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List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

realizując Strategię Grupy TAURON, 
zawsze pamiętamy o tym, że wzrost 
wartości przedsiębiorstwa powinien 
być zgodny z interesem otoczenia,  
w którym funkcjonuje. Dlatego nasze 
podejście do zarządzania Grupą  
prezentujemy w ścisłym powiązaniu  
z obszarami pozabiznesowymi.

Mamy świadomość wyzwań stojących 
przed Grupą TAURON i całym 
sektorem energetycznym, jednak  
na perspektywy rozwoju patrzmy  
z optymizmem. Dzięki transformacji 
Grupy, która odbywa się sukcesywnie 
od kilku lat, elastycznie reagujemy 
na zmiany zachodzące w jej 
otoczeniu, czego dowodem jest 
ostatnia aktualizacja naszych 
kierunków strategicznych. Wierzę, 
że wyznaczony kierunek  zmian 
odpowiada na wyzwania energetyki 
przyszłości, pozwoli nam umacniać 
pozycję rynkową oraz zachować 
zdolność do realizowania ambitnych 

inwestycji. 

Współtworząc kształt nowoczesnej 
polskiej energetyki, będziemy dbać  
o zachowanie odpowiednich proporcji 
między realizacją celów biznesowych, 
etyką, ekologią i potrzebami 
wszystkich interesariuszy.

 
Dear Investors,

In pursuing the TAURON Group’s 
business strategy, we always bear 
in mind that the growth in the value 
of our business should respect the 
interests of the environment in which 
we operate. Therefore, we present our 
approach to managing the Group in 
close connection with non-business 
areas.

We are aware of the abundance 
of challenges facing the TAURON 
Group and the entire energy sector, 
but it is with optimism that we look 
into the future and think about the 
prospects for the Group’s growth 

and development. Owing to the 
transformation of the Group, which 
has been carried out successively for 
several years now, we are responding 
to the changes taking place in our 
environment in a flexible manner, 
which is reflected in the last update 
of our strategic directions. I believe 
that the defined direction of changes 
meets the power-engineering sector’s 
challenges of the future and will enable 
us to reinforce our market position 
and maintain our capability to execute 
ambitious investment projects.   

While co-creating the shape of the 
modern Polish energy sector, we 
will do our best to preserve the 
proper balance between pursuing 
our business goals, ethics, ecological 
requirements and the needs  
of all our stakeholders.

 
 

Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu 
President of the Management Board

TAURON Polska Energia S.A.

Letter of the President of the Management Board
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261 PLN m 
wartość 57 projektów 
z zakresu badań  
i innowacji
total value of 57  
research and develop-
ment projects

Model biznesowy

Dostosowując Grupę do zmienia-
jącego się otoczenia oraz nowych 
wyzwań, poszerzyliśmy łańcuch 
wartości i model biznesowy o:

ekosystem tworzenia innowacji;
nowe biznesy, które tworzone 
są na styku ekosystemu inno-
wacji i czterech podstawowych 
segmentów działalności.

To better adapt the Group to the 
changing environment and new 
challenges, we have extended our 
value chain and business model by:

the innovation ecosystem;
new businesses that are esta-
blished at the interface between 
the innovation ecosystem and 
four fundamental segments of 
our activity.

34,52 TWh 
sprzedaż  
energii  
elektrycznej
of electricity sold

51,97 TWh 
dystrybuowanej 
energii
of electricity 
distributed

57,9 k km2 
obszar dystrybucji
distribution area

16,21 TWh 
wytworzonej  
energii elektrycznej
of electricity  
produced

11,29 PJ 
wytworzonego 
ciepła
of heat generated

31 % 
udział w krajowych 
zasobach bilansowych 
węgla energetycznego
share in steam coal  
resources available 
from the country’s 
active deposits

mln zł

Business model

tys. km2
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JAK ZMIENI SIĘ NASZ MIKS ENERGETYCZNY?
OUR ENERGY MIX CHANGE#ZielonyZwrotTAURONA

Stawiamy na zieloną energię. 
Do 2025 r. planujemy 
inwestycje w lądowe farmy 
wiatrowe (dodatkowe 900 
MW), farmy fotowoltaiczne 
(dodatkowe 300 MW) oraz 
rozpoczęcie zaangażowania 
w budowę morskich farm 
wiatrowych.

