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1. GRUPA KAPITAŁOWA ENEA  
 
Grupa Kapitałowa ENEA to trzecia co do wielkości grupa energetyczna w Polsce, odgrywająca 
jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki kraju. Podstawą jej działania jest handel, 
wytwarzanie oraz dystrybucja energii elektrycznej. Myślą przewodnią przyświecającą 
działaniom Grupy Kapitałowej ENEA jest dbałość o dostarczanie Klientom najwyższej jakości 
usług, zapewnienie pracownikom bezpiecznego zatrudnienia i godnej pracy, budowanie 
opartych na zaufaniu relacji z akcjonariuszami oraz rozwój przy jednoczesnym poszanowaniu 
środowiska naturalnego.     
 

  
 3 177,698 MW  całkowita moc wytwórcza Grupy Kapitałowej ENEA 
 16,0 TWh  całkowita sprzedaż w ramach obrotu energią  
 14,9 TWh sprzedaż odbiorcom detalicznym 
 2,1 mln  liczba odbiorców indywidualnych 
 0,3 mln  liczba odbiorców instytucjonalnych 
 10 096 032 tys. zł.  całkowite przychody ze sprzedaży netto 
 20% powierzchni  kraju pokrywa sieć dystrybucyjna ENEA Operator 
 109 tys. km linii  energetycznych liczy sieć dystrybucyjna ENEA Operator  
 
 
Grupę Kapitałową ENEA tworzyły w 2012 roku 24 spółki, przy czym ENEA S.A. z siedzibą w 
Poznaniu jest spółką zarządzającą całą Grupą.  
 
ENEA S.A. zajmuje się hurtowym obrotem oraz sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom 
końcowym  
i posiada biura handlowe w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Zielonej Górze.  
W Warszawie działa biuro wspierające pracę Biura Zarządu ENEA S.A.  
w Poznaniu. Grupa związana jest przede wszystkim z regionem północno-zachodniej Polski, 
chociaż spółki mają swoje siedziby na terenie całego kraju m.in. w Świerżach Górnych (powiat 
kozienicki), Białymstoku czy Warszawie.  
 
Spółka ENEA Operator, niezależny operator sieci dystrybucyjnych, odpowiada za dystrybucję 
energii elektrycznej. Sieć dystrybucyjna spółki pokrywa 20% terytorium kraju (obszar 58 213 
km²) i dociera do ponad 2,4 miliona odbiorców. Obszar działania spółki to województwa: 
wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie oraz części województwa 
dolnośląskiego i pomorskiego. Oddziały dystrybucji spółki ENEA Operator mieszczą się  
w Poznaniu, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie i Zielonej Górze. Jednostki 
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zajmują się m.in. rozbudową, modernizacją i konserwacją sieci dystrybucyjnej oraz 
prowadzeniem ruchu sieci dystrybucyjnej.  
Sieć dystrybucyjna ENEA Operator liczy 109 tys. km linii energetycznych (ponad 127 tys. wraz  
z przyłączami) oraz 35 tys. stacji elektroenergetycznych.   
 
W SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA ZATRUDNIENIE ZNAJDUJE  
PONAD 10 000 OSÓB.   
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Struktura akcjonariatu Grupy Kapitałowej ENEA  
 

 

 
 
ENEA S.A. 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 WIG-30. 
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1.1 Struktura Grupy  

W 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej ENEA wchodziły 24 spółki. Na dzień 30 czerwca 2013 
roku Grupa Kapitałowa składała się z jednostki dominującej: spółki ENEA S.A., 15 spółek 
bezpośrednio zależnych, 7 spółek pośrednio zależnych i 1 spółki stowarzyszonej.  

 
Struktura Grupy Kapitałowej ENEA na dzień 31 grudnia 2012 
 
GRUPA KAPITAŁOWA ENEA  

Spółka Podstawowy zakres działalności 
Udział bezpośredni  
i pośredni ENEA S.A.  
w kapitale spółki w % 

SEGMENT „OBRÓT” 

ENEA S.A.  
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. (dalej: „ENEA Operator”)  
z siedzibą w Poznaniu.  

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

100 %  

Annacond Enterprises Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie.  

