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List Prezesa
102-14, 102-15

Filip Grzegorczyk 
Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Jesteśmy firmą nowoczesną, innowacyjną i szybko reagującą na zmiany w otoczeniu, przy jednoczesnym
zrównoważonym korzystaniu z zasobów. Chcemy kreować odpowiedzialną energetykę przyszłości.

Szanowni Państwo, Drodzy Interesariusze,

raportowanie jest ważnym elementem komunikacji Grupy TAURON. Zachęceni zainteresowaniem, jakie budziły publikacje dotyczące naszej działalności w ubiegłych latach,
oddajemy w Państwa ręce nowe wydanie Zintegrowanego Raportu Rocznego.

Realizując Strategię Grupy TAURON, pamiętamy o tym, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesem otoczenia, w którym funkcjonuje, dlatego w
publikacji akcentujemy istotne informacje na temat naszego podejścia zarządzania Grupą. Prezentowane informacje chcemy pokazać w odniesieniu – i ścisłym powiązaniu
– z działaniami podejmowanymi w obszarze pozabiznesowym.

Dbamy o stabilne wyniki

Przed nami nowe wyzwania, ale niewątpliwie warto przyjrzeć się osiągnięciom minionego roku, które dają nam mocne podstawy i elastyczność w kształtowaniu ścieżek
rozwoju Grupy.

Z satysfakcją oceniam, że TAURON w sposób optymalny wykorzystał możliwości wynikające z dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, która w 2018 roku zanotowała
5-procentowy wzrost PKB. Znalazło to odzwierciedlenie w dobrych i stabilnych wynikach finansowych Grupy. W ubiegłym roku TAURON odnotował wzrost wolumenu
dystrybuowanej energii elektrycznej, a liczba klientów przyłączonych do naszej sieci dystrybucyjnej wzrosła o 65 tysięcy. Utrzymaliśmy również nasz udział rynkowy w
wysoce konkurencyjnym obszarze sprzedaży energii elektrycznej.

Niezwykle istotnym wydarzeniem dla całego sektora energetycznego w 2018 roku było przeprowadzenie pierwszych aukcji rynku mocy, którego celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla klientów. W ramach tego mechanizmu wytwórcy energii będą od 2021 roku otrzymywali wynagrodzenie za gotowość do
jej dostarczenia. Aukcje będą przeprowadzane do 2025 roku. Środki z rynku mocy będą stanowić impuls do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych, w
tym związanych z obowiązkiem dostosowania do 2021 roku jednostek wytwórczych do bardziej restrykcyjnych wymogów środowiskowych.

Z sukcesem uczestniczyliśmy w trzech aukcjach głównych rynku mocy, w ramach których zawarliśmy umowy mocowe na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy
TAURON z przeprowadzonych aukcji, skalkulowane według cen zamknięcia, wyniosą ponad 4,8 mld złotych do 2037 roku.

Omawiając wyniki finansowe TAURONA, należy zwrócić uwagę na ponad 11-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Na poziom wyniku netto znacząco wpłynęło
ujęcie odpisów z tytułu utraty wartości akcji i udziałów, przede wszystkim w segmencie Wytwarzanie.
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Na uwagę zasługuje fakt wdrożenia szeregu inicjatyw, które gwarantują środki finansowe niezbędne dla dalszego zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej.
Kontynuujemy wieloletnią współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W grudniu podpisaliśmy z tą instytucją umowę kredytu o wartości 1 mld złotych. Ponadto
zawarliśmy umowy z naszym kolejnym strategicznym partnerem – Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki temu pozyskaliśmy dodatkowe 750 mln złotych
finansowania hybrydowego. W efekcie tych działań na koniec 2018 roku dysponowaliśmy dostępem do środków finansowych na poziomie 5,8 mld złotych.

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2018 roku, ponosiliśmy znaczące nakłady inwestycyjne, przeznaczone przede wszystkim na modernizację infrastruktury
dystrybucyjnej i wytwórczej, dbając jednocześnie o utrzymanie wskaźnika zadłużenia na poziomie gwarantującym stabilność i bezpieczeństwo finansowe.

Potencjał inwestycyjny

W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła na inwestycje środki finansowe w wysokości 3,7 mld złotych, z czego największy strumień trafił do segmentów Dystrybucja i
Wytwarzanie. W pierwszym z nich nakłady wynoszące ponad 2 mld złotych zostały przeznaczone przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej oraz budowę
nowych przyłączy.

Z kolei inwestycje w segmencie Wytwarzanie osiągnęły poziom 1,3 mld złotych, co wiązało się przede wszystkim z realizacją naszego największego projektu – budową
bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Projekt, którego budżet wynosi ponad 6 mld złotych, planujemy przekazać do eksploatacji w czwartym kwartale tego roku. To nasza
flagowa inwestycja, która pokryje zapotrzebowanie na energię 2,5 miliona gospodarstw domowych. Nowy blok będzie przystosowany do spełnienia wymagających norm z
zakresu ochrony środowiska, przy ograniczeniu emisji CO  o jedną trzecią – w porównaniu do obecnie eksploatowanych jednostek wytwórczych. Warto zwrócić uwagę, że
w minionym roku skutecznie zdywersyfikowaliśmy źródła finansowania tego przedsięwzięcia – do spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON przystąpił Polski Fundusz
Rozwoju (PFR), który docelowo ma przeznaczyć na ten projekt do 880 mln złotych.

Grupa TAURON stawia przed sobą ambitne cele i pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Jesteśmy świadomi dynamicznych zmian zachodzących w technologiach
rozproszonego wytwarzania energii, jak również w oczekiwaniach klientów. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest rozwijanie tak zwanej energetyki jutra, między
innymi poprzez inwestowanie w innowacje. Na budowę naszych biznesów przyszłości, wspólnie z PFR, przeznaczymy 200 mln złotych. Stworzyliśmy programy
scoutingowe i badawczo-rozwojowe oraz powołaliśmy, we współpracy z PFR, fundusz corporate venture capital EEC Magenta – pierwszy tego typu projekt w Polsce.

W 2018 roku rozwijaliśmy inicjatywy ukierunkowane na wzrost innowacyjności Grupy TAURON. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa budujemy sieć
światłowodową o długości ponad 6 tysięcy kilometrów, zaś promując elektromobilność, zainstalowaliśmy dwadzieścia szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych.

TAURON planuje kolejne inwestycje w elektromobilność.  W ich efekcie, do końca 2020 roku będziemy dysponować siecią ponad 150 własnych stacji ładowania
samochodów elektrycznych oraz oferować kompletny system do zarządzania elektromobilnością. Poza budową własnej dedykowanej sieci stacji ładowania
 przygotowujemy również kompleksową ofertę dla klientów, od projektu i budowy stacji po zarządzanie infrastrukturą wraz z systemami płatniczymi.

Mamy świadomość wielu wyzwań stojących przed Grupą TAURON, dlatego w maju zaktualizowaliśmy kierunki strategiczne Grupy. Zakładamy wzrost do ponad 65 procent
udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w naszym miksie wytwórczym. Wprowadzenie nowych opcji do strategii Grupy będzie podstawą bezpiecznej i zrównoważonej
transformacji TAURONA, a także zwiększy potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w
otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, przede wszystkim powstanie w Polsce dwutowarowego rynku energii, wejście w życie konkluzji BAT, ograniczenie wsparcia dla
energetyki konwencjonalnej po 2025 roku, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO .  W perspektywie kolejnych lat naszym celem będzie również nieustanna poprawa
efektywności funkcjonowania Grupy, podnoszenie jakości świadczonych usług, umacnianie pozycji rynkowej i zdolności do realizowania inwestycji.

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla TAURONA wyrazem dbania o zachowanie odpowiednich proporcji między działalnością operacyjną,
etyką, ekologią i potrzebami wszystkich interesariuszy, a także sposobem na realizację celów biznesowych.

Z myślą o szerokim i różnorodnym otoczeniu Grupy TAURON, już po raz trzeci opracowaliśmy raport roczny w formule zintegrowanej, łączącej dane finansowe z
pozafinansowymi aspektami działalności. Dzięki temu możemy pokazać Państwu potencjał osiągany dzięki synergii działalności podstawowej z działalnością w obszarze
pozabiznesowym.

Raport potwierdza silną pozycję rynkową Grupy oraz zdolność do generowania stabilnych wyników finansowych i realizacji ambitnego programu inwestycyjnego. Jestem
przekonany, że każdy z Państwa znajdzie w Raporcie część związaną ze swoim obszarem zainteresowań, a lektura dokumentu będzie kolejnym krokiem na drodze do
budowania długotrwałych, pozytywnych relacji.

Wyniki w nim przedstawione to efekt pracy i zaangażowania wielu osób – klientów, partnerów biznesowych oraz wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, których
niezmiennie uważamy za najcenniejszy z zasobów firmy. Dzięki Państwu możemy stale się rozwijać, oferując najlepsze w branży rozwiązania. Dziękuję wszystkim, którzy
pracują na nasz wspólny sukces.

Dziękując za okazywane zaufanie, chciałbym również, w imieniu Zarządu, zapewnić, że będziemy z pełną determinacją dążyć do realizacji obranych celów biznesowych oraz
z pełnym zaangażowaniem pracować nad ciągłym podnoszeniem wartości Grupy dla Akcjonariuszy.

2

2

Z wyrazami szacunku,

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Podstawowe informacje

102-1, 102-45
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102-3, 102-5

Spółką dominującą Grupy TAURON jest TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach. Od czerwca 2010 r. TAURON notowany jest na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych, a największymi akcjonariuszami spółki są Skarb Państwa, KGHM Polska Miedź oraz Nationale-Nederlanden OFE. Akcje spółki wchodzą w skład
prestiżowego indeksu WIG20.

Łańcuch wartości i model biznesowy

Działalność operacyjna, zgodnie z obowiązującym Modelem Biznesowym i Operacyjnym Grupy TAURON, prowadzona jest w
jednostkach zdefiniowanych jako: Centrum Korporacyjne, siedem Obszarów Biznesowych, tj. Handel, Wydobycie, Wytwarzanie,
Odnawialne Źródła Energii (OZE), Ciepło, Dystrybucja i Sprzedaż oraz Centra Usług Wspólnych (CUW).

102-2, 102-4, 102-9

Historycznie, model biznesowy Grupy w dużej mierze pokrywał się z łańcuchem wartości. W celu dostosowania Grupy do zmieniającego się otoczenia oraz nowych
wyzwań, łańcuch wartości poszerzony został o dwa nowe elementy odpowiadające na wyzwania energetyki przyszłości. Pierwszym z nich jest ekosystem tworzenia
innowacji, który bazuje zarówno na zasobach wewnętrznych koncernu, jak i na potencjale tkwiącym we współpracy z partnerami zewnętrznymi – start-upami, uczelniami,
placówkami naukowymi i innymi przedsiębiorstwami.

Drugim elementem poszerzającym łańcuch wartości TAURONA są tzw. nowe biznesy, które tworzone są na styku
ekosystemu innowacji i czterech podstawowych segmentów działalności koncernu energetycznego: Wydobyciu,
Wytwarzaniu, Dystrybucji i Sprzedaży. Przykładem tego rodzaju inicjatyw są projekty wspierające rozwój
elektromobilności.

102-6, 102-7

Segment Wydobycie

Obejmuje głównie działalność związaną z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego dla energetyki zawodowej i klientów indywidualnych. Oprócz
wydobywania węgla kamiennego w ramach segmentu prowadzona jest również działalność górnicza, polegająca na wydobywaniu metodą odkrywkową wapienia oraz jego
przeróbce i sprzedaży. Działalność w tym Segmencie prowadzona jest przez spółki TAURON Wydobycie oraz Kopalnię Wapienia Czatkowice.

Aktualna struktura TAURON Wydobycie oparta jest na modelu składającym się z Centrum z siedzibą w Jaworznie oraz trzech zakładów produkcyjnych: Zakładu Górniczego
Sobieski w Jaworznie, Zakładu Górniczego Janina w Libiążu i Zakładu Górniczego Brzeszcze w Brzeszczach. W zakresie działalności Centrum znajduje się między innymi
zarządzanie w ramach perspektywicznego funkcjonowania Spółki. W zakładach produkcyjnych realizowany jest głównie proces wydobycia i wzbogacania węgla
kamiennego.

Zapraszamy do zapoznania się z mapą naszych aktywów oraz wynikami finansowymi wypracowanymi przez Segment Wydobycie.

Działające w ramach TAURON Wydobycie Zakłady Górnicze znajdują się we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, będącego jednolitym obszarem
geologiczno-geograficznym, zawierającym największe zasoby węgla kamiennego w Polsce.

http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/dialog-z-inwestorami/kapitalizacja-i-notowania-akcji-tauron-na-gpw/
http://raport.tauron.pl/zasady-zarzadzania/lad-korporacyjny/akcjonariusze/
http://raport.tauron.pl/outlook/emobility/
http://raport.tauron.pl/nasza-dzialalnosc/wyniki-i-perspektywy-w-podziale-na-segmenty/
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TAURON Wydobycie posiada dostęp do około 31% zasobów bilansowych węgli energetycznych złóż czynnych kraju oraz 10% udział w krajowym rynku sprzedaży węgla.

W 2018 r. produkcja węgla handlowego w TAURON Wydobycie wyniosła ok. 5 mln Mg. Struktura sortymentowa w TAURON Wydobycie obejmuje: w ok. 77% sortymenty
miałowe, 11% sortymenty grube, oraz 6% sortymenty średnie i ekogroszek. Zdecydowana większość (70%) surowca wykorzystana została do produkcji energii elektrycznej i
ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło.

Nakłady inwestycyjne w Segmencie Wydobycie w 2018 r. osiągnęły poziom 247 mln zł, włączając w to nakłady na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych:

Wydobycie wapienia

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” to odkrywkowy zakład górniczy, eksploatujący wysokiej jakości złoża wapieni karbońskich, położony w odległości 28 km od Krakowa i 54
km od Katowic, w gminie Krzeszowice.

Kamień wapienny ze złoża Czatkowice znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym,
w drogownictwie oraz przemyśle paszowym. W skali roku wytworzone przez KW Czatkowice produkty pozwalają na wyeliminowanie emisji 140 000 000 m  SO  do
atmosfery.

Obecnie trwają prace nad udostępnieniem pod eksploatację nowego złoża, którego zasoby pozwolą na stałe dostawy sorbentów i kruszyw co najmniej do 2060 r.

Segment Wytwarzanie

Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, w tym w kogeneracji, a także ze źródeł odnawialnych, w tym w procesie spalania i współspalania
biomasy oraz w elektrowniach wodnych i wiatrowych. Działalność segmentu obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła.

Działalność w Segmencie jest prowadzona przez spółki TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, SCE Jaworzno III. Zaliczamy również do niego spółkę
TAURON Serwis, zajmującą się głównie działalnością remontową urządzeń wytwórczych oraz spółkę Nowe Jaworzno Grupa TAURON, odpowiedzialną za nowy blok
energetyczny Jaworzno 910.

Główne aktywa Segmentu:

W 2018 r. aktywa te umożliwiły wyprodukowanie:

Większość wyprodukowanego ciepła wytworzona została w kogeneracji, z czego ponad 30% produkcji ciepła zrealizowane zostało w naszych elektrowniach wyposażonych
w człony ciepłownicze.

Zapraszamy do zapoznania się z mapą naszych aktywów oraz wynikami finansowymi wypracowanymi w Segmencie Wytwarzanie.

Nakłady inwestycyjne w Segmencie Wytwarzanie wyniosły w 2018 r. 1 299 mln zł, w tym największe:

Segment Dystrybucja

Obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci zlokalizowanych w południowej Polsce. Dostarczamy energię elektryczną na terenie województw:
małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a częściowo również świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego.

Działalność w tym Segmencie jest prowadzona przede wszystkim przez spółkę TAURON Dystrybucja.

TAURON Dystrybucja, kluczowe informacje informacje:

34 mln zł – budowa poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina,

68 mln zł – budowa Szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi w Zakładzie Górniczym Sobieski,

87 mln zł – Program Inwestycyjny w Zakładzie Górniczym Brzeszcze.

3
2

5 elektrowni i 3 elektrociepłownie (4,6 mocy elektrycznej i 2,4 GW mocy cieplnej);

34 elektrownie wodne (moc zainstalowana: 133 MW);

844 km sieci ciepłowniczej;

4 farmy wiatrowe (moc zainstalowana: 201 MW).

16,21 TWh energii elektrycznej, w tym 0,97 TWh ze źródeł odnawialnych;

11,29 PJ ciepła.

991 mln zł – nakłady na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Jaworznie;

76 mln zł – nakłady odtworzeniowo-modernizacyjne i komponenty w TAURON Wytwarzanie;

28 mln zł – przyłączenia nowych obiektów;

17 mln zł – Inwestycje związane z rozwojem i utrzymaniem sieci ciepłowniczych.

5,6 mln odbiorców końcowych;

obszar 57,9 tys. km , co stanowi 18,3% powierzchni Polski;2

51,97 TWh dystrybuowanej energii;

270,2 tys. km linii dystrybucyjnych;

http://raport.tauron.pl/nasza-dzialalnosc/kluczowe-dane-finansowe/
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Funkcje operacyjne realizuje 11 oddziałów zlokalizowanych w Będzinie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Jeleniej Górze, Krakowie, Legnicy, Opolu, Tarnowie,
Wałbrzychu i Wrocławiu.

TAURON Dystrybucja pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na podstawie decyzji Prezesa URE. Obsługujemy ok. 5,6 mln odbiorców końcowych.
Działalność OSD jest prowadzona w sektorze podlegającym wielu złożonym regulacjom.

W 2018 r. nakłady inwestycyjne w Segmencie Dystrybucja wyniosły 2 044 mln zł, w tym największe:

Segment Sprzedaż

Obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych oraz handel hurtowy energią elektryczną, gazem ziemnym i produktami pochodnymi, a
także obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami.

Działalność w tym Segmencie jest prowadzona przez spółki TAURON Polska Energia, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE oraz TAURON Czech Energy.

Grupa TAURON jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. Prowadzimy sprzedaż na terenie całego kraju oraz, w mniejszej skali, na rynku czeskim
i słowackim. Dbamy, aby oferta była dostosowana do oczekiwań klientów biznesowych i indywidualnych, a cały proces sprzedaży i obsługi posprzedażowej odbywał się na
jak najwyższym poziomie. W 2018 r. sprzedaliśmy 34,51 TWh detalicznej energii elektrycznej.

58,6 tys. transformatorów;

55,9 tys. stacji SN/nN;

487 stacji WN/SN.

676 mln zł – inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców;

1 118 mln zł – inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci.

Zintegrowana Prezentacja Wyników
działalności

Od 2016 r. Grupa TAURON raportuje osiągane wyniki i uwarunkowania swojej działalności w sposób zintegrowany – jest to
najbardziej zaawansowany, najbardziej kompletny oraz zgodny z najlepszymi globalnymi praktykami standard komunikacji z
interesariuszami i szeroko rozumianym otoczeniem. Proces tworzenia wartości przez Grupę prezentowany jest w naszym raporcie
przez pryzmat przetwarzania kapitałów – finansowego, społecznego, produkcyjnego, intelektualnego, ludzkiego i naturalnego.

102-45

Model tworzenia wartości i osiągane wyniki prezentowane są przez Grupę TAURON od kilku lat w sposób zintegrowany – skoncentrowany na szeroko rozumianej budowie
wartości uwzględniającej oczekiwania poszczególnych interesariuszy Grupy. Taki sposób prezentacji został doceniony przez kapitułę konkursu „The Best Annual Report”.
Poprzednie edycje naszej publikacji online zostały wyróżnione nagrodą za najlepszy raport zintegrowany i zdobyły pierwszą nagrodę w konkursie „The Best Annual Report”.
Nagrody były bardzo dużym osiągnięciem, potwierdzającym wysoki poziom raportowania Spółki. Dzięki doświadczeniom z ubiegłych lat, TAURON zyskał pozycję lidera
wśród firm przygotowujących raporty zintegrowane w Polsce.

Dotychczasowe osiągnięcia stawiają przed Spółką wysokie oczekiwania i mobilizują do kolejnych wysiłków w celu przybliżenia naszym interesariuszom działalności Grupy.
Podobnie jak w ubiegłorocznym raporcie, staraliśmy się pogłębić przedstawiane dane i jeszcze mocniej osadzić opisy różnych aspektów działalności w szerszym kontekście
– także pozafinansowym, co jest wymagane w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Kontynuując to podejście, nie zapominamy o potrzebach przedstawicieli rynku
kapitałowego – przedstawione informacje są atrakcyjne i czytelne z punktu widzenia inwestorów i pozwalają im lepiej zrozumieć uwarunkowania, w jakich prowadzona
jest działalność. Chcemy, aby raport był swoistą bazą wiedzy nie tylko o Grupie TAURON, ale również o rynku i otoczeniu, w którym działa Grupa.

