju. Wczeœniej TAURON Ekoenergia
uruchomi³ park wiatrowy w Lipnikach (2011 r.) i zainwestowa³ w licz¹c¹ ju¿ ponad 11 lat farmê wiatrow¹ w Zagórzu.
Inwestycje w odnawialne Ÿród³a energii (OZE) to nie tylko kwestia dywersyfikacji energetycznej. To tak¿e wykorzystanie
miejscowych Ÿróde³, wspó³praca z lokalnymi samorz¹dami i istotny wk³ad w generowanie gospodarczego wzrostu
w regionie. Wp³ywy z podatków, wzrost zatrudnienia przy budowie inwestycji i eksploatacji jednostek, poprawa standardu
¿ycia mieszkañców, mo¿liwoœci realizacji inwestycji d³ugoterminowych i infrastruktury technicznej, budowa dróg
dojazdowych, których u¿ywaj¹ mieszkañcy – to tylko czêœæ korzyœci widocznych w regionie, na którego terenie prowadzona
jest inwestycja. OZE to wreszcie budowa przyjaznego wizerunku dostawcy zielonej energii, spó³ki rozwijaj¹cej przyjazne
dla œrodowiska technologie sprzyjaj¹ce zmniejszeniu emisji CO2. Dlatego w Grupie TAURON na bie¿¹co monitorowany
jest rynek energetyczny i prowadzone s¹ analizy pod k¹tem mo¿liwego dalszego rozwoju tego obszaru.
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Inwestujemy w energiê pozyskiwan¹ z wody. TAURON Ekoenergia posiada tak¿e 35 elektrowni wodnych
– umiejscowionych na po³udniowym zachodzie Polski w województwach: dolnoœl¹skim, opolskim i ma³opolskim.
Wiêkszoœæ z nich jest aktualnie modernizowana, w wyniku czego poprawia siê sprawnoœæ urz¹dzeñ i efektywnoœæ
gospodarowania wod¹. Hydroelektrownie ³¹cz¹ tradycjê architektoniczn¹ z technologiczn¹ nowoczesnoœci¹ – wewn¹trz
zabytkowych obiektów (stanowi¹cych czêsto turystyczn¹ atrakcjê regionu) pracuj¹ zautomatyzowane generatory.
W wyniku modernizacji elektrowni wodnych wzrasta tak¿e bezpieczeñstwo funkcjonowania obiektów pe³ni¹cych czêsto
funkcje przeciwpowodziowe i hydrotechniczne. Aby elektrownie wodne Grupy TAURON by³y w pe³ni przyjazne œrodowisku,
podejmujemy dodatkowe wysi³ki, minimalizuj¹ce ich ujemne oddzia³ywanie, np. budowane s¹ przep³awki u³atwiaj¹ce
migracjê ryb.
Nasze inwestycje w zielone Ÿród³a energii nie ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do spó³ki TAURON Ekoenergia. TAURON
Wytwarzanie realizuje w³asn¹ strategiê w zakresie zrównowa¿onego rozwoju. Aby zwiêkszyæ udzia³ energii odnawialnej
w produkcji, oddany do eksploatacji zosta³, przy zastosowaniu najlepszych dostêpnych technologii (BAT), blok opalany
biomas¹ w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Wyposa¿ony jest on w kocio³ fluidalny o mocy 50 MW i spala wy³¹cznie
biomasê leœn¹ i roln¹. To najwiêksza tego typu inwestycja Grupy TAURON. Produkcja pr¹du przez tê jednostkê ruszy³a
na pocz¹tku 2013 r. Wybudowana jednostka, dziêki pe³nej automatyzacji, jest najbezpieczniejszym tego typu blokiem
w Polsce. Kocio³ spala do 50 ton biomasy na godzinê, czyli a¿ 360 tys. ton rocznie. W 2013 r. wyprodukowano w ten sposób
199 tys. MWh zielonej energii. Pozwoli³o to na zmniejszenie emisji dwutlenku wêgla w ci¹gu roku o ok. 235 tys. ton.
We wrzeœniu 2013 r. koncesjê na wytwarzanie ekologiczne energii uzyska³ innowacyjny blok opalany biomas¹ o mocy 20 MW
w Elektrowni Stalowa Wola. Jego urz¹dzenia zaopatrzone s¹ w palniki, dziêki którym mo¿liwe jest spalanie biomasy
w postaci py³u. S¹ one w stanie spaliæ 22 tony biomasy na godzinê. Zainstalowane w Stalowej Woli urz¹dzenia mog¹
ponadto byæ zasilane biomas¹ nieprzetworzon¹, co zapewnia wiêksz¹ efektywnoœæ procesu. W 2013 r. Elektrownia Stalowa
Wola wyprodukowa³a w ten sposób 47 tys. MWh zielonej energii. Inwestycje TAURON Wytwarzanie daj¹ nadziejê na nawet
dwukrotne zwiêkszenie zu¿ycia biomasy w Grupie w ci¹gu najbli¿szych trzech lat.

Cel 2:

Obni¿ymy poziom zanieczyszczeñ powietrza, inwestuj¹c w nowoczesne technologie i modernizacjê
istniej¹cych jednostek wytwórczych, a tak¿e zwiêkszaj¹c wydajnoœæ produkcji.

Jednym z negatywnych skutków produkcji energii elektrycznej i ciep³a jest emisja gazów cieplarnianych
i zanieczyszczanie powietrza, a najwa¿niejszym wyzwaniem w tym kontekœcie – jej redukcja. Od pocz¹tku istnienia Grupy
TAURON prowadzonych jest wiele inwestycji w tym zakresie, m.in. w odnawialne Ÿród³a energii i w niskoemisyjne
technologie. Nowe rozwi¹zania pozwalaj¹ czerpaæ z dostêpnych zasobów surowców nieodnawialnych (wêgiel, ropa, gaz)
przy ograniczonym negatywnym wp³ywie na œrodowisko.

W 2013 r. wprowadziliœmy wiele
dzia³añ, proces osi¹gania za³o¿onego
celu trwa
•

Zak³ady spó³ki TAURON Wytwarzanie wyemitowa³y ponad 11 tys. ton CO2
mniej ni¿ rok wczeœniej;

•

Emisje zwi¹zków NOx w Grupie TAURON w 2013 r. by³y o 11 proc. ni¿sze ni¿
w 2012 r.;

•

Budowa bloku energetycznego w Elektrowni £agisza o wysokiej sprawnoœci
(ok. 58 proc.), zerowej emisji py³u, niskiej emisji dwutlenku siarki, tlenków
azotu i dwutlenku wêgla ma sprostaæ wymogom emisyjnym w 2016 r.;

•

Budowa bloku energetycznego w ZEC Bielsko-Bia³a, drugiej jednostki w Polsce
posiadaj¹cej akumulator ciep³a.

Analizujemy ryzyko zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi. Specyfika dzia³alnoœci Grupy TAURON – oparcie
wytwarzania energii na wyczerpuj¹cych siê zasobach i szeroki zakres oddzia³ywania na œrodowisko – powoduje, ¿e wci¹¿
musimy aktualizowaæ listê zagro¿eñ. W 2013 r. dostrze¿one zosta³y nastêpuj¹ce rodzaje ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
przedsiêbiorstwa, wynikaj¹ce ze zmian klimatycznych:
•
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Ryzyko zwi¹zane z emisj¹ CO2 i koniecznoœci¹ umorzenia odpowiedniej iloœci uprawnieñ do emisji. Jest ono
bezpoœrednio skorelowane z mo¿liwoœci¹ niewype³nienia obowi¹zku w wyniku ograniczonej dostêpnoœci pozwoleñ do
emisji na rynku. Dodatkowym czynnikiem s¹ zmiany polityki wsparcia dla energii wytwarzanej w OZE i w kogeneracji.
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W wyniku umorzenia b³êdnej liczby œwiadectw pochodzenia b¹dŸ uiszczenia b³êdnej wartoœci op³aty zastêpczej
Grupa TAURON mog³aby ponieœæ dodatkowe koszty na skutek na³o¿onych kar. Dok³adnie analizujemy i staramy siê
minimalizowaæ ryzyko zwi¹zane ze zmiennoœci¹ cen uprawnieñ do emisji CO2;
•

Ryzyko czynników atmosferycznych i zmian klimatycznych. Zmiennoœæ temperatury powietrza ma znacz¹cy wp³yw
na kszta³towanie siê zapotrzebowania na ciep³o i energiê elektryczn¹;

•

Ryzyko niestabilnego systemu prawnego i regulacji unijnych zwi¹zanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego,
w tym z ochron¹ œrodowiska;

•

Ryzyko œrodowiskowe, w tym zwi¹zane z warunkami atmosferycznymi. Niedostosowanie do uregulowañ prawnych,
mo¿liwoœæ wyst¹pienia szkody w œrodowisku czy powa¿nej awarii przemys³owej wi¹¿e siê ze stratami i koniecznoœci¹
ponoszenia kosztów – kary, odszkodowañ lub napraw;

•

Ryzyko zwi¹zane z zagro¿eniem realizacji zadañ produkcyjnych, zagro¿eniem bezpieczeñstwa prowadzenia ruchu
zak³adu górniczego i bezpieczeñstwa za³ogi w wyniku dzia³ania czynników naturalnych w ramach rozwoju robót
górniczych, trudnoœci zwi¹zane z warunkami stropowo-sp¹gowymi, które komplikuj¹ proces eksploatacji, jak równie¿
zagro¿enia naturalne wystêpuj¹ce w zak³adach górniczych.

Zarówno przeobra¿enia w œrodowisku naturalnym, jak i zmieniaj¹ce siê otoczenie regulacyjne stanowi¹ dla nas wa¿ny
impuls do ci¹g³ego poszukiwania i wdra¿ania nowych technologii oraz podnoszenia efektywnoœci energetycznej procesów
wytwarzania i dystrybucji energii i ciep³a. Rozwój innowacyjnoœci to tak¿e szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
i odpowiedŸ na rosn¹ce oczekiwania naszych klientów.

Anga¿ujemy siê w dyskusje legislacyjne. Obszar zmian klimatycznych i zwi¹zanych z nim konsekwencji regulacyjnych
jest dla Grupy TAURON obszarem wielowymiarowego ryzyka.

Oczekiwanie interesariuszy:
Opisanie, jak zmiany w œrodowisku regulacyjnym przek³adaj¹ siê na dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa, jakie nios¹
ze sob¹ zagro¿enia dla firmy i jej interesariuszy.

Jednym z przedmiotów najgorêtszych debat na forum Unii Europejskiej s¹ obecnie regulacje w zakresie ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych. W Brukseli i w pañstwach cz³onkowskich trwaj¹ dyskusje, jak pogodziæ cele zwi¹zane
z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej z efektywnoœci¹ ekonomiczn¹. W krajach, w których – tak jak w Polsce – gospodarka
opiera siê w znacznej mierze na wêglu, decyzje narzucaj¹ce radykalne ograniczenie emisji mog¹ siê wi¹zaæ ze wzrostem
kosztów i zagro¿eniem dla konkurencyjnoœci gospodarki opartej w g³ównej mierze na przemyœle energoch³onnym.
Grupa TAURON aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nad polityk¹ klimatyczn¹ i energetyczn¹ UE, a tak¿e czynnie
anga¿uje siê w prace badawczo-rozwojowe na rzecz poszukiwania nowych, niskoemisyjnych technologii, które pozwol¹
na osi¹gniêcie celów redukcyjnych w sposób efektywny kosztowo. Spó³ki Grupy TAURON, w oparciu o ustawê z 28 kwietnia
2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, uczestnicz¹ w Europejskim Systemie Handlu
Emisjami (EU ETS). TAURON Wytwarzanie za rok 2013 umorzy³ 17 277 731 uprawnieñ do emisji, przy czym umorzone
darmowe uprawnienia stanowi³y 15,05 proc. tej liczby, pozosta³e zaœ zosta³y zakupione na rynku uprawnieñ. Zarz¹dzanie
portfelem uprawnieñ do emisji w spó³ce TAURON Ciep³o odbywa siê w ramach wspó³pracy w zakresie zarz¹dzania
portfelem uprawnieñ do emisji CO2 z Zarz¹dc¹ Grupy Instalacji TAURON Polska Energia. W ramach umowy TAURON
Polska Energia jest zobowi¹zany do opracowania strategii dzia³ania w zakresie emisji CO2.
TAURON Ekoenergia ma umowê pozyskania i sprzeda¿y jednostek redukcji emisji dla Farmy Wiatrowej Lipniki
i Elektrowni Wodnej Bobrowice IV, ale ze wzglêdu na nisk¹ cenê uprawnieñ do tej pory nie dosz³o do ich sprzeda¿y.
Istotne znaczenie dla kierunków rozwoju obszaru wytwarzanie bêdzie mia³o tak¿e stworzenie krajowego systemu
uwierzytelniania biomasy do weryfikacji jej jakoœci, co zaproponowa³ Urz¹d Regulacji Energetyki. System ten mia³by
usprawniæ procedury wydawania œwiadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej przy wykorzystaniu
biomasy, a tak¿e wyeliminowaæ istniej¹ce na rynku nieprawid³owoœci. Stanowi³by swego rodzaju gwarancjê jakoœci
i pochodzenia surowca w ca³ym ³añcuchu dostaw. Rozwi¹zanie to, w œwietle braku stosownych regulacji prawnych,
opiera³oby siê na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Ta propozycja spotka³a siê z aprobat¹ wszystkich zainteresowanych
stron. Prace nad krajowym systemem uwierzytelniania biomasy wci¹¿ trwaj¹.
Liczne kontrowersje wzbudzi³y te¿ dyskutowane na ró¿nych szczeblach propozycje zakazu palenia wêglem
w piecach w gospodarstwach domowych. Wed³ug opublikowanego w paŸdzierniku 2013 r. raportu Europejskiej Agencji
Œrodowiska Kraków zajmuje trzecie miejsce na liœcie miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu.
Dlatego w³adze miasta jako pierwsze w Polsce zdecydowa³y siê na wprowadzenie takiego zakazu. To rozwi¹zanie
jest rozwa¿ane tak¿e w innych jednostkach samorz¹dowych w kraju. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e dotknie to du¿ej
liczby osób – w Polsce piece wêglowe s¹ zainstalowane w a¿ 1,2 mln domów. Dla spó³ek wêglowych mo¿e to oznaczaæ
utratê sporego rynku zbytu.
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D¹¿ymy do ograniczenia emisji zanieczyszczeñ gazowych i py³owych
Oczekiwanie interesariuszy:
Ukazanie w raporcie poziomów emisji, do jakich docelowo d¹¿y Grupa TAURON, i porównanie ich z aktualnymi
wynikami.

Bezpoœrednie emisje gazów cieplarnianych1, 2
Bezpoœrednia ca³kowita wartoœæ emisji gazów
cieplarnianych (tony CO2)
Emisja biogennego dwutlenku wêgla w tonach
metrycznych ekwiwalentu CO2 (biomasa, biogaz etc.)

KW
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciep³o

SUMA

9 739

17 838 653

3 823 525

21 671 917

0

485 948

0

485 948

1 521

-11 358

725 007

715 170

Zmiana ca³kowitej wartoœci emisji gazów
cieplarnianych, wyra¿onej w ekwiwalencie ton CO2,
w porównaniu z rokiem bazowym (2012)
1
Emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza siê do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie z zasadami wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami
do emisji oraz IPCC. Podejœcie to jest równowa¿ne ze stosowaniem zerowego wskaŸnika emisji dla biomasy.
2
Emisja wyliczana wed³ug zatwierdzonych przez w³aœciwe urzêdy marsza³kowskie planów monitorowania na podstawie rozporz¹dzenia Komisji (UE)
nr 601/2012 z 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektyw¹ 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady.

Emisja NOx, SOx i innych istotnych zwi¹zków
emitowanych do powietrza (w tonach)

KW
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciep³o

SUMA

NOx

7

25 810

2 808

28 625

SOx

12

31 013

5 075

36 101

11

1

1 446

6702

2 127

8

3

45

0
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Py³ zawieszony
Py³ technologiczny
1

Py³ wapienny, ca³kowity (w tym zawieszony).

2

Py³ ze spalania paliw.

3

Py³ ze spalania mia³u wêglowego.

Koniecznoœæ dostosowania technologii produkcji do zaostrzonych norm emisyjnych, które bêd¹ obowi¹zywa³y
od 2016 r., spowodowa³a, ¿e TAURON Ciep³o rozpocz¹³ projekt przebudowy kot³a fluidalnego w ZW Tychy. W 2013 r.
realizowany by³ drugi etap inwestycji, w ramach którego zmodernizowano instalacjê gospodarki olejowej, uzyskano
pozwolenie na budowê bloku BC50 wraz z gospodarkami towarzysz¹cymi i rozpoczêto realizacjê projektu. Inwestycja
umo¿liwi nie tylko spe³nienie norm emisyjnych w 2016 r., ale te¿ zwiêkszenie rocznych wolumenów sprzeda¿y energii
elektrycznej i pozyskanie dodatkowych przychodów z zielonych certyfikatów. Umocni te¿ pozycjê ZW Tychy jako znacz¹cego
producenta ciep³a i energii elektrycznej w regionie oraz pozwoli na utrzymanie statusu g³ównego wytwórcy ciep³a dla miasta
Tychy.
Dotychczas zrealizowane zadania pozwoli³y na uzyskanie nastêpuj¹cych redukcji emisji:
•

emisja NOx – 3760 ton;

•

emisja SOx – 279 ton;

•

emisja py³ów zawieszonych – 1182 tony.

•

budowê bloku ciep³owniczego na terenie ZEC Bielsko-Bia³a. Inwestycja zast¹pi³a wyeksploatowane jednostki
wytwórcze, jest wysokosprawn¹ jednostk¹ spe³niaj¹c¹ wszelkie wymogi w zakresie ochrony œrodowiska dotycz¹ce

Wœród pozosta³ych inwestycji realizowanych lub zakoñczonych w 2013 r. warto wymieniæ tak¿e:

emisji NOx, SO2 i py³ów. Blok zosta³ przekazany do eksploatacji w czerwcu 2013 r., staj¹c siê podstawowym Ÿród³em
ciep³a dla miasta Bielsko-Bia³a;
•
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budowê nowego bloku energetycznego na terenie Elektrowni Jaworzno III. Nowy blok bêdzie siê charakteryzowa³
wysok¹ sprawnoœci¹, a tak¿e niskimi poziomami emisji NOx, SO2, CO2 i py³ów. W 2013 r. wybrano wykonawcê
i rozpoczêto dzia³ania zwi¹zane z przygotowaniem placu budowy i wyprowadzeniem mocy z nowej jednostki
wytwórczej;
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•

budowê instalacji odazotowania spalin w szeœciu blokach Elektrowni Jaworzno III i w czterech blokach Elektrowni
£aziska. Pozwoli to zmniejszyæ emisjê NOx w jednostkach do poziomu 200 mg/Nm3, który bêdzie obowi¹zywa³
od 2018 r. (wyj¹tek dla tej konkretnej jednostki przyznany w ramach derogacji; dla bloków ni¹ nieobjêtych wi¹¿¹cy

jest rok 2016). Do koñca 2013 r. zakoñczono prace w szeœciu spoœród 10 bloków.
Wiele inwestycji zmierzaj¹cych do ograniczenia emisji gazów i py³ów do atmosfery jest obecnie w toku, przez co
na rezultat w postaci znacz¹cych redukcji emisji trzeba bêdzie poczekaæ nawet kilka lat. Dlatego, obok wdra¿ania
najlepszych dostêpnych rozwi¹zañ, ci¹gle poszukujemy nowych. W ramach projektu KIC InnoEnergy TAURON Wytwarzanie,
we wspó³pracy z Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie (AGH), realizuje projekt budowy instalacji demonstracyjnej
do monitorowania i redukcji emisji rtêci ze spalania wêgla w kot³ach py³owych. Wk³adem w projekt ze strony TAURON
Wytwarzanie jest czêœciowe finansowanie budowy, uruchomienia i eksploatacji podczas badañ instalacji demonstracyjnej.
Koniecznoœæ usuwania rtêci z gazów spalinowych emitowanych do atmosfery wynika z wymogów formalnoprawnych.
W paŸdzierniku 2013 r. w Japonii 140 pañstw z ca³ego œwiata, w tym Polska, uczestniczy³o w konferencji w sprawie konwencji
Minamata (konwencji rtêciowej) reguluj¹cej problem gospodarowania rtêci¹. Konwencja czeka na ratyfikacjê przez co
najmniej 50 pañstw-sygnatariuszy, wejdzie wiêc w ¿ycie najwczeœniej za 3–5 lat. Choæ Polska jeszcze jej nie podpisa³a,
rozumiemy w Grupie TAURON przes³anie paktu. St¹d wraz z naukowcami z AGH szukamy najefektywniejszej ekonomicznie
i technicznie metody aktywnej redukcji emisji rtêci podczas procesów produkcji energii elektrycznej i cieplnej w naszych
elektrowniach wêglowych. Do tego niezbêdne jest uzyskanie wiarygodnych danych dotycz¹cych rzeczywistej emisji rtêci
i mo¿liwoœci wykorzystania istniej¹cych ju¿ metod oczyszczania z niej gazów spalinowych.
Zakoñczenie budowy instalacji demonstracyjnej planowane jest na 2014 r., wtedy te¿ nast¹pi rozpoczêcie etapu
badawczego. Spodziewanymi rezultatami projektu s¹:
okreœlenie skali problemu emisji rtêci w jednostkach wytwórczych TAURON Wytwarzanie w œwietle planowanego
•
wprowadzenia konwencji rtêciowej;
opracowanie nowej technologii redukcji emisji rtêci;
•
wykonanie badañ eksploatacyjnych instalacji demonstracyjnej w celu okreœlenia optymalnych parametrów pracy
•
oraz identyfikacji metod i mo¿liwoœci obni¿enia emisji rtêci przy spalaniu wêgla;
•

okreœlenie mo¿liwoœæ implementacji technologii w innych obiektach TAURON Wytwarzanie;

•

opracowanie koncepcji systemu monitorowania emisji rtêci w elektrowniach spalaj¹cych wêgiel kamienny w kot³ach
py³owych.

Szczególnym obszarem, z którym wi¹¿emy du¿e nadzieje, s¹ badania nad technologiami wychwytywania i sk³adowania
dwutlenku wêgla, które prowadzimy w ramach wielostronnego projektu badawczego. Wiêcej o tym w rozdziale „Zarz¹dzanie
wp³ywem ekonomiczno-spo³ecznym”.

Cel 3:

Bêdziemy aktywnie zarz¹dzaæ dzia³aniami spó³ek z Grupy TAURON, aby minimalizowaæ wp³yw na otoczenie,
wykorzystuj¹c najlepsze standardy i systemy zarz¹dzania œrodowiskowego.

Oczekiwanie interesariuszy:
Przekazanie pe³nej informacji na temat dzia³añ inwestycyjnych podejmowanych przez Grupê TAURON, maj¹cych
zmniejszyæ niepo¿¹dany wp³yw przedsiêbiorstwa na œrodowisko.

Ochrona œrodowiska naturalnego jest istotnym elementem dzia³alnoœci prowadzonej w obszarze wydobycia wêgla,
wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a oraz ich dystrybucji. Powinna te¿ znaleŸæ odzwierciedlenie w sprzeda¿y i obs³udze
klienta. Aby tak siê sta³o, pracujemy nad usystematyzowaniem zarz¹dzania tym obszarem w Grupie TAURON, doskonal¹c
systemy zarz¹dzania œrodowiskowego, a tak¿e buduj¹c œwiadomoœæ ekologiczn¹ pracowników i promuj¹c postawy
proœrodowiskowe w miejscu pracy.