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

61%  

SEGMENT „WYTWARZANIE” 

ENEA Wytwarzanie S.A. (dalej: 
„ENEA Wytwarzanie”)  
z siedzibą w Świerżach Górnych. Do 
25 maja 2012 roku spółka 
funkcjonowała pod nazwą 
Elektrownia „Kozienice” S.A.  

Wytwarzanie energii elektrycznej i 
ciepła skojarzonego  
z wytwarzaniem energii elektrycznej.  

100% 

Elektrownie Wodne Sp. z o.o. 
(dalej:„Elektrownie Wodne”)  
z siedzibą  
w Samociążku.  

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. (dalej: „Windfarm Polska”)  
z siedzibą  
w Koszalinie. 

Wytwarzanie energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii. 

100%* 

DOBITT ENERGIA  
Sp. z o.o. z siedzibą  

Spółka prowadzi inwestycję 
polegającą na budowie elektrowni 

100%* 
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w Gorzesławiu.  
(dalej:  „DOBITT ENERGIA”)  

biogazowej o mocy 1,6 MW. 

Elektrociepłownia Białystok S.A.  
(dalej:  „Elektrociepłownia 
Białystok”) z siedzibą  
w Białymstoku.  

Produkcja energii cieplnej i 
elektrycznej.   

99,996 %* 

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. (dalej: „PEC 
Oborniki”)  
z siedzibą  
w Obornikach.  

Wytwarzanie, przesył i dystrybucja 
energii cieplnej.  

93,99%*  

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. 
z o.o. (dalej: „MEC Piła”) z siedzibą 
w Pile.  

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

65,03%* 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

ENEA Centrum S.A.  
z siedzibą w Poznaniu. 
(dalej: „ENEA Centrum”).  

Świadczenie usług obsługi Klienta w 
imieniu i na rzecz  
ENEA S.A.  

100% 

ENEA Trading  
Sp. z o.o. (dalej: „ENEA Trading”)  
z siedzibą w Świerżach Górnych. Do 
30 października 2012 roku spółka 
funkcjonowała pod nazwą ELKO 
Trading Sp. z o.o.   

Zarządzanie portfelem oraz obrót 
energią elektryczną na rzecz 
segmentów „wytwarzania” i „obrotu”. 

100% 

Energetyka Poznańska 
Przedsiębiorstwo Usług 
Energetycznych ENERGOBUD 
Leszno Sp. z o.o. (dalej: 
„ENERGOBUD Leszno”)  
z siedzibą  
w Gronówku.  

Projektowanie, budowa, modernizacja 
i eksploatacja sieci 
elektroenergetycznych i związanych z 
nimi urządzeń. 

100% 

Eneos Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu (dalej „Eneos”)  

Eksploatacja i konserwacja 
oświetlenia ulicznego.  

100% 

Energomiar Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu (dalej:„Energomiar”).  

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 S.A. z siedzibą  
w Poznaniu (dalej: „BHU”) 

Handel urządzeniami, sprzętem i 
materiałami elektroenergetycznymi. 

92,62% 

Hotel EDISON  
Sp. z o.o. z siedzibą  
w Baranowie  
(dalej: „Hotel EDISON”)  

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

100%  

Energetyka Poznańska Zakład 
Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu (dalej: „ EP Zakład 
Transportu)”. 

Prowadzenie samochodowych usług 
transportowych  
i warsztatowych. 

100% 

ENTUR Sp. z o.o.  
z siedzibą w Szczecinie (dalej: 

Działalność wypoczynkowa, 
turystyczna, rekreacyjna, szkoleniowa, 

100% 
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„ENTUR”).  
Podmiot w likwidacji.  

gastronomiczna; świadczenie usług w 
zakresie ochrony zdrowia.  

ITSERWIS Sp. z o.o.  
z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: 
„ITSERWIS”).  

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.  
z siedzibą w Augustowie (w skrócie 
Ecebe). 

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

99,99%** 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Centrum 
Uzdrowiskowe ENERGETYK Sp. z 
o.o. (dalej: „NZOZ Centrum 
Uzdrowiskowe ENERGETYK”)  
z siedzibą  
w Inowrocławiu.  

Działalność sanatoryjna oraz w 
zakresie ochrony zdrowia  
i rehabilitacji.  

99,94% 

Energo-Tour Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu (dalej: „Energo-Tour”).  

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

99,92% 

Energo-Invest-Broker S.A. z siedzibą  
w Toruniu. 