Z czego wynika rosnąca popularność raportowania zintegrowanego? Przede wszystkim z przekonania, że klasyczne
podejście do sprawozdawczości nie jest już w stanie odzwierciedlać pełnego obrazu przedsiębiorstwa. Nowoczesna
organizacja zarządza efektywnie zasobami znajdującymi się również w jej otoczeniu.
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Nie chodzi jedynie o pozyskiwany z rynku kapitał finansowy, ale również o kapitały:

ludzki
który ma ogromne znaczenie w realiach rynku pracownika i dostrzegalnej luki pokoleniowej, która utrudnia
spółkom sektora zarządzanie zasobami ludzkimi

społeczny
ponieważ na utrzymanie stabilnej bazy klientów i na realizację ambitnych projektów inwestycyjnych mają
wpływ relacje na poziomie lokalnym i krajowym

naturalny
ponieważ działalność każdej grupy energetycznej wiąże się z kosztami środowiskowymi, wynikającymi z
troski o środowisko

intelektualny
bez którego Grupa nie mogłaby zapewnić – w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej –
konkurencyjności swojej oferty

produkcyjny
ponieważ przedsiębiorstwo energetyczne musi dbać o rozwój i modernizację aktywów, także w kontekście
bezpieczeństwa energetycznego kraju

Raportowanie zintegrowane wymaga prezentacji planów rozwoju spółki w trzech perspektywach czasowych, w tym długoterminowej. Ma to kluczowe znaczenie dla
podmiotów sektora energetycznego, który znajduje się na etapie głębokiej transformacji. Informacje z tej kategorii zostały najszerzej opisane w sekcji outlook.

Model Tworzenia Wartości

http://raport.tauron.pl/outlook/
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Kapitał finansowy

Wzmacniając siłę i stabilność Grupy Kapitałowej, tworzymy wartość dla akcjonariuszy. Osiągamy to dzięki konsekwentnej realizacji
Strategii, w tym Programu Poprawy Efektywności, przemyślanym Inicjatywom Strategicznym oraz nowemu modelowi
operacyjnemu, zorientowanemu na procesy. Wybiegając w przyszłość, coraz silniej angażujemy się w działalność badawczo-
rozwojową i innowacyjną, w tym w projekty oparte o dedykowany fundusz typu Corporate Venture Capital. Dużą rolę w budowie
kapitału finansowego mają stabilna baza dystrybucyjnych aktywów regulowanych oraz dbałość o efektywność aktywów
konwencjonalnych. Wszystkie działania rozwojowe Grupy nie byłyby skuteczne bez konsekwentnego budowania pozytywnych
relacji z klientami, bazujących na zintegrowanej obsłudze.

102-7

Kluczowe dane dotyczące kapitału w 2018 r.

Zarządzanie wynikami z kapitału

Aktywa trwałe: 32,5 mld zł

WRA Segmentu Dystrybucja: 16,9 mld zł

Wartość aktywów wytwórczych: 12,7 mld zł

Poziom zadłużenia: 8,6 mld zł

CAPEX: 3,7 mld zł

Utrzymujemy stabilność finansową dzięki działaniom optymalizującym wydatki i strukturę aktywów

Przygotowaliśmy wariantowy plan ograniczenia programu inwestycyjnego, uwzględniający spodziewaną efektywność nakładów inwestycyjnych

Podczas realizacji programu inwestycyjnego nieprzerwanie racjonalizujemy ponoszone nakłady

Konsekwentnie realizujemy plan optymalizacji finansowania Grupy

Rozwijamy partnerstwo w ramach inicjatyw Corporate Venture Capital

Prowadzimy inwestycje z udziałem partnerów kapitałowych: w 2018 r. Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON, realizującej budowę
bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co jest efektem podpisanej w marcu 2018 r. umowy inwestycyjnej

Wdrażamy nowe modele biznesowe

Zwiększamy udział przychodów z rynku regulowanego (rynek mocy)
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Osiągnięte rezultaty

5,5 mln
liczba klientów Sprzedaży

5,6 mln
liczba klientów Dystrybucji

EDYTUJ

* 17 kwietnia 2019 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi spółki TAURON Polska Energia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną.

2018 2017 2016

Przychody ze sprzedaży 18,1 mld zł 17,4 mld zł 17,6 mld zł

EBITDA 3,4 mld zł 3,6 mld zł 3,3 mld zł

Marża EBITDA 18,6% 20,8% 18,9%

Przepływy z działalności operacyjnej 2,1 mld zł 3,6 mld zł 3,1 mld zł

Dług netto/EBITDA 2,54 2,24 2,31

PPE (2016-2018)
realizacja 132%

1,7 mld zł 1,1 mld zł 0,5 mld zł

Zysk netto na akcję 0,12 0,79 0,21

ROIC 2,77% 6,43% 2,95%

ROE 1,1% 7,7% 2,2%

Długoterminowy rating* BBB BBB BBB

Kapitał produkcyjny

Grupa TAURON jest pionowo zintegrowanym koncernem prowadzącym działalność we wszystkich kluczowych segmentach sektora
energetycznego, tj. w obszarze wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną i ciepłem.
Wartość bilansowa wszystkich aktywów Grupy TAURON to ponad 35 mld złotych.

102-7

Kluczowe dane dotyczące kapitału

3 zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny

5 elektrowni węglowych (4,3 GW mocy elektrycznej i 1,2 GW mocy cieplnej)
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Zarządzanie wynikami z kapitału

EDYTUJ

3 elektrociepłownie (0,3 GW mocy elektrycznej i 1,2 GW mocy cieplnej)

34 elektrownie wodne (moc zainstalowana: 133 MW)

844 km sieci ciepłowniczej

4 farmy wiatrowe (moc zainstalowana: 201 MW)

235 tys. km linii dystrybucyjnych

58,8 tys. transformatorów

56,2 tys. stacji SN/nN

490 stacji WN/SN

Inwestujemy w aktywa górnicze, aby zapewnić stabilne i efektywne wydobycie:

budujemy szyb Grzegorz wraz z infrastrukturą i wyrobiskami towarzyszącymi w ZG Sobieski

budujemy poziom 800 m w ZG Janina

prowadzimy program inwestycyjny ZG Brzeszcze

Budujemy nowoczesne moce wytwórcze, kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego, między innymi:

blok węglowy o mocy 910 MWe w Elektrowni Jaworzno

blok gazowo-parowy 450 MWe w Elektrociepłowni Stalowa Wola

Rozwijamy sieć ciepłowniczą, uczestniczymy w walce z niską emisją

Dostosowujemy jednostki wytwórcze do warunków pracy obowiązujących po 2021 r., wynikających z wprowadzenia Konkluzji BAT

Pozyskujemy środki z Rynku Mocy na inwestycje w konwencjonalne moce wytwórcze

Poprawiamy produktywność istniejących aktywów OZE, jednocześnie będąc gotowymi na wzrost mocy zainstalowanej w tym obszarze

Poprawiamy jakość i niezawodność zasilania odbiorców w energię elektryczną

2018 2017 2016

Nakłady inwestycyjne 3,7 mld zł 3,5 mld zł 3,8 mld zł

Amortyzacja 1,7 mld zł 1,7 mld zł 1,7 mld zł

102-2, 102-6

Osiągnięte rezultaty

5,01 mln Mg

wyprodukowanego węgla handlowego w grupach segmentowych: miały, średnie, grube ekogroszek

16,21 TWh

wyprodukowanej energii elektrycznej

11,29 PJ

wytworzonego ciepła

51,97 TWh

dystrybuowanej energii

Kapitał ludzki

https://www.tauron-wytwarzanie.pl/oddzialy/oddzial-jaworzno/elektrownie-jaworzno
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Strategicznymi kierunkami działań obszaru HR jest dążenie do utrzymania oraz przyciągania do organizacji pracowników o
kompetencjach zgodnych z potrzebami biznesowymi, kreowanie środowiska pracy wspierającego innowacyjność, stwarzanie
możliwości ciągłego rozwoju kompetencji oraz promowanie idei organizacji uczącej się.

102-7, 102-8, 103-1 (401), 103-2 (401), 103-3 (401)

Świadomi roli obszaru HR w realizacji celów biznesowych Grupy TAURON, podejmujemy działania zmierzające do budowania i wzmacniania innowacyjnej kultury
organizacyjnej. Filarem zmiany kultury organizacyjnej są wartości Grupy TAURON (Partnerstwo, Rozwój, Odwaga) oraz wspólny dla wszystkich pracowników Model
Kompetencyjny.

Kluczowymi czynnikami, wyznaczającymi kierunki działań w obszarze kapitału ludzkiego w 2018 r. były dla nas wyniki z przeprowadzonego badania luki pokoleniowej w
Grupie TAURON oraz badania zadowolenia pracowników Grupy TAURON.

Kluczowe inicjatywy dotyczące kapitału

Zarządzanie wynikami z kapitału

Działania i procesy HR, które wspierają biznes i realizację Strategii TAURONA

Wspieranie innowacyjnej kultury organizacyjnej opartej o Model Kompetencyjny i wartości PRO

Inicjatywy mające na celu poprawę zadowolenia i komfortu pracy w Grupie TAURON

Inicjatywy mające na celu niwelowanie ryzyka wystąpienia luki pokoleniowej i kompetencyjnej

Wysokie standardy BHP

Zarządzamy kompetencjami naszych pracowników, posiadamy wspólny Model Kompetencyjny Grupy TAURON

Cyklicznie badamy poziom zadowolenia pracowników Grupy TAURON, a wyniki badania stają się dla nas punktem wyjścia do podejmowania inicjatyw mających na celu
poprawę zadowolenia i komfortu pracy, a przez to podniesienie efektywności biznesowej

Zapobiegamy ryzyku wystąpienia luki pokoleniowej poprzez aktywną współpracę z sektorem oświaty

Realizując projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), aktywnie włączamy się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w
zakresie kształcenia dualnego

Współpracujemy z licznymi placówkami edukacyjnymi i oferujemy młodym ludziom praktyki i staże w naszych spółkach, dzięki którym mogą zdobyć potrzebne im
umiejętności oraz kompetencje, a w przyszłości zostać naszymi pracownikami

Wspieramy dzielenie się wiedzą i kompetencjami poprzez realizację Programu Trenerów Wewnętrznych

Promujemy kulturę uczenia się i dzielenia się wiedzą poprzez autorskie programy rozwojowo-szkoleniowe

Wspieramy rozwój kompetencji liderów poprzez dedykowane programy rozwojowe oraz studia podyplomowe

Zapewniamy pracownikom dostęp do wiedzy eksperckiej z różnych dziedzin życia w ramach Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON

Realizujemy Program Zarządzania Talentami, dedykowany pracownikom o wysokim potencjale do rozwoju

Wykorzystujemy platformę e-learningową do realizacji szkoleń, mających na celu rozwój wiedzy branżowej i umiejętności interpersonalnych

Wspieramy zasadę Work-Life-Balance, podejmując szereg akcji promujących zdrowy tryb życia oraz dążymy do uelastyczniania czasu pracy

Osiągnięte rezultaty

EDYTUJ

2018 2017 2016 2015

Liczba pracowników 25 829 24 835 25 542 24 277

Liczba godzin szkoleniowych 456 179 490 713 451 236 356 947

Liczba wypadków przy pracy 209 198 199 183

Współpraca z blisko 50 placówkami edukacyjnymi (szkoły wyższe, średnie i zawodowe) na terenie całego kraju

Współpraca ze szkołami oraz uruchamianie kolejnych klas patronackich (łącznie 47 klas), kształcących w kluczowych dla Grupy TAURON zawodach

748 osób skorzystało z możliwości praktyk zawodowych i staży w spółkach Grupy TAURON

W 2018 r. trenerzy wewnętrzni zrealizowali łącznie 215 szkoleń dla 2107 pracowników

W ramach Uniwersytetu Otwartego przeprowadzono łącznie 21 wykładów, w których wzięło udział blisko 4 000 pracowników Grupy TAURON

Organizacja konferencji HR „MOC Pokoleń”, w której wzięło udział ponad pół tysiąca pracowników Grupy TAURON

Kontynuacja dedykowanych pracownikom Grupy TAURON studiów podyplomowych w obszarze zakupów
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Realizacja rocznych studiów Master of Business Administration in Corporate Management dla kadry zarządzającej Grupy TAURON

Uruchomienie kolejnej, szóstej edycji Programu Zarządzania Talentami w TAURON Polska Energia oraz wsparcie w rozwoju pracowników o potencjale eksperckim i
liderskim

Realizacja szeregu inicjatyw promujących zdrowy styl życia, tj. Dni zdrowia, Dwie godziny dla Rodziny, Dzień Soku, program wspierania macierzyństwa „Mama pracuje!”

Wdrażanie możliwości ruchomego czasu pracy oraz pracy zdalnej

Kapitał intelektualny

Rozwijając Grupę, wychodzimy naprzeciw wyzwaniom energetyki przyszłości. Kluczem do zachowania konkurencyjności jest
koncentracja na innowacyjności. Rozwijamy ją dwiema drogami – inwestując w nasze wewnętrzne zasoby oraz poprzez współpracę
z zewnętrznymi partnerami, między innymi uczelniami, szkołami zawodowymi, placówkami naukowymi oraz start-upami. Dążymy
do tego, aby wiedza i umiejętności pracowników były spójne z pełnionymi funkcjami. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia do
budowania kompetencji, np. intranet Grupy TAURON – Tauronet – wraz z istniejącą tam Strefą Innowacji. Ma do niej dostęp około
16 000 naszych pracowników.

102-7

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Na kapitał intelektualny Grupy TAURON składają się:

Zarządzanie wynikami z kapitału

Realizujemy projekty z obszaru B+R+I we wszystkich obszarach naszej działalności, skupiając się na następujących dziedzinach:

W działalności B+R+I wykorzystujemy potencjał intelektualny naszych pracowników oraz zewnętrznych partnerów:

Strategia ukierunkowana na kreowanie innowacji

Strategiczna Agenda Badawcza – „mapa drogowa” działalności B+R+I w Grupie

Wiedza i kompetencje naszych pracowników

Katalog najlepszych praktyk związanych z wdrożonymi systemami zarządzania i wewnętrznymi procedurami

System wspierania działań z zakresu badań, rozwoju oraz innowacji, gwarantujący dostępność środków na B+R+I w wysokości 0,4% skonsolidowanych przychodów
Grupy

Wypracowany model współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi

klient i jego potrzeby

inteligentne usługi sieciowe

energetyka rozproszona

niskoemisyjne technologie wytwarzania

wspieramy innowacje pracownicze poprzez platformę „Strefa Innowacji”

prowadzimy cykliczne warsztaty z przedstawicielami współpracujących z nami uczelni i instytutów badawczych

współpracujemy z wiodącymi uczelniami oraz jednostkami badawczymi z kraju i UE

wspieramy start-upy poprzez mentoring oraz udostępnienie infrastruktury testowej

współpracujemy z polskimi i zagranicznymi firmami technologicznymi

realizujemy krajowe i międzynarodowe projekty B+R w ramach programów NCBiR, Horyzont 2020, KIC InnoEnergy, Funduszu Badawczego Węgla i Stali RFCS

organizujemy konkursy dla pracowników Grupy wspierające innowacyjność

opracowujemy koncepcje nowych biznesów, produktów i usług umożliwiających uzyskanie dodatkowych przychodów

dążymy do pozyskania dodatkowego, zewnętrznego i bezzwrotnego finansowania projektów B+R+I

Osiągnięte rezultaty
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Zwiększenie skali prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, wyrażonej między innymi ilością uruchomionych projektów czy wielkością
zaangażowanych zasobów ludzkich i finansowych, pozwalającej na realizację Strategii na lata 2016-2025 dla Obszaru

Wdrożenie Strategicznej Agendy Badawczej – dokumentu stanowiącego przełożenie celów wskazanych w Strategii na „mapę drogową” działalności B+R+I w Grupie
TAURON

Uruchomienie 16 nowych projektów badawczo-rozwojowych we wszystkich obszarach biznesowych Grupy

Realizacja 57 projektów o łącznej wartości przekraczającej 261 mln zł. Na realizację części z tych projektów pozyskaliśmy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych o
łącznej wartości niemal 45 mln zł.

Inwestycje w tzw. nowe biznesy Grupy TAURON

Utworzenie wraz z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju funduszu typu Corporate Venture Capital (CVC)

Zakończenie programu Pilot Maker, dofinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Scale Up, w którego wyniku 28 start-upów
rozpoczęło prace ze spółkami Grupy TAURON

Kontynuacja modelu współpracy wypracowanego w ramach programu Pilot Maker poprzez zaangażowanie TAURONA w nowy program Pilot Maker Elektro ScaleUp

Nawiązanie współpracy z Instytutem EPRI (USA), co przełożyło się na udział w dwóch programach badawczych

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny Grupy TAURON opiera się na budowaniu wzajemnych relacji, zarówno wewnątrz organizacji, jak i względem
otoczenia zewnętrznego. Fundamentem budowy tych relacji jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-
2025. Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju i inicjatywy podejmowane przez spółki Grupy. Nasze działania mają na celu wzrost
bezpieczeństwa pracy, minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, a także kształtowanie odpowiednich
postaw w obszarze zaangażowania pracowników i mieszkańców terenów, na których prowadzimy działalność biznesową.

102-7, 103-1 (401), 103-2 (401), 103-3 (401)

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Zarządzanie wynikami z kapitału

Kodeks odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, który określa zasady współpracy z otoczeniem

Rozwijamy kulturę etyczną i zarządzanie zgodnością wśród pracowników

Budujemy trwałe relacje i prowadzimy aktywny dialog z otoczeniem

Dbamy o dobrą współpracę z odpowiedzialnymi dostawcami zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON

Dbamy o równe szanse w miejscu pracy – stworzyliśmy i stosujemy Politykę Różnorodności oraz Politykę Poszanowania Praw Człowieka

Angażujemy pracowników w rozwój firmy poprzez wydarzenia specjalne (zawody sportowe, spotkania integracyjne) i konkursy

Stawiamy na edukację i rozwój pracowników

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, a podstawą naszych działań w tym obszarze jest PROKliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON

Wspieramy lokalne inicjatywy za pośrednictwem Fundacji TAURON

Przestrzegamy w Grupie TAURON kultury zgodności (compliance), która w połączeniu z Modelem kompetencyjnym Grupy TAURON motywuje pracowników do osiągania
celów biznesowych zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz etyką. W Kodeksie wprowadzono System Zgłaszania Nadużyć

Rozwijamy System Wsparcia Organizacji Zakupowej zwany Platformą Zakupową Grupy TAURON, organizujemy „Dni otwartych drzwi dla potencjalnych kontrahentów
Grupy TAURON”

Ściśle współpracujemy ze związkami zawodowymi, tworząc perspektywę pracy na dłuższe lata

Nad relacjami z interesariuszami społecznymi czuwa Rzecznik Dialogu Społecznego

Działaniem wzmacniającym kulturę organizacyjną Grupy jest wolontariat pracowniczy, który w TAURONIE działa od 2017 r. Wartości Partnerstwo, Rozwój, Odwaga,
będące swego rodzaju drogowskazem, na co dzień kształtują postawy i zachowania pracowników, a te przekładają się na konkretne działania społeczne.

Osiągnięte rezultaty
401-3
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249 spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy

80% powrotów do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego

Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim na poziomie 77% (mówiący ile osób, które wróciły po urlopie rodzicielskim, przepracowało 12 miesięcy)

Wskaźnik częstości wypadków przy pracy na poziomie 7,7% (mówiący ile osób, które wróciły po urlopie rodzicielskim, przepracowało 12 miesięcy.)

Powstały nowe kategorie kluczowe oraz skonsolidowane, w ramach których przywiązuje się szczególną wagę do finansowej optymalizacji zakupów

Regularne spotkania ze społecznościami lokalnymi w celu przekazania informacji na temat prowadzonej działalności i jej wpływu na mieszkańców

4 spotkania z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w sprawie poszukiwania rozwiązań dla klientów wrażliwych w ramach akcji Klient na Horyzoncie, wypracowanie
wniosków do dalszego działania

147 – liczba inicjatyw lokalnych i prospołecznych, w które włączyła się Fundacja TAURON

13 projektów z zakresu wolontariatu pracowniczego, angażujących blisko 300 pracowników

Kapitał naturalny

W naszej działalności bierzemy odpowiedzialność za dbanie o środowisko naturalne i konsekwencje korzystania z jego zasobów dla
dobra obecnego i przyszłych pokoleń, uznając za ważny społeczny obowiązek zapewnianie ochrony środowiska zarówno we własnej
działalności, jak i wśród swoich klientów i partnerów. Nieustannie dążymy do zmniejszania niekorzystnego wpływu na środowisko.

102-7

Dysponujemy stabilną bazą paliw, zapewniającą zaopatrzenie naszych konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz zewnętrznych odbiorców. Baza w postaci paliw
kopalnych jest również gwarantem stabilnego wytwarzania w okresach zmiennych lub ekstremalnych warunków pogodowych, powodujących rozchwianie systemów
elektroenergetycznych.

301-1, 306-2

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Kapitał naturalny Grupy TAURON obejmuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne.