W 2013 r. wprowadziliœmy wiele
dzia³añ, proces osi¹gania za³o¿onego
celu trwa
•

Utrzymaliœmy certyfikacjê systemów zarz¹dzania œrodowiskiem w TAURON
Wytwarzanie;

•

Wdra¿amy systemy ISO 14001 i system EMAS w ramach Grupy Kapita³owej.
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Inwestujemy w ochronê œrodowiska. Efektywna produkcja energii elektrycznej i cieplnej to najwiêksze, choæ
niejedyne wyzwanie, z jakim przysz³o siê mierzyæ bran¿y w kontekœcie ochrony œrodowiska. Dlatego w Grupie TAURON
prowadzone s¹ inwestycje niekoniecznie bezpoœrednio zwi¹zane z produkcj¹ energii, które zdecydowanie zmniejszaj¹
negatywny wp³yw firmy na otoczenie. W 2013 r. ³¹czna kwota przeznaczona na ten cel we wszystkich spó³kach wynios³a
ponad 806 tys. z³.
Jednym z przyk³adów jest inwestycja TAURON Ciep³o w modernizacjê wêz³ów cieplnych. Przedsiêwziêcie znalaz³o siê
wœród 102 inwestycji, które wybrane zosta³y przez Urz¹d Regulacji Energetyki spoœród 209 ofert s³u¿¹cych poprawie
efektywnoœci energetycznej. Uzyskano tzw. bia³e certyfikaty, czyli œwiadectwa efektywnoœci energetycznej, bêd¹ce
zbywalnym prawem maj¹tkowym równowa¿nym z iloœci¹ zaoszczêdzonej energii. Aby je otrzymaæ, TAURON Ciep³o
musia³ zmniejszyæ straty w wêz³ach cieplnych w 25 budynkach zasilanych z sieci ciep³owniczej. Pozwoli³o to zaoszczêdziæ
energiê na poziomie 110 ton (ton oleju ekwiwalentnego) w ci¹gu roku. Zgodnie z ustaw¹ o efektywnoœci energetycznej
z 15 kwietnia 2011 r. przedsiêbiorstwa, które sprzedaj¹ energiê elektryczn¹, ciep³o lub paliwa gazowe odbiorcom koñcowym,
maj¹ coroczny obowi¹zek przedstawienia prezesowi URE okreœlonej liczby œwiadectw efektywnoœci energetycznej do
umorzenia. Brak certyfikatów oznacza koniecznoœæ uiszczenia op³aty zastêpczej.
Z kolei Kopalnia Wapienia Czatkowice przyjê³a strategiê, która obejmuje m.in. wzrost efektywnoœci energetycznej
procesów technologicznych. Podczas przemia³u wapienia wykorzystywane jest ciep³o ze spalania gazu ziemnego
i sprê¿one powietrze. Zabudowane sprê¿arki emituj¹ ok. 180 GJ energii miesiêcznie. By ta iloœæ ciep³a siê nie marnowa³a,
spó³ka zrealizowa³a w 2013 r. projekt odzysku ciep³a odpadowego ze sprê¿arek. Uk³ad odzysku ciep³a jest trzystopniowym
wymiennikiem olej – woda – powietrze. Powietrze z otoczenia zasysane jest do uk³adu przemia³u i przejmuje energiê
ciep³a odpadowego. Jego ponowne u¿ycie w procesie mo¿e obni¿yæ zu¿ycie gazu nawet do 3 proc. Innym dzia³aniem
podejmowanym przez KW Czatkowice w obszarze efektywnoœci energetycznej jest termomodernizacja obiektów

przemys³owych. Audyty energetyczne obiektów przemys³owych wykaza³y mo¿liwoœæ podniesienia efektywnoœci
wykorzystania energii poprzez termomodernizacjê œcian i powierzchni dachowych. Dzia³anie to zoptymalizowa³o
zapotrzebowanie na ciep³o w okresie grzewczym i tym samym ograniczy³o koszty ogrzewania w kopalni. Termomodernizacji
poddano cztery budynki, wytypowane jako najistotniejsze odbiorniki ciep³a o najwiêkszym potencjale redukcyjnym.
W rezultacie osi¹gniêto spadek zapotrzebowania cieplnego obiektów na poziomie 1810,10 GJ rocznie, co przek³ada siê
na zmniejszenie zu¿ycia paliwa i ograniczenie emisji gazowo-py³owej. Oszczêdnoœæ w iloœci zu¿ytego mia³u wynios³a
137 ton w skali roku, natomiast gazu, tak¿e w skali roku, zaoszczêdzono 5500 m3.
By³ to pierwszy etap procesu opracowywania nowego systemu ogrzewania obiektów kopalni pozwalaj¹cy
doprecyzowaæ jej zbiorcze zapotrzebowanie cieplne. Produktem koñcowym bêdzie nowoczesny i zoptymalizowany system
grzewczy, który obni¿y koszty produkowanej energii cieplnej, podniesie komfort ogrzewania i pozwoli spe³niæ wszystkie
wymogi prawne (BHP) i œrodowiskowe dotycz¹ce tego rodzaju instalacji.

Monitorujemy i ograniczamy wp³yw œrodowiskowy. Aby zmniejszyæ oddzia³ywanie Grupy TAURON na œrodowisko
naturalne, prowadzony jest regularny monitoring jego stanu. Dziêki temu wiadomo, które z tworzonych przez spó³ki
proœrodowiskowych rozwi¹zañ maj¹ pierwszeñstwo wdra¿ania.
TAURON Ekoenergia zobowi¹zany jest do prowadzenia œrodowiskowego monitoringu przed- i poinwestycyjnego,
który obejmuje badania ornitologiczne (w tym chiropterologiczne, czyli mierz¹ce wp³yw dzia³alnoœci spó³ki na populacjê
nietoperzy) i pomiary ha³asu. Farma wiatrowa Lipniki zlokalizowana jest na terenie wystêpowania du¿ej populacji nietoperzy.
Jako w³aœciciel parku wiatrowego TAURON Ekoenergia zobowi¹zany jest do ich ochrony. Fakt ten trzeba by³o uwzglêdniæ
ju¿ na etapie projektowania inwestycji. Dlatego na wie¿ach ze œmig³ami zainstalowane zosta³y urz¹dzenia odstraszaj¹ce,
aby nietoperze nie wpada³y miêdzy ³opatki. Przeloty nietoperzy – podobnie jak ptaków – s¹ stale monitorowane.
W zwi¹zku z poszerzaniem eksploatacji z³o¿a wapieni karboñskich w kierunku wsi Paczó³towice spó³ka KW Czatkowice
rozpoczê³a projekt zalesiania pasa ochronnego o szerokoœci ok. 200 m i powierzchni 33 ha. Ma on minimalizowaæ
oddzia³ywanie przedsiêwziêcia na gatunki i siedliska chronione. Pas tworzony jest po stronie pó³nocnej i wschodniej
planowanego obszaru górniczego. W 2013 r. rozpocz¹³ siê pierwszy etap zalesieñ. Do kwietnia 2014 r. zasadzono na 14 ha
ok. 67 tys. drzew, w tym modrzewie, sosny, œwierki, lipy i buki. Zalesienie pozosta³ych obszarów pasa ochronnego
planowane jest sukcesywnie do 2015 r. W ramach minimalizowania wp³ywu produkcji na œrodowisko KW Czatkowice
prowadzi tak¿e program zmniejszania emisji py³ów do otoczenia. Efektem polityki proekologicznej spó³ki jest m.in.
modernizacja uk³adu odpylania ³amiarni wstêpnej – jednego z wêz³ów technologicznych zak³adu przeróbczego kamienia.
Z myœl¹ o poprawie jakoœci powietrza wokó³ kopalni przeprowadzono kompleksow¹ modernizacjê jej uk³adu odpylania.
Inwestycja ta jest zgodna z wytycznymi „Programu ochrony powietrza dla województwa ma³opolskiego”, bêd¹cego
elementem polityki ekologicznej regionu. Zastosowanie maszyn odpylaj¹cych nowej generacji zapewni eliminacjê emisji
– tylko z tego jednego wêz³a – na poziomie ok. 200 ton py³u wapiennego rocznie. Ze wzglêdu na proekologiczny charakter
przedsiêwziêcia spó³ka uzyska³a pozytywn¹ decyzjê o finansowaniu go ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wiêcej informacji o programie eliminacji niskiej emisji w rozdziale „Zarz¹dzanie
wp³ywem ekonomiczno-spo³ecznym”.
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£¹czne wydatki na ochronê œrodowiska
i inwestycje proœrodowiskowe wed³ug
typu
£¹czne wydatki na ochronê
œrodowiska, w tym:

TAURON
Wydobycie

TAURON
Dystrybucja

KW
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ekoenergia

TAURON
Ciep³o

SUMA

31 957 333 z³

7 639 000 z³

1 680 754 z³

723 834 000 z³

38 952 079 z³

8 396 698 z³

812 459 864 z³

24 125 622 z³

6 488 000 z³

53 802 z³

331 781 900 z³

12 590 z³

2 310 373 z³

364 772 289 z³

7 831 711 z³

1 151 000 z³

83 607 z³

47 636 000 z³

88 837 z³

6 086 325 z³

62 877 480 z³

0 z³

5 410 000 z³

1 543 344 z³

344 416 200 z³

38 850 651 z³

0 z³

384 810 196 z³

Koszty utylizacji odpadów, oczyszczanie
gazów wylotowych oraz oczyszczanie
i usuwanie powsta³ych zanieczyszczeñ
Koszty zarz¹dzania ochron¹
œrodowiska, w tym op³aty œrodowiskowe
Nak³ady inwestycyjne na ochronê
œrodowiska
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Doskonalimy systemy zarz¹dzania œrodowiskowego. Oddzia³ywanie zak³adów energetycznych na œrodowisko
najlepiej widaæ z lokalnej perspektywy. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej obwarowane jest wieloma przepisami
z zakresu ochrony œrodowiska, w tym dyrektywami unijnymi. Wdro¿one w TAURON Wytwarzanie systemy zarz¹dzania
œrodowiskowego ISO 14001 i system EMAS pomagaj¹ zidentyfikowaæ wszystkie obszary wp³ywu firmy na otoczenie i zwi¹zane
z nimi wymogi prawne.
G³ówne zadania realizowane w ramach systemów zarz¹dzania œrodowiskowego to:
•

wdra¿anie szczegó³owych regulacji dla pracowników dotycz¹cych postêpowania zapewniaj¹cego zgodnoœæ
z prawem ochrony œrodowiska, np. procedur postêpowania z odpadami;

•

sprawdzanie przestrzegania tych regulacji podczas audytów wewnêtrznych;
identyfikacja wymagañ prawnych dotycz¹cych poszczególnych obszarów oddzia³ywania na œrodowisko i ocena
zgodnoœci z prawem;

•
•

publikowanie raportów œrodowiskowych, tzw. deklaracji œrodowiskowych, które zawieraj¹ dane o wp³ywie
poszczególnych zak³adów na œrodowisko, ale równie¿ o zgodnoœci z prawem i podejmowanych dzia³aniach
proœrodowiskowych (raporty œrodowiskowe TAURON Wytwarzanie dostêpne s¹ tutaj).

Osi¹gniêty efekt to przede wszystkim pe³na zgodnoœæ z prawem ochrony œrodowiska – potwierdzona nie tylko
przez firmê certyfikuj¹c¹, ale te¿ przez organy administracji pañstwowej weryfikuj¹ce wpisy do rejestru EMAS. Wdro¿one
systemy ISO 14001 i EMAS s¹ te¿ elementami dzia³añ na rzecz zrównowa¿onego rozwoju, które brane s¹ pod uwagê
przy ocenie firm zakwalifikowanych do Respect Index. W kolejnym kroku planowane jest wdro¿enie systemu EMAS
w Oddziale TAURON Wytwarzanie – Elektrowni Stalowa Wola.

Doskonalimy sposób zarz¹dzania gospodark¹ wodn¹ i œciekow¹. Pozytywne rezultaty systematycznego
i uporz¹dkowanego zarz¹dzania œrodowiskiem widoczne s¹ w ró¿nych aspektach wykorzystania przez Grupê TAURON
zasobów naturalnych, m.in. w zakresie gospodarki wodnej. Spó³ki TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie,
TAURON Ciep³o i KW Czatkowice, jako organizacje kluczowe pod wzglêdem wykorzystania wody, posiadaj¹ w³asne
instalacje oczyszczania œcieków, stosuj¹ce metody mechaniczne, mechaniczno-biologiczne i biologiczno-chemiczne.
W TAURON Wytwarzanie, który zu¿ywa najwiêcej wody, jest ona powtórnie wykorzystywana w Elektrowni £agisza,
gdzie œcieki przemys³owe przeznaczane s¹ do produkcji wody zdemineralizowanej, a œcieki bytowe – do produkcji wody
zdekarbonizowanej. W 2013 r. Grupa TAURON pobra³a o 3,7 mln m3 mniej wody ni¿ rok wczeœniej i odprowadzi³a 86 mln m3
mniej œcieków.
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£¹czny pobór wody wed³ug Ÿród³a

TAURON
Wydobycie

KW Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciep³o

TAURON
Ekoenergia

RAZEM

4 211 155

53 932

68 929 930

3 374 607

20 278

76 589 902

0

43 223

27 916 120

613 768

14 661

28 587 772

Rzek

0

43 223

27 916 120

613 768

14 661

28 587 772

Jezior

0

0

0

0

3 770 875

67

10 756 795

0

0

0

81 813

0

440 280

10 642

30 175 202

3 120 839

4 759

33 751 722

3 770 875

25 195

46 942 491

2 202 051

4 291

52 944 903

TAURON
Wydobycie

KW
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciep³o

TAURON
Ekoenergia

SUMA

37 211 345,60

35 396,00

53 503 450,00

624 675,09

14 862,00

91 389 728,69

37 211 345,60

35 396,00

53 295 523,00

234 220,00

14 556,00

90 791 040,60

37 211 345,60

35 396,00

53 295 523,00

234 220,00

14 556,00

90 791 040,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wody podziemne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedsiêbiorstwa komunalne

0,00

0,00

207 927,00

390 455,09

306,00

598 688,09

£¹czna objêtoœæ wody (w m3) pobranej z poni¿szych Ÿróde³
Wody powierzchniowe, w tym wody z:

Wody podziemne
Woda deszczowa zebrana bezpoœrednio i przechowywana
przez organizacjê
Dostawy wody komunalnej lub z innych Ÿróde³
zewnêtrznych
Ca³kowite zu¿ycie wody w procesie produkcji i pozosta³ych
procesach technologicznych

Ca³kowita objêtoœæ œcieków
wed³ug jakoœci i docelowego miejsca przeznaczenia

0
858

14 528 595
81 813

3

Rzeczywista ³¹czna iloœæ œcieków (w m )
(z uwzglêdnieniem zrzutów gor¹cej wody) wed³ug:
Wody powierzchniowe, w tym:
Rzeki
Jeziora
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Cel 4:

Stworzenie do 2020 r. gospodarczego potencja³u do wykorzystania 90 proc. odpadów w³asnych przez obszar
wydobycia i wytwarzania.

Zrównowa¿ona gospodarka odpadami to jedno z wa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed Grup¹ TAURON w obszarze
odpowiedzialnoœci za œrodowisko. W 2013 r. Grupa wygenerowa³a 5,4 mln ton odpadów. Najwiêksza ich iloœæ pochodzi
z obszarów wydobycia i wytwarzania. Ambicj¹ Grupy jest zagospodarowanie odpadów w³asnych poprzez poszukiwanie
dla nich nowych zastosowañ.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy cel

•

Wyprodukowaliœmy 164 tys. ton kruszyw z odpadowej ska³y p³onnej.

D¹¿ymy do zwiêkszenia efektywnoœci gospodarowania odpadami. Celem jest minimalizacja iloœci odpadów
trafiaj¹cych na sk³adowiska i pe³ne wykorzystanie w charakterze surowców odpowiednio przygotowanych odpadów.
Prowadzone s¹ prace badawczo-wdro¿eniowe, dziêki którym TAURON Wytwarzanie i TAURON Wydobycie chc¹ do 2020 r.
uzyskaæ mo¿liwoœæ zagospodarowania 90 proc. odpadów poprodukcyjnych powsta³ych w nale¿¹cych do nich kopalniach,
elektrowniach i elektrociep³owniach. Polityka ograniczenia iloœci odpadów wytwarzanych w Grupie TAURON zmierza
do powstania kopalni i elektrowni bezodpadowych, dziêki czemu:
•
•

istotnie ograniczone zostan¹ koszty sk³adowania odpadów;

•

ograniczenie powstawania odpadów nast¹pi u Ÿród³a;

•

powsta³e odpady przetwarzane bêd¹ na produkty, których sprzeda¿ wygeneruje zyski;

do minimum spadnie iloœæ odpadów sk³adowanych na sk³adowiskach i w osadnikach oraz ich wp³yw na œrodowisko;

•

mo¿liwa bêdzie konsolidacja dzia³añ zwi¹zanych z zagospodarowaniem odpadów w ramach Grupy.
W 2013 r. w Grupie TAURON podejmowaliœmy wiele dzia³añ zmierzaj¹cych do zwiêkszenia efektywnoœci
gospodarowania odpadami, m.in.:
•
prowadzono odzysk popio³ów z Zak³adów Wytwórczych TAURON Wytwarzanie na instalacjach w zak³adach górniczych
TAURON Wydobycie;
•
opracowano projekt innowacyjnej technologii mobilnej instalacji kompleksowego zagospodarowania materia³ów
zgromadzonych w osadnikach ziemnych;
•
w Zak³adzie Górniczym Sobieski prowadzono próby i analizy suchego odkamieniania urobku wêglowego
na pilota¿owej instalacji badawczej nale¿¹cej do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
W przysz³oœci umo¿liwi to wdro¿enie technologii pozwalaj¹cej czêœciowo unikn¹æ kosztownego procesu przeróbki
wêgla na mokro. Zastosowanie technologii suchej separacji umo¿liwia poprawê parametrów jakoœciowych wêgla,
jako jeden z kierunków dzia³añ proekologicznych oczyszczania wêgla przed spalaniem, o jakoœci gwarantuj¹cej
utrzymanie limitów emisji CO2 i SO2;
•

w Zak³adzie Górniczym Janina uruchomiono instalacjê granulowania mu³ów wêglowych przeznaczonych zarówno
dla energetyki, jak i do zabudowy w obiekty ziemne.
Jednym z kluczowych dzia³añ w obszarze zagospodarowania odpadów w Grupie TAURON jest projekt Grey2Green

oparty na wspólnym zagospodarowaniu wytwarzanych przez spó³ki odpadów wewn¹trz Grupy i wytwarzaniu na ich bazie
jak najwiêkszej liczby zbywalnych produktów.
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TAURON
Wydobycie

TAURON
Dystrybucja

KW
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ekoenergia

TAURON
Ciep³o

RAZEM

36,749

1 463

50,566

221,79

19,4

20,49

1 811,995

Ponowne u¿ycie

0

0

9,48

0

17,571

0

27,051

Recykling

0

0

1,08

0

0,119

0

1,199

24,878

0

39,996

167,01

0

0

231,884

9,814

0

0,01

22,77

1,71

5,72

40,024

0

0

0

0

0

0

0

2,057

0

0

32,01

0

14,77

48,837

0

1 463

0

0

0

0

1 463

2 986 511,2

6 857

759,023

2 180 323,31

46,054

228 506,32

5 403 002,91

Ponowne u¿ycie

0

0

0

0

17,985

0

17,985

Recykling

0

0

207,083

21,59

24,044

0

252,717

2 863 794,9

0

551,94

1 936 738,58

0

0

4 801 085,42

9,8

0

0

194 125,42

4,025

31,54

194 170,785

4 906,4

0

0

4 505,09

0

2 318,76

11 730,25

117 800,1

0

0

31 348,14

0

5 031,4

154 179,64

0

6 857

0

13 584,49

0

221 124,62

241 566,11

Ca³kowita waga odpadów
wed³ug rodzaju i metody postêpowania z odpadem
[tony]
Iloœæ odpadów niebezpiecznych wed³ug metody
utylizacji:

Inne procesy odzysku
Unieszkodliwianie
Sk³adowanie
Magazynowanie
Inne
Iloœæ odpadów innych ni¿ niebezpieczne wed³ug
metody utylizacji:

Inne procesy odzysku
Unieszkodliwianie
Sk³adowanie
Magazynowanie
Inne

ród³o: informacje dostarczone przez wykonawców us³ug utylizacji odpadów lub bezpoœrednio przez organizacjê raportuj¹c¹.
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Od odpadu do produktu. Odpady pogórnicze, popio³y i ¿u¿le powsta³e w procesach produkcyjnych górnictwa
i energetyki przez dziesiêciolecia negatywnie wp³ywa³y na wygl¹d terenów przyleg³ych do kopalñ i elektrowni.
Dziêki rozwojowi myœli technicznej odpady te znajduj¹ dziœ wiele u¿ytecznych zastosowañ w ró¿nych ga³êziach przemys³u.
Z uwagi na swoje pochodzenie i w³aœciwoœci sta³y siê stosunkowo tanim i ³atwo dostêpnym substytutem materia³ów
naturalnych. Wspó³zale¿noœæ bran¿ górniczej i energetycznej sprawi³a, ¿e kilka rozwi¹zañ ubocznych produktów spalania
i wydobywania kamienia z kopalñ znalaz³o wspólne sposoby wykorzystania. Jednym z nich s¹ produkowane przez TAURON
Wydobycie kruszywa i mieszanki kruszywowe. Przy ich produkcji wykorzystuje siê zarówno kamieñ z procesu przeróbki
wêgla, jak i popio³y oraz ¿u¿le wytwarzane w energetyce. Ca³y proces produkcyjny zachodzi w instalacjach znajduj¹cych siê
w Zak³adzie Górniczym Sobieski w Jaworznie i Zak³adzie Górniczym Janina w Libi¹¿u, bêd¹cej elementem ci¹gu
technologicznego przeróbki wêgla.
Produkowane w zak³adach spó³ki TAURON Wydobycie kruszywa mog¹ byæ wykorzystywane do rekultywacji
technicznej i niwelacji terenów. Znalaz³y te¿ zastosowanie w in¿ynierii komunikacyjnej i budownictwie hydrotechnicznym.
Coraz czêœciej u¿ywane s¹ do budowy nasypów drogowych czy wa³ów przeciwpowodziowych. Analizy i atesty potwierdzi³y,
¿e nie stanowi¹ one ¿adnego zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego, spe³niaj¹ bowiem standardy techniczne
i œrodowiskowe gruntów rodzimych. Produkowane w zak³adach górniczych kruszywa i mieszanki kruszywowe s¹
sprzedawane tak¿e podmiotom zewnêtrznym.
W 2013 r. z odpadowej ska³y p³onnej wyprodukowano i sprzedano:
•
•
•

39 tys. ton kruszywa do budowy dróg;
20 tys. ton kruszywa do rekultywacji sk³adowiska odpadów komunalnych w Jaworznie-Pieczyskach;
105 tys. ton kruszywa do budowy wa³ów przeciwpowodziowych na Wiœle w okolicy Oœwiêcimia.

Sk³adowisko odpadów pogórniczych w Libi¹¿u zosta³o przekwalifikowane na obiekt unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych. Czeka na zamkniêcie i rekultywacjê. Na czêœci zrekultywowanej zostan¹ wybudowane (z kruszyw
i mieszanek kruszywowych) wzgórza widokowe. Kolejnym etapem zagospodarowania odpadów wydobywczych bêdzie
budowa nowego obiektu ziemnego o charakterze rekreacyjno-sportowym. Maj¹ zostaæ przy tym wykorzystane wszystkie
produkowane w zak³adzie przeróbczym ZG Janina odpady z ostatniej bie¿¹cej produkcji. W zak³adzie prowadzone jest te¿
dopopielanie kruszyw, co pozwala na usuniêcie wilgoci z kamienia i poprawê jego parametrów fizycznych, aby mo¿na by³o
przeznaczyæ go na sprzeda¿ oraz do budowy i rozbudowy ha³d.
Pozosta³e plany w zakresie gospodarki odpadami w Grupie TAURON obejmuj¹:
•
wdro¿enie technologii do mobilnej instalacji kompleksowego zagospodarowania materia³ów zdeponowanych
w osadnikach ziemnych;
•
wdro¿enie technologii do mobilnej instalacji s³u¿¹cej do wytwarzania i lokowania na dole kopalñ emulgatów
popio³owych;
•
uruchomienie stacjonarnej instalacji do lokowania na dole kopalñ odpadów z elektrowni i odpadów górniczych;
•
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotycz¹cych zagospodarowania odpadów i poprawy jakoœci wytworzonych
produktów;
•
wspó³pracê z oœrodkami naukowo-badawczymi w celu opracowywania nowych praktycznych technologii zwi¹zanych
z popraw¹ jakoœci i gospodarowaniem odpadami.
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4. ZARZ¥DZANIE WP£YWEM SPO£ECZNO-EKONOMICZNYM
Oczekiwanie interesariuszy:
Pokazanie wp³ywu firmy na rozwój spo³ecznoœci lokalnej.