Green energy is the focus of 
our operations. By 2025, we 
intend to invest in onshore wind 
farms (additional 900 MW), 
photovoltaic farms 
(additional 300 MW) 
and involvement in the 
construction of offshore wind 
farms.

rozwój źródeł  
nisko- i zeroemisyjnych
development of low-emission 
and zero-emission sources

stabilny segment  
Dystrybucji
stable Distribution  
Segment

konwencjonalne aktywa wy-
twórcze otrzymujące wsparcie
conventional power generation 
assets receiving state aid

sprzedaż produktów i usług 
energetycznych  
i okołoenergetycznych
sales of energy and  
energy-related products  
and services

zmodernizowane  
jednostki węglowe
upgraded  
coal-fired units

nowoczesne  
jednostki węglowe
modern coal-fired 
units

aktywa nisko-  
i zeroemisyjne
low-emission and 
zero-emission 
sources

250

350

450

550

650

750

850

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

transformacja 
naszych aktywów 
pozwoli nam na 
istotne ogranicze-
nie emisji CO2

by transforming 
our assets, we will 
be able to signifi-
cantly reduce CO2 
emissions

2018

PODSTAWY WZROSTU
VALUE GROWTH BASED ON

#TAURONGreenTurn

2030

66%

-51%
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Nasi interesariusze

Działania Grupy TAURON nie kończą się 
za murami naszych kopalń czy elektrowni. 
Mamy świadomość wpływu, jaki wywie-
ramy na otoczenie i odpowiedzialnie tym 
wpływem zarządzamy.

The walls of the TAURON Group’s mines or 
power plants do not constitute the boun-
daries for our actions. We are aware of the 
impact we make on our environment and 
we manage this impact in a responsible 
manner. 

Dialog z interesariuszami pomaga 
nam skuteczniej odpowiadać na ich 
oczekiwania. W toku naszej działal-
ności, na co dzień spotykamy się z ich 
przedstawicielami.

5,6 m 
klientów 
customers

25 k 
pracowników 
employees

Our stakeholders

Our commitment to the dialog with 
stakeholders helps us respond to their 
expectations more effectively. As part 
of our business, we meet with their 
representatives on a daily basis.

tys. mln

remaining environment

local communitieslocal communities

public administration

employees and trade unions

shareholders

customers

banks

regulatory authority
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Bezpieczniki TAURONA to ogólno-
polski program, którego celem jest 
edukacja w zakresie bezpiecznego 
korzystania z urządzeń elektrycznych. 

TAURON’s Safety Fuses is a program 
carried out throughout Poland to edu-
cate the public in the safe use  
of electrical equipment.

Kapitał społeczny W działania zmierzające do zwięk-
szenia naszego pozytywnego wpływu 
na otoczenie angażujemy różnych 
partnerów – społeczności lokalne, 
otoczenie klienckie, administrację, 
organizacje konsumenckie, stowarzy-
szenia, instytucje naukowe. 

We involve various partners, including 
local communities, customers, public 
administration authorities, consumer 
organizations, associations and scien-
tific institutions, in activities aimed at 
increasing our positive impact on our 
environment.

147  
liczba inicjatyw lokalnych  
i prospołecznych z udziałem  
Fundacji TAURON
number of local and pro-social 
initiatives in which the TAURON 
Foundation participated

13  
projektów z zakresu  
wolontariatu pracowniczego
employee volunteerism projects

4  
spotkania w ramach akcji  
Klient na horyzoncie
meetings held within the fra-
mework of the Customer on the 
horizon campaign

Klient na horyzoncie 
Customer on the horizon

Social capital
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Klienci w centrum naszej uwagi

Wyznaczyliśmy sobie ambitny 
cel bycia firmą, która najlepiej 
w polskiej branży energetycznej 
odpowiada na potrzeby klientów. 
Widzimy już pierwsze pozytywne 
efekty umiejscowienia relacji  
z klientem w centrum naszych 
zainteresowań.