301-1 Złoża zasobów nieodnawialnych są eksploatowane w sposób odpowiedzialny, racjonalny, uregulowany, usystematyzowany i zrównoważony:

EDYTUJ
301-1 Wykorzystane surowce:

ilość złóż kopalina liczba Zakładów Górniczych
sumaryczna

powierzchnia obszarów
górniczych km2

zasoby operatywne
mln ton

8
kopalina
podstawowa

węgiel kamienny 3 218,77 345

kamień wapienny 1 1,34 73,3

1
kopalina
towarzysząca

metan

2018 2017 2016 2015

Węgiel* (w tym muł) netto (tony) 12 595 207 15 160 842 14 039 500 13 113 044

Gaz ziemny (m )3 8 413 515 9 433 495 8 409 358 4 152 804

Olej opałowy (tony) 30 642 43 664 30 318 32 574

Olej napędowy (m )3 9 942 9 701 1 739 1 567

Wapień* (tony) 1 878 226 1 941 735 2 024 931 2 471 017
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EDYTUJ
Odnawialnymi zasobami naturalnymi, z których korzysta Grupa, są:

Zarządzanie kapitałem naturalnym

W sposób odpowiedzialny zarządzamy zasobami tworzącymi nasz kapitał naturalny. Mając na uwadze istotność tych zagadnień, w lipcu 2017 r. Zarząd TAURON Polska
Energia przyjął dokument Polityka Środowiskowa Grupy TAURON, który odnosi się kompleksowo do wszelkiego rodzaju aktywności realizowanych w Grupie, wiążących się
z oddziaływaniem na środowisko i korzystaniem z jego zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jednym z kluczowych przyjętych kierunków rozwoju Grupy jest zmierzanie do całkowitego wykorzystywania odpadów. Planujemy to osiągnąć poprzez minimalizowanie
strumienia wytwarzanych odpadów dzięki innowacyjności produktów, zarządzanie łańcuchem dostaw i świadomy proces wycofania części aktywów z eksploatacji oraz
promowanie wykorzystania odpadów powstałych w cyklu życia produktu i tym samym dążenie do ograniczania zużycia surowców, zmniejszenie ilości składowanych
odpadów oraz zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach odzysku i recyklingu.

* Obejmuje produkcję w spółkach Grupy i zużycie przez spółki Grupy.
** Obejmuje wyłącznie zużycie energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne.

2018 2017 2016 2015

Biomasa (leśna i agro) (tony) 309 931 398 841 545 080 826 450

Całkowite zużycie wody (m )3 8 887 502 186 460 848 183 880 440 217 559 120

Całkowite zużycie energii (GJ)** 9 611 378 9 302 573 7 377 248

biomasa

woda wykorzystywana w 34 elektrowniach przepływowych i zbiornikowych

wiatr zasilający 4 farmy

305-1, 305-7

Osiągnięte rezultaty

EDYTUJ

* UPS i UPW – uboczne produkty spalania i uboczne produkty wydobywcze

2018 2017 2016 2015

Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych – CO
(tony)

2 14 629 722 16 604 240 14 935 501 16 369 339

Tlenki azotu – NOX (tony) 12 790 16 105 15 131 19 046

Dwutlenek siarki – SO  (tony)2 12 939 16 911 15 595 26 017

Pył całkowity 772 1 001 995 1 312

Inne (takie jak: HCl, HF, tlenek węgla, amoniak, metan,
metale)

38 161 37 000 30 074 12 241

Całkowita ilość odpadów innych niż niebezpieczne (w
tym UPS i UPW)* (tony)

3 103 596 3 540 064 3 172 849 4 803 338

Odpady składowane (tony) 4 823 4 639 4 969 20 801

Relacje między kapitałami

W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017–2025 przyjęto, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien
być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonuje Grupa.
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102-7

Rosnące oczekiwania interesariuszy, wysokie standardy odpowiedzialności w całym łańcuchu dostaw, zarządzanie ryzykami społecznymi i środowiskowymi sprawiają, że
kwestie wpływu na otoczenie są uwzględniane już na etapie planowania działań biznesowych. Najbardziej oczywistym przejawem odpowiedzialności, wpływającym
ekonomicznie na otoczenie, jest wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez prawo. Spółki Grupy TAURON są płatnikami podatków, które mają wpływ na rozwój
zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.

TAURON jest również płatnikiem podatków od osób fizycznych, środków transportu oraz różnego rodzaju opłat
środowiskowych i licencyjnych. Grupa TAURON to także znaczący pracodawca zatrudniający ponad 25 tys. osób. Na
uwagę zasługuje fakt, że TAURON jest największym pracodawcą w takich miastach jak Jaworzno, Libiąż czy Brzeszcze,
a dodatkowe miejsca pracy generowane są przy inwestycjach, remontach oraz innych pracach wykonywanych na rzecz
spółek Grupy. W ramach rozwijania kapitału ludzkiego, poprzez wpływ na motywację pracowników, podnosi się jakość
ich pracy, co z kolei przekłada się na wzrost innowacyjności firmy oraz jej stabilności, tworząc tym samym wartość dla
akcjonariuszy i budując kapitał finansowy przedsiębiorstwa.

Duże znaczenie w budowie kapitału finansowego ma również stabilna baza
dystrybucyjnych aktywów regulowanych oraz dbałość o efektywność aktywów
konwencjonalnych poprzez m.in. poprawę produktywności istniejących aktywów
oraz inwestowanie w nowe moce wytwórcze. Wzrost zaangażowania
pracowników sprzyja odpowiedniemu dzieleniu się wiedzą, dzięki czemu łatwiej
jest zarządzać luką pokoleniową. Co więcej więzy społeczne, jakie powstają w tym
kontekście, pozwalają na sprawną komunikację oraz przekazywanie informacji i
doświadczeń.

Ważnym elementem zarządzania kapitałem ludzkim i zarazem przejawem wpływu
Grupy TAURON na jej otoczenie, zarówno społeczne, jak i ekonomiczne, są
wszelkie działania mające na celu wprowadzenie optymalnego, tj.
odpowiadającego potrzebom działalności Grupy, modelu współpracy między
światem nauki i przemysłu. Wierzymy w to, że młodzi ludzie, którzy na mocy
zawartych z uczelniami i szkołami porozumień, podejmują z nami współpracę, są
cennym źródłem wiedzy i zarazem gwarantem rozwoju i istnienia Grupy w
przyszłości.

Jednym z licznych tego typu programów jest Akademia Wiedzy TAURON Dystrybucja.

Działania rozwojowe Grupy TAURON nie byłyby skuteczne bez konsekwentnego budowania pozytywnych relacji z klientami.  Za nie w pierwszej kolejności odpowiadają
pracownicy Grupy, którzy odpowiednią postawą i zachowaniem podczas codziennej pracy potwierdzają, że klienci to główny filar sukcesu firmy. Kluczowym elementem
budowania kapitału społecznego w oparciu o relacje z klientami w Grupie TAURON jest troska o najwyższe standardy zarówno w zakresie obsługi tej grupy interesariuszy,
jak i kierowanej do nich oferty. Wynikiem podejmowanych działań są z kolei wartości, takie jak wzrost poziomu lojalności i zadowolenia klientów, czy spadek liczby
reklamacji.

Ostatnie dwa lata poświęciliśmy na poznawanie naszych klientów oraz problemów, z którymi borykają się w kontaktach z TAURONEM. Poprawialiśmy również procedury
obowiązujące w firmie. Wiemy, że pozytywne doświadczenia klientów to ważny element budowania naszej przewagi konkurencyjnej. Aż 80% klientów mówi, że
doświadczenia, które dostarcza firma, są równie ważne jak jej produkty i usługi. 57% klientów decyduje się przejść do konkurencji, jeśli ta zdoła zapewnić lepsze
doświadczenia lub zachowa się zgodnie z ich oczekiwaniami (raport Salesforce z 2018 r. „Trends in Integrated Customer Experience”). Świadomość znaczenia relacji z
klientami pozwala nam efektywnie zarządzać nie tylko kapitałem relacyjnym, ale także pozostałymi kapitałami i wprost przekłada się na wyniki finansowe Grupy.

102-13

Innym elementem wpływu na otoczenie jest aktywność przedstawicieli Grupy TAURON w organizacjach i stowarzyszeniach.

TAURON Polska Energia S.A. jest obecnie członkiem następujących organizacji branżowych:1.

Polski Komitet Energii Elektrycznej

Celem statutowym tej organizacji jest propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu sektora elektroenergetycznego w warunkach gospodarki rynkowej zgodnie
z zasadami i procedurami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz prowadzenie działań opiniotwórczych na rzecz strategii rozwoju polskiego sektora
elektroenergetycznego i kierunków jego restrukturyzacji. Obejmuje to również możliwość przedstawiania stanowiska polskiego sektora
elektroenergetycznego do projektów aktów prawnych (krajowych i unijnych) wpływających na tenże sektor.

PKEE jest członkiem europejskiego stowarzyszenia „Union of the Electricity Industry – Eurelectric”

http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/partnerstwo-spoleczno-biznesowe/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/partnerstwo-spoleczno-biznesowe/
https://www.pkee.pl/
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Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

SEG jest organizacją, która dba o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych takich jak TAURON.

International Project Management Association Polska (IPMA Polska)

IPMA jest światową organizacją zrzeszającą stowarzyszenia narodowe (takie jak IPMA Polska) z dziedziny zarządzania projektami, wspierającą dyscypliny
zarządzania projektami i przyczyniającą się do wzrostu prestiżu kierownika projektu przez certyfikację, przyznawanie nagród dla zespołów projektowych i
poszczególnych ich członków. IPMA Polska posiada w ofercie certyfikacje, konferencje, seminaria, szkolenia, zrzeszając pasjonatów zarządzania
projektami.

TAURON Wydobycie S.A. jest obecnie członkiem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej2.

Jest to czołowa organizacja samorządu gospodarczego w branży górniczej, zrzeszająca wiodących przedsiębiorców oraz instytucje naukowe z tej branży, która
wspiera i ochrania interesy zrzeszonych podmiotów, zajmuje się ich promocją w kraju i za granicą oraz kształtuje właściwy wizerunek reprezentowanych w niej
sektorów gospodarki. GIPH uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i unijnym, dotyczących górnictwa węglowego i
energetyki konwencjonalnej.

TAURON Wytwarzanie S.A. jest członkiem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie3.

Jest to stowarzyszenie działające w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Reprezentuje polski sektor wytwarzania energii elektrycznej wobec krajowej i
unijnej administracji oraz innych środowisk gospodarczych.

TAURON Dystrybucja S.A. jest obecnie członkiem następujących organizacji branżowych:4.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Organizacja skupiająca największe w kraju przedsiębiorstwa energetyczne pełniące funkcję operatora systemu elektroenergetycznego. Celem PTPiREE
jest integracja interesów podsektora dystrybucji energii elektrycznej oraz wypracowanie i reprezentowanie wspólnych stanowisk i poglądów. Prowadzi
działania związane z wypracowywaniem wspólnego stanowiska dystrybutorów energii elektrycznej w kluczowych dla całego podsektora kwestiach.

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Jest to organizacja o charakterze naukowo-technicznym, działająca na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie
elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych
zainteresowanych jego działalnością. Nadrzędnym zadaniem SEP jest podnoszenie wiedzy technicznej w zakresie szeroko rozumianej elektryki,
oddziaływanie na środowisko elektryków i dbanie o etykę zawodową. SEP szkoli i egzaminuje kandydatów na szkolenia zawodowe.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oraz TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. są obecnie członkami Towarzystwa Obrotu Energią5.

Jest to organizacja, której celem jest rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce – w tym rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze
szczególnym uwzględnieniem paliw do tworzenia energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych, tworzenie standardów handlu tymi produktami
oraz upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami i standardów takiego handlu.

Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o. jest obecnie członkiem Polskiego Związku Producentów Kruszyw
Jest to organizacja reprezentująca producentów kruszyw i przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz przemysłu wydobywczego – producentów maszyn i
urządzeń wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz centralnych organów nadzoru gospodarczego.

Część z nich ma ważne znaczenie dla rozwoju branży, w której działa Grupa. Zabiera bowiem głos w sprawach istotnych dla sektora oraz prezentuje stanowisko branży
organom administracji krajowej i europejskiej. Takie podejście ma istotny pozytywny wpływ na jakość przepisów prawa dotyczących sektora energetycznego oraz procesy
legislacyjne. Wpływa tym samym na kształt europejskiego oraz krajowego rynku energii, dbając w szczególności o warunki, jakie należy stworzyć, by zapewnić mu
długofalowe perspektywy funkcjonowania i rozwoju.

Grupa TAURON przywiązuje szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności, w której działa. Nasze działania
prospołeczne adresujemy szeroko, proporcjonalnie do zasięgu aktywności biznesowej, prowadząc je zarówno na poziomie Grupy, jak i na poziomie poszczególnych Spółek,
budując w ten sposób kapitał społeczny.

W ramach zarządzania tym kapitałem, powstają dedykowane społecznościom lokalnym programy, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Służy temu
angażowanie się w problemy społeczności lokalnych, głównie dotyczących środowiska, bezpieczeństwa oraz edukacji.

Wykorzystując posiadany potencjał branżowego eksperta, zrealizowaliśmy szereg działań o charakterze edukacyjnym pod hasłem „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla
dobra dziecka.”

„Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka.”

Program edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego
oraz rodziców. Jego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, bezpiecznego
zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych, a także popularyzacja zagadnień związanych z powstawaniem i
dystrybucją energii elektrycznej.

Program jest realizowany przez TAURON Dystrybucję od 2013 r., a w 2017 r. nastąpiła zmiana jego formuły. Lekcje

https://seg.org.pl/pl
https://www.ipma.pl/
http://www.giph.com.pl/
https://www.tgpe.pl/
http://www.ptpiree.pl/
https://sep.com.pl/
http://toe.pl/pl/
https://www.kruszpol.pl/
http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/nasze-kapitaly/kapital-spoleczny/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/partnerstwo-spoleczno-biznesowe/
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og a  jest ea o a y p e  U O  yst ybucję od 0 3 , a  0 7  astąp a a a jego o u y  e cje
prowadzone w szkołach, na terenie działania spółki, zostały w części zastąpione przez multimedialną platformę
edukacyjną, zawierającą scenariusze zajęć oraz szereg materiałów dydaktycznych. Część z nich jest przygotowana dla
uczniów z niepełnosprawnością. Elementem programu są także zajęcia edukacyjne, odbywające się podczas różnych
imprez plenerowych i naukowych oraz w placówkach edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.

Spółki Grupy wspierają także projekty, których celem jest promocja kultury i sztuki, rozwój sportu amatorskiego i zawodowego, czy rozwój infrastruktury miejskiej. Jednym
z tego typu projektów realizowanych w 2018 r. był TAURON Energetyczny Junior Cup – wielki turniej piłkarski zorganizowany dla stu dziecięcych drużyn z województw
śląskiego, małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

02:00

Generalną zasadą jest pomoc spółek Grupy TAURON w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społeczności, w których działają. Dopełnieniem działań prowadzonych
przez spółki Grupy w ramach zarządzania kapitałem społecznym jest wzrost wrażliwości społecznej ich pracowników, wyrażającej się w formie działań wolontariackich. W
2018 r. odbyło się 13 projektów wolontariackich, w których wzięło udział około 200 pracowników TAURONA.

Dźwignie Wartości

Klientocentryczność (kapitał społeczny)

Zgodnie ze Strategią Grupy, Klient jest zawsze w centrum naszej uwagi. We
wszystkich naszych działaniach koncentrujemy się na zbudowaniu trwałych relacji
z odbiorcami produktów i usług. Umacniane relacji z klientami jest podstawą
zakładanego wzrostu Grupy. Liczba naszych klientów – zarówno tych, którzy
przyłączeni są do naszej sieci dystrybucyjnej, jak i tych, którzy wybrali nasze
produkty i usługi – stale rośnie. Jesteśmy przekonani, że konkurowanie wyłącznie
ceną jest nieuzasadnione szczególnie w średniej i dłuższej perspektywie. Właśnie
dlatego z jednej strony nasza oferta jest stale rozwijana i aktualizowana, aby jak
najlepiej dopasowywać się do potrzeb klientów, a z drugiej strony staramy się
udogodnić współpracę poprzez rozwijanie platform komunikacji zarówno

W krótszej perspektywie jako priorytet stawiamy sobie ciągłe doskonalenie
naszych produktów tak, aby możliwie najbardziej odpowiadały na potrzeby
naszych klientów oraz chcemy ułatwić i przyspieszyć procesy wzajemnej
komunikacji. Jednym z działań w tym zakresie było nawiązanie współpracy z
instytutem poprawnej polszczyzny i uproszczenie języka, jakim komunikujemy się
z naszymi klientami. Kolejnymi działaniami są: zwiększenie ilości terenowych
punktów obsługi klienta oraz ciągłe doskonalenie elektronicznych kanałów
komunikacji. Chcemy nie tylko trafiać z naszymi produktami i usługami w potrzeby
klientów, ale także je kształtować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Dostrzegamy, jak dynamicznie w ostatnich latach zmieniają się zachowania

http://raport.tauron.pl/strategia/zrownowazony-rozwoj/
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tradycyjnych, jak i opartych o najnowsze narzędzia komunikacji elektronicznej. O
skuteczności naszych działań świadczą między innymi wysoki wskaźnik
zadowolenia klientów (CSI), jak i rosnący poziom lojalizacji oraz sprzedaży
produktów łączonych (np. prąd + gaz).

nabywcze i oczekiwania konsumentów. Wysokie standardy obsługi wyznaczone
przez duże organizacje biznesowe, zwłaszcza banki, firmy ubezpieczeniowe i
telekomunikacyjne, spowodowały wzrost oczekiwań także wobec dostawców
mediów komunalnych, w tym od przedsiębiorstw energetycznych.

TAURON konsekwentnie prowadzi działania podnoszące jakość obsługi we wszystkich obszarach relacji z klientami.
Miernikiem ich skuteczności są badania satysfakcji klientów, które pokazują, że TAURON pozostaje niekwestionowanym
liderem w branży firm energetycznych w tym obszarze.

W średniej perspektywie chcielibyśmy zaproponować naszym klientom
nowoczesne produkty i usługi, tak aby spełnić specyficzne oczekiwania wybranych
grup klientów. Dlatego też stworzyliśmy wydajny ekosystem innowacji, który poza
kwestiami ciągłej poprawy technologii i zmniejszenia negatywnego oddziaływania
na środowisko w równym stopniu koncentruje się na jak najlepszym dopasowaniu
oferty do potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów. Nowe podejście do
innowacji, między innymi poprzez wykorzystanie formuły open innovation oraz
zapowiedziane w Strategii Grupy przeznaczanie co najmniej 0,4% przychodów na
innowacje, badania i rozwój, przyniesie w kolejnych latach wymierne efekty. Już
dzisiaj pracujemy nad projektami, które pozwolą w przyszłości wzbogacić naszą
ofertę o nowoczesne usługi i technologie podwyższające komfort i
bezpieczeństwo życia klientów, np. Mobistyle.

Zakładamy, że w dłuższej perspektywie nasze priorytety w zakresie
klientocentryczności pozostaną niezmienne, a kwestie dostarczenia wysokiej
jakości produktów i usług oraz łatwej, interaktywnej platformy komunikacji będą,
podobnie jak obecnie, kluczowe dla odniesienia sukcesu rynkowego. Zapewne
zmienimy narzędzia wzajemnej komunikacji, stawiając na dalsze zwiększenie roli
interaktywności, skrócenie procesów i nieustannie rosnącą transparentność.
Kwestia satysfakcji klienta będzie bezsporna – w konkurencji rynkowej wygra ten,
kto przy porównywalnej ofercie produktów i usług dostarczy je klientowi szybciej i
w bardziej przyjazny sposób.

Więcej informacji na temat naszego podejścia do klientów znajduje się w opisie kapitału społecznego.

Nowe biznesy (kapitał intelektualny)

W perspektywie krótkoterminowej, wykorzystując nasze kompetencje, zasoby ludzkie, techniczne i organizacyjne oraz relacje z klientami, cały czas opracowujemy nowe
usługi i produkty. Aby otworzyć drogę do nowych przychodów, prowadzimy szeroką działalność badawczo-rozwojową oraz innowacyjną, zorientowaną również na nowe
produkty i usługi. Nasze projekty rozwojowe uporządkowaliśmy w czterech portfelach: Klient i jego potrzeby, Inteligentne usługi sieciowe, Energetyka rozproszona i
Niskoemisyjne technologie wytwarzania. Obecnie, w ramach nowych biznesów analizujemy klika projektów dotyczących współpracy z partnerami biznesowymi.
Jednocześnie możemy się pochwalić pierwszymi sukcesami z już realizowanych projektów w zakresie elektromobilności i dostarczania usług transmisji danych. Więcej na
temat stacji ładowania i samochodów car-sharingowych znajduje się: tutaj

Ekosystem nowych biznesów jest mocno sprzęgnięty z ekosystemem badań i rozwoju oraz z procesem fuzji i przejęć.
Taki sposób działania pozwala nie tylko na rozwijanie własnych pomysłów, ale również na skorzystanie z doświadczeń
podmiotów zewnętrznych.

http://raport.tauron.pl/innowacje/innowacje-w-2018-roku/
http://raport.tauron.pl/innowacje/innowacje-w-2018-roku/
http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/nasze-kapitaly/kapital-spoleczny/
http://raport.tauron.pl/innowacje/innowacje-w-2018-roku/
https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing
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W perspektywie średnioterminowej chcemy zrealizować cel, zgodnie z którym w 2025 r. 25% przychodów obszaru Sprzedaż pochodzić będzie z nowych biznesów. To
bardzo ambitne założenie, ale naszym zdaniem możliwe do zrealizowania. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj analizowane i uruchamiane projekty będą podstawą realizacji
tego celu.