Spółka stowarzyszona ENEA 
Wytwarzanie, Broker 
ubezpieczeniowy, doradztwo 
przedsiębiorstw branż sektora 
przemysłu, handlu i usług. 

*** 

 
*  Spółka pośrednio zależna poprzez udziały w Spółce ENEA Wytwarzanie. 28.12.2012 nastąpiła Integracja 

obszaru Wytwarzanie. Udział % oznacza udział ENEA Wytwarzanie.  
**  Spółka pośrednio zależna poprzez udziały w Spółce Elektrociepłownia Białystok  
***  Spółka stowarzyszona ENEA Wytwarzanie  
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NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W STRUKTURZE W 2012 ROKU: 
 

• Realizacja projektu „Integracja Obszaru Wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA” i 
stworzenie struktury holdingowej w obszarze „wytwarzanie”. 

• Zbycie pakietu akcji spółki Towarowa Giełda Energii S.A. 
• Zbycie pakietu akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi 

Wirowanych WIRBET S.A. 
• Zbycie pakietu akcji spółki EXATEL S.A. 
• Połączenie spółek Elektrownie Wodne Sp. z o.o. i Elektrownie Wiatrowe – ENEA Centrum 

Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa. 
• Zbycie udziałów Auto-Styl Sp. z. o.o. 
• 25 maja 2012 roku w KRS zmieniono nazwę spółki z Elektrownia „Kozienice” na ENEA 

Wytwarzanie. 
• Nabycie Windfarm Polska Sp. z o.o (inwestycje w OZE). 
• ENEA S.A. zakupiła łącznie 985 akcji Spółki Elektrociepłownia Białystok. 
• Konsolidacja pakietu akcji PEC Oborniki. 
• Nabycie przez ENEA S.A. udziałów ELKO Trading. 
• ELKO Trading zmieniło nazwę na ENEA Trading (30.10.2012). 

 

 
 

1.2. Wyniki finansowe 

 
W 2012 roku przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej ENEA wzrosły o 4% i wyniosły  
10 096 032 tys. zł. 
 
Struktura przychodów ze sprzedaży 
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W 2012 roku przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wyniosły 6 768 335 tys. zł co stanowi 
4 % wzrost w stosunku do 2011. Był on spowodowany wzrostem przychodów ze sprzedaży 
energii elektrycznej odbiorcom końcowym o 173 231 tys. zł. O 66 545 tys. zł zwiększyły się też 
przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w ENEA Wytwarzanie.  
 
Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych w 2012 roku wyniosły 2 813 446 tys. zł, co 
wskazuje na wzrost w stosunku do roku 2011 o 171 336 tys. zł. Na wzrost ten wpłynęło w 
szczególności zwiększenie ilości dostarczanej energii elektrycznej odbiorcom końcowym o 102 
GWh oraz 4,8 % wzrost średniej ceny sprzedaży usług dystrybucyjnych.  
 
Na dzień 31 grudnia 2012 łączna suma aktywów Grupy Kapitałowej ENEA wynosiła 14 
710 462 tys. zł. 
 
 

 Aktualne dane finansowe spółki dostępne są na: http://www.ir.enea.pl/ 
Szczegółowe dane finansowe dotyczące roku 2012 dostępne  w Sprawozdaniu Zarządu z 
działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2012 r.  
 
Sprawozdanie dostępne jest na: 
http://www.ir.enea.pl/pl/raporty_gieldowe/raporty_okresowe/skonsolidowany_raport_roczny_g
rupy_kapitalowej_enea_za_2012_r/ 

 
 

1.3. Ład organizacyjny 

ENEA S.A. zarządza wszystkimi spółkami, które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej ENEA. 
Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a jej głównym 
akcjonariuszem jest Skarb Państwa, które posiada 51,51% udziałów w spółce.  
Spółka jest kierowana przez Zarząd, którego członkowie powoływani są na okres wspólnej, 
trzyletniej kadencji.  Organem nadzorującym Zarząd jest Rada Nadzorcza.  
 
Zarząd   
Zarząd jest odpowiedzialny za koordynację zagadnień związanych z całokształtem działalności 

spółki  
i Grupy Kapitałowej. Ocena członków Zarządu jest związana z wynikami finansowymi Grupy 

Kapitałowej ENEA, a także z poziomem realizacji strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej 
ENEA.  