We have set ourselves the 
ambitious goal of being the 
company that provides the best 
response to customer needs in 
the Polish power sector. We have 
already observed the first favorable 
effects of placing our relations with 
customers at the center of our 
attention.

8,1/10 
Ocena TAURONA z badań  
satysfakcji klientów
Results of TAURON customer  
satisfaction Index

Indeks satysfakcji
Satisfaction index

2018

2017

81

80
2018 r. był kolejnym rokiem, kiedy rozwijaliśmy produkty i usługi
2018 was another year when we developed our products and services

PRĄD 
ELECTRICITY

GAZ 
GAS

GAZ POMOC 24H 
24H GAS SUPPORT 

SERWISANT 24H 
24H SERVICEMAN

ELEKTRYK 24H
24H ELECTRICIAN

SERWISANT 24H 
24H SERVICEMAN

EKOGROSZEK 
ECO-PEA COAL

MULTIPAKIET 
MULTIPACKAGE

FOTOWOLTAIKA 
PHOTOVOLTAICS

SMART HOME 
SMART HOME

Customers are the center of our attention
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Kapitał produkcyjny Blok 910 MWe  
w Jaworznie 
to nasza flagowa inwestycja, która 
pokryje zapotrzebowanie na energię 
2,5 miliona gospodarstw domowych. 

4 farmy wiatrowe  |  wind farms 

34 elektrownie wodne  |  hydro power plants

5 elektrowni węglowych  |  coal-fired power plants 

3 elektrociepłownie  |  combined heat and power plants

3 zakłady górnicze  |  hard coal mines

235 k km 
linii dystrybucyjnych 
of distribution power lines

844 km 
sieci ciepłowniczej 
of heat distribution grid

The 910 MWe unit  
in Jaworzno 
is our flagship capital expenditure 
project that will enable us to satisfy 
demand for electricity generated by 2.5 
million households.

Production capital

tys. km
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Kapitał finansowy
Wzmacniając siłę i stabilność 
Grupy, tworzymy wartość dla 
akcjonariuszy. 
We create shareholder value while 
bolstering the Group’s strength 
and stability.

1 719 PLN m 
oszczędności w latach 2016–2018  
z tytułu realizacji Programu Poprawy 
Efektywności 
savings generated in 2016-2018  
as a result of the execution of the  
Efficiency Improvement Program

32,5 PLN bn 
wartość aktywów trwałych
value of non-current assets

Pozostajemy liderem innowacyjnego podejścia do pozyskiwania środków na 
inwestycje. Nasze inicjatywy gwarantują dostęp do zasobów finansowych nie-
zbędnych dla dalszego zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej.
We continue to apply our leading innovative approach to raising funds for capital 
expenditure projects. The initiatives we take help us obtain the financial resources 
necessary for the uninterrupted sustainable development of the Group.

5,8 PLN bn 
dostępne środki 

finansowe na 
koniec 2018 roku
available funding

1 PLN bn 
wartość umowy kredytu z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego
value of the loan agreement with Bank 
Gospodarstwa Krajowego

750 PLN m 
wartość nowego finansowania  
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
value of additional funding obtained 
from the European Investment Bank

12,7 PLN bn 
wartość aktywów wytwórczych
value of generation assets

Umowy zawarte w 2018 r.
Agreements signed in 2018

Financial capital

mld zł

mln zł

mld zł

mld zł

mld zł

mln zł
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Kapitał intelektualny Klient i jego potrzeby  
Customers and their needs

Inteligentne usługi sieciowe 
Smart Grid Services

Niskoemisyjne technologie  
wytwarzania  

Low-emission generation technologies

Energetyka rozproszona 
Distributed generation

Kluczem do zachowania 
konkurencyjności jest 
koncentracja na innowacyjności. 
Rozwijamy ją dwiema drogami - 
inwestując w nasze wewnętrzne 
zasoby oraz poprzez współpracę 
z zewnętrznymi partnerami 
- uczelniami, szkołami 
zawodowymi, placówkami 
naukowymi oraz start-upami. 

