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.

38

TAURON POLSKA ENERGIA RAPORT ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU ZA 2013 ROK

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:
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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
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158,4