Od pocz¹tku istnienia Grupy TAURON jesteœmy œwiadomi wp³ywu, jaki jej dzia³alnoœæ wywiera na otoczenie – zarówno
gospodarcze, jak i spo³eczne – oraz na œrodowisko. Pracownicy Grupy s¹ w wiêkszoœci cz³onkami spo³ecznoœci lokalnych
piêciu województw, w których funkcjonuj¹ zak³ady produkcyjne TAURONA: dolnoœl¹skiego, opolskiego, œl¹skiego,
ma³opolskiego, podkarpackiego. TAURON dzia³a we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego
– od wydobycia surowców przez wytwarzanie, po dystrybucjê i sprzeda¿ energii elektrycznej oraz ciep³a. Ma tym samym
znacz¹cy wp³yw na jakoœæ ¿ycia ludzi, rozwój ró¿nych ga³êzi przemys³u i dobrostan regionów, w których funkcjonuje.

TAURON buduje partnerskie relacje ze wszystkimi grupami, na które ma najwiêkszy wp³yw poprzez swoj¹
dzia³alnoœæ w kontekœcie spo³ecznym. S¹ to: mieszkañcy po³udniowo-zachodniej Polski, w szczególnoœci ci, którzy ¿yj¹
w bezpoœrednim s¹siedztwie kopalñ i zak³adów produkcyjnych, organizacje po¿ytku publicznego i w³adze lokalne, uczelnie
i szko³y, a tak¿e organizacje pozarz¹dowe, dostawcy i media. W ten sposób Grupa TAURON chce skutecznie odpowiadaæ
na potrzeby otoczenia i wspó³pracowaæ z nim w najistotniejszych sprawach. Przek³ada siê to na zaanga¿owanie w liczne
przedsiêwziêcia wspieraj¹ce spo³ecznoœæ i dzia³ania w regionach, na przyk³ad czynne uczestnictwo w debatach publicznych
nad wyzwaniami i problemami stoj¹cymi przed województwami, miastami i gminami, w których Grupa prowadzi dzia³alnoœæ
biznesow¹. TAURON jest te¿ aktywnym cz³onkiem wielu izb i stowarzyszeñ pracuj¹cych na rzecz rozwoju rynku i regionów,
a za³o¿ona w 2012 r. Fundacja TAURON anga¿uje siê w istotne problemy spo³eczne. Z racji tego, ¿e wiêksza czêœæ dzia³alnoœci
Grupy kumuluje siê w po³udniowych regionach kraju, wspieramy d³ugofalowo Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
(GOPR). Mamy te¿ poczucie, ¿e to do nas nale¿y edukacja energetyczna w zakresie bezpiecznego u¿ywania energii
elektrycznej. Chcemy, by has³o: „Nasza energia – Twoje bezpieczeñstwo” by³o wiarygodne, dlatego prowadzimy programy
edukacyjne skierowane do wszystkich naszych klientów, tak¿e tych najm³odszych.

Oczekiwanie interesariuszy:
Zaprezentowanie wysokoœci podatków i innych op³at przekazywanych do bud¿etu pañstwa, a w szczególnoœci
do jednostek samorz¹du terytorialnego, na których terenie Grupa TAURON prowadzi dzia³alnoœæ.

W Grupie TAURON jesteœmy œwiadomi, jak du¿y wp³yw nasza dzia³alnoœæ wywiera na ekonomiê otoczenia
i spo³ecznoœci ¿yj¹cych w naszym s¹siedztwie. W 2013 r. Grupa zap³aci³a podatek dochodowy w wysokoœci 337 mln z³
i by³a czwarta na liœcie podmiotów, które wp³aci³y najwiêcej do polskiego bud¿etu z tego tytu³u. Jako firma energetyczna
staramy siê œwiadomie zarz¹dzaæ pozytywnym wp³ywem pozafinansowym, by maksymalizowaæ korzyœci dla otoczenia.

1. Cele
Cel 1:

Zaanga¿ujemy interesariuszy we wspólne dzia³ania na rzecz zwiêkszania pozytywnego wp³ywu spo³eczno-ekonomicznego Grupy TAURON.

Cel 2:

Zapewniamy przejrzystoœæ dzia³añ prospo³ecznych poprzez opracowanie zasad ich realizacji i oceny
efektywnoœci.

Oczekiwanie interesariuszy:
Ukazanie aspektów wspó³pracy Grupy TAURON z organizacjami pozarz¹dowymi z uwzglêdnieniem ich formy,
przebiegu i wyników podjêtych wspólnie dzia³añ. Pokazanie, w jaki sposób pracownicy Grupy TAURON anga¿uj¹ siê
w projekty podejmowane przez firmê wspólnie z organizacjami z otoczenia, takimi jak Fundacja DKMS Polska.

Rozwój lokalnych spo³ecznoœci le¿y w interesie Grupy TAURON. Dlatego od lat tworzymy projekty wspieraj¹ce
mieszkañców i ich otoczenie, które realizuj¹ poszczególne spó³ki i Fundacja TAURON. Udzielamy finansowego wsparcia
organizacjom pozarz¹dowym, po¿ytku publicznego i szeroko rozumianemu otoczeniu. Jesteœmy mocno zaanga¿owani
w ¿ycie spo³ecznoœci lokalnej.
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W 2013 r. osi¹gnêliœmy za³o¿ony cel
•

Flagowe projekty spo³eczne to skierowane do dzieci: Domy Pozytywnej
Energii i Bezpieczniki TAURONA oraz kampanie spo³eczne, które od 2009 r.

•

wspó³organizujemy z GOPR: Bezpieczna zima w górach, Bezpieczne lato
w górach, B¹dŸ bezpieczny;
Nasi pracownicy udzielaj¹ siê w ramach wolontariatu jako dawcy szpiku

•

kostnego i dawcy krwi;
Od dwóch lat dzia³amy pod parasolem Fundacji TAURON. W 2013 r.
w ramach fundacji przekazaliœmy wsparcie finansowe (w tym darowizny)
i rzeczowe w wysokoœci 2 004 740 z³, zatem o ponad milion z³otych wiêcej
ni¿ rok wczeœniej.

Miasta – nasi partnerzy. Kluczowym partnerem Grupy, a zarazem wa¿nym klientem, s¹ samorz¹dy lokalne,
dlatego podejmujemy z nimi szerok¹ wspó³pracê. TAURON Dystrybucja i urz¹d miasta Wroc³aw wspó³pracuj¹ przy budowie
projektu e-BUS – pilota¿owego systemu elektrycznego transportu publicznego, systemu inteligentnej sieci (smart grid)
opartego na autobusach elektrycznych, a tak¿e systemu ³adowania i wymiany baterii. Planowane jest tak¿e stworzenie
pilota¿owego systemu magazynowania energii elektrycznej w stacjonarnej i mobilnej infrastrukturze elektroenergetycznej.
Wa¿nym elementem nowoczesnego miasta jest bowiem przyjazny transport publiczny: sprawna i komfortowa komunikacja
miejska, czystsze powietrze, obni¿enie poziomu ha³asu, zmniejszenie zu¿ycia energii. Dla nas w Grupie TAURON wa¿na
jest innowacyjnoœæ technologii energetycznych w ró¿nych obszarach dzia³alnoœci, a to partnerstwo pozwoli nam zrealizowaæ
innowacyjny projekt o znacznej skali. Dajemy te¿ wyraŸny sygna³, ¿e jesteœmy otwarci na kooperacjê z innymi miastami
i regionami przy najró¿niejszych inicjatywach.
W ramach konkursu Pr¹d dla mojego miasta zorganizowanego przez TAURON Sprzeda¿ uda³o nam siê po³¹czyæ
cel spo³eczny z marketingowym. Konkurs trwa³ 10 tygodni (od 7 paŸdziernika do 15 grudnia 2013 r.) i utrzymany by³
w konwencji gry internetowej. Z jednej strony zawodnicy walczyli o nagrody indywidualne, a z drugiej rywalizowali
o fundusze dla instytucji spo³ecznej z wybranego przez siebie miasta. Nale¿a³o wprawiæ w ruch wirtualne wiatraki
i wygenerowaæ jak najwiêcej wirtualnego pr¹du. W grê zaanga¿owa³o siê prawie 50 tys. osób z 745 miast z ca³ej Polski.
Co tydzieñ szeœcioro najlepszych graczy otrzymywa³o markowe smartfony i tablety, a na zakoñczenie gry nagrody
pieniê¿ne przekazano trzem instytucjom spo³ecznym z miast, które na swoim koncie zgromadzi³y najwiêcej wirtualnego
pr¹du: Towarzystwu Przyjació³ Dzieci w Lubaniu, Stowarzyszeniu Zielone Ludki w Zawidowie i Stowarzyszeniu Szansa
z Oœwiêcimia.
Wiele aglomeracji stara siê podkreœlaæ piêkno swojej architektury. Niektóre tak¿e noc¹. Ale energia elektryczna
kosztuje, tak jak i sam system oœwietlenia zewnêtrznego. Dlatego Kraków zwróci³ siê do Grupy TAURON z proœb¹
o sfinansowanie i wykonanie iluminacji Wawelu. Aby j¹ stworzyæ, wykorzystano ponad 3 tony sprzêtu i 15 km kabli,
ponad 8 tys. diod LED, 120 parafinowych œwiec LED, 100 reflektorów i najnowoczeœniejsze projektory multimedialne,
w tym obecnie najsilniejszy na œwiecie projektor Barco, generuj¹cy obraz w wysokiej rozdzielczoœci HD. Oœwietliliœmy
tak¿e budynek urzêdu miasta w Tarnowskich Górach.
Aby uœwiadomiæ ludziom zagro¿enia, jakie niesie ze sob¹ korzystanie z wêglowych i gazowych piecyków na w³asny u¿ytek,
uruchomiliœmy program eliminacji niskiej emisji. Partnerem spó³ki TAURON Ciep³o w tym projekcie zosta³ Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przeprowadzona wczeœniej kampania edukacyjna
Niska emisja – wysokie ryzyko zasygnalizowa³a skalê problemu niskiej emisji na terenie konurbacji œl¹sko-d¹browskiej.
Przeprowadzona analiza potencja³u rynku ciep³owniczego pokaza³a mo¿liwoœæ przy³¹czenia do systemu ciep³owniczego
ok. 400 MW nowych mocy, co przyczyni siê w du¿ym stopniu do likwidacji niskiej emisji (za³o¿enia w perspektywie do 2022 r.).
Zarówno aspekt spo³eczny – koniecznoœæ likwidacji niskiej emisji, jak i ekonomiczny – potrzeba przy³¹czenia nowych klientów,
zadecydowa³y o realizacji projektu, który jako kluczowy zosta³ zg³oszony do nowego programu operacyjnego Infrastruktura
i œrodowisko i zaakceptowany przez Radê Ministrów. Skutecznym posuniêciem by³o zaproszenie potencjalnych beneficjentów
do wspólnej realizacji – propozycja ta spotka³a siê z entuzjastycznym przyjêciem samorz¹dów. Projekt zak³ada wytypowanie
obszarów, na których problem niskiej emisji jest najwiêkszy, podpisanie stosownych porozumieñ dotycz¹cych wspó³pracy
z w³aœcicielami nieruchomoœci i realizacjê za³o¿onych dzia³añ.

Spo³ecznoœæ lokalna – nasz partner. Rokrocznie, od wielu ju¿ lat, organizowane s¹ Domy Pozytywnej Energii – konkurs
skierowany do podopiecznych domów dziecka z województw: dolnoœl¹skiego, opolskiego, œl¹skiego, ma³opolskiego
i podkarpackiego. Domy Pozytywnej Energii to kluczowy projekt z obszaru zaanga¿owania spo³ecznego Grupy TAURON.
Dziêki niemu w poprzednich latach przyczyniliœmy siê do rozwoju i poprawy warunków ¿ycia podopiecznych kilkudziesiêciu
placówek. W latach 2011–2013 w akcji wziê³o udzia³ 250 domów dziecka i ponad 9 tys. ich podopiecznych. Dotychczas
w pó³fina³ach 45 domów dziecka nagrodzono czekami po 10 tys. z³, w fina³ach 15 placówek odebra³o czeki na 50 tys. z³.

62

TAURON POLSKA ENERGIA RAPORT ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU ZA 2013 ROK

Z myœl¹ o bezpieczeñstwie od 2009 r. wspó³pracujemy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
Wspólnie organizujemy kampanie spo³eczne – Bezpieczna zima w górach, Bezpieczne lato w górach, B¹dŸ bezpieczny
– promuj¹ce odpowiedzialne zachowanie i zapobieganie wypadkom. Dzia³ania obejmuj¹ te¿ naukê pierwszej pomocy.
Wierzymy, ¿e w ten sposób przyczyniamy siê do zwiêkszania bezpieczeñstwa sportowców amatorów i turystów.
Ponadto co roku TAURON Wydobycie w³¹cza siê w akcjê na rzecz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Wystawiamy
na licytacjê to, co zwykle jest niedostêpne, a przez to atrakcyjne, np. zjazdy do wyrobisk górniczych. W 2013 r. w licytacji
mo¿na by³o wygraæ zjazd do kopalni Janina w Libi¹¿u.
Fundacja TAURON w 2013 r. wspar³a m.in. Fundacjê Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym i zakup specjalistycznego
sprzêtu dla Oddzia³u Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Szpitala Klinicznego Œl¹skiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach oraz Oddzia³u Urologicznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Wszystkie dzia³ania
Fundacji s¹ jawne i ujmowane w corocznych sprawozdaniach finansowych. Nasz udzia³ w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci
nie ogranicza siê tylko do wsparcia finansowego. Przekazujemy te¿ darowizny rzeczowe, a tak¿e realizujemy projekty
nakierowane na rozwój lokalnej spo³ecznoœci.

Oczekiwanie interesariuszy:
Zaprezentowanie zaanga¿owania Grupy TAURON w mecenat i sponsoring kultury i sportu. Opisanie, w jaki sposób
i w jakiej skali przedsiêbiorstwo wspiera instytucje kultury, ze szczególnym uwzglêdnieniem imprez o ma³ym
zasiêgu, nieznanych szerszej publicznoœci.

Dla regionów, w których dzia³a Grupa, jesteœmy sk³onni zrobiæ wiele i chêtnie wspieramy lokalne inicjatywy.
Kopalnia Wapienia Czatkowice cyklicznie uczestniczy w paradzie ¯abki, ¿aby i ropuchy na Rynku w Krzeszowicach.
Inspiracj¹ do zainicjowania pochodu sta³o siê odkrycie w latach 70. w Kopalni Wapienia Czatkowice skamieliny – pra¿aby
(Czatkobatrachus polonicus) – sprzed 240 mln lat. Jednoczeœnie dzia³ania na rzecz dzieci s¹ dla nas bardzo wa¿ne, a charakter
imprezy idealnie wpisuje siê w sferê, w której chcemy byæ aktywni. Dlatego mocno identyfikujemy siê z lokalnymi obchodami
tego œwiêta, którego kopalnia zosta³a organizatorem.
£amanie stereotypów to jedno z zadañ projeku TAURON Zielona Wyspa Œl¹sk. Akcja przypomina o prawdziwych
barwach regionu – jedna trzecia powierzchni Œl¹ska to lasy. Kampania ekologiczno-artystyczna Zazieleniamy Œl¹sk
w 2013 r. trwa³a kilka tygodni. Wspólnymi si³ami posadzono tysi¹ce zielonych sadzonek, twórcze warsztaty ekologiczne
na g³ównych deptakach ¯or, Rybnika, Chorzowa, Gorzyc i Katowic dotyczy³y wdra¿ania zasad segregacji œmieci.
Najciekawszym wydarzeniem towarzysz¹cym akcji by³ happening na katowickim deptaku – ulicy Mariackiej, gdzie za pomoc¹
systemu rowerów, si³¹ miêœni m³odych i starszych katowiczan wygenerowano pr¹d potrzebny do zasilenia nag³oœnienia
wystêpów muzyków. Chc¹c zachowaæ tak¿e turystyczne walory Œl¹ska, anga¿ujemy siê we wsparcie m.in. Muzeum Energetyki
w £aziskach Górnych na terenie oddzia³u TAURON Wytwarzanie – oddzia³ Elektrownia £aziska. Wyró¿nikiem muzeum
jest m.in. jego bogata kolekcja – zbiór urz¹dzeñ elektrycznych codziennego u¿ytku, instrumentów, maszyn obliczeniowych,
¿arówek itp. z ostatnich dekad. W czerwcu 2010 r. w ramach trendu „nauka przez zabawê” powsta³a sala doœwiadczalna
Iskrowisko, w której znajduje siê m.in. stanowisko do demonstracji wy³adowañ elektrycznych. Muzeum znajduje siê
w czo³ówce najwy¿ej ocenianych obiektów postindustrialnych w Polsce i ³¹czy Grupê TAURON z Urzêdem Marsza³kowskim,
Œl¹sk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ i 35 obiektami postindustrialnymi na Szlaku Zabytków Techniki i na Europejskim Szlaku
Dziedzictwa Przemys³owego ERIHA.
Wiemy, ¿e lokalni partnerzy dostrzegaj¹ nasze zaanga¿owanie, bo rokrocznie nasze spó³ki otrzymuj¹ wiele
nagród, wyró¿nieñ i podziêkowañ. TAURON Ekoenergia dosta³ nagrodê prezydenta Jeleniej Góry za aktywnoœæ
we wspieraniu ¿ycia kulturalnego i spo³ecznego regionu oraz za dzia³anie w zgodzie i poszanowaniu dla œrodowiska
naturalnego. TAURON Dystrybucja zosta³ wyró¿niony w 2013 r. statuetk¹ Dobrego Ducha za wieloletnie finansowe
wspieranie najwa¿niejszych przedsiêwziêæ Miêdzynarodowego Domu Spotkañ M³odzie¿y w Oœwiêcimiu, za g³êbokie
zrozumienie idei MDSM i za konsekwentne budowanie wizerunku firmy zaanga¿owanej spo³ecznie. A to tylko u³amek
wyró¿nieñ.
Realizacja wiêkszoœci akcji, programów, projektów nie by³aby mo¿liwa bez zaanga¿owania naszych pracowników.
Waga wolontariatu pracowniczego jest nie do przecenienia choæby przy okazji budowania bazy dawców szpiku
kostnego w ramach akcji Bohaterowie z dnia na dzieñ. W 2012 r. odby³a siê pierwsza akcja projektu – firmowy dzieñ
dawcy – w centrali Grupy, spó³ce TAURON Polska Energia w Katowicach. By³ on zwieñczeniem dwumiesiêcznej akcji
informacyjnej przeprowadzonej wœród pracowników. W efekcie do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego
wpisa³o siê 30 proc. zatrudnionych w spó³ce. Jedna z bior¹cych w niej udzia³ osób ju¿ pomog³a swojemu genetycznemu
bliŸniakowi. Nastêpnie do projektu kolejno przy³¹cza³y siê inne spó³ki: TAURON Ciep³o, TAURON Wydobycie, TAURON
Obs³uga Klienta. Podczas wydarzeñ sponsorowanych przez TAURON Polska Energia – m.in. projektów z GOPR,
TAURON Nowa Muzyka – ³¹cznie zarejestrowa³o siê 1326 osób spoza Grupy. W sumie do projektu przyst¹pi³o ju¿ ponad
2 tys. osób. Partnerem merytorycznym przedsiêwziêcia jest Fundacja DKMS Polska.
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Podobny wymiar ma akcja krwiodawstwa. W TAURON Dystrybucja zakoñczy³a siê trzecia edycja akcji Energetycy
dla ¿ycia. Pracownicy spó³ki oddali w 2013 r. 115 litrów krwi, a od pocz¹tku trwania akcji 700 pracowników zdecydowa³o siê
oddaæ jej a¿ 325 litrów.

Wspieramy polskich sportowców i polsk¹ kulturê. Szczególnymi obszarami zaanga¿owania Grupy TAURON,
istotnymi dla ¿ycia spo³ecznoœci lokalnych, s¹ sport i kultura.
Jesteœmy sponsorem i partnerem wielu wydarzeñ oraz inicjatyw sportowych. Od 2009 r. TAURON Polska Energia
jest oficjalnym sponsorem kolarskiego wyœcigu Tour de Pologne. Koszulkê w barwach firmowych (w ramach
klasyfikacji punktowej Najlepszy góral TAURON) zdobywaj¹ co roku kolarze wygrywaj¹cy na najtrudniejszych i najbardziej
wymagaj¹cych górskich odcinkach. D³ugoœæ tras wszystkich siedmiu etapów podczas jubileuszowego 70. wyœcigu
Tour de Pologne w 2013 r. wynosi³a a¿ 1238 km. Na koñcu ka¿dego etapu na kibiców kolarstwa czeka³ kolorowy namiot
z licznymi atrakcjami. W³aœciciele dwóch kó³ek mogli wzi¹æ udzia³ w akcji Tuning Bike, dziêki której rowery zmienia³y siê
nie do poznania. Mo¿na by³o równie¿ wesprzeæ inicjatywê Fundacji TAURON i wygraæ dla wybranej przez siebie szko³y
odblaskowe gad¿ety.
TAURON Polska Energia jest od 2010 r. tytularnym sponsorem Polskiej Ligi Koszykówki i jej rozgrywek o TAURON
Superpuchar Polski – TAURON Basket Liga. Wszystkie mecze TAURON Basket Ligi w sezonie 2013/2014 obejrza³o
³¹cznie 398 774 widzów. Grupa TAURON sponsoruje tak¿e wakacje dzieci uczestnicz¹cych w treningach koszykarskich
prowadzonych przez polskiego zawodnika graj¹cego w NBA – Marcin Gortat Camp. W 2013 r. obozy odby³y siê w czterech
miastach: w Bielsku-Bia³ej, £odzi, Warszawie i Sopocie. W ka¿dym z nich uczestniczy³a ponad setka dzieci. Goœciem
specjalnym obozów w 2013 r. by³ Jared Dudley z NBA – kolega Marcina Gortata z Phoenix Suns, obecnie zawodnik
Los Angeles Clippers. Koszykarze prowadzili treningi, po których odpowiadali na pytania dzieci, pozowali do zdjêæ i rozdawali
autografy. W ka¿dym z miast zawodnicy wybierali MVP (Most Valuable Player – najbardziej wartoœciowych graczy) – ch³opca
i dziewczynkê. Oœmioro z nich rywalizowa³o w Sopocie w Skills Challenge, czyli koszykarskim konkursie umiejêtnoœci.
Nagrod¹ by³ wyjazd jednego z graczy do USA na mecz Phoenix Suns. Bêd¹c pod wra¿eniem zdolnoœci i walecznoœci
m³odych adeptów koszykówki, Marcin Gortat og³osi³, ¿e do Phoenix polec¹ wszyscy m³odzi zawodnicy i zawodniczki.
TAURON Basket Liga jeszcze czeka na wychowanków Gortat Campów. Za to kilkoro uczestników ró¿nych edycji obozu gra
ju¿ w reprezentacjach m³odzie¿owych.
Poniewa¿ góry s¹ najbli¿szym s¹siedztwem Grupy TAURON, objêliœmy mecenat nad programem odrodzenia
polskiego narciarstwa. W ramach programu TAURON Bachleda Ski organizowane s¹ imprezy sportowe, popularyzuj¹ce
narciarstwo alpejskie wœród m³odzie¿y, jak równie¿ treningi m³odych narciarzy rozpoczynaj¹cych profesjonaln¹ karierê
sportow¹. Wspierani s¹ najzdolniejsi polscy narciarze trenuj¹cy w ró¿nych klubach oraz reprezentuj¹cy Polskê na arenach
Pucharów Œwiata czy igrzysk olimpijskich. W 2013 r. w ramach programu odby³o siê 31 imprez w 19 oœrodkach narciarskich.
Nawi¹zana w 2013 r. wspó³praca z Akademickim Zwi¹zkiem Sportowym zaowocowa³a organizacj¹ Pucharu Akademickiego,
którego fina³ zosta³ rozegrany na pocz¹tku marca 2014 r. w Zakopanem.
Jako naturaln¹ kontynuacjê naszego zaanga¿owania w rozwój narciarstwa traktujemy popularyzacjê sportów
zimowych wœród dzieci i m³odzie¿y w ramach akcji Narty Dzieciom. Akcja rozpoczê³a siê w 2012 r. i jest prowadzona
na terenie Oœrodka Sportów Zimowych KiczeraSki w Pu³awach Górnych ko³o Rymanowa. Jej ide¹ jest zaoferowanie
m³odzie¿y szkolnej ca³odziennego pobytu na nartach, w³¹cznie z udostêpnieniem sprzêtu, zapewnieniem wsparcia
instruktora i nieograniczonego dostêpu do wszystkich wyci¹gów. W akcjê zaanga¿owani s¹ nauczyciele wychowania
fizycznego i studenci tego kierunku z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy nieodp³atnie prowadz¹ zajêcia na stoku
w Pu³awach Górnych. Akcja dzia³a w dni powszednie, uczniowie przyje¿d¿aj¹ w ramach zajêæ szkolnych. Dotychczas
w programie wziê³o udzia³ blisko 4 tys. uczniów z 64 szkó³ z ca³ego Podkarpacia. Zg³osiæ siê mog¹ równie¿ placówki i z innych
województw. Ka¿dego dnia w programie mo¿e uczestniczyæ stu uczniów.
Od zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 r. TAURON sponsoruje wszystkie dzia³ania Polskiego Komitetu
Olimpijskiego z udzia³em polskiej reprezentacji narodowej. W 2013 r. objêliœmy sponsoringiem olimpijskie zawody
m³odzie¿owe w Braszowie i Utrechcie, a tak¿e Piknik Olimpijski w Warszawie. Ta wspó³praca zosta³a doceniona
– otrzymaliœmy statuetkê w konkursie The Champ Awards 2012. W ramach wspó³pracy TAURON sponsorowa³ równie¿
polsk¹ reprezentacjê na igrzyskach w Vancouver i Soczi.
Od 2011 r. TAURON Sprzeda¿ by³ organizatorem projektu TAURON Biznes Liga, ogólnopolskiego cyklu amatorskich
turniejów tenisowych dla kadry mened¿erskiej.
Grupa w³¹czy³a siê tak¿e w sponsorowanie lokalnych klubów sportowych, np. klubu siatkarskiego TAURON
MKS D¹browa Górnicza. W 2013 r. jego zawodniczki obroni³y Puchar Polski, uczestniczy³y w Lidze Mistrzyñ i zosta³y
wicemistrzyniami Polski Orlen Ligi. Klub ma jedn¹ z najlepszych baz szkoleniowych siatkówki dla m³odzie¿y w województwie
œl¹skim, czego przyk³ady widaæ choæby w ostatnim sezonie – grupy m³odzie¿owe zdoby³y dwa br¹zowe i jeden z³oty medal
mistrzostw Œl¹ska, a jedna z kadetek klubu wywalczy³a z reprezentacj¹ Polski mistrzostwo Europy.

