
Grupa Kapitałowa ENEA – Raportowanie CSR za 2013 r. 

13 
 

1.  Grupa Kapitałowa ENEA  
 

1.1 Struktura  
1.2 Ład organizacyjny  
1.3 Strategia  
1.4 Etyka   
1.5 Inwestycje 
1.6 Wyniki finansowe  
1.7 Nagrody i wyróżnienia 
1.8 Kontakt  

 
Grupa Kapitałowa ENEA jest jedną z  największych grup energetycznych w Polsce. Główne gałęzie jej 
działalności to  obrót, wytwarzanie oraz dystrybucja energii elektrycznej. 
 
23 spółki należące w 2013 r. do Grupy Kapitałowej ENEA , dzięki pracy blisko 10 000 zatrudnionych 
osób (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.), obsługiwały/obsłużyły około 2,4 mln Klientów 
indywidualnych i biznesowych.  
 
Misja Grupy Kapitałowej ENEA: Wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania Klientów  
 
Wizja Grupy Kapitałowej ENEA: W pełni zintegrowana grupa energetyczna budująca przewagę 
konkurencyjną poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne zarządzanie zasobami  
 
Ok. 8% - energii wytworzonej w Polsce pochodzi z Grupy Kapitałowej ENEA  
3,2 GW – mocy zainstalowanej  
199 MW – mocy zainstalowanej w OZE  
372 GWh – wzrost produkcji ze źródeł konwencjonalnych i OZE w 2013 r. w stosunku do 2012 r. 
853 GWh – wzrost sprzedaży energii elektrycznej konwencjonalnej w 2013 r. w stosunku do 2012 r. 
Ok. 10 000 – liczba pracowników  
Ok. 2,4 mln – liczba Klientów 
20% – powierzchnia Polski pokryta siecią dystrybucyjną ENEA Operator 
109 tys. km – długość linie energetyczne sieci dystrybucyjnej ENEA Operator  
35 tys. – ilość stacji elektroenergetycznych ENEA Operator  
9 150 520 tys. zł. – przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej ENEA  
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Źródło mapy: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r. (dostępne na 
stronie www.enea.pl)  
 

 
 
 

 

Tabela. Charakterystyka techniczna sieci dystrybucyjnej ENEA Operator  

Łączna długość linii podana w przeliczeniu na jeden tor w km, w tym: 
Wysokiego napięcia – napowietrzne 4923 km 
Wysokiego napięcia – kablowe  15 km 
Średniego napięcia – napowietrzne 35 942 km 
Średniego napięcia – kablowe 11 988 km  
Niskiego napięcia – napowietrzne 33 843 km 
Niskiego napięcia – kablowe 26 793 km 
 

Łączna długość przyłączy w km, w tym: 
Napowietrzne 12 200 km 
Kablowe  6476 km 
 

http://www.enea.pl/
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Łączna liczba przyłączy w sztukach, w tym: 
Napowietrzne 549 922 sztuk 
Kablowe 269 885 sztuk 
 

Stacje elektroenergetyczne w sztukach  36 420 sztuk  
 

 

1.1 Struktura  
 
 
Kierunek zmian   
 
Grupa Kapitałowa ENEA koncentruje się na obrocie energią, który jest jej podstawową działalnością. 
Tym samym buduje portfel spółek związanych z łańcuchem wartości.  
 
Wiodące podmioty w Grupie Kapitałowej ENEA  
 
ENEA SA jest spółką dominująca w Grupie Kapitałowej ENEA. Jej główna siedziba znajduje się w 
Poznaniu. Do głównych zadań Grupy należy  obrót i sprzedaż energii elektrycznej. ENEA SA swoje 
biura handlowe posiada także w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Zielonej Górze i 
Poznaniu. 
 
ENEA Operator to niezależny operator sieci dystrybucyjnych, które pokrywają 20 proc. terytorium 
Polski, w województwach: wielkopolskim, zachodnio-pomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim 
oraz części województw dolnośląskiego i pomorskiego. Sieć dostarcza energię elektryczną do ponad 
2,4 mln Klientów indywidualnych i biznesowych.   
 
Enea Wytwarzanie produkuje i sprzedaje energię elektryczną i cieplną w trzech segmentach: 
elektrownie systemowe, ciepło i kogeneracja oraz OZE.  
 
 
ENEA Trading odpowiada za hurtowy handel energią elektryczną.  
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Tabela. Struktura Grupy Kapitałowej ENEA (stan na 30 grudnia 2013 r.)  
GRUPA KAPITAŁOWA ENEA  

Spółka Podstawowy zakres działalności 

Udział 
bezpośredni  

i pośredni  
ENEA SA  

w kapitale 
spółki w % 

SEGMENT OBRÓT 
ENEA SA  
z siedzibą w Poznaniu  

Podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej ENEA. Przedmiotem działalności 
spółki jest obrót energią elektryczną.  