W dłuższej perspektywie widzimy nieuniknione zmiany modelu działania branży energetycznej. Naszym zdaniem właśnie nowe biznesy i innowacje dadzą odpowiedź na te
nowe wyznawania. Można zakładać, że dzisiejszy model energetyki scentralizowanej będzie ewoluował w kierunku energetyki rozproszonej, prosumenckiej, stawiającej
inne wyzwania i generującej przychody w innych miejscach łańcucha wartości, niż ma to miejsce dzisiaj. Naszą aspiracją jest, by nowe biznesy przyniosły Grupie TAURON
maksymalne możliwe korzyści z nadchodzących zmian.

Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny (kapitał finansowy)

Grupa prowadzi szeroki program inwestycyjny w każdym z Obszarów Biznesowych. Zintegrowana struktura Grupy oraz pełny łańcuch wartości – od wydobycia i dostaw
paliwa, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, dystrybucję, aż po sprzedaż do klientów końcowych – pozwala na optymalizację działalności inwestycyjnej i
operacyjnej.

Inwestycje Grupy są istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Grupa przeznacza na inwestycje rocznie ok. 3,4-3,8 mld zł, z czego
większość to inwestycje w sieci dystrybucyjne oraz w majątek wytwórczy.

W krótkiej perspektywie będziemy kontynuować inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz w dokończenie inwestycji w nowe
jednostki wytwórcze: blok gazowo-parowy w Stalowej Woli i blok 910 MW w Jaworznie oraz dokończenie inwestycji w zakładach wydobywczych, aby zapewnić dostawy
paliwa. Zasadność nakładów inwestycyjnych w nasze kopalnie wspiera realizacja inwestycji w nowy blok węglowy w Jaworznie, z kolei nakłady na modernizację i rozwój
sieci dystrybucyjnych wzmacniają stabilność EBITDA Grupy. Strategia na lata 2016-2025 zakłada realizację nakładów w perspektywie do roku 2020 na poziomie 18 mld zł,
z czego ponad połowę stanowić będą wydatki w obszarze dystrybucji energii elektrycznej. 11 mld zł zostało już wydatkowane w latach 2016-2018. Poza projektami
inwestycyjnymi realizowane są także inne inicjatywy na rzecz optymalizacji kosztowej Grupy, między innymi Program Poprawy Efektywności, którego łączny efekt w okresie
2016-2018 przekroczył założenia i wyniósł ponad 1,7 mld zł, a efekt powtarzalny po 2018 r. wyniesie ok. 0,4 mld zł rocznie. Kolejnymi działaniami są Inicjatywy
Strategiczne, których łączny efekt w okresie 2017-2020 jest szacowany na 3,4 mld zł, w tym 1,2 mld zł skumulowanego wzrostu EBITDA, a efekt powtarzalny po 2020 r.
prognozowany jest na poziomie 0,3 mld zł rocznie.

Zakładamy, że nasz potencjał inwestycyjny po roku 2025 wyniesie ponad 6 mld zł, które będą inwestowane głównie w obszar regulowany energetyki i „nową energetykę”.

W dłuższej perspektywie spodziewamy się znaczącej zmiany mixu energetycznego. Sukcesywnie zaostrzane wymagania środowiskowe i polityka dekarbonizacji w
połączeniu z wyeksploatowaną tradycyjną bazą wytwórczą z pewnością spowodują konieczność budowy nowych jednostek wytwórczych i znaczącą zmianę w obszarze
sieci dystrybucyjnych. Już dzisiaj dostrzegana jest konieczność rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnej ze względu na rozwój energetyki rozproszonej. W przyszłości
trend ten będzie się umacniał. Niewątpliwie wszystkie wskazane zmiany wpłyną na konieczność dostosowania modelu działania do zmienionego otoczenia.

Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO (kapitał ludzki)
103-1 (401), 103-2 (401), 103-3 (401)

Wprowadzony w 2016 r. nowy model biznesowy Grupy zmienił organizację z silosowej na zorientowaną procesowo, z jasno określonymi kompetencjami i
odpowiedzialnością za produkt końcowy. W 2017 r. organizacja wykonała ogromny wysiłek, wdrażając rozwiązania procesowe, które objęły główne spółki Grupy. W 2018 r.
wykonaliśmy kolejny krok – wdrożone zostały działania optymalizujące procesy w głównych spółkach Grupy oraz rozszerzono zarządzanie procesami o pozostałe spółki
Grupy.

Model biznesowy łączy ze sobą działania na poziomie strategicznym i przekłada je
na działania operacyjne, wskazując jednocześnie na trzy kluczowe wartości:
Partnerstwo, Rozwój, Odwaga (wartości PRO), na których oparta została kultura
organizacyjna Grupy TAURON. Wartości te wspierają w codziennych działaniach
realizację Strategii. Naszym zdaniem nowoczesna organizacja to taka, w której
wszyscy ze sobą rozmawiają na partnerskich zasadach, dlatego szczególnie dużą
wagę przykładamy do dialogu i wspólnego podejmowania wyzwań. Naszym
największym i najważniejszym aktywem, obok klientów, są właśnie nasi
pracownicy. Aby wyzwolić drzemiące w nich pokłady energii i wiedzy,
konsekwentnie wzmacniamy kulturę organizacyjną opartą o nasze Wartości.
Wierzymy, że niemal 25 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników to kapitał o
ogromnej wartości.

Już dzisiaj dostrzegamy, że zmiany pokoleniowe dotknęły również branżę
energetyczną. Młode pokolenie oczekuje od miejsca zatrudnienia nie tylko
stabilnych zarobków, ale również możliwości rozwoju w nowoczesnej organizacji.
Coraz wyraźniej ujawniająca się luka pokoleniowa jest dzisiaj dostrzegana i
podejmowane są działania, aby w średniej i długiej perspektywie zapewnić
możliwie najlepsze kadry dla spółek Grupy TAURON. Prowadzone działania
nakierowane są zarówno na spełnienie obecnych oczekiwań naszych
pracowników, jak i umożliwienie im rozwoju w kolejnych latach. Z uwagi na wiek
naszych pracowników oraz zapewnienie odpowiedniej kadry pracowniczej w

perspektywie średniej i długiej, już teraz prowadzimy szereg działań
nakierowanych na pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w
przyszłości.

Nowoczesna flota wytwórcza (kapitał produkcyjny)

http://raport.tauron.pl/strategia/opis-strategii/nasz-program-inwestycyjny/
http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/nasze-kapitaly/kapital-ludzki/
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Główne inwestycje Grupy, takie jak budowa bloku 910 MW w Jaworznie, budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej
Woli, inwestycje w aktywa wydobywcze oraz w rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej,
osiągnęły w 2018 r. znaczący poziom zaawansowania. W 2019 r. planujemy oddać do eksploatacji naszą flagową
inwestycję – blok 910 MW w Jaworznie. Będzie to najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce. Kończymy również
budowę bloku gazowo‑parowego w Stalowej Woli o mocy 450 MW, z którego energia elektryczna popłynie w I kwartale
2020 r. Po zakończonym w 2016 r. programie modernizacji, wszystkie jednostki wytwórcze Grupy TAURON spełniają
obowiązujące normy środowiskowe.

Nowe normy środowiskowe – tzw. konkluzje BAT – wymagają od nas kolejnych decyzji inwestycyjnych, które będą realizowane w średniej perspektywie. Dostosowanie
jednostek wytwórczych do zaostrzonych wymagań środowiskowych jest dla nas ważne zarówno ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak i
przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania przychodów z rynku mocy. Tym samym po roku 2020 powinniśmy dysponować flotą wytwórczą dostosowaną do
najsurowszych aktualnie wymagań środowiskowych.

Po roku 2025 program inwestycyjny, poza obszarami energetyki regulowanej (np. dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciepła, regulowane
wytwarzanie konwencjonalne), będzie obejmował również „nową energetykę” – pod pojęciem tym kryją się projekty związane z elektromobilnością, rozwiązaniami Smart
Home i Smart City oraz usługi okołoenergetyczne.

Dostęp do zasobów naturalnych (kapitał naturalny)
103-1 (301), 103-2 (301), 103-3 (301)

Do produkcji energii elektrycznej wykorzystujemy energię wody i wiatru. Eksploatujemy 34 elektrownie wodne usytuowane na południu i zachodzie Polski i 4 farmy
wiatrowe. TAURON dysponuje 29% zasobów bilansowych węgla energetycznego kraju (typ 31-33). W celu optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału
surowcowego realizowane są: budowa poziomu 800, budowa szybu w ZG Sobieski i inwestycje w ZG Brzeszcze. Nasze aktywa wydobywcze pełnią istotną rolę w łańcuchu
wartości Grupy. Są jego pierwszym ogniwem, a dzięki prowadzonym inwestycjom mają zagwarantować dostawy węgla o odpowiedniej jakości do naszych jednostek
wytwórczych.

W naszym portfelu aktywów mamy również kopalnię wapienia, w której
pozyskujemy m.in. sorbent do odsiarczania spalin. Pozyskiwany surowiec ma także
szerokie zastosowanie poza energetyką – jest wykorzystywany w rolnictwie,
przemyśle hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym
oraz w drogownictwie.

Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła to dziedziny, które ściśle wiążą
Grupę TAURON z lokalnymi społecznościami. Zawsze staramy się brać pod uwagę
ich oczekiwania i minimalizować negatywne oddziaływanie przedsiębiorstwa na
jakość życia naszych sąsiadów, dlatego współpracujemy z lokalnymi
społecznościami na wielu płaszczyznach.

Wszystkie aspekty naszej działalności muszą uwzględniać oddziaływanie na otoczenie lokalne, ale również jakość i cenę produktów i usług, które jesteśmy w stanie
zaoferować klientom. Nasi klienci są jednocześnie beneficjentami naszych starań o jakość środowiska naturalnego i sposobu zagospodarowania zasobów, jakimi
dysponujemy.

Niewątpliwie naszym ogromnym atutem są zasoby naturalne, z których korzystamy dostarczając naszym klientom produkty i usługi. Woda, ziemia i powietrze to zasoby,
na które wpływamy; w trosce o nie dokładamy wszelkiej staranności, aby zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko. Obecnie blisko 100% odpadów paleniskowych
zamieniamy w produkty, a gazy spalinowe oczyszczamy znacznie powyżej obowiązujących norm środowiskowych. Wszystko po to, aby zasoby naturalne, z których
korzystamy, pozostawić dla następnych pokoleń.

W dłuższej perspektywie nasze oddziaływanie na zasoby naturalne będzie się zmniejszało, zarówno za sprawą konieczności spełnienia spodziewanych zaostrzeń
wymagań środowiskowych i polityki klimatycznej, jak i poprzez inwestycje w nowe, nisko- lub zeroemisyjne źródła energii.

Strategia Grupy integruje działania w całym łańcuchu wartości z modelem biznesowym, strukturą i kulturą organizacyjną, odpowiadając na wyzwania technologiczne i
rynkowe w taki sposób, aby uzyskiwać jak najlepsze wyniki finansowe i budować wartość dla wszystkich interesariuszy. Realizacja zaplanowanych w Strategii działań ma
umożliwić wypłatę dywidendy po 2020 r. oraz pozwoli osiągnąć w 2025 r. wynik EBITDA przekraczający 5 mld zł.

Część z naszych dźwigni wartości jest szczególnie ważna w najbliższej perspektywie, część z kolei będzie coraz ważniejsza w miarę materializowania się spodziewanych w
otoczeniu zmian i pojawiania nowych wyzwań. Niezależnie od tego wszystkie z nich składają się na całość naszej działalności, wzajemnie się uzupełniają i kształtują naszą
przyszłość. Nie mamy przy tym wątpliwości, że zarówno dziś, jak i w bliższej i dalszej przyszłości najważniejszym aktywem Grupy będą nasi klienci. Wierzymy, że z czasem,
poprzez zmiany modelu energetyki, staną się oni również naszymi partnerami i na równi z nami, np. jako prosumenci, będą korzystać z zasobów naturalnych i kształtować
obraz przyszłej energetyki.

http://raport.tauron.pl/strategia/opis-strategii/nasz-program-inwestycyjny/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/w-trosce-o-srodowisko-naturalne/
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W dłuższej perspektywie kluczowymi kapitałami – obok społecznego kapitału relacji z klientami – na których musimy skupić swoją uwagę, to kapitał intelektualny i zasoby
naturalne. Możliwość oferowania innowacyjnych rozwiązań, zapewnienie rozwoju pracownikom i poszanowanie środowiska, to najważniejsze dźwignie sukcesu naszej
Strategii, które będą determinować rozwój Grupy w przyszłości.

Nasi Interesariusze

Filip Grzegorczyk 
Prezes Zarządu

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

102-40, 102-42, 102-43

Z uwagi na skalę działalności, wysokość obrotu i charakter działania – od wydobycia węgla w kopalniach, po wytwarzanie energii w elektrowniach, jej dystrybucję i
sprzedaż – Grupa TAURON wywiera znaczący wpływ na otoczenie.

Tworzenie zrównoważonej wartości

Mamy świadomość wagi aspektu zrównoważonego zarządzania dla prawidłowego rozwoju biznesu, a podwójne zobowiązanie łączenia praktyk biznesowych z
odpowiedzialnością społeczną jest obecne na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy firmą a otoczeniem wymaga
poznawania oczekiwań interesariuszy i świadomego kształtowania relacji z nimi. Zarządzanie tymi relacjami jest fundamentalnym elementem Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Grupy TAURON i tym samym strategii biznesowej. Podstawą relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem jest z kolei zaufanie, stanowiące niezwykle ważny
dla TAURONA kapitał niematerialny.

102- 40

Każda z grup interesariuszy Grupy ma wobec niej inne oczekiwania i wymagania, a także w odmienny sposób wpływa na jej funkcjonowanie. Również wobec każdej z nich
TAURON od wielu lat prowadzi politykę społecznej odpowiedzialności zarówno na szczeblu całej Grupy, jak i poszczególnych spółek. Wszystkie te działania mają na celu
dążenie do budowy tzw. zrównoważonej wartości poprzez łączenie wartości dla akcjonariuszy z wartością dla pozostałych interesariuszy.

Mapa interesariuszy
102-42, 102-43

Bardzo dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla Grupy TAURON. Współpraca stanowi dla nas podstawę
osiągania sukcesów zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. Grupa partnersko i w pełni transparentnie buduje relacje z interesariuszami, mając świadomość
ich znaczenia dla długoterminowej strategii rozwoju i zrównoważonego podejścia do biznesu. Podstawę tego procesu stanowi dialog ukierunkowany na poznanie
wzajemnych oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień.

102-42

W 2017 r. przeprowadziliśmy proces identyfikowania i mapowania interesariuszy, w ramach którego zrealizowany został etap wstępnego wydzielenia grup interesariuszy,
a następnie etap oceny stopnia zainteresowania – zorientowania: interesariuszy na organizację oraz organizacji na interesariuszy. Proces ten rozpoczął tworzenie Strategii
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Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025. W ramach realizacji Strategii i procesu raportowania istotnych wskaźników, odbywa się corocznie
potwierdzanie mapy interesariuszy. W zakresie prac nad raportem zintegrowanym za 2018 r. potwierdziliśmy, że mapa interesariuszy, a także siła zainteresowania oraz
wpływu, określone w trakcie mapowania w roku 2017, pozostają bez zmian.

102-40
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Najliczniejszą z grup interesariuszy TAURONA stanowią klienci (ponad 5,6 mln), następnie pracownicy (ponad 25 tys.) oraz akcjonariusze. Pomimo tego, że dotarcie do
każdej z tych osób jest ogromnym wyzwaniem, z roku na rok staramy się zwiększać zasięg informacyjny tak, aby uzyskać jak największą liczbę wiarygodnych informacji
zwrotnych. Do takich działań zaliczyć należy coroczne konsultacje zagadnień do raportu zintegrowanego, w których w tym roku wzięło udział ponad 12 tys. osób.

Klienci+

Największa grupa interesariuszy licząca ponad 5,6 mln, z czego ponad 404 tys. stanowią klienci biznesowi. Wśród nich znajduje się także wyodrębniona grupa
ponad 50 klientów strategicznych, w tym m.in. ArcelorMittal, KGHM Polska Miedź, TELE-FONIKA KABLE, Volkswagen Motor Polska, Grupa Górażdże oraz
Grupa Saint-Gobain, FENICE Poland oraz SGL Carbon Polska. Z uwagi na liczebność i zróżnicowany charakter tej grupy interesariuszy, w TAURONIE
funkcjonuje szereg narzędzi komunikacyjnych dostosowanych do ich potrzeb i preferencji.

Klienci mogą korzystać ze strony internetowej Grupy TAURON, serwisu obsługowego Mój TAURON oraz aplikacji o takiej samej nazwie. W serwisie Mój
TAURON każdy klient z segmentu gospodarstw domowych może przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu sprawdzić swoje dokumenty, płatności dotyczące prądu i
gazu, a także sprawdzić nowe oferty. Z serwisu mogą korzystać również klienci segmentu małych i średnich firm. Ważnym miejscem dyskusji o ofertach i
usługach są również media społecznościowe. Internauci nie tylko wymieniają się tam opiniami i doświadczeniami, ale mogą też otrzymać potrzebne
informacje lub skorzystać z porady. Chcemy być tam, gdzie nasi klienci, dlatego rozwijamy profil Grupy TAURON na Facebooku oraz LinkedIn. Zwolenników
tradycyjnego sposobu kontaktu zapraszamy do sieci Punktów Obsługi Klienta, w których nasi konsultanci doradzają w wyborze oferty i pomagają w
rozwiązaniu problemów.

Aby pytania naszych klientów nie pozostawały bez odpowiedzi, do ich dyspozycji są również infolinie. Dzięki części automatycznej klienci w razie potrzeby
szybko i łatwo sprawdzają status swoich zgłoszeń i płatności.

Poszczególne spółki Grupy organizują także cyklicznie Dni Otwarte. Dużą popularnością cieszą się również warsztaty dla klientów, które są nie tylko okazją do
lepszego poznania, ale też nabycia nowej wiedzy o branży i jej funkcjonowaniu.

W TAURONIE uważamy, że każdy z naszych klientów powinien znać swoje prawa, a rolą firmy jest przekazanie tej wiedzy wrażliwej grupie odbiorców, jaką są
seniorzy. Warsztaty, które prowadzimy w ramach akcji „Energia dla seniora”, mają na celu budowanie świadomości o zagrożeniach ze strony nieuczciwych
handlowców, sposobach zapobiegania oszustwom z ich strony oraz ochronie prawnej najstarszych klientów TAURONA.

Akcjonariusze+

Akcjonariusze to kolejna – obok klientów oraz pracowników – liczna grupa
interesariuszy TAURONA. Głównymi akcjonariuszami TAURONA są: Skarb
Państwa (30,06%), KGHM Polska Miedź (10,39%) i Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny (5,06%). Pozostała część akcji (54,49%) znajduje
się w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych.

Dialog z akcjonariuszami prowadzony jest za pośrednictwem wielu
zróżnicowanych form i narzędzi, dostosowanych do ich potrzeb. Spółka
regularnie organizuje i transmituje online konferencje dotyczące publikacji

W związku z rosnącym znaczeniem kanałów internetowych oraz mediów
społecznościowych, duży nacisk położono na techniczne aspekty komunikacji
z inwestorami – akcjonariusze i inwestorzy mogą korzystać z interaktywnych
raportów rocznych oraz profili na portalach Facebook, LinkedIn, Twitter,
YouTube.

Wysoka jakość komunikacji z inwestorami i akcjonariuszami jest doceniana
przez rynek – w latach 2015, 2016 i 2017, w ramach największego w Polsce
badania relacji inwestorskich organizowanego przez Gazetę Giełdy i

http://www.tauron.pl/
https://www.tauron.pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/moj-tauron
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/
https://www.linkedin.com/company/grupatauron/
http://raport.tauron.pl/zasady-zarzadzania/lad-korporacyjny/akcjonariusze/
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/
https://www.linkedin.com/company/grupatauron/?originalSubdomain=pl
https://twitter.com/tauronpe
https://www.youtube.com/channel/UCWk6h0Xea9DMRZtwC7_NQ3A
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wyników finansowych, bierze udział w licznych konferencjach inwestorskich i
road shows w kraju i za granicą, jak również organizuje czaty z inwestorami
indywidualnymi. Dużym zainteresowaniem cieszą się Dni Inwestora, w
trakcie których obecni i potencjalni akcjonariusze mają możliwość zwiedzania
aktywów TAURONA oraz spotkania z członkami zarządu i kadry kierowniczej
Grupy TAURON.