Jesteœmy mecenasem kultury. Innym wa¿nym ogniwem ³¹cz¹cym TAURONA ze spo³ecznoœci¹ s¹ wydarzenia
kulturalne, w które anga¿uje siê Grupa. Teatr STU, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Opera Wroc³awska
wraz z Festiwalem Operowym – to tylko niektóre ze wspieranych przedsiêwziêæ. W czerwcu 2013 r. w ramach projektu
TAURON Letni Festiwal Operowy Opera Wroc³awska wystawi³a dziewieæ spektakli s³ynnej opery „Tosca” Giacomo Pucciniego.
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Superprodukcjê poprzedzi³a blisko dwumiesiêczna szeroka i intensywna kampania promocyjna prowadzona w ca³ej Polsce.
Z kolei katowicki festiwal TAURON Nowa Muzyka ju¿ dwukrotnie otrzyma³ nagrodê dla najlepszego ma³ego festiwalu
europejskiego od European Festival Awards. Ósma edycja TAURON Nowa Muzyka w sierpniu 2013 r. to by³y cztery dni
niezapomnianych wydarzeñ rozgrywaj¹cych siê na terenie ca³ych Katowic. Na szeœciu scenach, z których cztery znajdowa³y
siê w katowickiej Dolinie Trzech Stawów, a pozosta³e na terenie miasta, zagra³o w sumie 60 zespo³ów. Wœród wykonawców
znalaz³y siê najwiêksze gwiazdy sceny tanecznej i elektronicznej, ale nie zabrak³o równie¿ najbardziej obiecuj¹cych
debiutantów muzyki elektronicznej i improwizowanej. Muzykê elektroniczn¹ promuje tak¿e Festiwal Energii w Jaworznie,
którego byliœmy patronem do 2013 r. w³¹cznie. Jako sponsor TAURON Polska Energia od kilku ju¿ lat patronuje tak¿e
imprezie Life Festival w Oœwiêcimiu, podczas której w 2013 r. wyst¹pi³a legenda sceny muzycznej – Sting.
W 2013 r. zaanga¿owaliœmy siê równie¿ w sponsoring filmu Jack Strong o jednej z najbardziej fascynuj¹cych
historii szpiegowskich œwiata, czyli wspó³pracy pu³kownika Ryszarda Kukliñskiego z CIA. Grupa TAURON po raz pierwszy
wspar³a projekt filmowy – zdecydowaliœmy siê na to, widz¹c uniwersalnoœæ opowiedzianej historii. W ramach patronatu
zorganizowany zosta³ konkurs w serwisie spo³ecznoœciowym Facebook, w wyniku czego szeœcioro fanów profilu TAURONA
zagra³o w jednej z kluczowych scen filmu.

Dbamy o edukacjê dzieci, aby nauczyæ je bezpiecznego obchodzenia siê z pr¹dem. Dzieci i m³odzie¿ s¹ wa¿nymi
klientami dla Grupy TAURON. Zdaj¹c sobie sprawê z ich ciekawoœci œwiata, chêci ci¹g³ego rozwoju, pozostawania w ruchu
i niema³ych ambicji, Grupa wiele programów adresuje w³aœnie do nich. Jednym z nich s¹ Bezpieczniki TAURONA.
W³¹cz dla dobra dziecka, czyli lekcje prowadzone przez ekspertów, kreatywne konkursy i multimedialne materia³y edukacyjne
oraz miasteczka edukacyjne we Wroc³awiu, Krakowie, Katowicach i Opolu – wszystko, by pokazaæ najm³odszym,
jak bezpiecznie korzystaæ z energii elektrycznej. Akcja zapocz¹tkowana we wrzeœniu 2013 r. trwa³a do maja 2014 r.
W efekcie przeszkolono ponad 50 tys. dzieci podczas 1800 zajêæ edukacyjnych w 530 szko³ach. Przez ca³y rok szkolny
pracownicy TAURON Dystrybucja podczas specjalnie przygotowanych lekcji uczyli dzieci, jak bezpiecznie korzystaæ
z urz¹dzeñ elektrycznych, jak siê zachowywaæ w pobli¿u infrastruktury energetycznej, co robiæ w przypadku awarii.
Na potrzeby akcji stworzone zosta³y nowoczesne materia³y edukacyjne odpowiadaj¹ce rzeczywistym potrzebom,
konsultowane ze specjalistami – psychologami i pedagogami. Wa¿nym elementem pierwszej edycji programu by³y tak¿e
konkursy edukacyjne. W nagrodê zwyciêskie klasy pojecha³y na wycieczkê do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
a szko³y otrzyma³y atrakcyjne nagrody finansowe. Dodatkowo wraz z Teatrem Dzieci Zag³êbia w Bêdzinie stworzyliœmy
spektakl edukacyjny Pstryk! I wszystko jasne...! Byczek Tauronek uczy, jak bezpiecznie obchodziæ siê z pr¹dem.
Wspólnie z Wroc³awskim Teatrem Lalek – spektakl Tesla vs Edison. To opowieœæ osadzona w industrialnych realiach
pocz¹tków XX wieku, oparta na faktach historia zaciêtej rywalizacji dwóch wielkich wynalazców o prymat w dziedzinie
elektrycznoœci. Kolejnym elementem akcji by³y tak¿e mobilne miasteczka edukacyjne. W specjalnie przygotowanych
namiotach odbywa³y siê zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y prowadzone przez studentów i wyk³adowców Politechniki
Wroc³awskiej. Akcja Bezpieczniki TAURONA zyska³a miano programu edukacyjnego i realizowana jest pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej. W programie udzia³ wziê³o ponad 50 wolontariuszy – przeszkolonych pracowników Grupy
TAURON (wiêcej o programie równie¿ w rozdziale Zorientowanie na klienta). Innym pomys³em by³o zaproszenie uczniów
z Opola do odwiedzin oddzia³u TAURON Dystrybucja, gdzie odby³y siê lekcje dotycz¹ce bezpieczeñstwa energetycznego,
konkursy, a dzieci mog³y siê zapoznaæ z multimedialnymi materia³ami edukacyjnymi.
Praca z dzieæmi i m³odzie¿¹ daje te¿ mo¿liwoœæ spogl¹dania w przysz³oœæ i zaszczepiania idei, które dadz¹ owoc
za kilka lat. Z myœl¹, ¿e istotn¹ wartoœci¹, jak¹ trzeba przekazaæ kolejnym pokoleniom, jest dba³oœæ o œrodowisko naturalne,
TAURON Ekoenergia prowadzi od 2011 r. akcjê Sala przyrody TAURON Ekoenergia. Jako spó³ka zajmuj¹ca siê
odnawialnymi Ÿród³ami energii zaprasza do akcji szko³y podstawowe z terenów miast i gmin, gdzie prowadzi swoj¹
dzia³aloœæ. Akcja ma formu³ê konkursu, w którym zwyciêskie szko³y otrzymuj¹ honorowy tytu³ Szko³a NATURALNIE
najlepsza i 40 tys. z³ na zorganizowanie i wyposa¿enie sali dydaktycznej do nauki przyrody. Na terenie dzia³ania TAURON
Ekoenergia funkcjonuje ju¿ 14 takich sal.
Grupa TAURON jako partner merytoryczny projektu organizowanego przez Fundacjê 2065 im. Les³awa Pagi,
Gie³dê Papierów Wartoœciowych i Towarow¹ Gie³dê Energii bierze tak¿e udzia³ w projekcie edukacyjnym Akademia Energii.
Skierowany jest on do m³odych ludzi, którzy chc¹ pog³êbiæ wiedzê o rynku energetycznym. W obliczu dynamicznego
rozwoju rynków energii w Polsce i na œwiecie pojawiaj¹ siê coraz wiêksze wyzwania natury technologicznej i ekonomicznej.
Celem akademii jest po³¹czenie tych dwóch obszarów. Do Akademii Energii mog¹ aplikowaæ m³odzi ludzie do 26. roku ¿ycia
– studenci i absolwenci kierunków ekonomicznych, in¿ynierskich i prawniczych. Bior¹ oni udzia³ w cyklu wyk³adów
i warsztatów realizowanych przez ekspertów pracuj¹cych w firmach i instytucjach partnerskich. Udzia³ w Akademii Energii
jest bezp³atny, a na najlepszych czekaj¹ dwumiesiêczne p³atne sta¿e w firmach partnerskich (w tym w TAURONIE).
Patronat honorowy nad projektem objê³o Ministerstwo Skarbu. W 2013 r. rozpoczê³a siê ju¿ druga edycja tego projektu.
Akademia Energii nie tylko umo¿liwia m³odym ludziom czerpanie wiedzy od najlepszych specjalistów, ale te¿ pomaga
im wejœæ na rynek pracy (a Grupie TAURON pozwala kszta³ciæ potencjalnych pracowników).

Dbamy o odszkodowania za szkody górnicze. Grupa TAURON pozyskuje wêgiel kamienny w dwóch zak³adach
górniczych – Janina i Sobieski – dysponuj¹cych ok. 20 proc. polskich zasobów wêgla kamiennego.
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Oczekiwanie interesariuszy:
Zaprezentowanie dzia³añ podjêtych przez przedsiêbiorstwo w zakresie przeciwdzia³ania szkodom górniczym
na terenach dzia³alnoœci wydobywczej Grupê TAURON. Opisanie przebiegu inicjatyw w tym zakresie i ich efektów.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e dzia³alnoœæ wydobywcza Grupy TAURON stanowi uci¹¿liwoœæ dla najbli¿szych s¹siadów
kopalni. Œwiadomi tego przyjmujemy odpowiedzialnoœæ za wyrz¹dzone szkody i negatywny wp³yw na otoczenie, naprawiaj¹c
i minimalizuj¹c skutki szkód górniczych. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa dotycz¹cymi zak³adów górniczych
TAURON Wydobycie (do 24 lutego 2014 r. Po³udniowy Koncern Wêglowy), w którego strukturach znajduj¹ siê obie kopalnie,
stosowa³a profilaktykê górnicz¹ i prowadzi³a prace w taki sposób, by mo¿liwie zminimalizowaæ negatywne konsekwencje
podziemnej eksploatacji. W ramach profilaktyki na powierzchni terenu m.in. prowadzono cykliczne pomiary geodezyjne
na liniach obserwacyjnych w rejonie osiedli mieszkalnych, sprawdzano stopieñ osiadañ i wychyleñ s³upów wysokiego
napiêcia, wykonano wiele analiz stanu technicznego ró¿nych obiektów znajduj¹cych siê na terenie dzia³alnoœci wydobywczej,
stale monitorowano wstrz¹sy pochodzenia górniczego, systematycznie usuwano szkody w sieciach wodoci¹gowych,
udro¿niono istniej¹ce rowy melioracyjne s³u¿¹ce do grawitacyjnego odprowadzania wód gruntowych. Mimo wszystko
do TAURON Wydobycie wp³ywa po kilkadziesi¹t i wiêcej wniosków o odszkodowania, które rozpatrywane s¹ pozytywnie,
jeœli szkoda ma zwi¹zek z prowadzon¹ eksploatacj¹ górnicz¹. Koszty naprawy szkód spowodowanych wydobyciem
w zak³adach górniczych Spó³ki wynios³y dla ZG Janina ok. 3055 tys. z³, dla ZG Sobieski 5272 tys. z³, natomiast ³¹cznie
– 8327 tys. z³ i by³y ni¿sze o ok. 2,6 proc. w stosunku do 2012 r.

Wspieramy górników i ich rodziny. Jako œwiadomy, odpowiedzialny pracodawca TAURON Wydobycie bierze
udzia³ w pracach Fundacji Rodzin Górniczych. Jej celem statutowym jest materialne i psychologiczne wspieranie rodzin
górników, którzy ponieœli œmieræ w wyniku wypadków przy pracy, pomoc inwalidom górniczym i rodzinom górniczym
znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, zw³aszcza bêd¹cym w niedostatku lub potrzebuj¹cym doraŸnego wsparcia.
W 2013 r. fundacja przyzna³a 499 zapomóg pieniê¿nych, a uczniom i studentom – 2615 stypendiów, zorganizowa³a
pobyty rehabilitacyjne dla 23 osób i wczasy wypoczynkowe dla 155 osób z 61 rodzin. W 2013 r. Fundacja wyda³a na cele
statutowe 2 285 590,45 z³. TAURON Wydobycie zamierza kontynuowaæ wspó³pracê z fundacj¹ i wspieraæ realizacjê jej
celów statutowych.

Cel 3:

Bêdziemy podejmowaæ wspó³pracê z dostawcami i kontrahentami, opieraj¹c siê na przejrzystych zasadach,
uwzglêdniaj¹c kryteria spo³eczne i œrodowiskowe oraz prawa cz³owieka.

Szerokie spektrum dzia³ania powoduje, ¿e Grupa TAURON musi dbaæ o sta³e monitorowanie i ulepszanie
wewnêtrznych standardów i regulacji dotycz¹cych systemu doboru dostawców.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy zamierzony cel
•
•

Zdefiniowaliœmy kryteria wyboru dostawców. Nasz system kwalifikacji
uwzglêdnia kryteria spo³eczne i œrodowiskowe;
Wprowadziliœmy procedury audytu kluczowych dostawców;

•

Zwiêkszamy efektywnoœæ procesów zakupowych poprzez ich centralizacjê.

Zbudowaliœmy podwaliny systemu odpowiedzialnego zarz¹dzania w ³añcuchu dostaw. W trosce o przejrzystoœæ
zasad wspó³pracy z partnerami biznesowymi wszystkie spó³ki Grupy TAURON przyjê³y transparentne zasady wyboru
kontrahentów. Od 2011 r. objête s¹ Zasadami wspó³pracy w Obszarze Zarz¹dczym Zakupów, Dostaw i Us³ug w Grupie
TAURON. Dokument ten definiuje wszystkie procesy zakupowe – od planowania przez konsolidacjê zakupów i prowadzenie
postêpowañ o udzielenie zamówieñ oraz budowê strategii zakupowych po uprawnienia i odpowiedzialnoœæ zespo³ów
zakupowych – z uwzglêdnieniem kryteriów spo³ecznych i œrodowiskowych naszych partnerów biznesowych. Dodatkowo
Grupa TAURON wprowadzi³a procedury audytu kluczowych dostawców pod k¹tem przestrzegania zapisów zawartych
w umowie, wyniku zrealizowanych prac i jakoœci wspó³pracy. Niektóre spó³ki przyjê³y dodatkowo w³asne dokumenty,
uwzglêdniaj¹ce specyfikê ich dzia³alnoœci i uszczegó³awiaj¹ce zasady wspó³pracy z partnerami. Na przyk³ad w TAURON
Polska Energia obowi¹zuje Regulamin udzielania zamówieñ obejmuj¹cy wszystkie zasady dotycz¹ce zakupów. Zasady
wspó³pracy w Obszarze Zarz¹dczym Zakupów Dostaw i Us³ug dotycz¹ z kolei relacji miêdzy central¹ a poszczególnymi
spó³kami Grupy. W TAURON Wytwarzanie zosta³a przeprowadzona analiza stosowanych kryteriów wyboru dostawców,
dokonana aktualizacja wewnêtrznych regulaminów zwi¹zanych z procedurami udzielania zamówieñ i na tej podstawie
opracowano wymagania w zakresie kryteriów wyboru dostawców. Stworzone zosta³y te¿ listy kwalifikowanych dostawców,
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które uwzglêdniaj¹ kryteria spo³eczne i œrodowiskowe. Aby ka¿dy pracownik bior¹cy udzia³ w procesach zakupowych
kierowa³ siê jednolitymi zasadami, wprowadzono Kodeks etyki organizacji zakupowej Grupy TAURON i podrêcznik kupca.
Przestrzeganie zasad pozwala prowadziæ procesy zakupowe i upewnia akcjonariuszy, dostawców, klientów oraz otoczenie
biznesowe o profesjonalizmie i uczciwoœci pracowników Grupy TAURON. Postêpowanie niezgodne z zasadami okreœlonymi
w kodeksie jest uznawane za istotne naruszenie obowi¹zków pracowniczych lub s³u¿bowych.
Ponadto, w ramach programu poprawy efektywnoœci w Grupie TAURON wprowadziliœmy na lata 2013–2015 drugi
ju¿ projekt centralizacji procesów zakupowych. Zakupy skonsolidowane obejmuj¹ m.in. takie dziedziny, jak IT, us³ugi
telefonii komórkowej, ubezpieczenia, sprz¹tanie czy zakup paliw. Do takich zakupów Grupa TAURON przygotowuje siê,
prowadz¹c rzetelne rozpoznanie rynku dostawców i opracowuj¹c strategie zakupowe. Pracownicy zespo³ów zakupowych
Grupy TAURON rozmawiaj¹ z dostawcami i m.in. analizuj¹ przedmioty zakupu pod k¹tem potrzeb Grupy, warunki udzia³u
w postêpowaniu, ca³kowity koszt posiadania (TCO), mo¿liwoœci logistyczne dostawców. Aby podwy¿szyæ kompetencje
i wiedzê pracowników komórek zakupowych w poszczególnych spó³kach Grupy TAURON, Departament Zakupów TAURON
Polska Energia zorganizowa³ i przeprowadzi³ w 2013 r. wiele szkoleñ wewnêtrznych. Wszystkie dotyczy³y procesów
zakupowych – technik badania rynku, szacowania TCO, mo¿liwoœci konfigurowania aukcji elektronicznych. Nowe podejœcie
do przygotowania i przeprowadzania procesów zakupowych zaowocowa³o wzrostem œredniej liczby ofert sk³adanych
w postêpowaniach.
Grupa TAURON dysponuje tak¿e specjalnym systemem informatycznym – centraln¹ platform¹ zakupow¹ SWOZ,
która wspiera proces zakupowy: od planowania na poziomie spó³ek zaczynaj¹c, przez przeprowadzanie postêpowañ
o udzielenie zamówieñ, na zawieraniu umów i ocenie dostawców koñcz¹c. W 2013 r. zainicjowany zosta³ proces
elektronicznego sk³adania ofert w postêpowaniach niepublicznych za poœrednictwem platformy zakupowej SWOZ.
W ramach Grupy TAURON pilota¿owo przeprowadzono ok. 350 takich procedur. Œrednia liczba ofert uzyskanych drog¹
elektroniczn¹ jest o 25 proc. wy¿sza ni¿ tych sk³adanych tradycyjnie, w formie papierowej. Ucyfrowienie procesu sk³adania
ofert przynios³o oszczêdnoœci œrednio na poziomie ok. 6 proc. w stosunku do szacowanej wartoœci zamówienia. Platforma
zakupowa SWOZ to tak¿e u³atwienie dla dostawców, którzy w dowolnym momencie mog¹ siê na niej zarejestrowaæ,
okreœlaj¹c w³asny profil prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej i mo¿liwoœci dostawcze. W ten sposób powstaje baza
potencjalnych dostawców Grupy TAURON. W drugim pó³roczu 2013 r. œrednia liczba dostawców, którzy zarejestrowali siê
samodzielnie – nie w wyniku postêpowania przetargowego – wynios³a 400. Jest to wzrost o 100 proc. w stosunku
do pierwszego pó³rocza 2013 r. Zak³adamy, ¿e du¿a czêœæ postêpowañ zakupowych w Grupie TAURON bêdzie
przeprowadzana drog¹ elektroniczn¹. Dlatego planujemy cykl szkoleñ dla dostawców w zakresie obs³ugi platformy
zakupowej SWOZ. W ten sposób chcemy przekonaæ i zachêciæ kontrahentów, a szczególnie mniejszych dostawców,
do sk³adania ofert drog¹ elektroniczn¹.
WyraŸnie widzimy, ¿e centralizacja procesów zakupowych i szeroki zakres dzia³añ zakupowych poszczególnych spó³ek
Grupy TAURON wymagaj¹ jednolitej standaryzacji. Dlatego planujemy w 2014 r. opracowanie wspólnego regulaminu
udzielania zamówieñ w Grupie TAURON, który zast¹pi obecnie funkcjonuj¹ce regulacje w poszczególnych spó³kach.
Planowane jest równie¿ opracowanie koncepcji funkcjonowania systemu informatycznego, w którym odbywaæ siê bêdzie
kwalifikacja i ocena wykonawców wspó³pracuj¹cych z poszczególnymi spó³kami Grupy. W 2014 r. pragniemy kontynuowaæ
podjête zmiany organizacji zakupów, skupiaj¹c siê na standaryzacji procesu zakupowego i poprawie jego efektywnoœci.
W planach na 2014 r. mamy tak¿e udzielenie skonsolidowanych zamówieñ publicznych w Grupie TAURON,
m.in. na sprz¹tanie obiektów, ochronê maj¹tku, ubezpieczenia na ¿ycie pracowników czy cash pooling.

Cel 4:

Rozwiniemy partnerstwa z oœrodkami akademickimi na rzecz rozwoju technologii energetycznych
i kszta³cenia przysz³ych kadr.

Oczekiwanie interesariuszy:
Ukazanie wspó³pracy Grupy TAURON z instytucjami naukowymi i naukowo-badawczymi. Zaprezentowanie
dzia³añ podejmowanych wspólnie przez naukowców i Grupy TAURON, które przek³adaj¹ siê na rozwój sektora
energetycznego i przynosz¹ wartoœæ dodan¹ otoczeniu przedsiêbiorstwa.