SEGMENT DYSTRYBUCJA 
ENEA Operator  
Sp. z o.o. (w skrócie 
ENEA Operator) z 
siedzibą w Poznaniu  

Dystrybucja energii elektrycznej prowadzona od dnia 1 lipca 
2007 r. w oparciu o koncesję wydaną w dniu 28 czerwca 
2007 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 
od 1 lipca 2007 do 1 lipca 2017 r. Jednocześnie  
30 czerwca 2007 r. prezes URE wyznaczył ENEA Operator na 
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 
na okres obowiązywania koncesji. 

100%  

Annacond Enterprises 
Sp. z o.o. ( w skrócie 
Annacond 
Enterprises)z siedzibą 
w Warszawie  

Spółka jest przygotowywana do rozpoczęcia działalności 
operacyjnej w obszarze dystrybucji energii elektrycznej.  

61%  

SEGMENT ELEKTROWNIE SYSTEMOWE  
ENEA Wytwarzanie 
SA ( w skrócie ENEA 
Wytwarzanie) z 
siedzibą w Świerżach 
Górnych  

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła skojarzonego  
z wytwarzaniem energii elektrycznej.  

100% 

SEGMENT OZE  
Elektrownie Wodne 
Sp. z o.o. ( w skrócie 
Elektrownie Wodne) z 
siedzibą  
w Samociążku (31 
grudnia 2013 
r. połączona z ENEA 
Wytwarzanie)  
 

Wytwarzanie energii elektrycznej, usługi w zakresie 
eksploatacji elektrowni wodnych, rozwój działalności 
w zakresie wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnych 
źródeł energii poprzez realizację projektów parków 
wiatrowych oraz elektrowni biogazowych. 

100%* 

Windfarm Polska  
Sp. z o.o. (w skrócie 
Windfarm Polska)z 
siedzibą  

Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii. Spółka jest właścicielem Farmy Wiatrowej Bardy.  

100%* 
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w Koszalinie (30 
czerwca 2014 r. 
połączona z ENEA 
Wytwarzanie) 
DOBITT ENERGIA  
Sp. z o.o. (w skrócie 
DOBITT ENERGIA) z 
siedzibą  
w Gorzesławiu 
(31 grudnia 2013 
r. połączona z ENEA 
Wytwarzanie) 

Spółka prowadzi inwestycję polegającą na budowie 
elektrowni biogazowej.  

100%* 

SEGMENT CIEPŁO I KOGENERACJA  
Elektrociepłownia 
Białystok SA (w 
skrócie 
Elektrociepłownia 
Białystok) 
z siedzibą  
w Białymstoku 
(31 grudnia 2013 
r. połączona z ENEA 
Wytwarzanie)  

Produkcja energii cieplnej i elektrycznej.  100%* 

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. ( w skrócie 
PEC Oborniki) 
z siedzibą  
w Obornikach 

Wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii cieplnej.  99,89%*  

Miejska Energetyka 
Cieplna Piła Sp. z o.o. 
( w skrócie MEC Piła) z 
siedzibą w Pile 

Wytwarzanie, przesył oraz dystrybucja energii cieplnej oraz 
wytwarzanie skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej, przy 
wykorzystaniu bloków siłowniano-ciepłowniczych. 

65,03%* 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
ENEA Centrum Sp. 
z o.o. ( w skrócie 
ENEA Centrum) 
z siedzibą w Poznaniu 

Świadczenie usług obsługi Klienta w imieniu i na rzecz  
ENEA SA  

100% 

ENEA Trading  
Sp. z o.o. (w skrócie 
ENEA Trading) 
z siedzibą w Świerżach 
Górnych 

Zarządzanie portfelem oraz obrót energią elektryczną na 
rzecz segmentu wytwarzanie i segmentu obrotu. 

100% 

Energetyka Projektowanie, budowa, modernizacja i eksploatacja sieci 100% 
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Poznańska 
Przedsiębiorstwo 
Usług Energetycznych 
ENERGOBUD Leszno 
Sp. z o.o. (w skrócie 
ENERGOBUD Leszno) 
z siedzibą  
w Gronówku 

elektroenergetycznych i związanych z nimi urządzeń. 

Eneos Sp. z o.o. ( w 
skrócie Eneos) 
z siedzibą w Poznaniu  

Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego.  100% 

Energomiar Sp. z o.o. 
(w skrócie 
Energomiar) z siedzibą 
w Poznaniu  

Produkcja zegarów astronomicznych, konserwacja, montaż, 
legalizacja i wzorcowanie liczników energii elektrycznej, 
produkcja zegarów astronomicznych, odczyty poboru energii 
elektrycznej oraz usługi radiowego sterowania mocą. 