Inwestorów „Parkiet” i Izbę Domów Maklerskich, Spółka zajęła pierwsze
miejsce pod względem jakości relacji inwestorskich wśród spółek z indeksu
WIG30. W tegorocznej edycji badania relacji inwestorskich TAURON
ponownie znalazł się wśród laureatów konkursu.

Należy również podkreślić, że od 2011 r. TAURON jest regularnie nagradzany
w konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut
Rachunkowości i Podatków. Od 2016 r. Spółka jest zaliczana do grona „The
Best of The Best”, skupiającego podmioty stosujące najwyższe standardy
raportowania, a w latach 2017 i 2018 otrzymała tytuł „Transparentnej Spółki
Roku”.

Pracownicy+

W gospodarce opartej na wiedzy pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy. W TAURONIE to również jedna z największych grup interesariuszy. Do
kontaktu z ponad 25 tys. osób zatrudnionych w spółkach Grupy służy szereg narzędzi na czele z Tauronetem – jednym z największym portali intranetowych
w kraju. Rolę komunikatorów spełniają także inne narzędzia online – media społecznościowe czy strony www poszczególnych spółek. Dla pracowników
nieposiadających dostępu do komputera użyteczne są broszury, ulotki i komunikaty na tablicach ogłoszeń w poszczególnych mniejszych oddziałach i
zakładach, a także wydawnictwo wewnętrzne Puls TAURONA. Od 2018 r. działa dla nich również mobilna gazeta e-Puls. Chcemy, by TAURON był organizacją
tworzoną przez ludzi i dla ludzi. Niezwykle ważna jest więc dla nas opinia pracowników – coraz częściej stosowanym narzędziem kontaktu są ankiety, w
ramach których pracownicy mogą się anonimowo wypowiedzieć na poszczególne tematy. Ważną rolę pełnią także badania satysfakcji z pracy oraz spotkania
bezpośrednie – szkolenia i warsztaty.

Banki/instytucje finansowe+

Do głównych partnerów finansowych TAURONA należą ING Bank Śląski, Bank Handlowy w Warszawie, Santander Bank Polska, MUFG Bank. Okazją do
spotkań z przedstawicielami świata finansowego są między innymi kwartalne konferencje związane z publikacją wyników finansowych.

Ministerstwa+

Kształt i przyszłość energetyki są ściśle powiązane z decyzjami podejmowanymi na szczeblu ministerialnym. W rezultacie ministerstwa – na czele z
Ministerstwami Rozwoju, Środowiska i Energii – są ważnymi interesariuszami Grupy TAURON. Współpraca i zarazem dialog odbywają się podczas licznych w
skali roku konferencji i seminariów branżowych, a także podczas wspólnej pracy w grupach roboczych przy ministerstwach. Ważnym kanałem bieżącej
komunikacji jest także strona korporacyjna oraz raport roczny.

Regulator+

Działalność Urzędu Regulacji Energetyki ma swoje bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie sektora. Z tego względu komunikacja z regulatorem jest
istotnym elementem prowadzenia dialogu z otoczeniem. Wymiana opinii ma miejsce m.in. podczas konferencji branżowych, warsztatów i szkoleń.
Uzupełniający kanał komunikacji stanowią strona www oraz raport roczny.

Społeczność lokalna+

Tysiące osób mieszkających w okolicach aktywów spółek Grupy TAURON to kolejna istotna i niezwykle ważna grupa intertesariuszy. Wierzymy, że dobre
relacje oparte na dialogu i transparentnej obustronnej komunikacji są podstawą rozwoju nie tylko firmy, ale również społeczności lokalnych. Z uwagi na fakt,
że to poszczególne spółki Grupy znajdują się najbliżej mieszkańców, znają ich potrzeby i wymagania, to one najczęściej odpowiadają za budowanie relacji na
obszarze swojej działalności. Wśród różnych form komunikacji za najlepsze uważamy bezpośrednie spotkania i konsultacje społeczne (np. w ramach
planowania lub prowadzenia nowych inwestycji), a także kampanie skierowane do społeczności lokalnych. Źródłami bieżącej komunikacji są strony
internetowe poszczególnych spółek Grupy, raport roczny oraz prasa lokalna, w której – w razie potrzeby – umieszczane są stosowne komunikaty.

Otoczenie+

W tej kategorii mieszczą się pozostałe grupy interesariuszy, m.in. dostawcy i podwykonawcy, organizacje pozarządowe, władze lokalne, przedstawiciele
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urzędów i jednostek użyteczności publicznej, szkoły i uczelnie wyższe, instytuty naukowe, media, stowarzyszenia (branżowe i konsumenckie) oraz
konkurencja. Poza konferencjami i seminariami branżowymi oraz spotkaniami bezpośrednimi, do najważniejszych kanałów komunikacji należą w tym
przypadku: strony www spółek, a także raport roczny.

Wzajemne wpływy

W ramach procesu mapowania interesariuszy uwzględniono ich oczekiwania względem przedsiębiorstwa, a także wartość, budowaną w kontekście poszczególnych
kapitałów zdefiniowanych przez Grupę TAURON. W celu przybliżenia szerokiego zakresu możliwych interakcji oraz powiązań z interesariuszami, w tabeli poniżej
przedstawione zostały wyniki analizy, która prezentuje najistotniejsze oczekiwania oraz wartości w odniesieniu do głównych interesariuszy Grupy TAURON.

Oczekiwania interesariuszy oraz wartości dla otoczenia – przenikanie kapitałów
102-44

Akcjonariusze

EDYTUJ
Pracownicy

EDYTUJ
Klienci

Akcjonariusze

Oczekiwania Wartość

wzrost wartości firmy pozytywny wizerunek

maksymalizacja wartości akcji maksymalizowanie wartości firmy

rzetelna i kompleksowa informacja innowacyjność

zysk z inwestycji

Pracownicy

Oczekiwania Wartość

zadowalające wynagrodzenie efektywne zarządzanie firmą

wypełnianie zobowiązań wobec pracowników wykwalifikowani pracownicy

rzetelna i kompleksowa informacja osiąganie założonych celów

możliwość rozwoju spadek wypadkowości

bezpieczne warunki pracy dobry wizerunek firmy

świadczenia dodatkowe rozwój

równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą możliwość tworzenia nowych miejsc pracy

Klienci

Oczekiwania Wartość

cechy, jakość i funkcjonalność produktu dobry wizerunek firmy, marki

przejrzysta i dostępna informacja innowacyjność

profesjonalny proces zakupu oraz obsługi klienta rozwój firmy

personifikacja relacji z klientem wzrost sprzedaży



27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

28/28

EDYTUJ
Społeczności lokalne

EDYTUJ

Klienci

bezpieczeństwo produktu spadek liczby reklamacji

Społeczności lokalne

Oczekiwania Wartość

zapewnienie miejsc pracy
przychody z tytułu podatków i innych form zaangażowania

przedsiębiorstwa

bezpieczna działalność gospodarcza tworzenie nowych miejsc pracy

oferowanie godnych i bezpiecznych warunków pracy rozwój regionu

ochrona środowiska naturalnego podnoszenie jakości życia

mecenat i sponsoring lokalnego rozwoju społecznego, kulturalnego,
naukowego

wzrost rozpoznawalności marki

wspieranie przemian strukturalnych
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Wprowadzenie

Każdy biznes – bez względu na wielkość, uwarunkowania gospodarcze, obszar działania, rynki docelowe i portfolio oferowanych
produktów i usług – musi monitorować bliższe i dalsze otoczenie, aby zapewnić sobie funkcjonowanie w przyszłości i przynosić
wymierne korzyści dla interesariuszy.

Nasza działalność uzależniona jest od trudno przewidywalnych zmiennych, jak: otoczenie rynkowe, regulacyjne i konkurencyjne. Wpływ otoczenia na działalność
biznesową uzależniony jest od przygotowania organizacji do określonych zmian, stąd też znaczący wysiłek wkładamy w zbieranie i analizę danych, a następnie
przygotowanie na ich podstawie wielopłaszczyznowych scenariuszy rozwoju w przypadku wystąpienia określonych zmian na rynku.

Strategia Grupy TAURON jest odpowiedzią na spodziewane zmiany w otoczeniu, a jej założenia pomagają nam jak najlepiej wykorzystywać potencjał wewnętrzny i
relacyjny do zwiększania wartości Grupy. Działania zorientowane na zrównoważony rozwój oraz organizacja funkcjonująca w oparciu o wartości: Partnerstwo, Rozwój,
Odwaga, wspierają realizację celów biznesowych i budowę pozytywnych relacji z otoczeniem. W perspektywie długoterminowej wartość spółki publicznej jest budowana
nie tylko poprzez wzrost kluczowych wskaźników i wyników finansowych, lecz także na drodze nieustannego dialogu z różnymi grupami interesariuszy, opartego na
zasadzie pełnej transparentności. Nasz model relacji z interesariuszami czerpie zarówno z najlepszych krajowych i globalnych praktyk, jak i z wieloletniego doświadczenia
gromadzonego przez pracowników spółek Grupy.

Otoczenie konkurencyjne:

Otoczenie makroekonomiczne:

Otoczenie regulacyjne:

Otoczenie rynkowe:

krajowe

europejskie

ekonomiczne

naturalne

społeczne

technologiczne

krajowe

europejskie

rynek energii

klient na rynku energii

Otoczenie konkurencyjne

Obecnie na polskim rynku energetycznym, oprócz Grupy TAURON, działają 3 duże zintegrowane pionowo grupy energetyczne: PGE,
ENEA oraz ENERGA i innogy, działająca na terenie Warszawy.

102-4

http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-konkurencyjne/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-konkurencyjne/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-makroekonomiczne/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-makroekonomiczne/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-makroekonomiczne/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-makroekonomiczne/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-regulacyjne/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-regulacyjne/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-rynkowe/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-rynkowe/
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EBITDA
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Wolumen dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców końcowych
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Wolumen dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców końcowych [TWh]

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych
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Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych [TWh]

Liczba odbiorców dystrybucji
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Liczba odbiorców dystrybucji [tys.]

Liczba odbiorców sprzedaży
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Liczba odbiorców sprzedaży [tys.]
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Wytwarzanie

W 2018 r. produkcja energii elektrycznej brutto w Polsce wyniosła 170,1 TWh (spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 0,17%), natomiast krajowe zużycie energii w
kraju wyniosło 175,8 TWh i było wyższe o 1,8% w porównaniu do poprzedniego roku.

Udział Grupy Kapitałowej TAURON w krajowym rynku wytwarzania energii
elektrycznej, mierzony produkcją energii elektrycznej brutto, za 2018 r. wyniósł ok.
10%. Grupa Kapitałowa TAURON jest trzecim największym wytwórcą energii
elektrycznej na polskim rynku (z mocą zainstalowaną równą 5,0 GW). Największym
wytwórcą w Polsce jest PGE, której udział na krajowym rynku produkcji energii
elektrycznej w 2018 r. wynosił ok. 44%, z mocą zainstalowaną 16,2 GW. Drugim co
do wielkości producentem energii w Polsce w 2018 r. była ENEA, z udziałem w
rynku wynoszącym ok. 18% i mocą zainstalowaną 6,3 GW.

ENERGA natomiast posiadała w 2018 r. największy na polskim rynku udział energii elektrycznej z OZE w łącznej produkowanej przez siebie energii, wynoszący ok. 31%.
Łączna moc zainstalowana Grupy ENERGA wynosiła 1,34 GW, a produkcja roczna wyniosła 3,9 TWh.

Produkcja energii elektrycznej brutto - szacunkowe udziały w rynku w 2018 r.

Grupa Kapitałowa TAURON kluczowym
producentem energii elektrycznej w Polsce.
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Produkcja energii elektrycznej brutto - szacunkowe udziały w rynku w 2018 r.

Moc zainstalowana - szacunkowe udziały w rynku w 2018 r.

PGE TAURON ENEA ENERGA

Pozostali
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Moc zainstalowana - szacunkowe udziały w rynku w 2018 r.

PGE TAURON ENEA ENERGA

Pozostali

Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych (raporty roczne)

Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON to w 90% jednostki opalane
węglem kamiennym, z czego 10% to nowoczesne wysokosprawne jednostki
wytwórcze. Łączna moc zainstalowana Grupy Kapitałowej TAURON na koniec
2018 r. to prawie 5,0 GW. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych to 4%,
w elektrowniach wodnych 2,7%, w jednostkach wytwórczych opalanych biomasą
2,9% łącznej mocy zainstalowanej w Grupie Kapitałowej TAURON.

Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON są skoncentrowane w południowej
Polsce. W tym też regionie znajdują się złoża węgla kamiennego, którym opalane
są elektrownie i elektrociepłownie Grupy Kapitałowej TAURON. Położenie
aktywów wytwórczych w pobliżu złóż węgla pozwala na optymalizację kosztów
związanych z transportem tego surowca.

Dystrybucja

Grupa Kapitałowa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Udział TAURON Dystrybucja w dystrybucji energii elektrycznej do klientów
końcowych w 2018 r. wyniósł ok. 37% (biorąc pod uwagę 4 największych dystrybutorów i innogy). Sieci dystrybucyjne Grupy obejmują swoim zasięgiem ponad 18%
powierzchni kraju. Do sieci dystrybucyjnej TAURON przyłączonych jest najwięcej w kraju źródeł odnawialnych, najczęściej prosumenckich. W sumie do końca 2018 r. Spółka
przyłączyła do sieci już ponad 19 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 106 MW. Największą ilość przyłączeń odnotowano na terenie województw małopolskiego (6,2 tys.) i
śląskiego (6 tys.). Na Dolnym Śląsku wykonano ponad 2,7 tys. przyłączeń, a na Opolszczyźnie 1,4 tys.

Grupa Kapitałowa TAURON jest największym dystrybutorem w kraju. W 2018 r. TAURON Dystrybucja dostarczyła
ponad 49,6 TWh energii elektrycznej do prawie 5,6 mln klientów. Grupa Kapitałowa TAURON jest największym
dystrybutorem energii w Polsce także pod względem przychodów z działalności dystrybucyjnej.

Należy podkreślić, iż działalność dystrybucyjna Grupy Kapitałowej TAURON, ze względu na naturalny quasi‑monopol na wyznaczonym obszarze, jest źródłem stabilnych i
przewidywalnych przychodów, stanowiących istotną część skonsolidowanych przychodów całej Grupy Kapitałowej TAURON. Obszar geograficzny dystrybucji energii
elektrycznej, na którym historycznie działają spółki z Segmentu Dystrybucja i Segmentu Sprzedaż, to obszar charakteryzujący się dużym uprzemysłowieniem i gęstym
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zaludnieniem, co wpływa na popyt na energię elektryczną zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców.

Sprzedaż

Grupa Kapitałowa TAURON jest drugim – po Grupie Kapitałowej PGE –
sprzedawcą energii elektrycznej. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej do
odbiorców końcowych Grupy TAURON w 2018 r. wyniosła 34,5 TWh. TAURON
Sprzedaż obsługuje bazę prawie 5,5 mln klientów.

TAURON w 2018 r. sprzedawał energię elektryczną do ¼ odbiorców końcowych w
Polsce (wg szacunkowych danych).

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych – szacunkowe udziały w rynku w 2018 r.

Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych (raporty roczne)

W segmencie sprzedaży energii elektrycznej poszczególne grupy energetyczne związane są geograficznie przede wszystkim z obszarami, na których pełnią funkcję OSD –
dotyczy to zwłaszcza klientów zaliczanych do gospodarstw domowych oraz małych firm. Obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf dla gospodarstw domowych
ogranicza konkurencję na tym rynku. Sprzedawcy energii elektrycznej konkurują ofertą usług i produktów dodanych do energii elektrycznej. W przypadku klientów
biznesowych i instytucjonalnych, walka konkurencyjna odbywa się zarówno w zakresie cen energii elektrycznej, jak i usług (produktów) dodatkowych.

TAURON PGE ENEA ENERGA

Pozostali

Europa – TAURON na tle grup energetycznych+
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30%

40%

RO
IC

Grupa Kapitałowa TAURON jest drugim
największym sprzedawcą energii elektrycznej w
Polsce.
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Mix paliwowy
atom węgiel gaz/olej OZE
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

250,3 / 98,9

Główne kierunki strategiczne

Strategia na lata 2019-2021:

Działalność B+R+I:

0 100

20% wzrost EBITDA w 2021 r. vs 2018 r. (w 2021 r. EBITDA na poziomie 19,4 mld EUR)

Wzrost inwestycji do poziomu 27,5 mld EUR, w tym ok. 10 mld EUR to inwestycje w OZE

Redukcja emisji CO  do poziomu 230 kg/MWh w 2030 r.2

Instalacja 47 mln liczników inteligentnych do 2021 r.

Budowa 455 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Poprawa efektywności operacyjnej

Zrównoważony rozwój

Rozwój OZE

Digitalizacja

Elektromobilność

EDF+

Mix paliwowy
atom węgiel gaz/olej OZE
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

584 / 68,8

Główne kierunki strategiczne

Nowa strategia „CAP 2030”:

Działalność B+R+I:

0 100

Nowe wartości dla klienta – nowe kompetencje, spersonalizowane usługi, technologia Smart City/grid)

Wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł OZE – do 2030 r. 50 GW mocy zainstalowanej

Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez rozwój energetyki jądrowej

Ekspansja geograficzna – do 2030 r. działalność na nowych rynkach

Rozwój niskoemisyjnych technologii

Wzmocnienie pozycji spółki w Europie

Smart Home/ City

Niskoemisyjne technologie wytwórcze

Mikrosieci, off-grid

OZE

Magazynowanie energii

E.ON+

Mix paliwowy
OZE



27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

13/97

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

17,7 / 17,7

Główne kierunki strategiczne

Koncentracja na inteligentnych sieciach i innowacyjnych rozwiązaniach dla klienta

Po przejęciu 76,5% udziałów innogy od RWE – spółka skierowana na nową energetykę, gdzie ochrona środowiska i potrzeby klientów są równie ważne.

Działalność B+R+I:

0 100

Orientacja na działalności regulowanej – sieci i infrastruktura dopasowana do rozwiązań dla odbiorców

Uproszczenie portfolio

Stabilizacja przychodów – ok. 80% EBIT z działalności regulowanej

Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna

Wysoka jakość świadczonych usług dla klienta

Smart Home

Elektromobilność

Innowacyjne rozwiązania grzewcze

Magazynowanie energii

Digitalizacja

ENGIE+

Mix paliwowy
atom węgiel gaz/olej OZE

inne
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

420,4 / 88,2

Główne kierunki strategiczne

Strategia do 2021 r.

Działania B+R+I:

0 100

Wysoki poziom zadowolenia klientów

Stabilna sytuacja finansowa

Wzrost mocy zainstalowanej w OZE w latach 2019-2021 o 9 GW

Efektywność energetyczna

Redukcja emisji CO2

OZE

Elektromobilność

Technologie cyfrowe, IoT pod działalność źródeł OZE

Smart City

ENDESA+

Mix paliwowy
atom węgiel gaz/olej OZE
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

74,2 / 12,2

Główne kierunki strategiczne

Plan Strategiczny na lata 2019-2021:

Kierunki:

Aspiracja:

Do 2050 r. 100% produkcji ze źródeł odnawialnych przy zerowej emisji.

0 20 40 60 80 100

Obniżenie emisji CO  do 27 Mt w 2020 r., a w 2030 r. poniżej 20 Mt2

Zwiększenie mocy zainstalowanej w aktywach wiatrowych i słonecznych o 1,9 GW do 2021 r.

Docelowo zainstalowana moc w 2021 r. w wietrze i PV równa 3,7 GW i zachowanie mocy hydrologicznej na poziomie 4,8 GW (łączna zainstalowana moc
OZE w 2021 r. ok. 8,5 GW)

OZE

Dekarbonizacja

Inteligentne sieci

Wartość dla klienta i cyfryzacja

RWE+

Mix paliwowy
atom węgiel gaz/olej OZE

inne
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

176 / 10

Główne kierunki strategiczne

Aspiracja – 3. spółka w Europie pod względem OZE i 2. wytwórca na świecie pod względem mocy zainstalowanej w aktywach wiatrowych offshore

Plany strategiczne:

Działania B+R+I:

0 100

Dalszy rozwój mocy w OZE (generacja wiatrowa, PV i rozwiązania magazynowania energii)

Przy równoczesnym utrzymaniu pozycji w obszarze energetyki konwencjonalnej

Geograficzna koncentracja na rynku polskim, amerykańskim i regionie Azji-Pacyfiku

Automatyzacja i digitalizacja procesów wytwórczych w górnictwie

Zastosowanie CO : zmiana dwutlenku węgla w metanol2

Magazynowanie energii

CEZ+

Mix paliwowy
atom węgiel gaz/olej OZE
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

63,1 / 4,3

Główne kierunki strategiczne

Kluczowe cele na 2019 r.:

Działania B+R+I:

0 100

EBITDA na poziomie 57-79 mld CZK w 2019 r. (w 2018 r. = 49,5 mld CZK)

Wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE o 15% (z 1,8 TWh w 2018 r. do 2,1 TWh w 2019 r.)