Ponad 90 proc. produkcji energii elektrycznej w Grupie TAURON pochodzi z wêgla kamiennego. Z tego wzglêdu
rozwijamy czyste technologie wêglowe i inwestujemy w badania nad wychwytywaniem CO2, realizuj¹c zadania z zakresu
polityki œrodowiskowej Unii Europejskiej, która zak³ada m.in. ograniczenie emisji dwutlenku wêgla do atmosfery.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e aby siê rozwijaæ – poprawiaæ i udoskonalaæ technologiê spalania wêgla, sprawniej wytwarzaæ
i magazynowaæ energiê, ograniczaæ emisjê rtêci – i zwiêkszaæ efektywnoœæ energetyczn¹ Grupy TAURON, potrzebujemy
owocnej wspó³pracy ze œrodowiskiem naukowym. Dlatego te¿ anga¿ujemy siê czynnie we wspó³pracê naukow¹ zarówno
na arenie krajowej, jak i miêdzynarodowej. Realizujemy projekty badawcze dofinansowane z funduszy Narodowego Centrum
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Badañ i Rozwoju, bierzemy czynny udzia³ w konsorcjach naukowo-przemys³owych, uczestniczymy w konferencjach
naukowych i bran¿owych, a niektóre z nich sami organizujemy, prowadzimy prace badawczo rozwojowe w obszarach
niezwi¹zanych bezpoœrednio z naszym biznesem, ale w których widzimy potencja³ rozwoju. Wspó³pracujemy tak¿e
z uczelniami wy¿szymi, bo zale¿y nam na transferze tworzonych technologii do przemys³u i na wykwalifikowanej kadrze
– sami oferujemy wsparcie finansowe i doœwiadczenie naszych in¿ynierów.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy zamierzony cel
•

Jako pierwsi w Polsce inwestujemy w badania nad wychwytywaniem CO2
w warunkach przemys³owych (technologia CCS);

•

Inicjujemy debatê publiczn¹ na temat technologii CCS i planów legislacyjnych

•

UE w tym zakresie;
Podjêliœmy nowy na rynku model dialogu przemys³u z nauk¹. Przedstawiciele
czo³owych uczelni technicznych w Polsce weszli w sk³ad rady naukowej

•

– sta³ego grona ekspertów, na rzecz rozwoju innowacyjnoœci;
Dzia³amy zespo³owo – jesteœmy partnerem ró¿norodnych organizacji w Polsce
i na arenie miêdzynarodowej, pozyskujemy dofinansowanie z Narodowego
Centrum Badañ i Rozwoju;

•

Myœl¹c o przysz³oœci polskich miast, uczestniczymy w pracach nad wdro¿eniem
autobusów hybrydowych.

Inwestujemy w nowe technologie. Przystêpuj¹c do Konsorcjum Naukowo-Przemys³owego Zgazowanie wêgla,
TAURON Wydobycie oczekiwa³ m.in. okreœlenia parametrów posiadanych zasobów wêgla i mo¿liwoœci ich wykorzystania
do procesów gazyfikacji naziemnej i podziemnej. W ramach prac Konsorcjum spó³ka wydobywacza Grupy wnios³a wk³ad
finansowy, rzeczowy (w postaci wêgla do badañ naukowych) jak równie¿ zapewni³a konsultacje in¿ynierskie. Zgodnie
z zapisami umowy konsorcjum, TAURON Wydobycie bêd¹ przys³ugiwaæ m.in. udzia³y w prawach do wyników badañ
i efektów realizacji projektu w wysokoœci odpowiadaj¹cej wk³adowi finansowemu. Liderem konsorcjum jest Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a partnerami naukowymi: G³ówny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Chemicznej
Przeróbki Wêgla w Zabrzu i Politechnika Œl¹ska w Gliwicach.
Z kolei TAURON Wytwarzanie zawar³ porozumienie z po³udniowokoreañsk¹ firm¹ energetyczn¹ KOSPO.
Podpisana jesieni¹ 2013 r. umowa zak³ada obustronn¹ wymianê doœwiadczeñ eksploatacyjnych i z zakresu kadrowego
oraz dzielenie siê nowymi informacjami technologicznymi i zawodowymi. Zgodnie z ustaleniami spó³ki bêd¹ wspólnie
m.in. doskonaliæ technologie eksploatacyjne wêglowych kot³ów fluidalnych (CFB), wymieniaæ siê informacjami i rozwi¹zaniami
dotycz¹cymi remontów, a tak¿e przekazywaæ dane o ruchach próbnych bloków energetycznych i awariach. KOSPO
jest najwiêksz¹ spó³k¹ energetyczn¹ w Korei, która generuje 11,5 proc. ³¹cznej mocy wszystkich po³udniowokoreañskich
elektrowni. Koncern specjalizuje siê w wytwarzaniu i sprzeda¿y energii elektrycznej z ró¿nego rodzaju elektrowni:
wêglowych, gazowo-parowych oraz wiatrowych.
Realizacja projektów badawczych dofinansowanych z funduszy Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju (NCBR)
przebiega w ramach partnerstw z ró¿norodnymi organizacjami. Na przyk³ad TAURON Wytwarzanie, w ramach realizacji
prac badawczo-rozwojowych ró¿nych programów NCBR, wspó³pracuje z wieloma partnerami naukowymi i przemys³owymi,
takich jak PGE Polska Grupa Energetyczna, Katowicki Holding Wêglowy, Kompania Wêglowa, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Instytut Energetyki, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Politechnika Œl¹ska, Politechnika Wroc³awska,
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Siemens, Instytut Odlewnictwa, Politechnika Warszawska, Instytut
Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej PAN, Instytut Technologii Materia³ów Elektronicznych. Spó³ka bierze równie¿ udzia³
w kolejnych naborach wniosków NCBR w ramach badañ przemys³owych, podstawowych, prac rozwojowych
i przygotowawczych do wdro¿enia wyników tych badañ lub prac ukierunkowanych na opracowanie i wdro¿enie
innowacyjnych technologii, produktów lub us³ug s³u¿¹cych podniesieniu konkurencyjnoœci polskiej gospodarki.
TAURON Wytwarzanie to tak¿e pierwsza spó³ka energetyczna w Polsce, która prowadzi prace badawcze
nad wychwytywaniem dwutlenku wêgla ze spalin. W ramach projektu strategicznego Zaawansowane technologie
pozyskania energii, spó³ka liczy na skomercjalizowanie w segmencie wytwarzania zeroemisyjnego (nieemituj¹cego
dwutlenku wêgla) bloku wêglowego. Zak³ada równie¿ osi¹gniêcie technicznej gotowoœci do demonstracji w skali
przemys³owej koncepcji bloku energetycznego ze spalaniem w tlenie zintegrowanego z uk³adem wychwytywania CO2
– Carbon Capture and Storage (CCS). Partnerzy przemys³owi projektu: TAURON Polska Energia, TAURON Wytwarzanie
i koordynator merytoryczny prac Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla, podjêli siê zaprojektowania, zbudowania
i prowadzenia badañ nad instalacj¹ pilotow¹ usuwania dwutlenku wêgla ze spalin. W ramach kolejnej czêœci projektu
wybudowana zosta³a tak¿e zmiennociœnieniowa instalacja pilotowa do badañ wychwytu CO2 ze spalin. 25 kwietnia 2013 r.
technologia ta zosta³a pilota¿owo wdro¿ona w Elektrowni £aziska. Badano mo¿liwoœæ minimalizacji wp³ywu dzia³ania
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instalacji na efektywnoœæ bloków energetycznych i obni¿enie w efekcie wskaŸników emisyjnoœci spó³ek wytwórczych Grupy
TAURON. Instalacja zosta³a zbudowana w systemie kontenerowym, który umo¿liwia sprawny transport, a tym samym
daje szerokie mo¿liwoœci jej zastosowania w ró¿nych obiektach. Przez rok instalacja wspó³pracowa³a z konwencjonalnym
blokiem 200 MW na terenie Elektrowni £aziska. W 2014 r. zosta³a przewieziona do Elektrowni Jaworzno III,
gdzie prowadzone s¹ badania na spalinach z kot³a fluidalnego. Innowacyjna instalacja do usuwania dwutlenku wêgla
ze spalin powsta³a dziêki œcis³ej wspó³pracy in¿ynierów TAURONA i Instytutu Chemicznej Przeróbki Wêgla. Gdy skoñczy siê
czêœæ badawcza, jednostka pilotowa dalej bêdzie wykorzystywana do badañ, tak¿e na terenie innych bloków energetycznych,
u³atwiaj¹c tym samym wdra¿anie instalacji wychwytywania dwutlenku wêgla na skalê przemys³ow¹. Koszty zbudowania
instalacji pilotowej, w wysokoœci 8,8 mln z³, zosta³y pokryte ze œrodków Grupy TAURON, która otrzyma³a na ten cel
dofinansowanie z Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju. Liderem konsorcjum realizuj¹cego projekt jest Politechnika
Œl¹ska, Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska i Energetyki. Program ma w efekcie przyczyniæ siê do osi¹gniêcia celów pakietu
klimatycznego 3 x 20 i stanowiæ istotne wsparcie dla wdro¿enia wyników badañ naukowych i zastosowania projektowanych
technologii bazuj¹cych na g³ównym polskim surowcu paliwowym, czyli wêglu, ale wykorzystuj¹cym alternatywne Ÿród³a
energii.

Dzielimy siê wiedz¹ w ramach konferencji bran¿owych. Poniewa¿ zale¿y nam na jak najszerszym przep³ywie wiedzy
i doœwiadczeñ, Grupa TAURON aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych i bran¿owych, a niektóre z nich sama
organizuje. Tego typu spotkania umo¿liwiaj¹ bezpoœredni kontakt naukowców i praktyków, pozwalaj¹ na wymianê
bran¿owych doœwiadczeñ przedstawicieli ró¿nych ga³êzi energetycznych, producentów surowców i ludzi nauki.
W Kopalni Wapienia Czatkowice i w Akademii Górniczo-Hutniczej odby³a siê we wrzeœniu 2013 r. konferencja
naukowo-techniczna Sorbenty mineralne. Rosn¹ce zainteresowanie czystymi technologiami produkcji opartymi
na wykorzystaniu sorbentów mineralnych to odpowiedŸ na wymogi dyktowane ochron¹ œrodowiska, na które du¿y nacisk
k³adzie prawodawstwo Unii Europejskiej i id¹ce za nim przepisy krajowe. S¹dzimy, ¿e nowoczesne i przyjazne œrodowisku
technologie oparte na wykorzystaniu sorbentów mineralnych s¹ szans¹ zarówno na wzrost gospodarczy, nadrobienie
opóŸnieñ technologicznych i ekonomicznych w stosunku do pañstw wysoko rozwiniêtych, jak i na naprawienie szkód
ekologicznych powsta³ych przez dekady. Tworzenie w³asnych, innowacyjnych technologii produkcji spowoduje wzrost
konkurencyjnoœci polskiego przemys³u na rynkach œwiatowych. Wspó³praca nauki z przemys³em to odpowiedŸ na te
wyzwania. Spó³ka KW Czatkowice planuje wspó³organizacjê konferencji cyklicznie, co dwa lata.
Innym wa¿nym spotkaniem przemys³u energetycznego ze œwiatem nauki by³a konferencja przemys³owo-naukowa
„Technologie CCS dla energetyki” zorganizowana w listopadzie 2013 r. wspólnie przez Akademiê Górniczo-Hutnicz¹
i TAURON Wytwarzanie. Obrady konferencji pozwoli³y na podzielenie siê jej uczestników doœwiadczeniami technicznymi
i ekonomicznymi zwi¹zanymi z procesem separacji dwutlenku wêgla ze spalin w dwóch ró¿nych technologiach.
Prelegenci przedstawili referaty dotycz¹ce ró¿norodnych aspektów (technicznych, prawnych, ekonomicznych, systemowych)
zwi¹zanych z zastosowaniem technologii CCS w energetyce, czyli z procesami wychwytu, transportu i sk³adowania
dwutlenku wêgla. W wyst¹pieniach oraz w trakcie debaty omawiano zagadnienia pozwalaj¹ce na umo¿liwienie
zagospodarowania CO2 w skali przemys³owej, tak aby obni¿yæ koszty zmniejszenia sprawnoœci bloków energetycznych,
co wzbudzi³o szerokie zainteresowanie przedstawicieli œrodowiska bran¿owego i œwiata nauki. Konferencja sta³a siê
platform¹ do publicznej prezentacji zagadnieñ zwi¹zanych z wdro¿eniem Dyrektywy CCS w Polsce. Planowana jest
organizacja podobnych przedsiêwziêæ w celu wypracowania najbardziej efektywnych sposobów wdra¿ania optymalnych
technologii wykorzystania CO2 i stworzenie odpowiednich przepisów prawnych dotycz¹cych tych zagadnieñ.

Wspó³pracujemy z uczelniami. Jako druga co do wielkoœci grupa energetyczna w Polsce wyznaczamy tak¿e
nowe standardy. Jednym z nich jest nowy model wspó³pracy miêdzy œrodowiskiem naukowym a przemys³em, dziêki
któremu Grupa TAURON ma szansê znacznie zwiêkszyæ swoj¹ innowacyjnoœæ. We wrzeœniu 2013 r. TAURON Dystrybucja
powo³a³ radê naukow¹, w której sk³ad weszli przedstawiciele najwiêkszych uczelni technicznych w Polsce – krakowskiej
Akademii Górniczo-Hutniczej oraz gliwickiej Politechniki Œl¹skiej i Politechniki Czêstochowskiej. Rada jest organem
doradczym i opiniotwórczym, a w zakres jej obowi¹zków wchodzi opiniowanie i rekomendowanie dzia³añ prowadzonych
przez TAURON Dystrybucja w obszarze innowacyjnym i rozwojowym. Jej praca ma wspomagaæ spó³kê we wdra¿aniu
nowoczesnych rozwi¹zañ, wp³ywaæ na podniesienie jakoœci kszta³cenia studentów i wspieraæ realizacjê polityki rozwoju
pracowników spó³ki. Zadaniem rady jest równie¿ koordynowanie dzia³añ pomiêdzy Spó³k¹ a poszczególnymi uczelniami,
wynikaj¹cych z podpisanych wczeœniej porozumieñ, czyli:
–

inicjowanie prac badawczo-rozwojowych z obszaru energetyki;

–

tworzenie projektów s³u¿¹cych tworzeniu i wdra¿aniu innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych, w tym wspólne
uczestnictwo w krajowych i miêdzynarodowych projektach naukowych;

–

wspieranie dzia³alnoœci badawczej i naukowej, której efekty maj¹ praktyczne zastosowanie dla bran¿y
energetycznej.
Uczelnie k³ad¹ nacisk na wysoki poziom kszta³cenia przysz³ych in¿ynierów, natomiast TAURON Dystrybucja liczy

na rozwój specjalizacji zgodnych z jej potrzebami. Wspó³praca obejmuje tak¿e prowadzenie przez uczelnie ró¿nych form
edukacji podyplomowej zgodnie z potrzebami spó³ki, m.in. pracownicy TAURON Dystrybucja bêd¹ mogli uczestniczyæ
w ko³ach dyskusyjnych i wyk³adach otwartych. Spó³ka zaœ zobowi¹za³a siê do organizowania praktyk zawodowych oraz
szkoleñ, warsztatów i dni otwartych dla studentów uczelni oraz wykorzystywaniu doœwiadczenia pracowników w celach
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edukacyjnych. Wiêcej o tym w rozdziale „Zaanga¿owanie w rozwój organizacji”. Dziêki zawartym porozumieniom uczelnie
i TAURON Dystrybucja bêd¹ mog³y wspólnie ubiegaæ siê o fundusze z krajowych i europejskich Ÿróde³ finansowania
na realizacjê przedsiêwziêæ naukowych, badawczych i rozwojowych.

Budujemy lepsz¹ przysz³oœæ. Jako firma nowoczesna i otwarta na innowacje od dawna poszukujemy doœwiadczonych
partnerów, z których wiedzy Grupa TAURON mog³aby skorzystaæ w strategicznych obszarach dzia³ania. W lutym 2013 r.
TAURON Dystrybucja i chiñski koncern BIT Huachuang Electric Vehicle Technology podpisa³y umowê o wspó³pracy.
Celem projektu jest wspieranie i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej poprzez wykorzystanie infrastruktury
do magazynowania energii oraz rozbudowa niskoemisyjnego transportu z napêdem elektrycznym. To pocz¹tek pierwszego
w Polsce projektu maj¹cego na celu upowszechnienie stosowania magazynów energii elektrycznej, w tym technologii
elektrycznego transportu drogowego. Dziêki inicjatywie TAURONA na ulicach du¿ych polskich miast maj¹ szansê pojawiæ siê
autobusy hybrydowe. W ramach projektu prowadzone maj¹ byæ analizy i prace badawczo-rozwojowe oraz zorganizowana
wymiana doœwiadczeñ w wykorzystaniu baterii w uk³adach magazynowania energii (smart grid) i zarz¹dzania jej jakoœci¹.
BIT Huachuang Electric Vehicle Technology jest chiñsk¹ spó³k¹, której kadra posiada wieloletnie doœwiadczenie w zakresie
wdra¿ania stacjonarnych i mobilnych magazynów energii.

5. ZAANGA¯OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI
Oczekiwanie interesariuszy:
Zaprezentowanie podstawowych danych dotycz¹cych pracowników Grupy TAURON – raportowanie struktury
zatrudnionych wed³ug rodzaju umowy, wieku i sta¿u w przedsiêbiorstwie.

Pracownicy s¹ jednym z kluczowych zasobów Grupy TAURON. Stanowi¹ o wartoœci firmy i skutecznoœci jej rozwoju.
Najwiêcej – 38 proc. osób zatrudnionych pracuje w obszarze Dystrybucji. To od ich zaanga¿owania zale¿y jakoœæ
dostarczanych us³ug oraz satysfakcja i bezpieczeñstwo naszych klientów. W Grupie TAURON dok³adamy wszelkich starañ,
aby dbaæ o bezpieczeñstwo pracowników, przede wszystkim górników, którzy stanowi¹ 24 proc. wszystkich pracowników.
Grupa TAURON zatrudnia obecnie ponad 25 tys. pracowników, w 99,6 proc. zatrudnionych na pe³en etat na umowê o pracê,
a w 96,9 proc. objêtych umowami zbiorowymi. Aby lepiej odpowiadaæ na ich oczekiwania, TAURON prowadzi skuteczny
i regularny dialog z Rad¹ Spo³eczn¹, w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele Zwi¹zków Zawodowych z Grupy TAURON,
w zakresie szeroko rozumianych spraw pracowniczych.
Grupa TAURON d¹¿y do wzmacniania spójnej kultury organizacyjnej opartej na zasadach etyki biznesowej
i wartoœciach korporacyjnych. Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ zatrudnionych, niezbêdnym elementem procesu w 2013 r.
by³a szeroka komunikacja zasad etyki, poprzez kana³y dostosowane do potrzeb poszczególnych grup pracowników.
Bior¹c pod uwagê zachodz¹ce zmiany demograficzne, legislacyjne i rozwój technologiczny, priorytetowe staje siê
zaspokojenie rosn¹cych potrzeb kadrowych. Z uwagi na to, ¿e w ci¹gu piêciu lat, do roku 2019 na emeryturê przejdzie
10,30 proc. pracowników, wa¿ne stanie siê efektywne zarz¹dzanie wiekiem i wiedz¹ zatrudnionych, przy jednoczesnym
zachowaniu ró¿norodnoœci.
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£¹czna liczba pracowników
wed³ug typu zatrudnienia
i rodzaju umowy o pracê,
z podzia³em na p³eæ
£¹czna liczba pracowników,

TAURON
Kopalnia
TAURON
Polska Wapienia Wydobycie
S.A.
Energia S.A. Czatkowice
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
TAURON
Ciep³o Dystrybucja Ekoenergia
S.A. Sp. z o.o.
Sp. z o.o.

TAURON
Obs³uga
Klienta
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Wytwarzanie
S.A.
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Dystrybucja
GZE Serwis S.A.
Sp. z o.o.

Razem

314

304

6 142

1 879

9 739

221

2 371

240

3 865

16

839

25 930

– Kobiety

131

56

709

406

1 922

50

1 510

118

634

9

28

5 573

– Mê¿czyŸni

183

248

5 433

1 473

7 817

171

861

122

3 231

7

811

20 357

309

303

6 141

1 878

9 692

221

2 360

235

3 858

10

838

25 845

– Kobiety

129

55

708

405

1 890

50

1 502

116

629

6

27

5 517

– Mê¿czyŸni

180

248

5 433

1 473

7 802

171

858

119

3 229

4

811

20 328

5

1

1

1

47

0

11

5

7

6

1

85

– Kobiety

2

1

1

1

32

0

8

2

5

3

1

56

– Mê¿czyŸni

3

0

0

0

15

0

3

3

2

3

0

29

294

297

5 895

1 858

9 723

214

2 263

214

3 840

15

839

25 452

– Kobiety

122

52

701

399

1 913

45

1 445

102

634

8

28

5 449

– Mê¿czyŸni

172

245

5 194

1 459

7 810

169

818

112

3 206

7

811

20 003

20

7

247

21

16

7

108

26

25

1

0

478

9

4

8

7

9

5

65

16

0

1

0

124

11

3

239

14

7

2

43

10

25

0

0

354

w tym:

Pracownicy zatrudnieni
na podstawie umowy
o pracê na pe³en etat,
w tym:

Pracownicy zatrudnieni
na podstawie umowy
o pracê na niepe³ny etat,
w tym:

Pracownicy zatrudnieni
na podstawie umowy
o pracê na czas
nieokreœlony, w tym:

Pracownicy zatrudnieni
na podstawie umowy
o pracê na czas okreœlony,
w tym:
– Kobiety
– Mê¿czyŸni
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£¹czna liczba pracowników
wed³ug typu zatrudnienia
i rodzaju umowy o pracê,
z podzia³em na p³eæ

TAURON
Kopalnia
TAURON
Polska Wapienia Wydobycie
S.A.
Energia S.A. Czatkowice
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
TAURON
Ciep³o Dystrybucja Ekoenergia
S.A. Sp. z o.o.
Sp. z o.o.

TAURON
Obs³uga
Klienta
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Wytwarzanie
S.A.
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Dystrybucja
GZE Serwis S.A.
Sp. z o.o.

Razem

Osoby œwiadcz¹ce us³ugi
na podstawie umowy

3

3

10

5

100

0

11

7

120

0

6

265

– Kobiety

2

0

1

1

51

0

7

3

24

0

1

90

– Mê¿czyŸni

1

3

9

4

49

0

4

4

96

0

5

175

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

– Kobiety

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

– Mê¿czyŸni

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

TAURON
TAURON
TAURON
Ciep³o Dystrybucja Ekoenergia
S.A. Sp. z o.o.
Sp. z o.o.

TAURON
Obs³uga
Klienta
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Dystrybucja
Serwis
GZE
S.A.*
Sp. z o.o.

Razem

cywilno-prawnej, w tym:

Osoby samozatrudnione

Stosunek osób
samozatrudnionych
do wszystkich pracowników

Liczba pracowników
objêta uk³adem zbiorowym
(odsetek w ogólnej liczbie
pracowników)

TAURON
Kopalnia
TAURON
Polska Wapienia Wydobycie
S.A.
Energia S.A. Czatkowice
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Wytwarzanie
S.A.
Sp. z o.o.

Liczba pracowników
objêta uk³adem zbiorowym
(odsetek w ogólnej liczbie

0,00

99,34

100,00

99,73

99,76

100,00

86,50

100,00

100,00

100,00

83,19

96,90

pracowników)
*) Spó³ka TAURON Dystrybucja Serwis S.A. nie jest objêta ZUZP, natomiast pracownicy by³ego Serwis GZE przyjêci przed styczniem 2007 r. (kiedy zacz¹³ obowi¹zywaæ regulamin wynagradzania) i ci, którzy przechodzili z rejonów,
maj¹ w indywidualnych stosunkach pracy zapisy ZUZP. Pracownicy przyjêci po tej dacie s¹ objêci regulaminem wynagradzania. Podobnie jest z pracownikami by³ego PUE – ZUZP w indywidualnych stosunkach wykazany dla zatrudnionych do 31 maja 2011 r.,
od 1 czerwca 2011 r. – regulamin wynagradzania, w zwi¹zku z po³¹czeniem z JEWINN.
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1. Cele

Cel 1:

Do 2015 r. wszyscy pracownicy Grupy TAURON bêd¹ œwiadomi, w jaki sposób mog¹ anga¿owaæ siê
w realizacjê celów biznesowych, pozostaj¹c w zgodzie z wartoœciami etycznymi organizacji.