Krzysztof Zamasz  Prezes Zarządu 
Dalida Gepfert Członek Zarządu ds. Finansowych 

Grzegorz Kinelski  Członek Zarządu ds. Handlowych 
Paweł Orlof  Członek Zarządu ds. Korporacyjnych 

 
 (Stan na 28.10.2013) 
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Rada Nadzorcza 
Do obowiązków Rady Nadzorczej ENEA S.A. należy stały nadzór nad działalnością spółki we 
wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada m.in. ocenia sprawozdania Zarządu z działalności 
spółki  
i składa doroczne sprawozdanie z tej oceny Walnemu Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem 
ENEA S.A. Rada Nadzorcza spółki może składać się z 6 do 15 członków powoływanych przez 
Walne Zgromadzenie, pracowników spółki oraz Skarb Państwa – głównego akcjonariusza 
ENEA S.A. 
 
Wojciech Chmielewski Przewodniczący 

Jeremi Mordasewicz Wiceprzewodniczący 
Michał Kowalewski Sekretarz 

Sławomir Brzeziński Członek 
Przemysław Łyczyński Członek 

Sandra Malinowska Członek 
Tadeusz Mikłosz Członek 

Małgorzata Niezgoda Członek 
Torbjörn Wahlborg Członek  
  
(Stan na 28.10.2013) 
 
 
Obowiązki, uprawnienia oraz zasady działania Zarządu i Rady Nadzorczej określone są przede 
wszystkim w: 

• Kodeksie spółek handlowych 
• Statucie ENEA S.A. 
• Regulaminie Zarządu ENEA S.A. 
• Regulaminie Rady Nadzorczej ENEA S.A. w Poznaniu 
• Spółka ENEA S.A. uwzględnia w swojej działalności zasady ładu korporacyjnego 

stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 20/1287/2011 z dnia 19 
października 2011 r. z późn. zm., pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
GPW. 

 

  Więcej informacji w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej ENEA  
w 2012 roku 
http://www.ir.enea.pl/pl/raporty_gieldowe/raporty_okresowe/skonsolidowany_raport_roczny_g
rupy_kapitalowej_enea_za_2012_r/ 

 
 
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej w 2012 roku 
W 2012 roku miały miejsce zmiany osobowe w składzie zarządu ENEA S.A. jak i w Radzie 
Nadzorczej.  W dniu 1 stycznia 2012 roku w skład Zarządu ENEA S.A. wchodzili:  

• Maciej Owczarek – Prezes Zarządu,  
• Hubert Rozpędek- Członek Zarządu ds. Ekonomicznych,  
• Krzysztof Zborowski- Członek Zarządu ds. Wytwarzania.  
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W wyniku odwołania jak i rezygnacji poszczególnych członków Zarządu, skład tego ciała w 
2012 roku i na początku 2013 uległ zmianie. 
Na dzień 1 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza ENEA S.A. VII kadencji liczyła 9 członków:  

• Wojciech Chmielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
• Jeremi Mordasewicz,  
• Michał Kowalewski, 
• Małgorzata Aniołek,  
• Agnieszka Mańkowska,  
• Tadeusz Dachowski,  
• Paweł Lisiewicz,  
• Mieczysław Pluciński,  
• Graham Wood.  

 
W ciągu roku 2012 powołano w skład Rady Sławomira Brzezińskiego. Ponadto w połowie roku 
rozpoczęła działalność VIII kadencja Rady Nadzorczej. Poszerzono jej skład do 10 osób.  

1.4. Etyka 

W 2012 roku rozpoczęto też przygotowania do opracowania i wdrożenie kodeksu 
postępowania. Prace te są kontynuowane w roku 2013 w ramach projektu wytyczenia i 

wdrożenia kodeksu etyki obowiązującego w całej Grupie Kapitałowej ENEA.  

Kwestie związane z obszarem przeciwdziałania korupcji w miejscu pracy w większości spółek 
są regulowane Regulaminem Pracy i spółki Grupy nie posiadają odrębnych procedur w tym 

zakresie.  
W spółce ENEA S.A. obowiązuje przyjęta w 2012 roku Wewnętrzna polityka postępowania  
w przypadku zgłoszenia lub wykrycia nieakceptowalnych zachowań w ENEA S.A.  Natomiast w 
spółce ENEA Operator obowiązuje Kodeks Dobrych Praktyk ENEA Operator.  