Troska o klienta i wzmocnienie obsługi klienta (w tym kanałów kontaktu)

Wzrost sprzedaży i poprawa efektywności kosztowej

Przygotowanie obszaru dystrybucji do rozwoju z generacją OZE, elektrobomilności i zmian strukturalnych w zużyciu energii

ESCO

Elektromobilność

Decentralizacja wytwarzania

EnBW+

Mix paliwowy
atom węgiel gaz/olej OZE

inne
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

53,5 / 8,4

Główne kierunki strategiczne

Plan strategiczny:

Kierunki B+R+I:

0 100

Orientacja na klienta

Nowy pomysł na rynek energii, energię i bezpieczeństwo

Podwojenie udziału mocy z OZE z 19% (w 2012 r.) do 40% w 2020 r.

Rozwój sieci dla bezpieczeństwa systemu energetycznego

Innowacyjne produkty dla domu i biznesu (zarządzanie energią, optymalizacja)

Ograniczenie ryzyk poprzez restrukturyzację aktywów wytwórczych

Sztuczna inteligencja

Elektromobilność

Magazyny energii

Smart Home/ City

Fotowoltaika – sprawniejsze moduły PV

VATTENFALL+

Mix paliwowy
atom węgiel OZE
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

130,3 / 43,3

Główne kierunki strategiczne

Działania B+R+I:

0 100

Lider w kierunku zrównoważonej konsumpcji energii, poprzez wzrost klientocentryczności i energetyki rozproszonej

Lider w kierunku zrównoważonej produkcji energii – wzrost energetyki odnawialnej

Wdrożenie „CO  roadmap”2

Wzrost mocy zainstalowanej w OZE o 2,3 GW do 2020 r.

Obniżenie emisji CO  do 21 Mt2

OZE

Rozwiązania Smart, chmurowe,

Digitalizacja, Inteligentne liczniki

IoT, blockchain, drony

Robotyzacja

PGE+

Mix paliwowy
węgiel gaz/olej OZE inne
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

65,9 TWh / 1,8

Główne kierunki strategiczne

Działania B+R+I:

0 100

Lider wytwarzania ciepła – największy producent w kraju z udziałem 18% na polskim rynku ciepła

Uruchomienie 3 nowych farm wiatrowych do 2020 r. o łącznej mocy 97,2 MW wraz z infrastrukturą i przyłączeniem do sieci (w ramach projektu Klaster)

Budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW

Efektywna i elastyczna grupa energetyczna w Polsce

Dodatkowa roczna EBITDA wynikająca ze Strategii Ciepłownictwa na poziomie ok. 1 mld zł w 2030 r.

Lider rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności

Efektywność energetyczna

ESCO

Elektromobilność (stacje ładowania samochodów elektrycznych)

Magazynowanie energii

Monitorowanie infrastruktury przemysłowej z powietrza i z ziemi

ENEA+

Mix paliwowy
węgiel OZE
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

26,5 / 2,0

Główne kierunki strategiczne

Aktualizacja strategii do końca 2019 r.

Kierunki:

Działania B+R+I:

0 100

Czyste technologie węglowe

Hybrydowe OZE

Rozwój mikro- i makroklastrów energetycznych

Elektromobilność

Elektromobilność (stacje ładowania)

Smart Home / Smart Firma

ENERGA+

Mix paliwowy
węgiel OZE inne
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

3,9 / 1,2

Główne kierunki strategiczne

Działania B+R+I:

0 100

Rozbudowa inteligentnej i niezawodnej sieci dystrybucji

Rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu

Utrzymanie silnej pozycji w zakresie OZE

Technologie magazynowania energii

Miejska sieć przyszłości, niezawodność i optymalizacja pracy sieci SN i nN (wykorzystanie danych z systemu AMI)

Rozwiązania Smart: Smart Home/ Smart Parking

Elektromobilność

OZE

magazynowanie

FORTUM+

Mix paliwowy
atom węgiel gaz/olej OZE
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

74,6 / 21,4

Główne kierunki strategiczne

Działania B+R+I:

0 100

Doskonałość operacyjna

Efektywność i optymalna wydajność

Optymalizacja portfela inwestycyjnego

Rozwój produkcji energii elektrycznej wolnej od CO  (dekarbonizacja)2

Wzrost mocy w OZE (wiatr i PV)

Digitalizacja

Technologie cyfrowe i rozwiązania chmurowe

Sztuczna inteligencja

Wykorzystanie baterii – elektromobilność i magazynowanie

OZE

TAURON+

Mix paliwowy
węgiel OZE
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

74,6 / 21,4

Główne kierunki strategiczne

Aktualizacja strategii do końca 2019 r.

27 maja 2019 r. Zarząd Spółki przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem Strategii
Grupy TAURON na lata 2016-2025.

Działania B+R+I:

Więcej na temat innowacji TAURON: Nowy model rozwoju innowacji oraz nowych biznesów

0 100

Zapewnienie stabilności finansowej

Budowa silnej grupy kapitałowej w oparciu o trzy filary

Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację strategii

Rozwój nowych obszarów działalności

Magazynowanie energii – chemiczna akumulacja energii

Zgazowanie paliwa

Zarządzanie bilansem energetycznym i preferencjami klientów

Elektromobilność

Smart Home

Energetyka rozproszona

Współpraca ze start-upami

innogy+

Mix paliwowy
OZE inne

http://raport.tauron.pl/outlook/aktualizacja-strategii-grupy-tauron/
http://raport.tauron.pl/strategia/strategia-w-dzialaniu-2018-r/
http://raport.tauron.pl/strategia/strategia-w-dzialaniu-2018-r/
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Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

10,8 / 9,6

Główne kierunki strategiczne

Działania B+R+I:

0 100

Koncentracja na trzech głównych obszarach działalności: OZE, Sieć i Infrastruktura oraz Sprzedaż detaliczna

Działalność w 3 obszarach: dekarbonizacja, decentralizacja i digitalizacja

Wzrost inwestycji w OZE

Inteligentne sieci

Innowacyjne produkty odpowiadające na potrzeby klientów

Efektywność energetyczna

Elektromobilność

Digitalizacja, IoT

Inteligentne opomiarowanie i usługi

Magazynowanie energii

Otoczenie makroekonomiczne

Podstawowym obszarem działalności Grupy Kapitałowej TAURON jest rynek, w ramach którego Grupa korzysta z trendów na nim
panujących, jak również odczuwa skutki zmian rynkowych i regulacyjnych. Sytuacja makroekonomiczna, zarówno w poszczególnych
sektorach gospodarki, jak i na rynkach finansowych, jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągane przez Grupę wyniki.
Kondycja polskiej gospodarki pozostaje w dużym stopniu powiązana z koniunkturą panującą w Unii Europejskiej i na rynkach
światowych. Nieustanna analiza zmian lub analiza zmian następujących w makrootoczeniu pozwala na identyfikację szans i zagrożeń
i elastyczne dostosowanie się do nich.

Główne obszary makrootoczenia, mające znaczący wpływ na działalność Grupy i kształtujące jej rozwój, analizujemy w ramach tzw. analizy PEST: otoczenie polityczne,
otoczenie ekonomiczne (w tym sytuacja na rynku surowców energetycznych), otoczenie społeczne i otoczenie technologiczne.

Na temat zmian w otoczeniu politycznym przeczytasz tutaj.

Otoczenie ekonomiczne

Koniunktura gospodarcza w Polsce w 2018 r.

Koniunktura światowej gospodarki była w 2018 r. pomyślna. Dobra sytuacja i wzrost gospodarczy były wynikiem popytu konsumpcyjnego i rosnących inwestycji w
gospodarce światowej. Jednakże z końcem 2018 r. zwiększyło się zróżnicowanie wzrostu PKB między wiodącymi gospodarkami na świecie – o czym świadczy spadek
głównych wskaźników koniunktury gospodarczej, tj. PMI, wskaźników produkcji przemysłowej oraz dynamiki światowego handlu towarami. Sytuacja ta może stanowić
pierwsze symptomy nieznacznego spowolnienia wzrostu aktywności gospodarczej w przyszłości.

http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-regulacyjne/
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Sytuacja gospodarcza w Polsce charakteryzowała się stabilną koniunkturą i relatywnie wysokim wzrostem na tle krajów europejskich. Utrzymujący się wzrost gospodarczy
w powiązaniu z niską inflacją, implikowały dobre warunki na rynku pracy – spadek poziomu bezrobocia i wzrost wynagrodzeń. Poziom bezrobocia w grudniu 2018 r.
wyniósł 5,8%. W porównaniu z grudniem roku 2017 (6,6%) nastąpił spadek o 0,8 punktu procentowego. Natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w
ostatnim miesiącu roku ukształtowało się na poziomie 5 274,95 zł (wzrost o 6,1% r/r).

Umiarkowana inflacja była powiązana z rosnącym popytem wewnętrznym, który jest głównym czynnikiem wzrostowym polskiej gospodarki i bardzo niską inflacją u
głównych partnerów handlowych Polski. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w grudniu 2018 r. wyniosła 1,1% r/r wobec 1,3% r/r w listopadzie 2018 r.

Produkt Krajowy Brutto

W 2018 r. gospodarka Polski rozwijała się w tempie 5,1% (wobec 4,8% w 2017 r.). Pozytywny wpływ na wzrost PKB miały takie czynniki, jak: wzrost inwestycji publicznych
(finansowanych również ze środków Unii Europejskiej) oraz inwestycji w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw, co jest konsekwencją przyspieszenia dynamiki
eksportu oraz zwiększającego się importu, będącego skutkiem rosnącego popytu wewnętrznego.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., w 2018 r. nastąpił wzrost krajowego zużycia energii elektrycznej brutto do poziomu 170,93 TWh (+ 1,66% r/r).
Został on pokryty produkcją w elektrowniach krajowych, która wyniosła 165,22 TWh (- 0,38% r/r) oraz rekordowo wysokim importem z krajów ościennych – na poziomie
5,72 TWh (+ 150%).

Siła nabywcza w Polsce

Siła nabywcza Polaków w ostatnich latach ulega ciągłej poprawie – spadające bezrobocie, wzrost wynagrodzeń i socjalne programy rządowe przekładają się na stały
wzrost zamożności społeczeństwa.

Najnowsze badania GfK Purchasing Power Europe 2018, potwierdzają dobrą koniunkturę w gospodarce. W 2018 r. wysokość średniej siły nabywczej w Polsce wynosiła
7 228 EUR na mieszkańca, czyli o 518 EUR więcej niż przed rokiem. W porównaniu do pozostałych państw Europy, roczny rozporządzalny dochód przeciętnego Polaka
stanowi ok. połowę siły nabywczej przeciętnego Europejczyka (każdy Europejczyk dysponował średnio kwotą 14 292 EUR na wydatki i oszczędności w ciągu roku).
Wielkość siły nabywczej klasyfikuje Polskę na 29. miejscu w Europie.

Surowce naturalne

Węgiel kamienny

Na rynku węgla obserwuje się kontynuację tendencji wzrostu cen, która rozpoczęła się w 2016 r. W pierwszym kwartale 2018 r. wystąpiła korekta – w tym okresie ceny
węgla ARA z dostawą w 2019 r. spadły o ok. 20% – do poziomu 72,5 USD/Mg. Następnie, w okresie od kwietnia do października 2018 r., ceny dość dynamicznie wzrosły,
skutkiem czego cena kontraktu rocznego w październiku osiągnęła poziom 100,45 USD/Mg.

Wysokie ceny węgla związane były z sytuacją podażowo-popytową w Europie i na świecie.

Począwszy od kwietnia 2018 r., w Chinach występowały bardzo wysokie temperatury, co spowodowało mniejszą produkcję energii z elektrowni wodnych. Przy relatywnie
niskiej podaży węgla i wysokiej konsumpcji i zapotrzebowaniu na energię z węgla, skutkowało to wzrostem cen paliwa importowanego. Duże zapotrzebowanie na
importowany surowiec zgłaszały również takie kraje, jak Indie, Japonia, Wietnam, Korea Południowa. Upały i niekorzystna sytuacja hydrologiczna utrzymywały się również
w Europie. Dopiero w ostatnim kwartale 2018 r. bilans popytowo-podażowy poprawił się. Indonezja oraz Chiny znacznie zwiększyły wydobycie węgla. Zwiększyła się
również generacja z elektrowni wodnych, zapotrzebowanie na węgiel spadło w związku z łagodną jesienią i łagodnym początkiem zimy. W ostatnim kwartale 2018 r. ceny
węgla ARA obniżyły się o ok. 15% – do poziomu 85 USD/Mg.

W Europie, wskutek rekordowo niskiego poziomu rzek, w szczególności Renu, niemożliwy stał się transport węgla drogą rzeczną. Zapasy w portach ARA urosły do
rekordowych poziomów – ok. 7 mln Mg w grudniu 2018 r.

W Polsce w 2018 r. produkcja węgla była niższa od zapotrzebowania rynku. W miesiącach od stycznia do grudnia w Polsce wydobyto 63,38 mln Mg (spadek o 3% r/r). W
powiązaniu z wysokimi cenami węgla na rynku światowym, spowodowało to wzrost wskaźnika Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego (PSCMI1) do poziomu
11,10 zł/GJ w miesiącach od stycznia do grudnia 2018 r. (wzrost o ok. 15% r/r). Indeks cen węgla w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych (PSCMI2)
również wzrósł i wyniósł w grudniu 2018 r. 12,82 zł/GJ (wzrost o ok. 13,4% r/r).

W sezonie zimowym 2017/2018 występowało poważne zagrożenie niedotrzymania strategicznego poziomu zapasów węgla przez elektrownie zawodowe. W związku z tą
sytuacją, w 2018 r. obserwowaliśmy wzmożony import węgla do Polski, w tym również do elektrowni zawodowych. Szacuje się, że w trakcie 2018 r. importowano do
Polski ok. 19,7 mln Mg węgla kamiennego, w tym 13,5 mln Mg z Rosji.

Ropa naftowa

Na rynku ropy naftowej Brent trzy pierwsze kwartały 2018 r. były kontynuacją trendu wzrostowego z lat 2016-2017. W październiku 2018 r. cena osiągnęła najwyższy
poziom od 2014 r.: 86,74 USD/bbl. W ostatnim kwartale roku ceny spadły do poziomu nieco poniżej 50 USD/bbl, co było wynikiem korekty na rynku. Ostatecznie rok 2018
zamknął się na poziomie 53,8 USD/bbl.

Na początkowy wzrost cen wpływało m.in. ograniczenie produkcji ropy przez kartel OPEC i Rosję, jak również niecelowe ograniczenie podaży przez Wenezuelę i Syrię.
Ograniczona podaż skutkowała spadkiem zapasów ropy na światowym rynku do poziomu pięcioletniej średniej, co z kolei wpływało na wzrost ceny.

W USA wydobycie ropy wzrosło o 1 mln baryłek na dzień w trakcie pierwszego półrocza 2018 r., natomiast w skali całego roku 2018 wzrost wyniósł blisko 2 mln baryłek
na dzień – z 9,7 mln baryłek na dzień w grudniu 2017 r. do 11,7 mln baryłek na dzień w grudniu 2018 r.

Istotnym wydarzeniem wpływającym na ceny ropy było wycofanie się USA w maju 2018 r. z porozumienia nuklearnego, dotyczącego kontroli irańskiego programu rozwoju
broni jądrowej. USA jednostronnie zapowiedziały nałożenie sankcji gospodarczych na Iran, w tym całkowity zakaz eksportu ropy. Zakaz miał obowiązywać od 15 listopada
2018 r. i miał całkowicie ograniczyć handel irańskim surowcem. Jednocześnie Prezydent USA przekonywał dotychczasowych odbiorców irańskiej ropy do zaprzestania jej
zakupu oraz nakłaniały OPEC do ponownego zwiększenia produkcji ropy w celu zastąpienia wypadającego z rynku wolumenu. OPEC oraz Rosja zaczęły istotnie zwiększać
produkcję, przy czym w dalszym ciągu trwały rozmowy na temat kształtu restrykcji dotyczących eksportu ropy. Ostatecznie administracja USA zgodziła się, by irańską ropę
nadal mogły importować takie kraje, jak Japonia, Korea Północna, Turcja, Chiny. Wskutek tej sytuacji, na rynku ponownie wytworzyła się nadpodaż ropy i jej zapasy zaczęły
rosnąć.

https://www.gfk.com/insights/news/map-of-the-month-purchasing-power-europe-2018/
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Kolejnym istotnym wydarzeniem było rozpoczęcie tzw. wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami. USA nałożyły cła handlowe na niektóre towary importowane z Chin, a
druga strona odpowiedziała tym samym działaniem. Strony konfliktu zadeklarowały wolę współpracy w celu wypracowania kompromisu na przełomie listopada i grudnia
2018 r.

Wyżej opisane czynniki były przyczyną spadku cen ropy. Ropa Brent staniała o około 42% tylko w trakcie ostatniego kwartału 2018 r.

Gaz ziemny

2018 r. przyniósł wzrosty cen na rynku gazu w stosunku do 2017 r. Średnia cena RDN gazu na TGE w 2018 r. wyniosła 106,29 PLN/MWh i była o około 22 PLN/MWh
wyższa niż w 2017 r. Kontrakt z dostawą w dniu następnym szczególnie wysoko wyceniony był na samym początku marca 2018 r., kiedy to cena gwałtownie wzrosła,
ustanawiając maksymalną wartość w 2018 r. na poziomie 208,39 PLN/MWh. Powodem były bardzo niskie, utrzymujące się przez kilka dni, temperatury powietrza, liczne
odstawienia bloków jądrowych we Francji (co przełożyło się na większą generację ze źródeł wykorzystujących paliwo gazowe), a także niskie stany zapasów w
magazynach. Z kolei w styczniu, kwietniu i maju 2018 r. średnioważona cena dla danego miesiąca ukształtowała się poniżej 100 PLN/MWh – były to najtańsze miesiące na
RDN gazu w 2018 roku.

Na rynku terminowym towarowym (RTT) dla gazu najdroższym miesiącem był wrzesień 2018 r., kiedy poszczególne kontrakty miesięczne i kwartalne osiągnęły
ceny/MWh. Analizując łączny wolumen obrotu na RTT, najmniejszy sumaryczny wolumen odnotowano w kwietniu 2018 r. (wolumen sumaryczny poniżej 4 mln), a
największy we wrześniu i październiku 2018 r. (odpowiednio 18,6 i 19,5 mln).

Średnioważona cena w 2018 r. referencyjnego kontraktu rocznego GAS_BASE_Y-19 wyniosła 106,02 PLN/MWh. Najwyższa wartość została osiągnięta pod koniec
września 2018 r. i wyniosła 124,09 PLN/MWh. Łączny wolumen obrotu na TGE w 2018 r. wyniósł ponad 143,3 TWh wobec 138,5 TWh w 2017 r., co oznacza wzrost o 3,4%
r/r i stanowi najlepszy wynik w historii notowań na TGE.

Największy udział w obrocie 2018 r. miał rynek terminowy, na którym wygenerowany został wolumen na poziomie blisko 120 TWh. Na rynku spotowym łączny obrót
kontraktami na dzień następny oraz kontraktami weekendowymi wyniósł prawie 17,6 TWh i było to o 1,4 TWh mniej niż w 2017 r. (spadek 7,4% r/r).

Import LNG (z Kataru, Norwegii i USA) w 2018 r. wzrósł o prawie 1 mld m  (wzrost o 58,2% r/r) i osiągnął ponad 2,71 mld m  (po regazyfikacji) w stosunku do 2017 r., kiedy
sprowadzono ok. 1,72 mld m  LNG (po regazyfikacji). Import LNG stanowił ponad 20% struktury importu. Resztę importu pokrywa kierunek zachodni i południowy.

Kluczowym wydarzeniem na rynku gazu w 2018 r. było podpisanie przez PGNiG trzech kontraktów długoterminowych na zakup LNG z amerykańskimi firmami Venture
Global i Cheniere o łącznym wolumenie niemal 70 mln ton (95 mld m  po regazyfikacji). Dostawy od Cheniere mają rozpocząć się w 2019 r., z kolei Venture Global
rozpocznie je w latach 2022 i 2023.
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3
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Otoczenie społeczne

Otoczenie demograficzne

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy stopniowy spadek liczby ludności w skali rocznej. Jest to wynikiem niekorzystnej tendencji w zakresie przyrostu naturalnego. W
końcu 2018 r. liczba ludności Polski wyniosła 38 411 tys., tj. o ok. 22 tys. mniej niż w końcu 2017 r. (w tym w I półroczu br. spadek wyniósł 20 tys. osób). Wpływ na obecny
stan demograficzny ma m.in.: spadek liczby urodzeń, wysoka skala emigracji, przyspieszenie procesu starzenia się społeczeństwa.