Jako dynamicznie rozwijaj¹ca siê Grupa stoimy przed wyzwaniem budowania spójnej kultury organizacyjnej. Za³o¿one
cele biznesowe chcemy realizowaæ zgodnie ze wspólnie wypracowanymi wartoœciami etycznymi.

W 2013 r. wprowadziliœmy wiele
dzia³añ, proces osi¹gania
zamierzonego celu trwa
•
•

W ka¿dej ze spó³ek Grupy TAURON funkcjonuje Komisja Etyczna;
Uruchomienie Tauronetu pozwoli w sposób efektywny dotrzeæ z informacjami
z zakresu etyki, wartoœci i celów biznesowych do pracowników Grupy
TAURON.

Wdra¿amy zasady etyki biznesowej wspólne dla ca³ej Grupy. Kluczowym dzia³aniem w zakresie promowania
wspólnych wartoœci w 2013 r. sta³o siê wdra¿anie zasad etycznych sformu³owanych w Kodeksie etyki biznesowej Grupy

TAURON. Wprowadzony 2 stycznia 2013 r. kodeks narzuci³ nowe spojrzenie na funkcjonowanie wszystkich naszych spó³ek.
Okreœli³ zasady, jakimi kierowaæ powinien siê ka¿dy pracownik – pamiêtaj¹c o roli Grupy TAURON na rynku – w stosunku
do swoich wspó³pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Aby zapewniæ przestrzeganie zasad etyki i propagowaæ
wspólne wartoœci, w 2013 r. we wszystkich spó³kach Grupy TAURON powo³ane zosta³y Komisje Etyczne. Pracownicy
mog¹ zg³aszaæ do wyjaœnienia cz³onkom Komisji Etycznej, zachowania swoich wspó³pracowników lub otoczenia firmowego
niezgodne z Kodeksem Etyki.
Pracownicy mog¹ zg³aszaæ naruszenia na kilka sposobów:
•
wrzucaj¹c anonimow¹ wiadomoœæ do specjalnej skrzynki oznaczonej napisem „Etyka”;
•
sk³adaj¹c stosowne pismo na rêce któregokolwiek z cz³onków komisji;
•
wysy³aj¹c e-mail na s³u¿bow¹ skrzynkê któregokolwiek z cz³onków komisji.
Po otrzymaniu zg³oszenia Komisja Etyczna przeprowadza postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Bada niezbêdne dokumenty
i materia³y oraz wys³uchuje osób, których wyjaœnienia mog¹ mieæ znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy. W sytuacji,
gdy Komisja Etyczna stwierdzi naruszenie zasad etyki, poucza pracownika o obowi¹zku ich przestrzegania. Jeœli dodatkowo
naruszenie zasad etyki mia³o charakter ciê¿ki, informuje o tym fakcie prezesa zarz¹du spó³ki. Wdro¿enie Kodeksu etyki
to pierwszy krok na drodze do pe³nego prze³o¿enia wartoœci korporacyjnych na ka¿dy aspekt dzia³ania Grupy.
Ka¿da ze spó³ek wdra¿a kolejne dzia³ania. Aby zwiêkszyæ œwiadomoœæ w zakresie zagadnieñ etycznych wœród
pracowników, spó³ki Grupy TAURON wykorzystuj¹ ró¿norodne formy i kana³y komunikacyjne dostosowane do potrzeb
ich pracowników i specyfiki spó³ki. Pracownicy s¹ zachêcani do dzielenia siê wiedz¹, spostrze¿eniami na temat etycznych
i nietycznych zachowañ w miejscu pracy.
Komunikacja kwestii etycznych i promowanie wartoœci w Grupie odbywa siê za poœrednictwem narzêdzi takich jak:
•
Tauronet (korporacyjny portal intranetowy);
•
dedykowane artyku³y w magazynach wewnêtrznych spó³ek;
•
szkolenia e-learningowe;
Dobra praktyka:
W TAURON Obs³uga Klienta, szkolenie e-learningowe okaza³o siê najefektywniejszym sposobem zwiêkszenia wiedzy
i œwiadomoœci pracowników zwi¹zanej z etyk¹. Szkolenie Kodeks etyki biznesowej i wartoœci Grupy TAURON opracowano
w formie interaktywnej, z elementami rywalizacji. W efekcie przeszkolonych zosta³o 95 proc. pracowników spó³ki
(2 256 osób). Szkolenie jest obecnie obowi¹zkowe dla ka¿dego nowego pracownika.
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•

bezpoœrednia komunikacja z pracownikami i spotkania przedstawicieli kadry zarz¹dzaj¹cej spó³ek z pracownikami.
Dobra praktyka:
Aby wyposa¿yæ w wiedzê mened¿erów i zainicjowaæ kaskadowe jej przekazywanie w zespo³ach, w TAURON Obs³uga
Klienta przeprowadzono tak¿e warsztaty dla kadry kierowniczej na temat wartoœci i etyki. W ramach warsztatów
przeszkolono 30 dyrektorów i przekazano im prezentacje, na bazie których przeprowadzili szkolenia dla podleg³ych
im szefów biur. Ci z kolei przeszkolili swoje zespo³y.

Innowacyjn¹ drogê przekazywania wartoœci zastosowano w TAURON Obs³uga Klienta. Postawiono na propagowanie
wiedzy o wartoœciach Grupy TAURON i o etycznych zachowaniach w pracy, nie tylko wœród pracowników, ale te¿ ich rodzin.
Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników pn. Wartoœci Grupy TAURON w oczach dzieci, pozwoli³ przybli¿yæ wartoœci
pracownikom, pobudzaj¹c tak¿e do refleksji i rozmów na ten temat. Nagrodami wyró¿niono siedmioro uczestników w trzech
kategoriach wiekowych, a orygina³y prac ozdobi³y hol siedziby spó³ki.

Wdra¿amy jeden z najwiêkszych intranetów w Polsce. Budujemy zaanga¿owanie pracowników w realizacjê
celów biznesowych poprzez efektywn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹. Jednym z najwa¿niejszych narzêdzi komunikacji
z pracownikami jest Tauronet – korporacyjny portal intranetowy. To jedna z najwiêkszych tego typu platform Polsce
(w 2014 r.) zarówno pod wzglêdem liczby u¿ytkowników, jak i liczby funkcji. W ramach trwaj¹cego ponad rok projektu
uruchomiony zosta³ centralny system komunikacji i pracy grupowej dla kilkunastu kluczowych spó³ek Grupy, uwzglêdniaj¹cy
specyfikê ka¿dego z przedsiêbiorstw. Obecnie Tauronet wspiera 59 proc. pracowników Grupy (ponad 15 tys. u¿ytkowników
z prawie 270 lokalizacji), niezale¿nie od roli czy zajmowanego miejsca w strukturze (od pracowników ni¿szego szczebla,
przez mened¿erów œredniego i wy¿szego szczebla po zarz¹dy i rady nadzorcze spó³ek, a tak¿e firmy zewnêtrzne).
Przy z³o¿onej strukturze organizacyjnej Grupy TAURON wdro¿enie jednolitego systemu intranetowego jest ogromnym
wyzwaniem.
Dziêki nowemu narzêdziu ka¿dy pracownik korzystaj¹cy z Tauronetu ma na bie¿¹co dostêp do aktualnoœci, informacji
o wa¿nych wydarzeniach z ¿ycia Grupy, og³oszeñ, artyku³ów i magazynów firmowych – „Polska Energia” i „Nasze Forum”.
Ponadto ma równie¿ do dyspozycji swoj¹ indywidualn¹ strefê, w której mo¿e zarz¹dzaæ w³asnymi dokumentami,
informacjami i zadaniami, a tak¿e udostêpniaæ je w ramach wspó³pracy z innymi pracownikami Grupy. Dziêki platformie
swoje miejsce komunikacji znalaz³y ró¿ne zespo³y projektowe, pracownicy zyskali równie¿ ³atwy dostêp do ksi¹¿ki adresowej
i interaktywnej struktury organizacyjnej, co sprzyja wymianie wiedzy i zwiêksza efektywnoœæ organizacji.

Cel 2:

Ka¿dy z naszych pracowników bêdzie móg³ podnosiæ kwalifikacje zawodowe i rozwijaæ kompetencje
w zgodzie z kierunkami rozwoju Grupy TAURON.

Rozwój pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przek³ada siê bezpoœrednio
na funkcjonowanie firmy. Dlatego chcemy w Grupie TAURON zapewniæ pracownikom mo¿liwoœci rozwoju i komfort pracy
w obliczu stoj¹cych przed nimi wyzwañ zawodowych. Odpowiedzi¹ na to jest ró¿norodna oferta szkoleniowa i programy
rozwojowe.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy zamierzony cel
•

Na ka¿dego pracownika Grupy TAURON przypada³o œrednio 27,6 godzin

•

szkoleniowych;
Prowadzimy Program Zarz¹dzania Talentami.

Spó³ka TAURON Polska Energia prowadzi politykê personaln¹ w oparciu o Zintegrowany System Zarz¹dzania
Zasobami Ludzkimi (ZSZZL), na który sk³adaj¹ siê:
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•

System Ocen Pracowniczych;

•

System premiowania w ramach MBO;

•

Polityka rekrutacji, selekcji i adaptacji;

•

System Zarz¹dzania Wiedz¹;

•

Program Zarz¹dzania Talentami;

•

System zarz¹dzania rozwojem i karier¹;

•

Wspó³praca ze szko³ami i uczelniami oraz program praktyk i sta¿y.

TAURON POLSKA ENERGIA RAPORT ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU ZA 2013 ROK

Zarz¹dzamy talentami, kszta³tujemy postawy i umiejêtnoœci kadry mened¿erskiej oraz mistrzów. Aby w pe³ni
wykorzystaæ potencja³ naszych pracowników i umo¿liwiæ rozwój najbardziej wyró¿niaj¹cych siê osób (maksymalnie.
7 proc. zatrudnionych), realizowano Program Zarz¹dzania Talentami. Jest on podzielony na cztery Grupy: Doœwiadczeni
Mened¿erowie, Eksperci, Z Potencja³em Mened¿erskim i Wschodz¹ce Talenty. Ka¿da osoba bior¹ca udzia³ w programie
ma swój Indywidualny Plan Rozwoju i mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w wielu ciekawych szkoleniach, warsztatach, kursach
jêzykowych, projektach i konferencjach. W 2013 r. zakoñczy³a siê pierwsza edycja programu w TAURON Polska Energia.
Jego uruchomienie spe³ni³o jeden z celów strategicznych Grupy TAURON w obszarze rozwoju kapita³u ludzkiego.
Dziêki programowi mamy œwietnie wyszkolon¹ grupê pracowników, którym spó³ka zapewni³a mo¿liwoœci rozwojowe,
dostosowane do ich indywidualnych predyspozycji.
Id¹c za t¹ dobr¹ praktyk¹, zwiêkszane s¹ te¿ kompetencje kadry zarz¹dzaj¹cej spó³ek w zakresie umiejêtnoœci
mened¿erskich, takich jak stosowanie skutecznych i efektywnych narzêdzi komunikacji, techniki coachingowe,
a tak¿e budowanie efektownych zespo³ów i zarz¹dzanie nimi w sposób skuteczny. W TAURON Ciep³o podczas tego rodzaju
warsztatów opracowano wstêpnie 10 zasad wspó³pracy kadry zarz¹dzaj¹cej – Dekalog TOP-kadry. Treœæ wypracowanego
dokumentu ma zostaæ zaprezentowana zarz¹dowi i przyjêta jako umowa, pod któr¹ podpisze siê kadra kierownicza spó³ki.
W TAURON Dystrybucja przeprowadzono specjalny obligatoryjny dla pracowników spó³ki program Akademia Zarz¹dzania.

Stwarzamy mo¿liwoœci rozwoju pracownikom w ca³ej organizacji. Grupa TAURON dba o ci¹g³e podnoszenie
kwalifikacji pracowników. By usprawniæ proces podnoszenia kwalifikacji, w ramach ca³ej Grupy oferowane s¹ ró¿norodne
formy szkoleniowe, takie jak kursy, konferencje, sympozja, warsztaty, seminaria, egzaminy weryfikuj¹ce uprawnienia, studia.
Œrednia liczba godzin szkoleniowych dla Grupy TAURON w 2013 r. wynios³a 28, 65.
Zapewnienie mo¿liwoœci podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom by³o szczególnie istotne w TAURON
Polska Energia. Pracownicy odbyli w 2013 r. œrednio 180 godzin szkoleniowych. Zgodnie z funkcjonuj¹cym w spó³ce
Systemem Zarz¹dzania Rozwojem i Karier¹ – podnoszono kwalifikacje zawodowe na szkoleniach zewnêtrznych
i wewnêtrznych, poprzez konferencje i sympozja oraz kursy jêzykowe, studia podyplomowe czy doktoranckie. Szkolenia
obejmowa³y szerokie zakres zagadnieñ, m.in.: wiedza z obszaru energetyki, finansów, podatków, rachunkowoœci, prawa,
informatyki i obs³ugi klienta. Zwiêkszano równie¿ tzw. kompetencje miêkkie z zakresu asertywnoœci, negocjacji, komunikacji
i wspó³pracy w zespole, wyst¹pieñ publicznych i autoprezentacji oraz zarz¹dzania czasem pracy. Dodatkowo
w specjalistycznym programie szkoleniowym Firma z energi¹, wspó³finansowanym z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
wziê³o udzia³ 95 proc. pracowników spó³ki.
Plany szkoleniowe w Grupie TAURON opracowywane s¹ w poszczególnych spó³kach w oparciu o analizê specyficznych
potrzeb dotycz¹cych szkoleñ specjalistycznych. Polityka szkoleniowa i polityka rozwoju pracowników w poszczególnych
spó³kach ukierunkowane s¹ na zapewnienie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji niezbêdnych na okreœlonych
stanowiskach. Na przyk³ad TAURON Sprzeda¿ i TAURON Sprzeda¿ GZE rozwija Akademiê TAURON – Key Account
Management 2012–2014, która ma pomóc podnieœæ kompetencje sprzeda¿owe i w konsekwencji zwiêkszyæ satysfakcjê
klientów. Efektem dzia³añ podjêtych jeszcze w 2012 r. by³o zdefiniowanie kompetencji cenionych u sprzedawców
na okreœlonych stanowiskach. Przeprowadzona w 2013 r. kompleksowa ocena pracowników zatrudnionych w dzia³ach
sprzeda¿y (testy psychologiczne, assessment center i coaching in the job) pozwoli³a zdefiniowaæ pracownikom sprzeda¿y
obszary do dalszego rozwoju. W efekcie opracowano cykl szkoleñ m.in. w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z procesem
sprzeda¿y i komunikacji.
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TAURON
Kopalnia
TAURON
Œrednia liczba godzin
Polska Wapienia Wydobycie
szkoleniowych w roku
S.A.
przypadaj¹ca na pracownika Energia S.A. Czatkowice
Sp. z o.o.
wed³ug kategorii
zatrudnienia i p³ci

TAURON
TAURON
TAURON
Ciep³o Dystrybucja Ekoenergia
S.A. Sp. z o.o.
Sp. z o.o.

TAURON
Obs³uga
Klienta
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Wytwarzanie
S.A.
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Dystrybucja
GZE Serwis S.A.
Sp. z o.o.

Razem

Œrednia liczba godzin
szkoleniowych

90,07

12,53

40,82

Kobiety

82,87

22,29

19,91

Mê¿czyŸni

95,22

10,32

43,55

186,92

44,80

35,20

121,17

18,11

177,39

w raportowanym okresie

16,55

24,45

15,91

18,41

50,60

20,80

39,50

26,57

13,13

7,98

14,48

39,19

23,65

40,00

14,00

27,23

18,23

25,28

61,64

20,24

38,86

27,01

25,57

12,67

77,71

84,80

68,72

0,00

24,00

32,10

21,69

37,19

58,00

15,04

0,00

38,08

27,56

przypadaj¹ca na pracowników

Dane
niedostêpne

–

Zarz¹d, Dyrektorzy
Stanowiska kierownicze
wy¿szego i ni¿szego szczebla

Dane
niedostêpne

Dane
niedostêpne
Dane
niedostêpne

–
Pozostali pracownicy
administracyjni
Stanowiska robotnicze
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75,66

25,02

31,13

9,60

8,04

34,55

Dane
niedostêpne
Dane
niedostêpne

16,77

7,18

16,27

46,25

33,55

52,67

22,32

29,78

20,83

22,90

0,00

16,78

0,00

25,99
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D¹¿ymy do funkcjonowania w oparciu o kompleksowy program rozwoju kompetencji. Wa¿nym aspektem
budowania zaanga¿owania pracowników jest wdra¿anie przejrzystego systemu rozwoju i oceny. Ka¿dy pracownik
TAURON Polska Energia, w zale¿noœci od zajmowanego stanowiska, ma wyznaczane cele na poziomie Grupy, spó³ki,
departamentu i biura. System premiowania w ramach MBO umo¿liwia nagradzanie pracowników ocenianych za dzia³ania,
które przyczyniaj¹ siê do realizacji strategii spó³ki.
Aby w³aœciwie zarz¹dzaæ œcie¿kami kariery pracowników i planowaæ proces rekrutacji, w 2013 r. w TAURON Ciep³o
rozpoczê³y siê prace nad spójnym systemem zatrudniania i wynagradzania. Uporz¹dkowano i ujednolicono stanowiska
pracy, konsoliduj¹c te o podobnym zakresie zadañ i obowi¹zków, ale innym nazewnictwie. Nastêpnie sklasyfikowano je
wed³ug specjalnie wypracowanych kryteriów, które wyznaczaj¹ najwa¿niejsze zadania w spó³ce. Na takiej podstawie
zbudowano struktury stanowisk pracy. MBO objêtych jest 100 proc. pracowników spó³ki.

Zarz¹dzamy, myœl¹c o wieku naszych pracowników. Kwalifikacje zdobyte podczas wszystkich oferowanych
przez Grupê TAURON i poszczególne spó³ki szkoleñ stanowi¹ tak¿e istotne wsparcie dla pracowników, którzy odchodz¹
z firmy – w wyniku restrukturyzacji lub w zwi¹zku z wejœciem w wiek emerytalny. W ci¹gu najbli¿szych piêciu lat ponad
2630 osób (10 proc.) zatrudnionych w strukturach Grupy nabêdzie uprawnienia emerytalne. Czujemy siê odpowiedzialni
za swoich pracowników, dlatego wdra¿amy programy u³atwiaj¹ce im p³ynne przejœcie na emeryturê lub podjêcie
nowych wyzwañ zawodowych. Programy dobrowolnych odejœæ w TAURON Ciep³o i TAURON Dystrybucja, kierowane s¹
do osób posiadaj¹cych uprawnienia do wczeœniejszych emerytur lub spe³niaj¹cych kryteria uzyskania œwiadczenia
przedemerytalnego. Objêci s¹ nim tak¿e pracownicy obszarów restrukturyzowanych, którzy nie posiadaj¹ ww. uprawnieñ,
rozwi¹zuj¹cy umowy o pracê za porozumieniem stron. Form¹ wsparcia w spó³ce TAURON Dystrybucja by³y dodatkowe,
jednorazowe odprawy pieniê¿ne i mo¿liwoœæ skorzystania z programu aktywizacji zawodowej, w ramach którego spó³ka
oferowa³a doradztwo zawodowe, szkolenia umo¿liwiaj¹ce przekwalifikowanie i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
w tym ró¿ne dzia³ania wspieraj¹ce i doradcze dla pracowników 45+ w ramach Akademii Zarz¹dzania. W TAURON Obs³uga
Klienta obowi¹zuj¹ trzy programy:
Program Odpraw Kompensacyjnych adresowany przede wszystkim do zatrudnionych w komórkach organizacyjnych
•
Spó³ki objêtych zmianami organizacyjnymi lub technologicznymi;
•

Program Odpraw Przedemerytalnych dla pracowników, którzy nie maj¹ uprawnieñ do emerytury, ale mog¹
przechodziæ na œwiadczenia przedemerytalne;

•

Program Wczeœniejszych Odejœæ Emerytalnych dla pracowników uprawnionych do otrzymywania œwiadczeñ
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
TAURON Wytwarzanie w ramach porozumienia oferuje pracownikom w wieku przedemerytalnym rozwi¹zanie

stosunku pracy i wyp³acenie odpraw przy przejœciu na œwiadczenia przedemerytalne. Pracownikom uprawnionym
do emerytury przy obni¿onym wieku emerytalnym – rozwi¹zanie stosunku pracy za porozumieniem stron i wyp³acenie
odpraw. Na czas postoju urz¹dzeñ wytwórczych lub uruchamiania nowych mocy przys³uguj¹ pracownikom urlopy
terminowe. Udzielane s¹ te¿ urlopy terminowe koñcz¹ce siê rozwi¹zaniem stosunku pracy. Pracownikom, którzy przyjêli
ofertê pracy w spó³kach zale¿nych, powi¹zanych b¹dŸ w firmach wspó³pracuj¹cych z TAURON Wytwarzanie, wyp³acane
s¹ odprawy jednorazowe w zwi¹zku z rozwi¹zaniem umowy za porozumieniem stron. Podobnie jak pracownikom,
których miejsca pracy ulegn¹ zmianie w zwi¹zku z przejœciem czêœci przedsiêbiorstwa na innego pracodawcê.
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TAURON
Kopalnia
TAURON
Procent pracowników,
Polska Wapienia Wydobycie
którzy nabêd¹ uprawnienia
S.A.
Energia S.A. Czatkowice
do przejœcia na emeryturê
Sp. z o.o.
za 5 i 10 lat,
z uwzglêdnieniem podzia³u
na rodzaj wykonywanej pracy
Procent pracowników,
którzy nabêd¹ uprawnienia
do przejœcia na emeryturê
za 5 i 10 lat, z podzia³em
na rodzaj wykonywanej pracy

TAURON
TAURON
TAURON
Ciep³o Dystrybucja Ekoenergia
S.A. Sp. z o.o.
Sp. z o.o.

TAURON
Obs³uga
Klienta
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Wytwarzanie
S.A.
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Dystrybucja
GZE Serwis S.A.
Sp. z o.o.

Razem

do 5 lat

do 5 lat

do 5 lat

do 5 lat

do 5 lat

do 5 lat

do 5 lat

do 5 lat

do 5 lat

do 5 lat

do 5 lat

do 5 lat

– 0,95%

– 16,45%

– 22,79%

– 6,7%

– 4,39%

– 9,05%

– 6,24%

– 0,83%

– 12,50%

– 0%

– 1,31%

– 10,30%

do 10 lat

do 10 lat

do 10 lat

do 10 lat

do 10 lat

do 10 lat

do 10 lat

do 10 lat

do 10 lat

do 10 lat

do 10 lat

do 10 lat

– 3,50%

– 21,05%

– 32,19%

– 26,13%

– 13,23%

– 20,36%

– 18,64%

– 3,33%

– 30,06%

– 0%

– 3,45%

– 21,08%

Liczba pracowników,
którzy nabêd¹
uprawnienia emerytalne

3

50

1400

125

428

20

148

2

483

0

11

2670

0

0

4

2

11

1

3

0

8

0

0

29

2

7

92

31

80

4

9

0

117

0

1

343

1

8

183

54

308

6

124

2

55

0

9

750

0

35

1121

38

29

9

12

0

303

0

1

1548

11

64

1977

491

1288

45

442

8

1162

0

29

5515

3

1

6

6

27

2

4

0

15

0

2

66

4

10

141

81

189

7

27

1

235

0

4

699

3

10

307

135

744

10

386

7

197

0

16

1815

1

43

1523

269

328

26

25

0

715

0

7

2937

do 30.12.2018 r.
Zarz¹d, Dyrektorzy
Stanowiska kierownicze
wy¿szego i ni¿szego szczebla
Pozostali pracownicy
administracyjni
Stanowiska robotnicze
Liczba pracowników,
którzy nabêd¹
uprawnienia emerytalne
do 30.12.2023 r.
Zarz¹d, Dyrektorzy
Stanowiska kierownicze
wy¿szego i ni¿szego szczebla
Pozostali pracownicy
administracyjni
Stanowiska robotnicze
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Cel 3:

Zapewnimy pracownikom warunki do dzielenia siê wiedz¹ i doœwiadczeniami, by doskonaliæ efektywnoœæ
operacyjn¹ organizacji.