100%  

BHU SA ( w skrócie 
BHU) z siedzibą  
w Poznaniu  

Handel urządzeniami, sprzętem i materiałami 
elektroenergetycznymi. 

100% 

Hotel EDISON  
Sp. z o.o. ( w skrócie 
Hotel EDISON) z 
siedzibą  
w Baranowie  
 

Działalność hotelarska, gastronomiczna, szkoleniowa, 
wczasowa i rekreacyjno-sportowa.  

100%  

Energetyka 
Poznańska Zakład 
Transportu Sp. z o.o. ( 
w skrócie Energetyka 
Poznańska Zakład 
Transportu) z siedzibą 
w Poznaniu 

Prowadzenie usług transportowych i warsztatowych. 100% 

ENTUR Sp. z o.o. w 
likwidacji 
z siedzibą w Szczecinie 
( w 2014 roku 
wstrzymano proces 
likwidacji spółki) 

Działalność wypoczynkowa, turystyczna, rekreacyjna, 
szkoleniowa, gastronomiczna; świadczenie usług w zakresie 
ochrony zdrowia.  

100% 

ITSERWIS Sp. z o.o. ( 
w skrócie ITSERWIS) 
z siedzibą w Zielonej 
Górze 

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej  
i bezprzewodowej oraz działalność usługowa w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, a także 
sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu elektronicznego  
i telekomunikacyjnego, komputerów i oprogramowania. 

100% 

Ecebe Sp. z o.o. (w 
skrócie Ecebe) 
z siedzibą w 

Spółka pośrednio zależna przez udziały w spółce 
Elektrociepłownia Białystok. Usługi hotelarskie, usługi 
związane z organizacją zjazdów, konferencji i targów. 

100%** 
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Augustowie  
Centrum 
Uzdrowiskowe 
ENERGETYK Sp. z o.o.  
( w skrócie Centrum 
Uzdrowiskowe 
ENERGETYK) z 
siedzibą  
w Inowrocławiu ( w 
2014 roku spółka 
zmieniła nazwę na 
Szpital Uzdrowiskowy 
Energetyk Sp. z o.o.) 

Działalność sanatoryjna oraz w zakresie ochrony zdrowia  
i rehabilitacji.  

99,94% 

Energo-Tour Sp. z o.o. 
( w skrócie Energo- 
Tour) z siedzibą w 
Poznaniu 

Usługi hotelarskie, gastronomiczne, organizowanie wczasów, 
obozów, kolonii, usługi turystyczne oraz związane z ochroną 
zdrowia. 

99,92% 

* Spółka pośrednio zależna poprzez udziały w Spółce ENEA Wytwarzanie SA. 28 grudnia 2012 r. nastąpiła integracja obszaru 
wytwarzanie. Udział procentowy  oznacza udział ENEA Wytwarzanie SA. Od 27 sierpnia 2013 r. ENEA Wytwarzanie SA 
została jedynym udziałowcem Elektrociepłowni Białystok. 
** Spółka pośrednio zależna poprzez udziały w Spółce Elektrociepłownia Białystok. 

 
 
Najważniejsze zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 roku: 
 

• luty 2013 – podjęcie Uchwały w sprawie rozwiązania Spółki ENTUR po przeprowadzeniu 
postępowania likwidacyjnego (uchwała weszła w życie 1 marca 2013 r.). W 2014 roku 
podjęto decyzję o wstrzymaniu procesu likwidacji Spółki ENTUR i połączeniu jej  ze spółką 
ENEA Centrum 

• sierpień 2013 – nabycie w trybie wykupu przymusowego przez spółkę ENEA Wytwarzanie 75 
akcji w Spółce Elektrociepłownia Białystok i tym samym uzyskanie miana jedynego 
akcjonariusza spółki  

• wrzesień 2013 – przekształcenie spółki ENEA Centrum w Spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością.  

• wrzesień 2013 – powstanie Grupy ENEA, w skład której weszły ENEA SA oraz dziewięć spółek 
zależnych. Podpisały one umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, której celem 
jest m.in. usprawnienie zarządzania rozliczeniami podatku CIT oraz zmniejszenie kosztów 
administracyjnych 

• wrzesień 2013 - zatwierdzenie przez Zarząd ENEA SA „Kodeksu Grupy ENEA” definiującego 
nowy model ładu korporacyjnego w Grupie ENEA 

• 31 grudnia 2013 - Połączenie spółki ENEA Wytwarzanie ze spółkami Elektrociepłownia 
Białystok, Elektrownie Wodne, Dobitt Energia przez przeniesienie całego majątku Spółek 
Przejmowanych na ENEA Wytwarzanie.  W efekcie dotychczasowa spółka zależna spółki 
Elektrociepłowni Białystok – Ecebe stała się spółką zależną ENEA Wytwarzanie. 
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Grupa Kapitałowa ENEA na dzień 31 grudnia 2013 r. składała się: 
• z jednostki dominującej – spółki ENEA SA,  
• z 15 spółek bezpośrednio zależnych, 
• z 1 podmiotu pośrednio zależnego.  