W 2018 r. zauważalny był spadek liczby urodzeń żywych – w porównaniu do roku 2017 nastąpił spadek o 3,5%.

Od 2013 r. jednak zauważalny jest ubytek naturalny wynikający ze stosunkowo niskiej liczby urodzeń (pomimo wzrostu, jaki miał miejsce w latach 2016-2017), przy
jednoczesnym niewielkim, ale systematycznym zwiększaniu się liczby zgonów. Jest to wynikiem wzrostu liczby i odsetka osób w wieku starszym. Obserwowane zmiany
demograficzne wskazują jednoznacznie na trwający proces starzenia się ludności Polski będący z jednej strony wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie
trwania życia, a z drugiej pogłębiany przez niski poziom dzietności. Mediana wieku w Polsce w 2018 r. wyniosła prawie 41 lat. Oznacza to, że połowa ludności w 2018 r.
była poniżej 41 roku życia, a połowa powyżej. Proces starzenia się ludności Polski jest zróżnicowany regionalne. Analiza zmian wielkości miar starości dla poszczególnych
województw wskazuje, że na przestrzeni minionego ćwierćwiecza najszybsze tempo starzenia ludności miało miejsce w woj. opolskim oraz zachodniopomorskim i śląskim
(w 2018 r. wiek środkowy wyniósł 42-43 lata).

Według długoterminowej prognozy ludności na latach 2014-2050, zakłada się dalszy spadek ludności Polski.

Więcej na temat otoczenia demograficznego: raport GUS

W zakresie prognoz długoterminowych znajdziesz: tutaj

Więcej na temat otoczenia społecznego znajdziesz: tutaj

Otoczenie technologiczne

Elektrownie węglowe+

Obecnie energetyka konwencjonalna w Polsce jest oparta o elektrownie opalane węglem kamiennym i brunatnym. W 2018 r. z tych paliw wyprodukowano
prawie 80% energii elektrycznej zużywanej w naszym kraju (odpowiednio 50% i 30%). W większości są to bloki wyeksploatowane i o stosunkowo małych
sprawnościach, ale spełniające obowiązujące normy środowiskowe lub będące w fazie modernizacji. Nowe jednostki konwencjonalne cechują się sprawnością
do 46% i mocą ok. 1 000 MW. Obecnie w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym pracują nowe węglowe bloki energetyczne na parametry nadkrytyczne o
mocy około 2,4 GW (od 2009 r. blok 460 MW w Elektrowni Łagisza, od 2011 r. blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów i od 2017 r. blok 1 075 MW w Elektrowni
Kozienice). W tym roku do eksploatacji zostaną oddane kolejne bloki na parametry nadkrytyczne: w Elektrowni Opole 2 x 900 MW, oraz w Elektrowni Jaworzno
blok 910 MW. Pod koniec 2019 r. w Systemie Elektroenergetycznym moc bloków na parametry nadkrytyczne wyniesie ok. 5,1 GW.

Zobacz naszą inwestycję: Budowa Bloku MW 910 w Jaworznie 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2018-r-stan-w-dniu-30-vi,6,24.html
http://raport.tauron.pl/outlook/zalozenia-dotyczace-rozwoju-w-skali-makro/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/klienci-w-centrum-naszej-uwagi/
https://www.nowejaworzno-grupatauron.pl/
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Elektrownie gazowe+

Ze względu na dostępność i ceny paliwa, energetyka gazowa nie odgrywała dotąd w Polsce znaczącej roli; w 2018 r. z gazu wyprodukowano prawie 6% energii
elektrycznej zużywanej w naszym kraju, ale zauważalny jest wzrost wykorzystania tej technologii (w porównaniu z rokiem 2017, w 2018 r. odnotowano
wzrost produkcji energii z gazu o prawie 2 punkty procentowe). W latach 2017-2018 Grupa PKN Orlen S.A. oddała do eksploatacji dwa bloki gazowo-parowe:
w 2017 blok gazowo-parowy we Włocławku o mocy 463 MWe, a w 2018 r. oddano blok gazowo-parowy w Płocku o mocy 600 MWe. Grupa TAURON, we
współpracy z GK PGNiG, w 2018 r. kontynuowała swoją inwestycję w blok gazowo-parowy w Stalowej Woli o mocy 450 MWe. Blok ma zostać oddany do
eksploatacji w kolejnym kwartale 2020 r.

Wysokosprawne układy gazowo-parowe osiągają sprawność rzędu 60%, a ze względu na wykorzystane paliwo nie ma konieczności stosowania dodatkowych
instalacji ochrony środowiska. Zaletom, jakimi są elastyczność jednostek gazowych/gazowo-parowych i stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne, towarzyszy
uzależnienie opłacalności ich eksploatacji od ceny gazu.

Elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne+

Polska ze względu na położenie geograficzne nie ma najkorzystniejszych warunków do rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej. W 2018 r. produkcja energii
elektrycznej z elektrowni wiatrowych w Polsce wynosiła ok. 12 TWh, co daje ok. 7,5% krajowej produkcji ogółem. Moc zainstalowana w elektrowniach
wiatrowych wynosiła na koniec grudnia ok. 5864 MW, a moc zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych przekroczyła 146 MW.

Większość działających obecnie instalacji dysponuje mocami od 0,5 do 3 MW dla lądowych turbin wiatrowych, natomiast dla turbin offshore moce zawierają
się w zakresie od 6 do nawet 8 MW. Rozwój produkcji energii z tych źródeł przez najbliższe lata nadal będzie ściśle związany z systemem wsparcia, ale
systematycznie spadające jednostkowe nakłady inwestycyjne mogą skutkować tym, że już w następnej dekadzie źródła te będą mogły konkurować na rynku
bez mechanizmów wsparcia.

Bazując na deklaracji spółek energetycznych, w perspektywie długoterminowej (do 2030 r.) na Morzu Bałtyckim mogą zostać uruchomione farmy wiatrowe
offshore o łącznej mocy ponad 7 GW.

Więcej o długoterminowych planach inwestycyjnych: tutaj

Biogazownie+

Technologie biogazowe oparte są na produkcji metanu z odpadów, ścieków oraz surowców rolniczych. W Polsce są mało rozpowszechnione, na koniec 2018 r.
sumaryczna moc takich instalacji wynosiła 238 MW. Dostępne moce takich instalacji wynoszą od kilkudziesięciu kW do ponad 2 MW. Przewiduje się rozwój
biogazowni w kierunku optymalizacji wykorzystania substratów, wysokosprawnej kogeneracji, czy produkcji nawozów.

Spalarnie odpadów+

Spalanie jest jednym z możliwych sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych. Na początku 2018 r. działało siedem spalarni odpadów
komunalnych. Łączna zainstalowana moc elektryczna tych spalarni to ok. 63 MW, a termiczna 170 MW. Spalarnie rocznie spalają ok. 1 mln ton odpadów.
Rozwój technologii w kierunku automatyzacji i dokładności segregacji odpadów (np. segregacja laserowa), z pewnością przyczyni się do wzrostu powtórnego
wykorzystania odpadów – recyklingu.

Cele unijne na 2030 r. wskazują na konieczność recyklingu 70% odpadów i 80% odpadów opakowaniowych. Może to stanowić barierę rozwoju spalarni ze
względu na ograniczoną podaż paliwa.

Inteligentne sieci energetyczne+

Inteligentne sieci stają się powoli rzeczywistością. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz komfortu odbiorców, dystrybutorzy stale zwiększają
nakłady na rozwiązania SMART. Rozwój automatyzacji sieci pozwala również na znaczną poprawę efektywności kosztowej oraz lepsze monitorowanie sieci, a
także przewidywanie awarii. Rozwiązania SMART dla gospodarstw domowych są dostępne niemal dla każdego. Już dzisiaj producenci artykułów
gospodarstwa domowego oferują inteligentne rozwiązania, polegające np. na komunikowaniu się ze sobą sprzętów domowych (Internet of Things / Internet
rzeczy). Przy coraz większej popularyzacji mikroinstalacji PV w gospodarstwach domowych i rozwoju przydomowych stacji ładowania samochodów
elektrycznych, dalszy rozwój inteligentnej sieci pozwoli na rozszerzenie oferty dla grup klienckich i bardziej świadome korzystanie z energii elektrycznej.
Wpłynie to również na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego poprzez wzrost jakości i niezawodności dostaw.

https://www.nowejaworzno-grupatauron.pl/
http://raport.tauron.pl/outlook/perspektywa-dlugoterminowa/
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Magazynowanie energii+

Aby zmaksymalizować produkcję z niestabilnych źródeł energii, konieczne są efektywne systemy jej magazynowania. Jest to jeden z głównych kierunków
badań i rozwoju firm z branży energetycznej na całym świecie. Znane dostępne technologie magazynowania energii to między innymi: mechaniczne
(elektrownia szczytowo-pompowa, sprężone powietrze, koło zamachowe), elektrochemiczne, chemiczne, elektryczne, czy cieplne. Niestety, pomimo dużej
różnorodności form magazynowania energii, ich niska efektywność w dalszym ciągu ogranicza komercjalizację tego typu rozwiązań. Obecnie wiele firm skupia
się na badaniach i rozwijaniu najbardziej perspektywicznych technologii magazynowania energii elektrycznej.

Magazynowanie, poza akumulacją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, może również pozwolić minimalizować przerwy w dostawach energii
elektrycznej spowodowane uszkodzeniami linii, np. poprzez zabudowę magazynów na infrastrukturze sieciowej, albo stanowić poważny krok do popularyzacji
samochodów elektrycznych.

Więcej o technologii technologiach magazynowania energii: tutaj

Otoczenie rynkowe

Rynek energii elektrycznej w Polsce to ok. 17,4 mln odbiorców, z czego ok. 14,9 mln to gospodarstwa domowe. Grupy klienckie na
rynku energii dzielą się na dwie zasadnicze kategorie:

102-2

Gospodarstwa domowe – do tej grupy należą wszyscy klienci kupujący energię na
cele komunalno-bytowe (grupa taryfowa G).

Wszyscy pozostali klienci, niebędący gospodarstwami domowymi, kupujący
energię na potrzeby prowadzonej działalności, czyli zakłady przemysłowe i
usługowe, instytucje itp. (grupy taryfowe A, B i C).

Proces liberalizacji rynku energii w Polsce zapoczątkowało wejście w życie Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Ustawa uruchomiła cały szereg
powiązanych ze sobą procesów, w tym między innymi demonopolizację energetyki (obejmującą jej podział na podsektory wytwarzania, przesyłu i dystrybucji oraz obrotu
energią), liberalizację rynku, polegającą na sukcesywnym poszerzaniu obszarów funkcjonowania konkurencji, a także prywatyzację – przekształcanie przedsiębiorstw
państwowych w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a następnie sprzedaż udziałów w nich inwestorom krajowym lub zagranicznym. Głównym celem uruchomienia
mechanizmów rynkowych w energetyce jest zapewnienie racjonalnych i konkurencyjnych cen energii dla jej nabywców przy jednoczesnym zagwarantowaniu
bezpieczeństwa dostaw. Ważnymi aspektami są również ciągłe dążenia do zwiększenia efektywności wykorzystania energii przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na
środowisko naturalne (co oznacza głównie redukcję emisji CO , tlenków siarki i azotu przy jednoczesnym wzroście sprawności wytwarzania i efektywności przesyłu i
dystrybucji). Idea konkurencyjnego rynku energii elektrycznej przyjmuje, że wytwarzanie i sprzedaż energii nie mają charakteru monopolu naturalnego. Mechanizmy
rynkowe, w tym konkurencja, powodują presję na spadek cen energii i podniesienie jakości obsługi klientów.

Staramy się, aby oferta TAURON, którą kierujemy do klientów, jak najlepiej odpowiadała na ich potrzeby, była ciekawa i atrakcyjna cenowo. Działamy w otoczeniu, które dla
części naszych biznesów jest konkurencyjne i bardzo zmienne, a dla części stabilne, aczkolwiek silnie zależne od regulacji.

2

Dostawcy i odbiorcy na rynku energii

Do uczestników rynku energii należą przede wszystkim: wytwórcy energii
elektrycznej (elektrownie systemowe, elektrociepłownie, odnawialne jednostki
wytwórcze), podmiot zajmujący się przesyłem – Operator Systemu Przesyłowego
(PSE) i Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (np. TAURON Dystrybucja), spółki
obrotu energią elektryczną (np. TAURON Sprzedaż) i klienci końcowi (gospodarstwa
domowe, przedsiębiorstwa, instytucje, itp.).

Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się na zasadach rynkowych – cena
kształtowana jest na rynku w warunkach konkurencyjnych. Dla niektórych
technologii – w większości źródeł odnawialnych – stosuje się tzw. mechanizmy
wsparcia. Koszt wytwarzania zależy przede wszystkim od kilku kluczowych
czynników: kosztów inwestycji, zastosowanej technologii, kosztów zmiennych –
które zależą od ilości wyprodukowanej energii elektrycznej i kosztu zużytego
paliwa – oraz kosztów stałych, które ponoszone są niezależnie od tego, czy
elektrownia produkuje energię, czy nie (tj. koszt wynagrodzenia pracowników,
koszt utrzymania i remontów itp.). Koszty produkcji mają przełożenie na kolejność
wchodzenia jednostek do systemu wytwórczego – tzw. stos kosztowy wytwórców
(merit order).

Przesył i dystrybucja energii funkcjonują w warunkach monopolu naturalnego –
OSP i każdy OSD pełnią funkcje dystrybucyjne na swoim terenie, obsługując tylko
klientów z tego obszaru. Klienci nie mają możliwości zmiany sieci i operatora
systemu dystrybucyjnego. Koszt przesyłu i dystrybucji energii jest regulowany, a
stawki ustalane są przez Urząd Regulacji Energetyki.

Rynek obrotu i sprzedaży energii w 2007 r. został uwolniony w ramach zasady
dostępu stron trzecich do rynku – Third Party Access (TPA). Oznacza to, że klienci
sami mogą wybrać i podpisać umowę sprzedażową z dowolnym podmiotem
obrotu (sprzedawcą). Skutkuje to silną konkurencją – sprzedawcy prześcigają się,
oferując kupującym coraz szerszą gamę produktów i usług dodatkowych,
powiązanych ze sprzedawaną energią elektryczną. Ceny energii są kształtowane
na zasadach wolnego rynku, poza cenami dla gospodarstw domowych, które są
regulowane i akceptowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

http://raport.tauron.pl/outlook/magazynowanie-energii/
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Zasada TPA

Zakup energii poza obecnym dostawcą jest możliwy dzięki tzw. zasadzie dostępu stron trzecich do sieci, zwanej zasadą TPA (z ang. Third Party Access). Mówi ona, że lokalny
dostawca jest zobowiązany do dystrybucji energii kupionej przez znajdującego się na jego obszarze klienckim od dowolnego sprzedawcy.

Co roku wzrasta liczba klientów korzystających ze wspomnianej zasady. Zgodnie z nią każdy sprzedawca energii elektrycznej ma prawo oferować jej sprzedaż odbiorcom
końcowym na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej. Warunkiem realizacji umowy sprzedaży jest zawarcie przez sprzedawcę umowy
o świadczenie usług dystrybucji, tzw. generalnej umowy dystrybucji (GUD), z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony jest dany odbiorca.

Na podstawie danych URE, od połowy 2007 r. do grudnia 2018 r., tj. od początku okresu liberalizacji rynku energii, odnotowano ok. 605 tys. gospodarstw domowych oraz
ok. 201 tys. podmiotów instytucjonalnych, które zmieniły sprzedawcę energii elektrycznej.

W segmencie instytucji i podmiotów gospodarczych, gdzie konkurencja jest duża, a firmy już od kilku lat korzystają z uwolnienia cen energii elektrycznej, postęp liberalizacji
spowodował, że coraz lepiej uświadomiony klient biznesowy oczekuje bardzo konkurencyjnych rozwiązań. Wzmożona aktywność sprzedażowa firm energetycznych
wywiera coraz większą presję cenową. Pojawiły się też nowe podmioty konkurujące o klientów, a przejrzystość działań na rynku energii jest już koniecznością, gdyż klienci
biznesowi coraz chętniej korzystają z możliwości zmiany sprzedawcy. Duży potencjał upatrywany jest w segmencie gospodarstw domowych, w którym nadal stosunkowo
niewielki odsetek klientów zdecydował się na zmianę sprzedawcy.

W 2018 r. zmiany sprzedawcy dokonało prawie 71 tys. odbiorców energii elektrycznej, w tym: ok. 13 tys. podmiotów instytucjonalnych oraz ok. 58 tys. gospodarstw
domowych. Dynamika zmian w porównaniu do roku 2017 wyniosła w przypadku gospodarstw domowych 10,6%, a w przypadku podmiotów instytucjonalnych 6,8%.

Ilość energii elektrycznej dostarczonej w 2018 r. (w ramach TPA) końcowym grupom odbiorców wyniosła 75,1 TWh. W porównaniu z rokiem 2017, gdzie wolumen
dostarczonej energii wyniósł 71,6 TWh, oznacza to wzrost o 5%.
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Liczba odbiorców korzystających z TPA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych URE: Zmiana sprzedawcy – monitoring
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Ceny energii elektrycznej

Średnia cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego (RDN), na Towarowej
Giełdzie Energii S.A. (TGE) w 2018 r. ukształtowała się na poziomie 223,22
zł/MWh. W stosunku do 2017 r. był to wzrost o 41% (+65,38 zł/MWh). Średnia
cena rozliczeniowa na Rynku Bilansującym (RB) w 2018 r. wyniosła 227,95
zł/MWh, co stanowiło wzrost o 37% (+61,52 zł/MWh) w stosunku do roku
poprzedniego. Czynnikami, które wspierały wzrost cen, były: wzrost cen
uprawnień do emisji CO , wzrost cen surowców energetycznych (węgla, ropy i
gazu), napięty bilans mocy, upalne i wyjątkowo suche lato oraz awaryjne
wyłączenie elektrowni gazowo-parowej o mocy 485 MW we Włocławku.
Analizując średnie miesięczne ceny RDN, najtańszym miesiącem był styczeń ze
średnią ceną na poziomie 161,12 zł/MWh, a najdroższym wrzesień ze średnią ceną
272,24 zł/MWh.

W 2018 r. odnotowano wzrost produkcji energii z elektrowni na węgiel kamienny
do poziomu 82,38 TWh (+3,14% r/r). Mimo wzrostu zapotrzebowania, odnotowano
spadek produkcji w elektrowniach opalanych węglem brunatnym (do poziomu
49,07 TWh, czyli o 2,91 TWh mniej niż w 2017 r.). Spadek produkcji energii
elektrycznej z węgla brunatnego to efekt trwałego wyłączenia elektrowni Adamów
o mocy zainstalowanej 600 MW.

2

Wzrost zapotrzebowania w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE)
ponownie został skompensowany wzrostem produkcji w droższych elektrowniach,
np. gazowych, których produkcja w ujęciu rocznym wzrosła o 2,42 TWh – do
poziomu 9,59 TWh. Sumaryczna generacja z elektrowni wiatrowych w 2018 r.
wyniosła 11,68 TWh (-15,71% r/r), co wspierało wzrosty cen energii, zwłaszcza na
RDN.

Na rynku terminowym energii elektrycznej referencyjny kontrakt terminowy z
dostawą w 2019 r. BASE_Y-19 przez niemal cały rok znajdował się w wyraźnym
trendzie wzrostowym. BASE_Y-19 w 2018 r. notowany był w przedziale z
minimum 175,13 PLN/MWh (8 lutego 2018 r.) oraz maksimum 311,56 PLN/MWh
(20 września 2018 r.). Czynnikami wspierającymi wzrost notowań był zwiększony
popyt na energię elektryczną, wysokie ceny węgla i obawy o jeszcze wyższe ceny
uprawnień do emisji CO , a także informacja o awaryjnym wyłączeniu nowej,
gazowo-parowej jednostki EC Włocławek. Zakończenie notowań w ostatnim
miesiącu 2018 r. przyniosło niewielką, techniczną korektę i spadek cen BASE_Y-19
do poziomu średnio 281 PLN/MWh. Średnia cena ważona wolumenem obrotu
kontraktu BASE_Y-19 wyniosła 241,53 PLN/MWh, a więc była wyższa o niemal
75 PLN/MWh (+44,6%) w stosunku do notowań kontraktu BASE_Y-18 w 2017 r.
Łączny wolumen obrotu BASE_Y-19 wyniósł 133,2 TWh, a więc ponad dwukrotnie
więcej niż wolumen obrotu kontraktem BASE_Y-18.

2

Uprawnienia do emisji CO  i prawa majątkowe2

Rok 2018 dla rynku uprawnień do emisji charakteryzował się wzrostem zmienności notowań, a w konsekwencji zmianami cen, które doprowadziły do kształtowania się ich
w zakresie od 7,6 EUR/MgCO  do 25,79 EUR/MgCO . Stanowi to przyrost ceny o 18,19 EUR/MgCO  (+239,34%) w skali roku.