Rozwój Grupy TAURON opiera siê na wysokich kwalifikacjach i specjalistycznej wiedzy naszych pracowników
oraz mo¿liwoœci gromadzenia jej w organizacji. To dla nas si³a napêdowa do ci¹g³ego doskonalenia siê. Nasz¹ ambicj¹
jest stworzenie organizacji ucz¹cej siê, której pracownicy czerpi¹ z doœwiadczeñ i wiedzy pozosta³ych, a przed jej
opuszczeniem staraj¹ siê przekazaæ swoj¹ eksperck¹ wiedzê wspó³pracownikom.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy zamierzony cel
•

Uruchomiony serwis intranetowy sta³ siê platform¹ gromadzenia i wymiany

•

wiedzy w organizacji;
Zrealizowaliœmy programy w zakresie kszta³cenia trenerów wewnêtrznych
i mentoringu.

Umo¿liwiamy wymianê wiedzy w organizacji. Aby wesprzeæ realizacjê tego celu, wdra¿amy ró¿norodne narzêdzia
– m.in. inicjujemy cykliczne spotkania informacyjno-szkoleniowe i tworzymy w intranecie specjalne platformy wymiany
wiedzy. Funkcjonuj¹ one m.in. w obszarze regulacji i rozpatrywania roszczeñ. Strona Biura Produktów Rynku Biznesowego
spe³nia analogiczn¹ funkcjê, umo¿liwiaj¹c przeprowadzanie wewnêtrznych szkoleñ produktowych i wymianê wiedzy
o oferowanych przez Grupê TAURON produktach. Programem nastawionym na wymianê wiedzy by³ uruchomiony w spó³ce
TAURON Dystrybucja program Elektryka dla elektryków oraz Elektryka dla nieelektryków.

Dobra praktyka:
TAURON Dystrybucja przygotowa³ d³ugofalowy program rozwoju kompetencji specjalistycznych dla kadry in¿ynieryjno-technicznej pn. Elektryka dla elektryków, którego celem by³o uzupe³nienie i poszerzenie wiedzy pracowników z zakresu
elektroenergetyki oraz przekazanie im najnowszych osi¹gniêæ ze œwiata elektroenergetyki. Zrealizowano 13 szkoleñ
tematycznych, które trwa³y w sumie ok. 250 dni. Wziê³o w nich udzia³ prawie 2 tys. pracowników, co stanowi 21 proc.
zatrudnionych w tej spó³ce. Drugi program – Elektryka dla nieelektryków, dostarcza³ wiedzê bran¿ow¹ pracownikom
z tzw. obszarów wsparcia. Zrealizowano 114 prelekcji na temat: jakoœci energii elektrycznej, nielegalnego poboru energii,
procesu zmiany sprzedawcy i przy³¹czania klientów, s³u¿ebnoœci przesy³u i taryfy energii elektrycznej. Prowadzi³o je
56 wewnêtrznych prelegentów. W sumie w programie udzia³ wziê³o blisko 1,5 tys. uczestników.

Proces wymiany wiedzy wspiera³ kontynuowany w 2013 r. projekt Akademia Trenerów Wewnêtrznych. Szkolenia
dotyczy³y zarówno tematów specjalistycznych, jak i zagadnieñ ogólnorozwojowych. W 2013 r. uda³o siê w TAURON
Dystrybucja zrekrutowaæ kolejnych 28 trenerów. Program Trenerów Wewnêtrznych ma tak¿e TAURON Obs³uga Klienta.
Szkolenia dla pracowników prowadzone s¹ tam przez Trenerów Wewnêtrznych w tematach: podatki, prawo pracy,
umiejêtnoœci interpersonalne, zarz¹dzanie projektami i obs³uga systemów. Spó³ka realizuje tak¿e program pn. Mentor
zmiany, wspieraj¹cy transfer wiedzy miêdzy mniej i bardziej doœwiadczonymi pracownikami, w szczególnoœci przy
przekwalifikowaniu i migracji z innych Spó³ek Grupy TAURON.

Kszta³cimy przysz³¹ kadrê pracownicz¹. Inwestowanie w przysz³ych pracowników jest dla nas równie wa¿ne,
jak dba³oœæ o rozwój obecnych. Nasz¹ wiedzê eksperck¹ wykorzystujemy wewn¹trz Grupy TAURON, ale te¿ po to,
by przygotowaæ nowe kadry. Luka pokoleniowa i ograniczone zasoby kadrowe wymaga³y od Spó³ek Grupy TAURON zmiany
polityki zatrudnienia.

Oczekiwanie interesariuszy:
Prezentacja efektów wspó³pracy Grupy TAURON w zakresie szeroko pojêtej edukacji w regionie i kraju, w tym:
–

dzia³añ podjêtych we wspó³pracy ze szko³ami technicznymi i oœrodkami akademickimi;

–

mo¿liwoœci rozpoczêcia programów sta¿owych i praktykanckich dla uczniów i studentów, którzy tworz¹
potencjaln¹ przysz³¹ kadrê pracownicz¹ Grupy TAURON.

Spó³ki Grupy TAURON podejmuj¹ wspó³pracê ze szko³ami ju¿ na wczesnym etapie edukacji, zapewniaj¹c istotny wk³ad
w przygotowanie uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych do rozpoczêcia pracy w zawodzie. Zaanga¿owanie w proces edukacji
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zawodowej pozwala nie tylko na przygotowanie i poznanie potencjalnych pracowników, ale te¿ promuje Grupê na rynku
pracy i pozwala dostosowaæ system edukacji do zmieniaj¹cych siê realiów bran¿y.
Wspó³praca ze szko³ami i uczelniami oraz program praktyk i sta¿y prowadzony jest m.in. z Fundacj¹ 2065
im. Les³awa A. Pagi jako Akademia Energii. W ramach Akademii Energii w TAURON Polska Energia odbywaj¹ siê p³atne
praktyki dla absolwentów wytypowanych przez fundacjê.
17 proc. pracowników zatrudnionych w 2013 r. stanowi¹ osoby, które wczeœniej odbywa³y praktyki w spó³ce.
Wspó³praca nawi¹zana przez zak³ad górniczy ze szko³ami ponadgimnazjalnymi w Jaworznie i Libi¹¿u umo¿liwi kopalni
Sobieski wype³nienie luki pokoleniowej i przygotowanie uczniów do rozpoczêcia pracy w zawodzie. W 2013 r. TAURON
Wydobycie obj¹³ patronatem klasy, w których kszta³ceni s¹ technicy górnictwa podziemnego. Uczniowie tych placówek
odbywaj¹ miesiêczne praktyki zawodowe w zak³adach nale¿¹cych do spó³ki, a raz w tygodniu uczêszczaj¹ na zajêcia
praktyczne. W 2013 r. w Zak³adzie Górniczym Sobieski w takich warsztatach uczestniczy³o ponad 30 przysz³ych techników
górnictwa podziemnego. Podczas zajêæ uczniowie zdobywali praktyczne umiejêtnoœci i pog³êbiaj¹ wiedzê teoretyczn¹.
Jednak dla m³odych adeptów górnictwa by³a to przede wszystkim okazja do uzyskania z pierwszej rêki specjalistycznej
wiedzy na temat codziennej pracy w kopalni, szczególnie przy okazji przewidywanych programem prac w wyrobiskach
ziemnych. Ka¿da grupa uczniów, wyposa¿ona do pracy w narzêdzia i œrodki ochrony identyczne jak za³oga, pracuje przez
szeœæ godzin pod nadzorem przydzielonego przez zak³ad instruktora. Z kolei Kopalnia Wapienia Czatkowice wspó³pracuje
blisko z Powiatowymi Urzêdami Pracy, organizuj¹c sta¿e dla osób bezrobotnych, a tak¿e z uczelniami i szko³ami
ponadgimnazjalnymi, oferuj¹c praktyki. Uczniowie i studenci poznaj¹ spó³kê w ramach programu nauczania. Ci drudzy
maj¹ mo¿liwoœæ realizowania praktyk dyplomowych. W efekcie powstaj¹ prace, których obrona stanowi zwieñczenie
ich edukacji. Bezrobotni i absolwenci maj¹ szansê na aktywizacjê zawodow¹ lub na przekwalifikowanie.
Przygotowanie przysz³ych kadr pracowniczych odbywa siê tak¿e w ramach szeroko zakrojonej wspó³pracy z uczelniami
technicznymi. Wiêcej o tej wspó³pracy w rozdziale „Zarz¹dzanie wp³ywem ekonomiczno-spo³ecznym”.

Cel 4:

Zobowi¹zujemy siê do poszukiwania i wdra¿ania innowacyjnych rozwi¹zañ zapewniaj¹cych bezpieczn¹
pracê wszystkim naszym pracownikom.

Zapewnienie wszystkim zatrudnionym w Grupie TAURON bezpiecznych warunków pracy, a tym samym obni¿enie
liczby wypadków w miejscu pracy – to jeden z naszych priorytetów. By zrealizowaæ ten cel, wdra¿ane s¹ rozwi¹zania
systemowe i technologiczne, a tak¿e szkolenia dla naszych pracowników. W 2013 r. w Grupie TAURON mia³o miejsce
³¹cznie 229 wypadków – o 25 mniej ni¿ rok wczeœniej. Wszystkie wypadki s¹ rejestrowane i analizowane, aby wyci¹gn¹æ
wnioski i wprowadziæ usprawnienia.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy zamierzony cel
•
•

Liczba wypadków w Grupie TAURON zmniejszy³a siê o 10 proc.;
Nasi górnicy mog¹ liczyæ na pomoc najlepszego w Polsce zespo³u
ratowniczego. Górnicy zak³adu górniczego Janina pracuj¹ w jednym
z najbezpieczniejszych oddzia³ów w kraju (Oddzia³ G-3), co potwierdzi³a
Fundacja Bezpieczne Górnictwo.

Doskonalimy istniej¹ce systemy bezpieczeñstwa. W spó³kach Grupy TAURON obowi¹zuj¹ wewnêtrzne instrukcje
postêpowania w razie wypadków i rejestry niebezpiecznych zdarzeñ. Wykonawcy i podwykonawcy pracuj¹cy na terenie
zak³adów Grupy zobowi¹zani s¹ do przestrzegania przepisów z zakresu BHP obowi¹zuj¹cych w danej spó³ce. Spó³ki
wdra¿aj¹ ró¿ne dzia³ania na rzecz doskonalenia systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem adekwatnie do specyfiki
wykonywanej w nich pracy i potrzeb.
Przyk³adem dzia³ania zmierzaj¹cego do ograniczenia liczby wypadków jest wdro¿ony w 2013 r. w 26 elektrowniach
wodnych TAURON Ekoenergia system bezpieczeñstwa indywidualnego pracowników – dy¿urnych elektrowni wodnych.
Ma on zapewniaæ skuteczn¹ pomoc pracownikowi w sytuacji zagro¿enia jego zdrowia lub ¿ycia oraz cykliczne monitorowaæ
stan bezpieczeñstwa w trakcie wykonywanej zmiany. Pracownicy wyposa¿eni zostali w mobilne urz¹dzenia pozwalaj¹ce
w sytuacjach zagro¿enia na wys³anie sygna³u alarmowego do centrum monitorowania systemu, które uruchamia
wys³anie pomocy pracownikowi. System funkcjonuje 24 godziny na dobê. Ponadto w okreœlonych godzinach pracownicy
zobowi¹zani s¹ do wysy³ania sygna³u testowego, aby potwierdziæ akceptowalny poziom bezpieczeñstwa w obiekcie.
Brak takiego sygna³u powoduje automatyczne wys³anie grupy interwencyjnej do monitorowanego obiektu elektrowni.
Ponadto TAURON Ekoenergia prowadzi monitoring poziomu kwalifikacji osób zajmuj¹cych siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ,
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instalacji i sieci energetycznych pod k¹tem wymagañ organizacji bezpiecznej pracy przy urz¹dzeniach energetycznych.
Wewnêtrzna komisja przeprowadza m.in. egzaminy weryfikacyjne dla pracowników spó³ki w zakresie wydawania poleceñ
na prace, wykonywania prze³¹czeñ, przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy, koordynowania pracami
na terenie elektrowni wodnych przy urz¹dzeniach elektroenergetycznych, hydrotechnicznych, mechanicznych,
turbozespo³ach w wyznaczonych ka¿dorazowo miejscach.
Z kolei TAURON Ciep³o przeprowadzi³ modernizacjê rozdzielni i urz¹dzeñ pompowni, która polega³a na wymianie
przestarza³ych urz¹dzeñ i zmianie zasilania ze œredniego na niskie. Dziêki temu zwiêkszono niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo
obs³ugi oraz ograniczono emisjê ha³asu. Opracowano przy tym 15 twardych zasad bezpieczeñstwa i przygotowano kampaniê
pn. B¹dŸ bezpieczny w swoim miejscu pracy, do realizacji w 2014 r.

Zasady bezpieczeñstwa i pierwszej pomocy wdra¿amy w codziennym ¿yciu organizacji. Praca w trudnych
warunkach, szczególnie w obszarach wydobycia, dystrybucji i wytwarzania, gdzie mia³o miejsce w 2013 r. najwiêcej wypadków
(83 proc.), wymaga od Grupy TAURON perfekcyjnego zabezpieczenia w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy.
Znakomite przygotowanie ratownicze pracowników i s³u¿b bezpieczeñstwa zespo³u TAURON Wydobycie (poprzednio
Po³udniowy Koncern Wêglowy) potwierdzaj¹ liczne sukcesy w zawodach ratowniczych. Spoœród dziewiêciu dru¿yn,
które zmaga³y siê 2013 r. w Centralnych Zawodach Dru¿yn Ratowniczych, najlepsza okaza³a siê reprezentacja w³aœnie
Grupy TAURON. Podczas zawodów dru¿yny przeprowadza³y symulowan¹ akcjê ratownicz¹ i rywalizowa³y w konkurencjach
technicznych – dla mechaników sprzêtu ratowniczego i dla pomiarowców – w pomieszczeniach Okrêgowej Stacji
Ratownictwa Górniczego. Zespó³ ratowników Grupy TAURON zdeklasowa³ przeciwników, udowadniaj¹c po raz kolejny,
¿e nie ma sobie równych, co potwierdzi³y równie¿ sukcesy i puchary z zawodów na Ukrainie, w Chinach, USA i Australii.
Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego dzia³aj¹ca przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym wyró¿ni³a
Oddzia³ G-3 z Zak³adu Górniczego Janina jako jeden z najbezpieczniejszych oddzia³ów w bran¿y górniczej w Polsce,
o czym pracownicy Grupy dowiedzieli siê na pocz¹tku 2013 r.
Co roku dla pracowników poszczególnych oddzia³ów TAURON Wytwarzanie organizowany jest konkurs wiedzy o BHP.
Chodzi oczywiœcie o zwiêkszenie bezpieczeñstwa pracy przez podniesienie znajomoœci:
•

ogólnych przepisów i zasad BHP, w tym: obowi¹zków pracowników, dozoru, kierownictwa i pracodawcy
oraz odpowiedzialnoœci za naruszenie przepisów i zasad BHP oraz szczegó³owych przepisów i zasad eksploatacji
urz¹dzeñ energetycznych;
•
ogólnych przepisów ochrony przeciwpo¿arowej wraz z umiejêtnoœciami praktycznymi;
•
teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
•
podstawowych przepisów prawnych z zakresu ochrony pracy.
W 2013 r. konkurs wiedzy o BHP przeprowadzono w czterech oddzia³ach TAURON Wytwarzanie, czyli w Elektrowni
Jaworzno III, £aziska, £agisza i Siersza, w których uczestniczy³o w sumie 878 pracowników Spó³ki. Dwunastu zwyciêzców
wziê³o udzia³ w XVI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeñstwie Pracy w Elektrowniach i Elektrociep³owniach.
W rywalizacji uczestniczy³o 39 zawodników z 13 polskich elektrowni i elektrociep³owni. Wszyscy zaprezentowali bardzo
wysoki poziom wiedzy o bezpieczeñstwie pracy, co znalaz³o odzwierciedlenie w wysokiej liczbie punktów zdobytych przez
zawodników i w koniecznoœci przeprowadzenia dogrywek, aby wy³oniæ ostatecznych zwyciêzców tego konkursu. Zawodnicy
TAURON Wytwarzanie zajêli w konkursie 3., 8. i 10. miejsce.
W 2013 r. przeprowadzono cykl szkoleñ dla pracowników TAURON Ciep³o z zakresu udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym w nag³ych wypadkach. By nabraæ wprawy i doœwiadczenia, wyznaczeni pracownicy uczyli siê, co robiæ,
gdy zdarzy siê wypadek, i tak: oceniali stan poszkodowanego, znajdowali sposoby na zapewnienie bezpieczeñstwa
sobie i osobie poszkodowanej, wykonywali czynnoœci ratunkowe w zale¿noœci od stanu poszkodowanego, wzywali pomoc
– pogotowie ratunkowe lub inne specjalistyczne s³u¿by ratownicze, zabezpieczali miejsce wypadku, zawiadamiali
prze³o¿onego.
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Rodzaj i wskaŸnik urazów,
chorób zawodowych,
dni straconych oraz
nieobecnoœci w pracy
oraz ca³kowita liczba
wypadków œmiertelnych
zwi¹zanych z prac¹,
wed³ug regionów oraz p³ci
Liczba wypadków przy pracy

TAURON
Kopalnia
TAURON
Polska Wapienia Wydobycie
Energia S.A. Czatkowice
S.A.
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
TAURON
Ciep³o Dystrybucja Ekoenergia
Sp. z o.o.
S.A. Sp. z o.o.

TAURON
Obs³uga
Klienta
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Wytwarzanie
Sp. z o.o.
S.A.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Dystrybucja
GZE Serwis S.A.
Sp. z o.o.

Razem

0

6

64

11

105

2

10

4

21

0

6

229

Kobiety

0

0

2

1

9

0

7

2

5

0

0

26

Mê¿czyŸni

0

6

62

10

96

2

3

2

16

0

6

203

0

0

2

1

1

0

4

2

1

0

0

11

Kobiety

0

0

1

0

0

0

4

0

1

0

0

6

Mê¿czyŸni

0

0

1

1

1

0

0

2

0

0

0

5

0,00

19,23

10,43

5,74

10,26

9,01

4,52

17,54

5,24

0,00

7,06

8,66

Kobiety

0,00

0,00

2,83

2,37

4,44

0,00

4,93

18,09

7,28

0,00

0,00

4,61

Mê¿czyŸni

0,00

23,44

11,42

6,69

11,70

11,60

3,80

17,01

4,81

0,00

7,30

9,76

0,00

52,83

68,56

35,82

49,60

27,50

41,80

35,50

49,70

0,00

28,67

52,95

Kobiety

0,00

0,00

33,00

10,00

41,89

0,00

50,29

35,50

99,50

0,00

0,00

50,96

Mê¿czyŸni

0,00

52,83

69,72

38,40

50,33

27,50

22,00

35,50

37,25

0,00

28,67

53,19

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,05

0,03

0,04

0,03

0,04

Kobiety

0,08

0,06

0,05

0,06

0,05

0,07

0,05

0,07

0,04

0,04

0,04

0,05

Mê¿czyŸni

0,02

0,04

0,05

0,05

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0

0

5

2

0

0

0

0

0

0

0

7

ogó³em w tym:

Liczba wypadków
œmiertelnych, zbiorowych
i ciê¿kich

WskaŸnik czêstotliwoœci
wypadków

WskaŸnik ciê¿koœci wypadków

WskaŸnik dni straconych/
WskaŸnik absencji

Liczba stwierdzonych chorób
zawodowych
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Rodzaj i wskaŸnik urazów,
chorób zawodowych,
dni straconych oraz
nieobecnoœci w pracy
oraz ca³kowita liczba
wypadków œmiertelnych
zwi¹zanych z prac¹,
wed³ug regionów oraz p³ci

TAURON
Kopalnia
TAURON
Polska Wapienia Wydobycie
S.A.
Energia S.A. Czatkowice
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
TAURON
Ciep³o Dystrybucja Ekoenergia
S.A. Sp. z o.o.
Sp. z o.o.

TAURON
Obs³uga
Klienta
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Wytwarzanie
S.A.
Sp. z o.o.

TAURON
TAURON
Sprzeda¿ Dystrybucja
GZE Serwis S.A.
Sp. z o.o.

Razem

Liczba wypadków
u podwykonawców ogó³em

0

0

17

2

5

0

0

0

5

0

0

29

Kobiety

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mê¿czyŸni

0

0

17

2

5

0

0

0

5

0

0

29

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

Kobiety

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mê¿czyŸni

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

w czasie wykonywania pracy
na rzecz Spó³ki

Liczba wypadków œmiertelnych,
zbiorowych i ciê¿kich
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Wypadek œmiertelny w TAURON Wydobycie nast¹pi³ w ZG Sobieski w trakcie wykonywania chodnika transportowego
w œcianie kopalni. By³ to wypadek zbiorowy. Podczas prac górniczych ze stropu odspoi³a siê bry³a wêgla, która uderzy³a
i przygniot³a jednego z poszkodowanych. Pozostali dwaj górnicy doznali lekkich obra¿eñ.
W celu unikniêcia podobnych wypadków przy pracy, spó³ka podjê³a ró¿nego typu dzia³ania. Wprowadzono monitoring
niebezpiecznych miejsc w ruchu kolei podziemnej, zastosowano urz¹dzenia wspomagaj¹ce ruch pieszych na pochylni,
wprowadzono multimedialny system przekazu informacji dla za³ogi w zakresie BHP, wdro¿ono tak¿e 12-miesiêczny
okres adaptacji zawodowej pracowników przyjmowanych do pracy. Ponadto poprawiono stan techniczny dróg dojœcia
do stanowisk pracy oraz przeprowadzono dodatkowe szkolenia dla osób dozoru ruchu, a tak¿e pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych.
Z kolei przyczyn¹ wypadku œmiertelnego w TAURON Wytwarzanie by³o przewrócenie siê samochodu ciê¿arowego
typu „wanna” i przygniecenie pracownicy.
W ramach zastosowanych œrodków profilaktycznych dokonano m.in. przegl¹du obiektów i warunków w jakich
odbywa siê roz³adunek dostaw samochodowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem dostaw realizowanych naczepami
typu „wanna”. Zaostrzono równie¿ wymagania wewnêtrzne dotycz¹ce aktów normatywnych w zakresie stref przebywania
pracowników oraz zapisów dotycz¹cej bezpiecznej komunikacji pracowników.
Przeprowadzono ponowne instrukta¿e w zakresie zagro¿eñ wystêpuj¹cych podczas roz³adunku i sposobów ich
minimalizacji, dedykowane dla pracowników uczestnicz¹cych w roz³adunku dostaw samochodowych.
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IV. O raporcie
1. METODOLOGIA
Raport zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON za 2013 r. jest ju¿ drugim naszym raportem spo³ecznym,
prezentuj¹cym w cyklu rocznym postêpy w realizacji strategii zrównowa¿onego rozwoju i dzia³ania czynione przez
poszczególne spó³ki. Jako jedna z 23 grup kapita³owych na polskim rynku ujawniamy dane pozafinansowe z perspektywy
ca³ej organizacji. To dla nas Ÿród³o satysfakcji, ale te¿ zobowi¹zanie. Pragniemy byæ liderem w zakresie raportowania
spo³ecznego i przyczyniæ siê do upowszechniania na rynku najlepszych praktyk.
Poprzedni raport, opublikowany w 2013 r., spotka³ siê z bardzo pozytywnym odbiorem, czego potwierdzeniem
jest nagroda internautów, przyznana w siódmej edycji konkursu „Raporty spo³eczne”. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
Czytelników, raport za 2013 r. prezentujemy w nowej, interaktywnej ods³onie, maj¹c nadziejê, ¿e bêdzie on dziêki temu
jeszcze bardziej przejrzysty i atrakcyjniejszy w odbiorze.
Aby zapewniæ przejrzystoœæ i u¿ytecznoœæ prezentowanych informacji, przygotowaliœmy raport w oparciu o najlepsze
i najszerzej uznane miêdzynarodowo standardy:
•

Standard raportowania kwestii zrównowa¿onego rozwoju – Global Reporting Initiative – GRI G4 (poziom zgodnoœci
„podstawowy”);

•

Standard dotycz¹cy zaanga¿owania interesariuszy AA1000SES.