 
1.2 Ład organizacyjny  
 
WIZJA GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA: W pełni zintegrowana grupa energetyczna budująca przewagę 
konkurencyjną poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne zarządzanie 
zasobami.  
 
Nowy Ład Korporacyjny  
 
ENEA S.A.  jest spółką giełdową. Stanowi ona wraz ze spółkami zależnymi jeden organizm 
gospodarczy w ramach Grupy Kapitałowej ENEA. Za efektywność zarządzania całą Grupą Kapitałową 
odpowiada Zarząd i Rada Nadzorcza ENEA SA. Obowiązująca umowa holdingowa Grupy Kapitałowej 
ENEA prawnie sankcjonowała jednak niezależność spółek zależnych od spółki matki - ENEA S.A. 
Ponadto silnie akcentowała odrębność spółek, zamiast podkreślać wspólność i zgodność ich celów. 
 
 W związku z tym 22 lipca 2013 r. Zarząd ENEA SA podjął Uchwałę o uruchomieniu projektu pn. „Ład 
Korporacyjny – Plan Zarządzania Grupą Kapitałową ENEA”. Celem projektu było wdrożenie rozwiązań 
prawnych i korporacyjnych, nastawionych na ukierunkowanie działalności spółek zależnych na 
realizację strategicznych celów Grupy Kapitałowej.  
 
W ramach projektu wypracowano nowe narzędzia prawne służące zarządzaniu Grupą Kapitałową 
ENEA w celu: 
• stworzenia jednolitego organizmu gospodarczego sankcjonującego główną rolę ENEA SA, 
• skrócenia procesu decyzyjnego w ramach Grupy Kapitałowej ENEA, 
• umożliwienia wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania, 
• ograniczenie ryzyk prawnych zarządów i rad nadzorczych spółki matki oraz spółek córek, 
• skrócenia dróg komunikacji między spółką matką a spółkami córkami (w tym w związku z 
obowiązkami informacyjnymi), 
• stworzenia kanału komunikacji do wiodącego akcjonariusza ENEA S.A., 
• zarządzanie ryzykami ewentualnej samowoli decyzyjnej spółek córek. 
 
Nowy model ładu korporacyjnego w Grupie ENEA został zdefiniowany w Kodeksie Grupy ENEA, tj. 
„Konstytucji Grupy ENEA”. W Kodeksie wprowadzono pojęcie interesu Grupy ENEA. Kodeks 
zobowiązuje ponadto wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy ENEA do współdziałania w celu 
realizacji strategii i misji Grupy, kreowania jej wartości jako całości i utrzymania spójności. 
Jednocześnie Zarząd ENEA S.A. powołał Grupę ENEA w składzie:  
 
1) ENEA SA 
2) ENEA Centrum 
3) ENEA Operator 
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4) ENEA Trading 
5) ENEA Wytwarzanie  
6) Energetyka Poznańska Zakład Transportu  
7) Energomiar  
8) Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno 
9) BHU  
10) Eneos . 
 
2013 r. to również czas powołania pierwszych pionów zarządczych i komitetów Grupy ENEA. Są to 
wewnętrzne zespoły wspierające Zarząd ENEA SA w skutecznym i efektywnym zarządzaniu 
spółkami Grupy.  
 

Integracja obszaru wytwarzanie  

Proces integracji spółek wytwarzających energię, czyli obszaru Wytwarzanie, jest jednym z 
wdrażanych rozwiązań zapewniającym synergię spółek dla dobra całej Grupy Kapitałowej ENEA. 
Zarządzanie całym tym obszarem docelowo zostanie w jednym ośrodku – w spółce ENEA 
Wytwarzanie. 

Zarząd  
 
Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej ENEA jest Spółka ENEA SA. Kieruje nią zarząd, 
którego członkowie są powoływani na trzyletnią kadencją. Organem nadzorującym Zarząd ENEA SA 
jest Rada Nadzorcza.  
 
Zarząd odpowiada za koordynację działalności spółki i Grupy Kapitałowej. Działania członków zarządu 
są oceniane pod kątem wyników finansowych Grupy Kapitałowej ENEA, a także poziomu realizacji 
strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA.  
 