Focus on innovation is the key 
to preserving competitiveness. 
We are developing innovation by 
following two paths: by investing 
in our internal resources and 
by collaborating with external 
partners, such as universities, 
vocational schools, scientific 
institutes and start-ups.

Intellectual capital 

Strategiczna Agenda 
Badawcza (SAB) 
Strategic Research  
Agenda (SAB)

0,4 % 
skonsolidowanych przychodów Grupy 
na działalność B+R+I
of the Group’s consolidated revenue  
for RDI projects

57 
realizowanych projektów z zakresu 
B+R+I
implemented RDI projects

Stworzenie funduszu 
CVC to kolejny element 
budowy ekosystemu 
współpracy z innowacyjnymi 
przedsiębiorstwami na różnych 
etapach rozwoju.
The establishment of the CVC 
fund is another step towards 
the creation of an ecosystem 
of cooperation with innovative 
businesses at various stages of 
their development.
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Kapitał ludzki
Human capital

50 
współpracujących placówek  
edukacyjnych
cooperating educational  
institutions

748  
osób skorzystało z praktyk zawo-
dowych i staży w spółkach Grupy 
TAURON
persons took advantage of occupa-
tional internships and placements 
in TAURON Group companies

215  
szkoleń wewnętrznych dla  
2 107 pracowników
internal training courses  
for 2,107 employees

Angażujemy się w działania wspie-
rające przygotowanie dobrze wy-
kwalifikowanej kadry fachowców, 
dlatego od kilku lat bardzo aktywnie 
wzmacniamy współpracę ze szkołami 
- między innymi poprzez tworzenie 
klas patronackich.

We engage in activities aiding 
the preparation of well-qualified 
professionals and therefore we 
have for several years been actively 
developing our cooperation with 
schools, e.g. by establishing patronage 
classes.

Dążymy do tego, aby nasi 
pracownicy byli wysoko 
wykwalifikowanymi specjalistami 
posiadającymi kompetencje 
niezbędne do realizacji obecnych, 
a także przyszłych celów 
biznesowych.

We aim to ensure that our 
employees are highly qualified 
specialists with the best 
competences needed to achieve our 
present and future business goals.

Bezpieczeństwo pracowników 
pozostaje kwestią priorytetową 
mającą bardzo istotny wpływ na 
decyzje i działania podejmowane 
w spółkach Grupy TAURON.

The safety of our employees is a 
priority for us and a very important 
aspect of any decision or measu-
re taken by any TAURON Group 
company.
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Kapitał naturalny
Natural capital

Bierzemy odpowiedzialność za 
dbanie o środowisko naturalne  
i konsekwencje korzystania z jego 
zasobów dla dobra obecnego  
i przyszłych pokoleń.

We take responsibility for caring 
for the natural environment and 
the consequences of consuming 
its resources to benefit the present 
and future generations.

Odpady i produkty uboczne wytwa-
rzane w Grupie TAURON wykorzystuje 
się w branżach: budowlanej,  
drogowej i górniczej. Stosowane są  
w szerokim zakresie przez cementow-
nie i betoniarnie. Służą one również 
jako materiał do rekultywacji terenów 
niekorzystnie przekształconych.

Waste and by-products generated 
by the TAURON Group is used in the 
construction, road building and mining 
industries. It is broadly utilized by 
cement and concrete plants. It is also 
used as material for reclamation  
of adversely transformed areas.

o 71,9 % 
niższa emisja pyłu niż wymaga tego 
obowiązujący standard
less dust emissions than required by 
the applicable standard

o 36,6 % 
niższa emisja dwutlenku siarki niż 
wymaga tego obowiązujący standard
less sulfur dioxide emissions than 
required by the emission level value

o 12,7 % 
niższa emisja tlenków azotu niż  
wymaga tego obowiązujący standard
less nitrogen oxide emissions than 
required by the applicable standard

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 
CIRCULAR ECONOMY

TAURON WYTWARZANIE 
GENERATION SEGMENT
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TAURON Polska Energia S.A. 
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