Informacje zawarte w raporcie dotycz¹ okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. i opisuj¹ stan na koniec roku,
chyba, ¿e w treœci raportu zaznaczono inaczej. Raport obejmuje spó³kê TAURON Polska Energia oraz nastêpuj¹ce spó³ki
Grupy TAURON: TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciep³o, TAURON Ekoenergia, TAURON Dystrybucja,
TAURON Dystrybucja Serwis, TAURON Sprzeda¿, TAURON Sprzeda¿ GZE, TAURON Obs³uga Klienta i Kopalnia Wapienia
Czatkowice. Zakres raportowanych aspektów nie wykracza poza obszar Grupy TAURON, chyba, ¿e w raporcie zaznaczono
inaczej, ze wskazaniem zakresu, którego dotyczy (np. dostawcy, partnerzy). Nie zidentyfikowano istotnych zmian
dotycz¹cych zakresu i zasiêgu raportu w stosunku do roku 2012. Nie dokonano tak¿e ¿adnych korekt informacji
zawartych w poprzednim raporcie.
Aby zapewniæ najwy¿sz¹ jakoœæ publikowanych danych, jako jedni z nielicznych na rynku poddaliœmy raport zarówno
zewnêtrznej weryfikacji (ju¿ po raz drugi z rzêdu), jak i przeszliœmy proces Global Reporting Initiative Materiality Matters
check, który potwierdza prawid³owoœæ doboru i prezentacji istotnych aspektów.
Gor¹co zachêcamy do zg³aszania wszelkich uwag i komentarzy dotycz¹cych raportu. Pañstwa opinie pomog¹ nam
doskonaliæ proces i jeszcze lepiej odpowiedzieæ na potrzeby naszych interesariuszy. Osob¹ kontaktow¹ we wszystkich
sprawach zwi¹zanych z raportem jest Katarzyna Fraœ (tel. 32 774 27 54, e-mail: katarzyna.fras@tauron-pe.pl).

TAURON POLSKA ENERGIA RAPORT ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU ZA 2013 ROK

85

2. OPINIA AUDYTORA
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V. U¿yteczne narzêdzia
1. S£OWNICZEK
Bia³e certyfikaty – œwiadectwa potwierdzaj¹ce zaoszczêdzenie okreœlonej iloœci energii w wyniku realizacji inwestycji
s³u¿¹cych poprawie efektywnoœci energetycznej.
Bilans mocy czynnej – równowa¿enie bie¿¹cego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ z dostawami tej energii
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
CCS (ang. Carbon Capture and Storage) – technologia wychwytywania, transportu i geologicznego sk³adowania
dwutlenku wêgla.

Ciep³o sieciowe – gor¹ca woda wytwarzana w skojarzeniu z energi¹ elektryczn¹. Przep³ywaj¹ce przez instalacje ciep³o
wykorzystywane jest na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciep³ej wody u¿ytkowej.
Elektrownie bezodpadowe – elektrownie, których u¿ytkowanie nie powoduje powstania odpadów (np. ubocznych
produktów spalania), lub odpady te bêd¹ przetwarzane na inne u¿yteczne produkty (np. ¿wiry) stosowane tak¿e przez inne
ga³êzie przemys³u (np. budownictwo).

Energetyka prosumencka – wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby w³asne, na ma³¹ skalê,
z instalacji wykorzystuj¹cych odnawialne Ÿród³a energii. Gospodarstwa domowe i przedsiêbiorstwa, które siê tego
podejmuj¹, nazywane s¹ prosumentami, czyli jednoczeœnie odgrywaj¹ rolê producenta i konsumenta energii.
Europejski System Handlu Emisjami (European Union Emission Trading System – EU ETS) – system EU ETS obejmuje
ponad 11 tys. elektrowni i zak³adów produkcyjnych w 27 pañstwach cz³onkowskich UE, a tak¿e w Chorwacji, na Islandii,
w Liechtensteinie i Norwegii. System dzia³a na zasadzie „limit i handel”. £¹czna wielkoœæ emisji gazów cieplarnianych,
które mog¹ byæ emitowane rocznie przez elektrownie, fabryki i inne przedsiêbiorstwa objête systemem, podlega limitom
ustalonym na poziomie unijnym. W ramach tego europejskiego limitu firmy otrzymuj¹ lub nabywaj¹ uprawnienia do emisji,
które mog¹ odsprzedawaæ.
Fotowoltaika – dziedzina nauki i techniki zajmuj¹ca siê przetwarzaniem energii promieniowania s³onecznego
na energiê elektryczn¹ przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego, które zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych
(solarnych) tworz¹cych panele solarne.
G³ówne Punkty Zasilania (GPZ) – stacje transformatorowe, które zamieniaj¹ wysokie lub œrednie napiêcie na napiêcie
niskie: 230 V. Zasilaj¹ one w energiê elektryczn¹ jedno lub kilka miast; przewa¿nie rozlokowane s¹ poza obszarem miejskim.
Do GPZ dochodz¹ napowietrzne linie wysokiego napiêcia (WN) np. 110 kV (110 tysiêcy woltów) lub œredniego napiêcia (SN)
15kV (15 tysiêcy woltów). W samym GPZ za pomoc¹ transformatorów (urz¹dzenia transformuj¹ce energiê elektryczn¹)
zamieniaj¹ wysokie lub œrednie napiêcie na napiêcie niskie (nn) 230V, które jest rozdzielane i nastêpnie kablami
doprowadzane do naszych domów.

Inteligentne opomiarowanie (ang. smart metering) – kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obejmuj¹cy
inteligentne liczniki energii elektrycznej odbiorców energii, infrastrukturê telekomunikacyjn¹, centraln¹ bazê danych
oraz system zarz¹dzaj¹cy. Inteligentne systemy pomiarowe umo¿liwiaj¹ dwukierunkow¹ komunikacjê w czasie rzeczywistym
systemów informatycznych z elektronicznymi licznikami energii elektrycznej zamontowanymi u klientów. Ponadto mog¹
automatyzowaæ ca³y proces rozliczania odbiorców energii – od pozyskania danych pomiarowych przez ich przetwarzanie
i agregacjê a¿ do wystawienia faktur.

ISO 14001 – jeden ze standardów ISO stosowany w zarz¹dzaniu ochron¹ œrodowiska.
Kocio³ fluidalny – kocio³ do produkcji pary wodnej lub gor¹cej wody z paleniskiem wykorzystuj¹cym zjawisko
fluidyzacji. Fluidyzacja polega na zawieszeniu rozdrobnionego paliwa w p³yn¹cym do góry strumieniu powietrza. Kot³y takie
stwarzaj¹ bardzo korzystne warunki do przebiegu reakcji chemicznych o du¿ych efektach cieplnych.

Konwencja Minamata w sprawie rtêci – miêdzynarodowy traktat o ograniczeniu emisji rtêci do œrodowiska
naturalnego, przyjêty podczas konferencji, która odby³a siê w dniach 7–11 paŸdziernika 2013 r. Traktat apeluje do rz¹dów
pañstw o zapobie¿enie zatruciom rtêci¹ w przysz³oœci.

Krajowy System Elektroenergetyczny – zbiór obiektów s³u¿¹cych do pozyskiwania, przetwarzania, przesy³ania
i u¿ytkowania energii wraz z ich funkcjonalnymi powi¹zaniami umo¿liwiaj¹cy nieprzerwane dostarczanie energii elektrycznej
na terenie kraju. W jego sk³ad wchodz¹ podsystemy: wytwórczy, sieæ przesy³owa, sieæ dystrybucyjna.
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Kruszywo – materia³ sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany g³ównie do produkcji zapraw
budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Ma³y trójpak energetyczny – aktualizacja Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw, której za³o¿eniem
jest stymulowanie wzrostu konkurencji na polskim rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego, a tak¿e wdro¿enie przepisów
unijnych promuj¹cych wykorzystywanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Celem nowelizacji jest równie¿ stworzenie
wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz promowanie dzia³añ prokonsumenckich.

Najlepsza dostêpna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) – najbardziej efektywny oraz zaawansowany
poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej dzia³alnoœci. BAT wyznaczane s¹ dla ró¿nych ga³êzi przemys³u.
W energetyce stanowi on podstawê ustalania m.in. granicznych wielkoœci emisyjnych, które maj¹ na celu eliminowanie lub,
je¿eli nie jest to praktycznie mo¿liwe, ograniczanie emisji i jej oddzia³ywania na œrodowisko jako ca³oœæ.

Obszar „Natura 2000” – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar maj¹cy
znaczenie dla Unii Europejskiej, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystêpuj¹cych ptaków lub siedlisk przyrodniczych
albo gatunków bêd¹cych przedmiotem zainteresowania UE.

Odbiorca wra¿liwy – zgodnie z ustaw¹ Prawo energetyczne odbiorc¹ wra¿liwym energii elektrycznej jest osoba,
której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stron¹ umowy kompleksowej lub umowy sprzeda¿y energii elektrycznej
i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Pakiet klimatyczny – pakiet energetyczno-klimatyczny sk³adaj¹cy siê z szeœciu projektów aktów prawnych, które
umo¿liwi¹ osi¹gniêcie ogólnych celów w zakresie przeciwdzia³ania zmianom klimatycznym. 3 x 20 – dyrektywa przyjêta
przez Uniê Europejsk¹. Jej za³o¿enia to ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w porównaniu
z 1990 r., zwiêkszenie udzia³u Ÿróde³ odnawialnych w bilansie energetycznym do 20 proc. ca³kowitego zu¿ycia energii
œrednio w UE w 2020 r. oraz podniesienie o 20 proc. efektywnoœci energetycznej do 2020 r.

Pompa ciep³a – mechanizm, którego podstawowym zadaniem jest „transport” ciep³a o ni¿szej temperaturze do miejsca
o wy¿szej temperaturze. Proces ten jest mo¿liwy dziêki odpowiedniej konstrukcji pompy, która jest zaopatrzona w sprê¿arkê
lub wymienniki. Pompa ciep³a gromadzi energiê ciepln¹ otrzyman¹ np. z powietrza lub z gleby, by oddaæ ciep³o otoczeniu.
Projekt KIC InnoEnergy (Knowledge and Innovation Communities) – europejski komercyjny projekt wspieraj¹cy
rozwój innowacji w obszarze energetyki. TAURON Polska Energia jest jednym z sygnatariuszy umowy powo³uj¹ce spó³kê
CC Poland Plus, która stwarza podstawy do funkcjonowania polskiego wêz³a Wspólnoty Wiedzy i Innowacji KIC Energy.
Zadaniem polskiego wêz³a jest przede wszystkim prowadzenie badañ i koordynacja dzia³añ w obszarze tzw. czystych
technologii wêglowych. Powstanie celowej spó³ki CC Poland Plus jest uwieñczeniem wspó³pracy pomiêdzy partnerami
naukowymi a Grup¹ TAURON. W 2013 r. Grupa TAURON otrzyma³a Z³oty Laur Innowacyjnoœci w kategorii Górnictwo
i hutnictwo za projekt „PrzewoŸna instalacja pilotowa do usuwania CO2 ze spalin”. Wyró¿nienie to przyznawane firmom,
które z powodzeniem wdro¿y³y najlepsze pomys³y, rozwi¹zania i wynalazki, zapewniaj¹ce im sukces gospodarczy.

Przemys³ energoch³onny – obejmuje przedsiêbiorstwa z bran¿y chemicznej, metali nie¿elaznych, stalowej,
cementowej czy papierniczej, w których podczas procesów produkcyjnych wykorzystywane s¹ znacz¹ce iloœci energii wraz
ze zu¿yciem surowców m.in. wêgla, koksu i gazu. Koszt zu¿ycia tych noœników energii stanowiæ mo¿e w przedsiêbiorstwach
nawet kilkadziesi¹t procent ca³oœciowego kosztu wytworzenia produktu gotowego.

Respect Index – indeks spó³ek odpowiedzialnych notowanych na warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych.
Ma na celu wyodrêbnienie podmiotów zarz¹dzanych w sposób odpowiedzialny i zrównowa¿ony. Ponadto mocno akcentuje
atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ spó³ek, któr¹ charakteryzuj¹ m.in.: jakoœæ raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ³ad
korporacyjny.

SAIFI – wskaŸnik przeciêtnej systemowej czêstotliwoœci przerw d³ugich w dostawie energii. Jest to wskaŸnik
niezawodnoœci, którego wartoœæ stanowi liczba odbiorców nara¿onych na skutki wszystkich przerw w ci¹gu roku podzielona
przez ³¹czn¹ liczbê obs³ugiwanych odbiorców.

SAIDI – wskaŸnik przeciêtnego systemowego czasu trwania przerw d³ugich w dostawach energii elektrycznej,
liczonych w minutach na odbiorcê. Jest to wspó³czynnik niezawodnoœci, którego wartoœæ stanowi suma iloczynów czasu
trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców nara¿onych na skutki tej przerwy w ci¹gu roku podzielona przez
³¹czn¹ liczbê obs³ugiwanych odbiorców przy³¹czonych do sieci.

Sieæ elektroenergetyczna – zbiór przewodów elektrycznych i urz¹dzeñ powi¹zanych pod wzglêdem funkcjonalnym
i po³¹czonych elektrycznie, przeznaczonych do przesy³ania, przetwarzania i rozdzielania na okreœlonym terytorium
wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania ni¹ odbiorników. Sieci mo¿na podzieliæ na:
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•

sieæ przesy³ow¹ to sieæ wysokiego napiêcia oraz sieæ najwy¿szego napiêcia

•

sieæ dystrybucyjn¹ to sieæ œredniego napiêcia oraz sieæ niskiego napiêcia.
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Sorbenty mineralne – otrzymywane z materia³u skalnego dziêki rozdrobnieniu i poddaniu go obróbce termicznej
w celu zwiêkszenia powierzchni ch³onnej. Sorbent ma postaæ ma³ych granulek, które przenikaj¹ przez niedostêpne
szczeliny i ch³on¹ ciecz z ka¿dego pod³o¿a.

Strategia Europa 2020 – unijna strategia wzrostu na lata 2010–2020. Jednym z jej trzech priorytetów
jest zrównowa¿ony wzrost (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,
efektywnie korzystaj¹cej z zasobów i konkurencyjnej. Aby móc oceniaæ postêpy w realizacji za³o¿eñ strategii Europa 2020,
przyjêto piêæ g³ównych celów dla ca³ej Unii Europejskiej. Jednym z nich jest zapobieganie zmianom klimatu i zrównowa¿one
wykorzystanie energii.

Surowce konwencjonalne – inaczej surowce wyczerpywalne, kopalne, takie jak: wêgiel kamienny, wêgiel brunatny,
torf, ropa naftowa i gaz ziemny. Do tej grupy zaliczana jest równie¿ energetyka j¹drowa, w której surowcem energetycznym
jest m.in. uran.

System EMAS – system ekozarz¹dzania i audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme), to unijny
instrument, którego celem jest zachêcenie ró¿nych organizacji (przedsiêbiorstw, zak³adów, instytucji) do ci¹g³ego
doskonalenia swojej dzia³alnoœci œrodowiskowej. Istot¹ EMAS jest poszukiwanie mo¿liwoœci minimalizacji oddzia³ywania
prowadzonej dzia³alnoœci na œrodowisko oraz podnoszenia efektywnoœci tej dzia³alnoœci.

System inteligentnej sieci (ang. smart grid) – system energetyczny integruj¹cy dzia³ania wszystkich uczestników
rynku energii w celu dostarczania energii w sposób niezawodny, bezpieczny i ekonomiczny, z uwzglêdnieniem wymogów
ochrony œrodowiska.

Tauronet – korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najwa¿niejszych narzêdzi komunikacji
z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z najwiêkszych tego typu platform w Polsce.
Termomodernizacja obiektów przemys³owych – zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji,
jak i w strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzaj¹cych ciep³¹ wodê. Zakres termomodernizacji, podobnie jak
jej parametry techniczne i ekonomiczne, okreœlany jest w drodze audytu energetycznego. Najczêœciej przeprowadzane
dzia³ania to: docieplanie œcian zewnêtrznych i stropów, wymiana okien, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.
Us³uga interwencyjnej rezerwy zimnej – œwiadczenie polegaj¹ce na uiszczeniu op³aty przez operatora systemu
przesy³owego energii elektrycznej na rzecz w³aœciciela bloku energetycznego za utrzymywanie jednostki wytwórczej
w gotowoœci do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
Zielona energia, energia odnawialna, eko-energia – energia pozyskiwana z odnawialnych Ÿróde³ energii, tj. z si³y
wiatru, promieniowania s³onecznego, ze spalania biomasy.
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2. CIEKAWOSTKI
•

15 proc. ca³ej wytwarzanej na œwiecie energii elektrycznej jest zu¿ywane
przez ch³odziarki i klimatyzatory. 6 proc. oszczêdnoœci energii daje
obni¿enie temperatury mieszkania tylko o 1 stopieñ Celsjusza.

•

Ponad 178 tys. klientów w Polsce zmieni³o dotychczas sprzedawcê
energii.

•

Do 2020 r. jest w stanie zapewniæ potrzeby surowcowe Kopalni Wapienia

Zorientowanie na Klienta

Zapewnienie bezpieczeñstwa
energetycznego

w Czatkowicach aktualnie eksploatowane z³o¿e.
•

3 mld ton – tyle wynosz¹ zasoby wêgla energetycznego w obu kopalniach
nale¿¹cych do TAURON Wydobycie – Janina i Sobieski.

•

Decyzja œrodowiskowa dla farmy wiatrowej Lipniki zawiera³a m.in. zalecenie,
by w okolicach urz¹dzeñ nie sk³adowaæ snopów zbo¿a. S¹ one bowiem
atrakcyjnym Ÿród³em po¿ywienia dla polnych myszy, które zwabia³yby
soko³y. Ptaki te s¹ w Polsce objête œcis³¹ ochron¹, a turbiny wiatrowe
mog³yby stanowiæ dla nich œmierteln¹ pu³apkê. Taki scenariusz jest
wprawdzie ma³o prawdopodobny, ale TAURON Ekoenergia podejmuje

Ochrona œrodowiska w ³añcuchu
wartoœci

wszelkie dzia³ania, by zminimalizowaæ zagro¿enie.

Zarz¹dzanie wp³ywem
spo³eczno-ekonomicznym

Zaanga¿owanie w rozwój organizacji
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•

240 mln lat temu chodzi³a po ziemi ¿aba znaleziona w strukturze krasowej
czatkowickich wapieni przez naukowców z Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie.

•

Unia Europejska planuje wydaæ 9 mld euro na badania i rozwój w sektorze
energetycznym.

•

65 tys. z³ dochodu rocznie przynosi gminie zainstalowana na jej terenie
turbina wiatrowa. To wp³ywy z podatku od nieruchomoœci, podatku od dróg
lub Podatku od G³ównych Punktów Zasilania. S¹ gminy, które zarabiaj¹
dziêki temu blisko 4 mln z³. Nale¿¹ca do TAURON Ekoenergia farma
wiatrowa Lipniki sk³ada siê z 15 turbin.

•

W Grupie TAURON nie tylko robimy wszystko, by zapobiegaæ wypadkom,
ale dbamy te¿ o zdrowy tryb ¿ycia naszych pracowników. Na przyk³ad
akcja profilaktyczna dla pracowników TAURON Dystrybucja Trzymaj siê
prosto, promowa³a profilaktykê schorzeñ krêgos³upa. W 22 spotkaniach
zorganizowanych w siedzibach oddzia³ów i w centrali wziê³o udzia³
460 osób – zarówno pracowników biurowych, jak i elektromonterów.
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3. PODSUMOWANIE STOPNIA REALIZACJI CELÓW
Kierunek Strategii
zrównowa¿onego rozwoju
Grupy TAURON do 2015 r.

Cele

Stopieñ realizacji celu

1: Do 2015 r. co najmniej 75 proc. klientów

zadowolonych ze wspó³pracy z Grup¹ TAURON.

2: Zobowi¹zujemy siê zapewniæ bezpieczeñstwo

interesów klienta.
Zorientowanie na Klienta
3: Edukacja wszystkich klientów = efektywniejsze

i bezpieczniejsze korzystanie z energii elektrycznej
i ciep³a.

4: Wy¿sza jakoœæ dostaw energii elektrycznej i ciep³a
= modernizacja i rozwój sieci.

5: Do 2015 roku kana³y komunikacji z klientem
bêd¹ dostosowane do potrzeb klientów

defaworyzowanych.

1: Zobowi¹zujemy siê zapewniaæ naszym klientom

Zapewnienie bezpieczeñstwa
energetycznego

dostêp do energii elektrycznej i ciep³a, korzystaj¹c
z ró¿norodnych mocy wytwórczych, w tym OZE.

2: Podnosimy efektywnoœæ energetyczn¹ w procesie
dostaw energii elektrycznej i ciep³a.

1: Do 2020 r. co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej
bêdzie pochodzi³o ze Ÿróde³ odnawialnych.

2: Obni¿ymy poziom zanieczyszczeñ powietrza,

Ochrona œrodowiska
w ³añcuchu wartoœci

inwestuj¹c w nowoczesne technologie i modernizacjê
istniej¹cych jednostek wytwórczych, a tak¿e
zwiêkszaj¹c wydajnoœæ produkcji.
3: Bêdziemy aktywnie zarz¹dzaæ dzia³aniami spó³ek
z Grupy TAURON, aby minimalizowaæ wp³yw
na otoczenie, wykorzystuj¹c najlepsze standardy
i systemy zarz¹dzania œrodowiskowego.
4: Stworzenie do 2020 r. gospodarczego potencja³u
do wykorzystania 90 proc. odpadów w³asnych
przez obszar wydobycia i wytwarzania.
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Kierunek Strategii
zrównowa¿onego rozwoju
Grupy TAURON do 2015 r.

Cele

1: Zaanga¿ujemy interesariuszy we wspólne dzia³ania

na rzecz zwiêkszania pozytywnego wp³ywu
spo³eczno-ekonomicznego Grupy TAURON.

Zarz¹dzanie wp³ywem
spo³eczno-ekonomicznym
na otoczenie

2: Zapewniamy przejrzystoœæ dzia³añ prospo³ecznych
poprzez opracowanie zasad ich realizacji i oceny
efektywnoœci.
3: Bêdziemy podejmowaæ wspó³pracê z dostawcami
i kontrahentami, opieraj¹c siê na przejrzystych

zasadach, uwzglêdniaj¹c kryteria spo³eczne
i œrodowiskowe oraz prawa cz³owieka.
4: Rozwiniemy partnerstwa z oœrodkami akademickimi
na rzecz rozwoju technologii energetycznych
i kszta³cenia przysz³ych kadr.
1: Do 2015 r. wszyscy pracownicy Grupy TAURON
bêd¹ œwiadomi, w jaki sposób mog¹ anga¿owaæ siê
w realizacjê celów biznesowych, pozostaj¹c

w zgodzie z wartoœciami etycznymi organizacji.
2: Ka¿dy z naszych pracowników bêdzie móg³ podnosiæ

Zaanga¿owanie w rozwój
organizacji

kwalifikacje zawodowe i rozwijaæ kompetencje
w zgodzie z kierunkami rozwoju Grupy TAURON.

3: Zapewnimy pracownikom warunki do dzielenia siê

wiedz¹ i doœwiadczeniami, by doskonaliæ
efektywnoœæ operacyjn¹ organizacji.

4: Zobowi¹zujemy siê do poszukiwania i wdra¿ania
innowacyjnych rozwi¹zañ zapewniaj¹cych
bezpieczn¹ pracê wszystkim naszym pracownikom.
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Stopieñ realizacji celu