Członkowie Zarządu ENEA SA (stan na 31 grudnia 2013 r.):  
Krzysztof Zamasz – Prezes Zarządu 
Dalida Gepfert – Członek Zarządu ds. Finansowych 
Grzegorz Kinelski – Członek Zarządu ds. Handlowych 
Paweł Orlof – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych 
 
Rada Nadzorcza  
 
Organem, który pełni stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, 
jest Rada Nadzorcza ENEA SA. Ocenia ona także sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz 
przekazuje doroczne sprawozdania z oceny Walnemu Zgromadzeniu.  
 
Rada Nadzorcza spółki, zgodnie ze Statutem ENEA SA, może składać się z 6 do 15 członków 
powoływanych przez Walne Zgromadzenie, pracowników spółki oraz Skarb Państwa – głównego 
akcjonariusza ENEA SA. 
 



Grupa Kapitałowa ENEA – Raportowanie CSR za 2013 r. 

22 
 

Członkowie Rady Nadzorczej ENEA SA (stan na 10 marca 2014 r.): 
Wojciech Chmielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Jeremi Mordasewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Michał Kowalewski – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Małgorzata Niezgoda - Członek 
Sandra Malinowska - Członek 
Sławomir Brzeziński - Członek 
Przemysław Łyczyński - Członek 
Tadeusz Mikłosz – Członek  
 
Zmiany osobowe w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA SA:  

– w marcu 2013 r. wybrano zarząd nowej kadencji 
– 27 marca 2013 r. Graham Wood złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej 
– 24 kwietnia 2013 r. Małgorzata Aniołek złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej  
– 24 kwietnia 2013 r. w skład Rady Nadzorczej powołano Małgorzatę Niezgodę oraz Torbjörna 
Wahlborga 
– 24 czerwca 2013 r. Michał Jarczyński złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej– 22 
styczna 2014 r. Torbjörn Wahlborg złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej  

 Więcej informacji w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r. 
http://www.ir.enea.pl/pl/raporty_gieldowe/raporty_okresowe/skonsolidowany_raport_roczny_grup
y_kapitalowej_enea_za_2013_r/  

 

1.3 Strategia korporacyjna   
 

W 2013 r. firma dokonała ważnych zmian dotyczących kwestii ładu organizacyjnego i zarządzania.  
Oprócz nowego ładu organizacyjnego zarząd spółki ENEA SA przyjął nową Strategię Grupy 
Kapitałowej ENEA na lata 2014–2020.  

 
 

 

 

 

 

„Wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania Klientów” 

Misja Grupy Kapitałowej ENEA 

„W pełni zintegrowana grupa energetyczna budująca przewagę konkurencyjną poprzez  
elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne zarządzanie zasobami” 

 

Wizja Grupy Kapitałowej ENEA 

http://www.ir.enea.pl/pl/raporty_gieldowe/raporty_okresowe/skonsolidowany_raport_roczny_grupy_kapitalowej_enea_za_2013_r/
http://www.ir.enea.pl/pl/raporty_gieldowe/raporty_okresowe/skonsolidowany_raport_roczny_grupy_kapitalowej_enea_za_2013_r/
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Cztery fundamenty rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA 

 

Cele strategiczne 

Strategiczne cele działania Grupy Kapitałowej ENEA w najbliższych latach to:  

• wzrost wartości dla akcjonariuszy,  
• zbudowanie długotrwałych relacji z Klientem,  
• wzrost w rentownych obszarach,  
• poprawa efektywności, 
• optymalne wykorzystanie potencjału organizacji. 

Mapę celów strategicznych Grupy Kapitałowej ENEA zbudowano w oparciu o koncepcję Balanced 
Scorecard (BSC).  
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Plany strategiczne w obszarze Wytwarzania 

Grupa Kapitałowa ENEA rozwija moce wytwórcze, by osiągnąć poziom dodatkowych 1075 MWe 
w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. oraz docelowo (w 2020 r.) dodatkowych ok. 500 
MWe w OZE oraz ok. 300 MWe i 1500 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych.  

Rycina: Dodatkowe moce wytwórcze w Grupie Kapitałowej ENEA do 2020 r.  

 

 

Plany strategiczne w obszarze Dystrybucji 

W segmencie Dystrybucja strategia będzie realizowana poprzez: 

• wdrożenie programu poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci,  

• wdrożenie programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych,  

• podejmowanie działań nakierowanych na zmniejszenie wolumenu energii elektrycznej 
koniecznej do pokrycia strat w bilansie energii. 

Zarządzanie ryzykami  

Dzięki zintegrowanemu podejściu do zarządzania ryzykiem ENEA stosuje zasadę ostrożności. 
Najistotniejsze ryzyka, na które Grupa może być narażona w związku z prowadzoną działalnością, 
poddawane są analizie i mitygacji.  