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ENEA OPERATOR  
W 2011 roku w spółce został wdrożony Kodeks Dobrych Praktyk, który jest formalnym 
zbiorem zasad, wartości i standardów zachowań etycznych, określających sposób 
postępowania i zachowania oraz wzajemnych relacji w firmowym mikroświecie, a także z 
otoczeniem zewnętrznym – szczególnie z Klientami i kontrahentami. Kodeks ma za zadanie 
zwiększyć zaangażowanie pracowników, wyrobić właściwe postawy pracownicze, a także 
wzmocnić identyfikację z miejscem pracy. Zobowiązania do określonego sposobu 
postępowania zostały zgrupowane w pięciu głównych kategoriach: 
• relacji wewnętrznych 
• relacji z Klientami 
• relacji z partnerami biznesowymi 
• relacji z przedstawicielami mediów 
• relacji ze społecznościami lokalnymi. 

 

 Kodeks Dobrych Praktyk: http://www.operator.enea.pl/29/o-nas/kodeks-dobrych-praktyk-

17 
 

http://www.operator.enea.pl/29/o-nas/kodeks-dobrych-praktyk-1062.html


RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA 2012    

1062.html.  

W 2012 roku w żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej ENEA nie odnotowano potwierdzonych 

przypadków korupcji.  

1.5. Strategia CSR 

Zagadnienia odpowiedzialności biznesu zostały uszczegółowione w realizowanej od 2010 roku 
Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA. CSR był także ujęty 
jako jeden z 3 filarów strategicznych realizowanej w 2012 roku strategii biznesowej Grupy 
Kapitałowej ENEA.  
 
 

STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA: 

Cel 1.  
Zapewnienie  
zrównoważonego  
zarządzania kapitałem  
ludzkim. 
 

Cel 2.  
Zapewnienie dialogu  
z interesariuszami, w tym 
społecznością lokalną  
i uwzględnienie ich głosu  
w działalności biznesowej. 
 

Cel 3.  
Promowanie zachowań  
i rozwiązań środowiskowych. 
 

 
Cele społecznej odpowiedzialności biznesu ujęte w strategii są realizowane przez poszczególne 
spółki według indywidualnie wytyczanych planów operacyjnych. Spółki raportują poziom 
realizacji tych planów za dany rok Menedżerowi ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w 
ENEA S.A.  
 
Dzięki wdrażanej strategii i raportowaniu w 2012 roku ENEA S.A. została wyróżniona za 
poziom  
i przejrzystość komunikowania danych pozafinansowych, tj. środowiskowych, społecznych i 
ładu korporacyjnego w ramach projektu „Analiza danych ESG w Polsce” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. ENEA S.A. znalazła się wśród 30 wyróżnionych spółek 
giełdowych.  
 

 
 

Od 2011 roku ENEA S.A. jest członkiem międzynarodowej inicjatywy 
ONZ Global Compact - największej na świecie, dobrowolnej 
inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej  
i zrównoważonego rozwoju. Global Compact zainaugurował 
sekretarz generalny ONZ, Kofi Annan w 2000 roku. Inicjatywa opiera 
się na respektowaniu 10 zasad z obszaru praw człowieka, praw 
pracowniczych, poszanowania środowiska naturalnego, 
przeciwdziałania korupcji i promowania odpowiedzialnego i 
zrównoważonego biznesu. Przystępując do inicjatywy, ENEA S.A. 
zobowiązała się do respektowania tych zasad.  
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CASE STUDY 
ENEA SA partnerem publikacji „Jak zyskać na odpowiedzialności” 
W 2012 roku ENEA S.A. i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. objęła 
patronatem publikację na temat znaczenia CSR w strategiach spółek giełdowych.  W publikacji 
przygotowanej przez firmę szkoleniowo-doradczą CSRinfo oraz Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych przedstawiono najlepsze praktyki z obszaru odpowiedzialnego biznesu i 
zrównoważonego rozwoju.  

