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.
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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

68

TAURON POLSKA ENERGIA RAPORT ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU ZA 2013 ROK

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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