Spółki przeprowadzają szczegółową identyfikację i analizę ryzyk korporacyjnych, obejmującą obszar 
ryzyk finansowych oraz pozafinansowych – związanych zwłaszcza z kwestiami środowiskowymi, 
społecznymi, zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników. 

Kluczowe spółki Grupy, w tym m.in. ENEA SA, ENEA Wytwarzanie i ENEA Operator, objęte są 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ryzykiem.  

 
 
 

~1 075 MW ~500 MW 

~300 MW 

Dodatkowe moce wytwórcze w Grupy Kapitałowej ENEA do 2020 r. 

Źródła konwencjonalne

OZE

Kogeneracja
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1.4 Etyka 
Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ENEA 

W 2013 r. opracowano „Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ENEA”. W tworzeniu zapisów Kodeksu  
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich spółek Grupy Kapitałowej. Dzięki temu Kodeks jest zgodny ze 
specyfiką każdej ze spółek i możliwy do wdrożenia w praktyce.  Treść „Kodeks etyki Grupy 
Kapitałowej ENEA” jest też spójna z funkcjonującym już  w poprzednich latach w spółce ENEA 
Operator „Kodeksem Etyki ENEA Operator”.  

Kodeks określa wspólne, fundamentalne wartości firmy, które zostały wyłonione w drodze 
warsztatów i głosowania on-line przez pracowników.  

Grupa Kapitałowa ENEA oparta jest na takich wartościach, jak odpowiedzialność, życzliwość i 
współpraca. Zasadami tymi powinni kierować się wszyscy pracownicy – zarówno w relacjach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Kodeks reguluje także kwestie związane z transparentnością 
i przeciwdziałaniem korupcji. 

Rycina: Siedem zasad etycznych Grupy Kapitałowej ENEA  
 

 
 

Promocja „Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ENEA”  

Kodeks trafił do każdego pracownika firmy w formie elektronicznej i papierowej. Dokument został 
udostępniony pozostałym interesariuszom Grupy za pośrednictwem strony internetowej ENEA SA, 
w zakładce „Odpowiedzialny biznes”. 

 Aby zapoznać się z treścią „Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ENEA”, kliknij TUTAJ.  

 

http://www.firma.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/Kodeks_etyki_GK_ENEA.pdf


Grupa Kapitałowa ENEA – Raportowanie CSR za 2013 r. 

26 
 

Inne dokumenty dotyczące etyki  

Kwestie etyczne w spółkach regulują także dodatkowe, wewnętrzne dokumenty, m.in.: 

•  „Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa oraz Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego 
Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator”, funkcjonujące w 
ENEA Operator 
 

•  „Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa” realizowana w ENEA SA 
• „Standardy Obsługi Klienta” oraz „Standardy pracy na stanowisku Kierownika i 

Koordynatora” - dokumenty ENEA Centrum identyfikujące zachowania pożądane wobec 
Klienta wewnętrznego i zewnętrznego. 

ENEA SA popiera zasady międzynarodowej inicjatywy ONZ Global Compact. Wymaga ona od 
sygnatariuszy respektowania praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska, 
przeciwdziałania korupcji i upowszechnianiu odpowiedzialnego biznesu.  

 
1.5 Inwestycje  
 
 
 Grupa Kapitałowa ENEA zaplanowała na lata 2014-2020 inwestycje, które wiążą się z nakładami 
finansowymi w wysokości 20 mld zł. Zostaną one proporcjonalne wydatkowane na: 
- rozwój obszarów wytwarzania i dystrybucji w tzw. wielkości podstawowej – w kwocie 11,8 mld zł, 
- rozwój OZE, kogeneracji i sieci ciepłowniczych – w kwocie 7,7 mld zł.   
 
Inwestycje w obszarze dystrybucji  
  
W 2013 r. spółka ENEA Operator wykonała 96,5% planowanego budżetu na inwestycje. Wyniósł on 
894 888,2 tys. zł i umożliwił realizację inwestycji w trzech obszarach: 
• inwestycje sieciowe 
• infrastruktura dla wspomagania działalności 
• teleinformatyka. 
 