 

 Publikację można pobrać tutaj  
http://www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje2012/jak_zyskac_na_odpowiedzialnosci_csrinf
o.pdf 

 
 

1.6.  Kluczowe inwestycje  

Priorytetem dla rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA jest realizacja założeń strategicznych. 
Obowiązująca w roku 2012 strategia biznesowa była oparta na trzech filarach: rozwoju 
działalności, poprawie efektywności funkcjonowania oraz budowaniu firmy odpowiedzialnej 
społecznie. Spółki realizowały te założenia poprzez liczne inwestycje np. w rozbudowę i 
modernizacje infrastruktury, w nowe moce wytwórcze oraz w odnawialne źródła energii.  
  
W kolejnych latach działania w tym obszarze będą rozwijane zgodnie z wytycznymi nowej, 
przyjętej w drugiej połowie 2013 roku „Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na 
lata 2014-2020”. Zgodnie z nową strategią nadrzędną ideą działania Grupy jest budowa 
wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii.  
 
W segmencie „wytwarzanie” głównym celem na najbliższe lata jest wybudowanie nowego 
bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1 075 MW brutto w 
Kozienicach. Nowa inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2017 roku. Jej budową zajmie się 
konsorcjum Hitachi Power Europe Gmbh i Polimex – Mostostal S.A. Nakłady przewidziane na 
realizację inwestycji wynoszą ok. 5,1 mld zł netto (bez kosztów finansowych). Jednocześnie 
Grupa inwestuje  
w modernizację pozostałych bloków 200 i 500 MW funkcjonujących w ramach ENEA 
Wytwarzanie.  
 
W 2012 roku wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej ENEA związane z odnawialnymi 
źródłami energii przekroczyły 355 mln zł. W kwietniu ENEA S.A. nabyła wszystkie udziały w 
spółce Windfarm Polska zajmującą się produkcją energii elektrycznej. Należąca do spółki farma 
wiatrowa, zlokalizowana jest w Bardach w woj. zachodnio-pomorskim, składa się z 25 turbin 
wiatrowych  
i będzie wytwarzać 150 tys. MWh energii elektrycznej rocznie.  Planowane są dalsze inwestycje  
w zieloną energię. Do 2020 roku spółka ENEA Wytwarzanie planuje osiągnięcie 250-350 MW 
mocy zainstalowanej w wietrze. Spółka inwestuje także w zwiększenie mocy biogazowych.  
 
W segmencie „dystrybucji” spółka ENEA Operator zrealizowała w 2012 roku nakłady 
inwestycyjne  
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w wysokości ok. 868 755 tys zł brutto, to jest na poziomie ponad 102% nakładów planowanych. 
Nowe inwestycje mają zapewnić odpowiedni poziom niezawodności sieci, zabezpieczyć 
wymaganą jakość dostaw energii elektrycznej oraz pozwolić na realizację obowiązków 
wynikających z Ustawy Prawo energetyczne w zakresie przyłączania odbiorców i wytwórców 
do sieci elektroenergetycznej. 
Główne kierunki inwestowania spółki ENEA Operator ujęte w planie inwestycyjnym na rok 
2012 obejmowały inwestycje sieciowe, na które przeznaczono w 2012 roku 90% nakładów 
inwestycyjnych, teleinformatykę oraz infrastrukturę dla wspomagania działalności.  
 
Inwestycje sieciowe obejmowały m.in. przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł, a co za 
tym idzie budowę nowych sieci oraz prace modernizacyjne związane z poprawą jakości 
świadczonych usług.   
 
Najważniejsze inwestycje sieciowe realizowane przez ENEA Operator w 2012 roku to m.in.: 

• budowa stacji 110/15 kV w miejscowościach Niwy, Piastowice, Gądki, Włoszakowice i 
Babimost,  

• budowa linii napowietrznej 110 kV relacji Środa – Kromolice (w I etapie Środa – Słupia 
Wielka), 

• modernizacja linii napowietrznej 110 kV relacji Kamień Pomorski – Recław na 
dwutorową, 

• modernizacja linii napowietrznej 110 kV relacji Kamień Pomorski – Gryfice, 
• modernizacja linii napowietrznej 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn, 
• modernizacja linii napowietrznej 110 kV Kluczewo-Barlinek. 