Rycina: Wartość nakładów inwestycyjnych ENEA Operator  
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Najważniejsze zadania ENEA Operator w obszarze inwestycji sieciowych:  
 
1. Modernizacja linii 110 kV Morzyczyn – Stargard Wschód – Dolice – Choszczno – Krzęcin –

Dobiegniew – Drawski Młyn. 
2. Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji Mirosławiec – Czaplinek. 
3. Przebudowa linii 110 kV Kluczewo – Pyrzyce – Mostkowo – Barlinek. 
4. Modernizacja ciągu 110 kV relacji Września – Miłosław – Środa – Śrem HCP – Śrem Helenki – 

Leszno Gronowo. 
5. Modernizacja ciągu 110 kV relacji Gorzów – Strzelce Krajeńskie – Drezdenko – Drawski Młyn – 

Wronki – Szamotuły. 
6. Budowa GPZ Redlica – stacja 110/15 kV.  
7. Budowa GPZ Babimost wraz z liniami zasilającymi. – stacja 110/15 kV, zasilana poprzez wcinkę w 

linię 110 kV relacji GPZ Wolsztyn – GPZ Sulechów; planowana jest budowa linii 110 kV relacji GPZ 
Babimost – GPZ Zbąszynek; 

8. Rozbudowa i kompleksowa modernizacja GPZ Drezdenko – stacja 110/15 kV; 
9. Modernizacja GPZ Kostrzyn – Kostrzyn nad Odrą stacja 110/15 kV 
 
 
Inwestycje w obszarze wytwarzania 
 
Większość inwestycji zrealizowanych w 2013 r. została przeznaczona na rozbudowę i modernizację 
Elektrowni w Kozienicach w następujących obszarach: 

• budowa bloku energetycznego Nr 11 (termin zakończenia budowy przewidziano na 2017 r.), 
• modernizacja bloku energetycznego Nr 8,  
• budowa Instalacji Odsiarczania Spalin IOS IV, 
• zabudowa instalacji odazotowania spalin – SCR dla bloków Nr 4–8.  

Zakończono modernizację Bloku nr 9 w ENEA Wytwarzanie w Kozienicach.  

Inwestycje segmentu OZE  

Horyzont czasowy dla przyrostu aktywów wiatrowych w ramach projektów akwizycyjnych został 
określony do roku 2020. Kluczowe plany inwestycji segmentu OZE są następujące: 

• zwiększenie udziału energii wiatrowej przez zakup farm wiatrowych budowa farmy wiatrowej 
Baczyna 15 MW (lata 2008–2016) 

• budowa farmy wiatrowej Bardy II o mocy 9–10 MW(lata 2013–2016) – kontynuacja projektu 
inwestycyjnego Windfarm Polska 

• budowa elektrowni biogazowej Gorzesław o mocy 1,6 MW (lata 2009–2014) – kontynuacja 
projektu inwestycyjnego Dobitt Energia. 29 września 2014 roku rozpoczęto odbiór końcowy 
inwestycji. 

Istotnym działaniem realizowanym w  2013 r. przez segment OZE była budowa elektrowni 
biogazowej Gorzesław o mocy 1,6 MW (lata 2009–2014).  
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Rycina: Planowane inwestycje w obszarze wytwarzania:  
 

 
 

Ciepło i kogeneracja  

Inwestycje były realizowane również w segmencie Ciepło i Kogeneracja.  

W Elektrociepłowni Białystok realizowane były następujące inwestycje: 

• instalacja do redukcji emisji tlenków azotu według technologii SNCR na kotłach 
biomasowych K5 i K6 - ograniczy to emisję tlenków azotu do atmosfery. Instalacja pozwala 
zmniejszyć emisję tlenków azotu z kotłów do poziomu poniżej 180 mg/m3.  

• „Zabudowa instalacji odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego K6” realizowana przez 
spółkę w latach 2013-2014. Praca układu odzysku ciepła pozwoli wyprodukować około 
175 000 GJ/rok. Emisja CO2 spadnie o około 20 000 ton/rok. 

• zabudowa instalacji DENOx na kotłach węglowych K7 i K8 zaplanowana na lata 2014-2015 w 
Elektrociepłowni Białystok, tzn. instalacja do redukcji emisji tlenków azotu -dzięki niej 
znacznie zmniejszy się emisja tlenków azotu do atmosfery. Instalacje te pozwolą zmniejszyć 
emisję tlenków azotu z tych kotłów do poziomu poniżej 95 mg/m3. 

 

 

Inwestycje w MEC Piła: 

• realizacja projektu „Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych 
agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile” – umożliwił on 
likwidację niskiej emisji z kotłowni tradycyjnych zasilanych paliwem stałym w okresie letnim. 

Inwestycje w PEC Oborniki: 

• modernizacja kotłowni węglowej – spowoduje obniżenie ceny ciepła dla odbiorców oraz 
zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery, budowa wysokosprawnego układu 
kogeneracyjnego opartego na silnikach gazowych umożliwiająca zmianę ciepłowni w 
elektrociepłownię produkującą również energię elektryczną – pozwoli to na wyłączenie 



Grupa Kapitałowa ENEA – Raportowanie CSR za 2013 r. 