 
4 lipca 2012 r. ENEA S.A. zawarła ramową umowę w sprawie poszukiwania i wydobycia 
węglowodorów z łupków. Do umowy przystąpiły: ENEA S.A., PGNiG S.A., KGHM Polska Miedź 
S.A., PGE S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. Szacowane nakłady na poszukiwanie, 
rozpoznawanie  
i wydobywanie gazu w ramach pierwszych trzech lokalizacji padów Kochanowo, Częstkowo i 
Tępcz wyniosą 1,72 mld złotych.  
 
Grupa Kapitałowa ENEA uwzględnia w swoich planach również udział w budowie polskiej 
elektrowni jądrowej. We wrześniu 2012 roku ENEA S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A., PGE 
S.A. i TAURON Polska Energia S.A. podpisały list intencyjny o podjęciu działań zmierzających 
do ustalenia zasad współpracy przy budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej.  

 
 

1.7. Nagrody i wyróżnienia   

 

Ranking 100 Najcenniejszych 
Firm Newsweeka 2011 

Grupa Kapitałowa ENEA zajęła dwunastą lokatę. Zestawienie 
wskazuje na wzrost wartość spółki w porównaniu z rokiem 2010 o 
12 %. W rankingu uwzględniono 100 najlepiej prosperujących 
polskich firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników. 
 

Ranking 500 Największych 
Firm dziennika Rzeczpospolita 
 

Grupa Kapitałowa ENEA zajęła 19 miejsce.  
W rankingu brano pod uwagę takie czynniki jak przychody ze 
sprzedaży i osiągnięty zysk.  
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Wielka Perła Polskiej Gospodarki 
2012, Polish Market 
 

Wyróżnienia przyznane ENEA S.A. za największe postępy w 
wykorzystaniu trzech czynników produkcji: kapitału, majątku 
trwałego i pracy.  
 

Złote Godło Marki Godnej Zaufania, 
European Trusted Brands 
 

Nagroda przyznana marce ENEA w kategorii Dostawca Energii. 
Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie wyników badań 
European Trusted Brands,  
w których uczestniczyło 27 tysięcy respondentów z 15 krajów 
europejskich.  

„Dobroczyńca Roku”, Akademia 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
 

 ENEA Operator otrzymała nagrodę przyznawaną firmom, które 
wytyczają nowe trendy zaangażowania społecznego. Wyróżnienie 
przyznano za innowacyjny program wolontariatu pracowniczego - 
edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  
 

Grupa Kapitałowa ENEA laureatem 
konkursu 100 PROCENT 
Nagrody Wolontariatu 
Pracowniczego, Centrum 
Wolontariatu  
 
 

Nagroda w kategorii Debiut Programu za kompleksowe zarządzanie 
programem wolontariatu pracowniczego w różnych spółkach 
należących do Grupy Kapitałowej ENEA.  
W pierwszej edycji konkursu 100 PROCENT Nagrody Wolontariatu 
Pracowniczego zgłoszono 36 inicjatyw.    

Wyróżnienie w konkursie branży 
reklamowej „Idea Awards” za reklamę 
telewizyjną „W kontakcie z naturą” 
 

Reklama telewizyjna ENEA S.A. „W kontakcie  
z naturą” otrzymała prestiżową nagrodę  
w kategorii Produkty i usługi - telewizja.  Podczas 21 edycji 
konkursu internauci oraz międzynarodowe jury oceniało ponad 500 
reklam.  

ENEA S.A.  wśród 30 spółek 
giełdowych najlepiej raportujących 
dane pozafinansowe 
 

Wyróżnienie przyznano za poziom i przejrzystość komunikacji  
w zakresie danych pozafinansowych: środowiskowych, społecznych 
i ładu korporacyjnego (z ang. ESG) w projekcie „Analiza danych ESG 
w Polsce".  

Business Innovation Awards 
 

Instytut Studiów Wschodnich i redakcja miesięcznika Polish Market 
przyznali Grupie Kapitałowej ENEA nagrodę za inspirowanie na 
uczelniach wyższych procesów dydaktycznych na rzecz rozwoju 
innowacji w sektorze energetycznym.  
 

Certyfikat Fundacji Integracja 
„Portal Przyjazny Osobom 
z Niepełnosprawnością” 

ENEA S.A. otrzymała certyfikat, jako pierwsza firma w Polsce. 
Przyznano go za dostosowanie serwisu internetowego do potrzeb 
użytkowników z niepełnosprawnością. Serwis badano pod kątem 
dostępności dla kilkunastu grup użytkowników, w tym osób z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wprowadzone 
modyfikacje uwzględniają międzynarodowe standardy dostępności 
stron internetowych WCAG 2.0. 
 