29 
 

kotłowni w okresie letnim i zaoszczędzenie ok. 1663 tony węgla rocznie, a tym na samym na 
ograniczenie emisji CO2 w ilości około 2175 ton/rok. 

 

1.6 Wyniki finansowe  
 
Głównymi akcjonariuszami Grupy Kapitałowej ENEA są: Skarb Państwa (51,50%) i Vattenfall AB 
(18,67%). Pozostałe 29,83% akcji należało akcjonariuszy mniejszościowych (stan na: 31 grudnia 2013 
r.)  
 
Rycina: Struktura akcjonariatu ENEA SA (stan na 31 grudnia 2013 r.)  
 

 
 
 
W 2014 r. Vatenfall AB zbył w całości posiadane akcje ENEA SA.  
 
ENEA SA jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka wchodzi m.in. w 
skład indeksów takich, jak mWIG40, WIG-ENERGIA oraz w skład uruchomionego w 2013 WIG30. 
 

 
 

Przychody Grupy Kapitałowej ENEA  

Przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej ENEA wyniosły 9 150 520 tys. zł.  

 przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wyniosły 5 832 788 tys. zł 
 przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych wyniosły 2 833 784 tys. zł 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. łączna suma aktywów Grupy Kapitałowej ENEA wynosiła 16 322 024 tys. 
zł. 

 Aktualne dane finansowe spółki dostępne są na: http://www.ir.enea.pl/ 

http://www.ir.enea.pl/
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Szczegółowe dane finansowe dotyczące 2013 r. są dostępne na stronie: 
http://www.ir.enea.pl/pl/raporty_gieldowe/raporty_okresowe/  
 

1.7 Nagrody i wyróżnienia  
 
 
Nazwa spółki  Nagroda lub wyróżnienie  
ENEA SA • Godło Marki Najbardziej Przyjaznej 

Środowisku w kategorii „Dostawca energii” 
w badaniu konsumentów European Trusted 
Brands 

• wyróżnienie spółki ENEA SA w 2013 r. w 
projekcie „Analiza ESG spółek w Polsce” w 
obszarze publikowania danych 
pozafinansowych: środowiskowych, 
społecznych i z zakresu ładu organizacyjnego 
- spółka znalazła się w pierwszej trójce 
najlepszych firm w swojej branży w kategorii 
spółki z sektora użyteczności publicznej; 
została również wymieniona wśród 30 
spółek giełdowych o najwyższej 
transparentności i przejrzystości komunikacji 
danych pozafinansowych w zakresie 
raportowania 

• dobre praktyki CSR podejmowane przez 
spółkę zostały wyróżnione w Raporcie 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2013.Dobre praktyki.”  

• spółka znalazła się na 8. miejscu rankingu 
najbardziej zyskownych firm tygodnika 
Polityka 

• ENEA SA zajęła 21. miejsce wśród 500 
najcenniejszych i największych 
przedsiębiorstw w rankingu dziennika 
Rzeczpospolita 

• spółka otrzymała wyróżnienie w rankingu  
„Perły Polskiej Gospodarki” w kategorii 
„Perły Wielkie” 

• w rankingu dziennika Puls Biznesu ENEA SA 
znalazła się w grupie spółek najbardziej 
rozpoznawalnych na rynku. 

ENEA Wytwarzanie  • ENEA Wytwarzanie otrzymała certyfikat 
„Pracodawca przyjazny pracownikom” – jego 

http://www.ir.enea.pl/pl/raporty_gieldowe/raporty_okresowe/
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uroczyste wręczenie odbyło się 30 stycznia w 
Belwederze 

• spółka została laureatem konkursu ''Jakość 
roku 2013'' oraz "Jakość roku brąz" 
organizowanego przez fundację Qualitas 
Europejskie Centrum Promocji Dobrych 
Praktyk Biznesowych. 

ENERGOBUD Leszno  

• Złoty Medal „ACANTHUS AUREUS” 
przyznany spółkce na targach EXPOPOWER 
2013 za „Uczestnictwo w targach ze 
stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji 
strategii marketingowej” 

ITSERWIS  
• tytuł Lenovo Gold Business Partner 2013 

oraz przyznane spółce wyróżnienie 
Microsoftu  

 

 
1.8 Kontakt  
 
 
Zapraszamy do kontaktu:  
Joanna Maderska  
Departament Komunikacji Korporacyjnej 
email: csr@enea.pl  
 
Informacje dotyczące celów strategicznych społecznej odpowiedzialności biznesu i realizujących je 
działań Grupy Kapitałowej ENEA, w tym wcześniejsze raporty, są dostępne na stronie 
http://www.firma.enea.pl/67/CSR/  
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