ENEA S.A. oraz ENEA Operator w 
Raporcie „Odpowiedzialny biznes w 
Polsce 2011. Dobre praktyki” 
wydawanym przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) 

Drugi rok z rzędu dwa przykłady odpowiedzialnych działań 
prowadzonych przez ENEA S.A zostały przedstawione w raporcie. 
W obszarze „Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej" 
przedstawiono program edukacyjny dla dzieci „Nie taki prąd 
straszny, a w obszarze „Środowisko naturalne” opisano projekt 
edukacji proekologicznej „W kontakcie z naturą”. 
 
Raport przedstawiał też działania społeczne podejmowane przez 
spółkę ENEA Operator: „Akademię Bezpiecznego Przedszkolaka”, 
Kodeks Dobrych Praktyk, projekt „Prace Pod Napięciem 2010+” 
oraz wolontariat pracowniczy „Ratownictwo Przedmedyczne”. 
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Statuetka „Przyjaciela Zaczarowanego 
Ptaszka” 
Fundacji Anny Dymnej i Telewizji 
Polskiej S.A. 
 

ENEA S.A. otrzymała statuetkę za wspieranie utalentowanej 
wokalnie niepełnosprawnej młodzieży.  

Wyróżnienie Energotest dla 
inżynierów ENEA Wytwarzanie. 
 

Spółka otrzymała okolicznościowe wyróżnienie od firmy Energotest 
doceniające profesjonalizm, wiedze i zdolności kadry inżynieryjno-
techniczną ENEA Wytwarzanie. 
Na swoje 20-lecie, firma Energotest uhonorowała spółki, które 
przyczyniły się do rozwoju najbardziej innowacyjnych rozwiązań 
inżynierskich przedsiębiorstwa. 

Certyfikat ZSZ dla ENEA 
Wytwarzanie 

W czerwcu 2012 roku spółka otrzymała certyfikat potwierdzający 
wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, 
Środowiskowego i BHP z wymaganiami norm: ISO 9001; ISO 
14001; PN 18001 i OHSAS 18001 w zakresie wytwarzania i obrotu 
energią elektryczną oraz wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.  

Prestiżowe certyfikaty „Najwyższa 
jakość” dla spółek BHU i Eneos  

Spółka BHU otrzymała certyfikat po raz drugi. 
Ponadto indywidualna nagroda i tytuł „Menedżera Najwyższej 
Jakości” zostały przyznane Piotrowi Koczorowskiemu, Prezesowi 
Zarządu Eneos.  
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1.8. Członkostwo w organizacjach  

 
W 2012 roku spółki Grupy Kapitałowej ENEA należały do następujących organizacji:  
 

SPÓŁKA ORGANIZACJA  

ENEA S.A. 
 

Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA  

Towarzystwo Obrotu Energią   

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych  

Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza  

Business Centre Club  

Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa  

CEEP Central Europe Energy Partners  

ENEA Wytwarzanie  
 

Izba Gospodarcza Energetyki I Ochrony Środowiska 

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie 

Związek Pracodawców Elektrowni 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Kozienice 

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab  

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radom 

Bussines Centre Club 

Izba Handlowa Izrael – Polska 

ENEA Operator  
 

Wielkopolski Związek Pracodawców  

Wielkopolski Klub Kapitału Sp. z o.o.  

Klub Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki  

 Związek Pracodawców Energetyki w Warszawie 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich  

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 

EDSO for Smart Grids 

ENERGOMIAR  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 

ENERGOBUD Leszno  Stowarzyszenie STELEN 

Energo-Tour  WIHP 

ZZ Pracodawców 

Elektrociepłownia Białystok  Związek Pracodawców Elektrociepłowni 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska 

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie 

Elektrownie Wodne  Towarzystwo Elektrowni Wodnych  

Związek Pracodawców Energetyki 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. 

MEC Piła  Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie 

Związek Pracodawców Ciepłownictwa; 

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski 

PEC Oborniki  Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP) 

Eneos  Związek Pracodawców Energetyki 

Hotel Edison Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 
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