Zwiększony wolumen transakcji, związany z koniecznością zakupu uprawnień do emisji CO  na poczet umorzeń (cykliczne wydarzenie, które na mocy regulacji wymusza na
uczestnikach rynku sprawozdanie swoich rocznych emisji). Zwiększony popyt, zgodnie z fundamentalnymi zasadami ekonomii, implikował wzrost cen EUA, skutkiem czego
w marcu 2018 r. na rynku SPOT zanotowano najwyższą cenę w całym III okresie rozliczeniowym – 14,13 EUR/MgCO . Czynnikiem, który dodatkowo wpływał na wzrost
cen, były analizy rynkowe, sugerujące wzrost emisyjności systemu, związane z polepszeniem koniunktury gospodarczej w krajach Unii Europejskiej.

Początkowo wzrastające w 2018 r. ceny uprawnień do emisji CO  spadły dopiero w drugiej połowie września 2018 r. Średnia cena we wrześniu osiągnęła poziom 21,47
EUR/MgCO . Ostatecznie notowania w całym 2018 r. osiągnęły średnią wartość 15,96 EUR/MgCO , co stanowi przyrost o 10,12 EUR/MgCO  w porównaniu do 2017 r.

2 2 2
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2 2 2
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Rok 2018 dla rynku odnawialnych źródeł energii charakteryzował się dużą zmiennością cen zielonych certyfikatów, utrzymującą się w tendencji wzrostowej. W tym okresie
indeks wzrósł z minimalnych poziomów 45,53 zł/MWh w styczniu 2018 r. do maksymalnie 162,71 zł/MWh w listopadzie 2018 r. Tak wysokie poziomy cenowe
odnotowano ostatnim razem na przełomie lat 2014/2015. Ceny wzrosły aż trzyipółkrotnie w ciągu 11 miesięcy. Średnioważona cena dla indeksu OZEX_A dla 2018 r.
uplasowała się na poziomie 103,82 zł/MWh i była wyższa o prawie 170% od średnioważonej ceny w 2017 r. Ceny praw majątkowych były średnio wyższe o 114% od opłaty
zastępczej, która w 2018 r. wynosiła 48,53 zł/MWh i stanowiła 125% średnioważonej ceny roku 2017.

Wolumen obrotu w roku 2018 był największy w historii i wyniósł 14 635 GWh (prawie o 46% wyższy niż w 2017 r.). Bilans rejestru zielonych certyfikatów na koniec grudnia
2018 r. osiągnął nadwyżkę na poziomie 29,08 TWh, a przy uwzględnieniu certyfikatów zablokowanych do umorzenia rejestr ten zmniejsza się o prawie 6,86 TWh – do
poziomu 22,22 TWh. Obowiązek przedstawienia certyfikatów PMOZE_A do umorzenia wzrósł do 17,5%.

PMOZE-BIO

Ceny certyfikatów potwierdzających wytworzenie energii z biogazu rolniczego (tzw. błękitnych certyfikatów), dla których wymiar obowiązku w 2018 r. wynosił 0,5%,
plasowały się niezmiennie powyżej opłaty zastępczej, która wyniosła 300,03 zł/MWh. Od początku stycznia do grudnia 2018 r. ceny indeksu TGEozebio sukcesywnie
spadały do poziomu od 318,33 zł/MWh do 303,03 zł/MWh. Ostatecznie średnia ważona wartość indeksu na koniec 2018 r. ukształtowała się na poziomie 312,55 zł/MWh
i była niższa o ponad 6% od średnioważonej ceny z 2017 r.

Łączny wolumen obrotu wyniósł 505,30 GWh, a bilans rejestru PMOZE_BIO na koniec roku osiągnął poziom 358 GWh. Przy uwzględnieniu certyfikatów zablokowanych do
umorzenia, stan ten zmniejsza się do 265 GWh.

PMEC

Do końca czerwca 2018 r. odbywał się handel produktem PMEC-2017 (wysokosprawna kogeneracja), którego notowania zawierały się w przedziale od 9,68 zł/MWh do
9,85 zł/MWh. Średnioważona cena dla tego kontraktu wyniosła w pierwszym półroczu 2018 r. 9,80 zł/MWh, przy opłacie zastępczej ustalonej na poziomie 10 zł/MWh. Z
początkiem maja 2018 r. na TGE rozpoczęły się także notowania PMEC-2018, które również oscylowały w pobliżu opłaty zastępczej, ustalonej na poziomie 9 zł/MWh.
Średnioważona cena „czerwonych” certyfikatów osiągnęła poziom 8,77 zł/MWh.

PMGM

W obszarze kogeneracji gazowej („żółte” certyfikaty) do końca czerwca 2018 r. notowany był jeszcze produkt PMGM-2017, który ukształtował się na średnim poziomie
117,51 zł/MWh. Poziom ten, podobnie jak w przypadku kogeneracji węglowej, determinowała opłata zastępcza, która wyznaczona została dla 2017 r. w wysokości 120
zł/MWh. Produkt PMGM-2018, dotyczący produkcji z 2018 r., notowany był już w marcu 2018 r., gdzie średni indeks KGMX wyniósł 106,37 zł/MWh. Do końca 2018 r. jego
wartość z miesiąca na miesiąc rosła, osiągając w grudniu poziom 111,97 zł/MWh. Średnia z notowań w 2018 r. dla produktu PMGM-2018 wyniosła 110,41 zł/MWh i była
niższa tylko o ok. 4,60 zł/MWh od opłaty zastępczej, która za 2018 r. spadła do 115 zł/MWh.

PMMET

Sytuacja na rynku praw majątkowych, będących potwierdzeniem produkcji energii podczas spalania metanu PMMET (certyfikaty „fioletowe”), rozwijała się analogicznie jak
w przypadku „żółtych” i „czerwonych” certyfikatów. Do końca czerwca 2018 r. notowany był jeszcze produkt PMMET-2017, którego średnia wartość indeksu KMETX
ukształtowała się na poziomie 55,39 zł/MWh. Poziom opłaty zastępczej dotyczącej produkcji zarówno z 2017 r. jak i 2018 r. wynosił 56 zł/MWh i determinował poziom
cen rynkowych. Produkt PMMET-2018 dla produkcji z 2018 r. notowany był średnio po 55,00 zł/MWh.

PMEF

Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej PMEF (certyfikaty „białe”) po wzrostach w styczniu i lutym 2018 r. utrzymywały się w tendencji
spadkowej. Ceny zawierały się w przedziale od najniższego w historii poziomu 298,33 zł/toe w grudniu 2018 r. do maksymalnie 899,67 zł/toe w lutym 2018 r. Ostatecznie
średnioważony roczny indeks wyniósł 643,14 zł/toe i był znacznie niższy od opłaty zastępczej, która dla 2018 r. wynosiła 1 575 zł/toe.

Przegląd produktów na rynku krajowym oferowanych przez Grupy Energetyczne

Wśród pięciu głównych firm działających na rynku energetycznym (TAURON Polska Energia, PGE, Enea, Energa oraz innogy) Grupa TAURON posiada najbardziej
dopasowaną ofertę do oczekiwań klientów. TAURON oferuje sprzedaż energii elektrycznej i gazu jak również, między innymi, usługi dodatkowe w ramach obu mediów oraz
urządzenia do ogrzewania, oczyszczacze powietrza i produkty w ramach Smart Home.

Więcej o rozwoju oferty: tutaj

Fuzje i przejęcia w gospodarce światowej+

Fuzje i przejęcia są jednym ze sposobów rozwoju przedsiębiorstwa. O fuzjach możemy mówić w przypadku połączenia przedsiębiorstwa z innym podmiotem.
Z przejęciem natomiast mamy do czynienia, kiedy następuje przeniesienie kontroli nad danym przedsiębiorstwem z jednego podmiotu na inny. Może to
nastąpić np. poprzez zakup akcji (udziałów), zakup majątku, prywatyzację, czy dzierżawę. Fuzje i przejęcia (ang. Mergers & Acquisitions (M&A)) mogą prowadzić
do poszerzenia obecnej działalności przedsiębiorstwa lub rozwoju o nowy obszar działań.

Światowe inwestycje dot. fuzji i przejęć w 2017 r. przekroczyły wartość 3,6 bilionów USD. W ciągu roku ogłoszono prawie 49,5 tys. transakcji, z czego ok. 37
tys. zostało sfinalizowanych.

http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/klienci-w-centrum-naszej-uwagi/
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Fuzje i przejęcia na rynku światowym

Źródło: https://www.statista.com/statistics/267369/volume-of-mergers-and-acquisitions-worldwide/ [data dostępu: 02.01.2019 r.]

Największym zainteresowaniem inwestorów w 2017 r. cieszył się sektor Nieruchomości. Ogłoszone transakcje w tym sektorze opiewały na ok. 530 mld USD.
Kolejnymi sektorami, w których najczęściej dochodziło do transakcji fuzji lub przejęć były: Sprzedaż detaliczna i usługi, Energetyka, branża Hi-Tech oraz
Przemysł.
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Ogłoszone transakcje M&A wg sektorów

Źródło: Raport Thomson Reuters Mergers & Acquisitions Review Financial Advisors Full Year 2017 [data dostępu: 02.01.2019]

Ponad 50% ogłoszonych w 2017 r. fuzji i przejęć stanowiły transakcje, w których inwestorami były podmioty z Ameryki Północnej i Południowej. Inwestycje w
Europie stanowiły prawie 25% wartości globalnych transakcji. Transakcje ogłoszone w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu stanowiły zaledwie 2% globalnych
M&A, jednak z roku na rok coraz bardziej dostrzegalna jest aktywność inwestorów z tego regionu świata.

Nieruchomości Hi-Tech Finanse

Media i Rozrywka Energetyka Przemysł

Zdrowie Metalurgia Sprzedaż detaliczna i usługi

Telekomunikacja
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Ogłoszone transakcje M&A wg regionów świata pod względem wartości

Źródło: Raport Thomson Reuters Mergers & Acquisitions Review Financial Advisors Full Year 2017 [data dostępu: 02.01.2019]

 

Ameryki Afryka i Bliski Wschód Europa

Azja i Pacyfik Japonia

Światowi inwestorzy+

Głównym podmiotem na rynku M&A na świecie są inwestorzy z Rosji. W 2017 r. dokonali oni 671 transakcji opiewających na 36,7 mld EUR. Wartość
inwestycji rosyjskich inwestorów stanowiła ponad 50% światowych fuzji i przejęć.
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Raport: C’M’S, EMIS Emerging Europe M&A Report 2017/18

Rosja (36,7 mld EUR; 671) Polska (10,6 mld EUR; 288)

Czechy (4,3 mld EUR; 176) Turcja (7,6 mld EUR; 204)

Rumunia (3,2 mld EUR; 153) Węgry (2,7 mld EUR; 142)

Pozostałe kraje

Fuzje i przejęcia w Polsce+

W Polsce wartość fuzji i przejęć w 2017 r. wyniosła 10,6 mld EUR przy 288 umowach transakcyjnych.
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Fuzje i przejęcia w Polsce 2013-2017

Raport: C’M’S, EMIS Emerging Europe M&A Report 2017/18 i wcześniejsze wydania

Najbardziej atrakcyjnym sektorem inwestycyjnym w zakresie M&A w Polsce jest sektor: Nieruchomości i Budownictwo.
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Najatrakcyjniejsze sektory w Polsce (liczba M&A)

Raport: C’M’S, EMIS Emerging Europe M&A Report 2017/18 i wcześniejsze wydania
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Otoczenie regulacyjne

Współcześnie nie można wyobrazić sobie funkcjonowania gospodarki kraju bez energetyki. Ten sektor gospodarki ma strategiczne
znaczenie dla każdego państwa, dlatego jest mocno regulowany zarówno przez przepisy krajowe, jak i – w przypadku państw
będących członkami Unii Europejskiej – przez regulacje europejskie.

Regulacje te nakierowane są na zapewnienie dostępu do energii elektrycznej wszystkim podmiotom gospodarki (gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom,
instytucjom), zwiększenie efektywności funkcjonowania i rozwój sektora energetycznego. Wprowadzanie różnych mechanizmów regulacyjnych ma eliminować
niepożądane działania, w tym ewentualne zakłócenia w dostawach energii czy niekontrolowane wzrosty jej cen, co mogłoby negatywnie wpływać na całą gospodarkę. W
Polsce działalność w zakresie rynku energii reguluje Urząd Regulacji Energetyki (URE), zaliczany do centralnych organów administracji rządowej. URE reguluje działalność
przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i założeniami polityki energetycznej państwa, równoważąc jednocześnie interesy podmiotów
rynku energii.

Rok 2018 przyniósł szereg zmian regulacyjnych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa
energetycznego to Ustawa o Rynku Mocy i przeprowadzenie pierwszych aukcji głównych na dostawy mocy, zmiany w Ustawie o podatku akcyzowym, nowelizacja Ustawy
prawo energetyczne i Ustawy o odnawialnych źródłach energii, czy zmiany w dyrektywie o handlu uprawnieniami do emisji CO .2

Regulacje krajowe:

Ustawa o rynku mocy+

Prace nad Ustawą o rynku mocy rozpoczęły się w 2016 r. Celem było wprowadzenie mechanizmu, który będzie gwarantował utrzymanie mocy wytwórczych
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na poziomie zapewniającym stałe i bezpieczne dostawy energii elektrycznej. Wprowadzenie rynku mocy ma
zachęcać do podejmowania działań inwestycyjnych, które przełożą się na wspomniany stały poziom mocy wytwórczych na rynku w krótkiej i długiej
perspektywie czasu.

W następstwie tych prac w grudniu 2018 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o rynku mocy, która weszła w życie 18 stycznia 2019 r. Ustawa ta ma znaczący
wpływ na przyszłość funkcjonowania polskiego sektora energetycznego. Zmienia ona architekturę rynku energii elektrycznej z dotychczasowego rynku
jednotowarowego – energii – na rynek dwutowarowy – energii i mocy. Ustawa wprowadza możliwość zawierania kontraktów mocowych trwających do 15 lat
dla nowych jednostek wytwórczych oraz do 5 lat dla jednostek modernizowanych lub planowanych jednostek redukcji zapotrzebowania – DSR. Dodatkowo
dla jednostek nowych lub modernizowanych o emisyjności poniżej 450 kg CO /MWh oraz jednostek kogeneracyjnych zasilających systemy ciepłownicze
wprowadzono możliwość zawierania umów mocowych dłuższych o kolejne 2 lata.

W ramach rynku mocy w listopadzie i grudniu 2018 r. zostały przeprowadzone pierwsze aukcje główne rynku mocy z dostawą na lata 2021-2023. Podmioty

2
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uczestniczące w aukcjach świadczą usługę na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego: pozostania w gotowości do wytworzenia energii elektrycznej oraz jej
dostarczenia lub redukcji własnego poboru do KSE (zgodnie z zapotrzebowaniem Operatora). Za realizację obowiązku mocowego podmioty będą
wynagradzane, co ma zachęcać je do inwestowania w nowe jednostki wytwórcze. Za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej zapłacą odbiorcy końcowi w
taryfie przesyłowej, w tzw. opłacie mocowej.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw+

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektórych innych ustaw ma służyć ochronie w 2019 r. odbiorców energii
elektrycznej przed istotnym wzrostem jej ceny. W tym celu ustawa
przewiduje, poza obniżeniem stawki akcyzy z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh oraz
obniżeniem stawek opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców o 95%,
także „zamrożenie” w 2019 r. cen i stawek opłat wynikających z taryf i
cenników energii elektrycznej stosowanych przez spółki obrotu energią
elektryczną na poziomie cen i stawek opłat z dnia 30 czerwca 2018 r., z
uwzględnieniem zmiany stawki akcyzy.

Jednocześnie ustawa przyznaje podmiotom zobowiązanym prawo do
rekompensat z tytułu utraconych przychodów. Rekompensaty mają być
finansowane ze środków nowo utworzonego Funduszu Wypłaty Różnicy
Ceny, dysponowanego przez Ministra Energii, którym zarządza Zarządca
Rozliczeń S.A.

Kolejna zmiana przepisów w tym zakresie nastąpiła ustawą o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym, która została uchwalona w lutym 2019 r.
Najważniejszymi elementami są: doprecyzowanie, że ceny i stawki opłat w
określonych wysokościach należy stosować do odbiorców końcowych,
usunięcie przepisów nakładających na OSP i OSD obowiązek stosowania w
2019 r. cen i stawek za energię elektryczną w wysokości nie wyższej niż ceny
i stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r., objęcie
przepisami ustawy także tych podmiotów, które same kupują energię
elektryczną bezpośrednio na towarowej giełdzie bądź dokonują zakupu za
pośrednictwem domu maklerskiego lub towarowego domu maklerskiego.

W 2019 r. Ministerstwo Energii przedstawiło projekt rozporządzenia w
sprawie sposobu obliczenia rekompensat dla zobowiązanych przedsiębiorstw
energetycznych. Przeprowadzono konsultacje społeczne, natomiast
rozporządzenie nie zostało podpisane przez Ministra.

Na posiedzeniu Sejmu RP w dniach 12-14 czerwca dokonało kolejnej
nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która
wprowadza zmiany do systemu rekompensat. Do końca czerwca 2019 r.
wszystkie podmioty będą kupować energię po cenach z 2-18 r., natomiast od
1 lipca odbiorcy zostaną podzieleni na 3 grupy. Gospodarstwa domowe oraz
inne podmioty korzystające z taryfy G (szpitale, jednostki sektora finansów
publicznych, mikro oraz małe przedsiębiorstwa) będą kupować energię po
cenach z 2018 r., a spółki obrotu będą mogły ubiegać rekompensatę
finansową w związku ze świadczeniem usługi publicznej od Zarządcy
Rozliczeń S.A.

Spółki obrotu nie będą miały obowiązku oferowania energii elektrycznej po
cenach z 2018 r. średnim i dużym przedsiębiorstwom (będą mogły ubiegać
się u Zarządcy Rozliczeń S.A. o dofinansowanie w ramach pomocy de
minimis) oraz przedsiębiorstwom energochłonnym (będą korzystać z
mechanizmu wsparcia zapisanego w projekcie ustawy o systemie
rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych).

Nowelizacje ustawy Prawo energetyczne dotyczące poziomu tzw. obliga giełdowego+

Rok 2018 był rokiem sukcesywnego podnoszenia poziomu tzw. obliga giełdowego, tj. obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej przez jej
wytwórców na giełdzie towarowej lub na innych zorganizowanych platformach lub w systemach obrotu. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o rynku mocy, od dnia 1 stycznia 2018 r. poziom obliga giełdowego został podniesiony z 15% do 30% energii elektrycznej wytworzonej w roku
kalendarzowym przez jej wytwórcę niekorzystającego z prawa do pokrycia tzw. kosztów osieroconych (czyli różnicy pomiędzy planowanym przychodem na
etapie inwestycji, a przychodem realnie uzyskanym w warunkach rynkowych). Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 r. podniesiono poziom obliga giełdowego z 30% do 100% wolumenu wytworzonej energii elektrycznej.
Nowelizacje utrzymały w mocy dotychczasowe wyłączenia z obliga giełdowego. Dotyczyły one m.in. energii z OZE, kogeneracji, energii wytworzonej w
jednostkach o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 50 MW a także energii sprzedawanej na potrzeby wykonywania długoterminowych zobowiązań
wynikających z umów zawartych z instytucjami finansowymi w celu realizacji inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej. Dodatkowo,
ostatnia nowelizacja z dnia 9 listopada 2018 r. wprowadziła zwolnienia z mocy prawa, dedykowane dla nowych jednostek wytwórczych, które rozpoczęły
wytwarzanie energii po raz pierwszy po 1 lipca 2017 r., w ramach sprzedaży energii realizowanej w formułach finansowania typu project finance lub corporate
finance. Zgodnie z przepisami przejściowymi noweli z 9 listopada 2018 r., dotychczasowe, niższe poziomy obliga giełdowego stosuje się do energii
elektrycznej będącej przedmiotem umów zawartych do dnia wejścia w życie tej noweli.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji+

Dotychczasowy system wsparcia dla jednostek kogeneracyjnych oparty na
świadectwach pochodzenia wygasł z końcem 2018 r. Został on zastąpiony
mechanizmami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o
promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
Ustawa wprowadza liczne ograniczenia w stosowaniu mechanizmów
wsparcia kogeneracji, w szczególności:

zawężenie kręgu jednostek wytwórczych z niego korzystających do
elektrociepłowni, dla których jednostkowy poziom emisji CO  nie
przekroczy 450 kg/MWh wytwarzanej energii (liczonej łącznie dla produkcji
energii elektrycznej i ciepła),

2

pozbawienie wsparcia wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE

Rodzaj udzielanego wsparcia jest uzależniony od zainstalowanej mocy
elektrycznej, daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej oraz
przewidywanych nakładów inwestycyjnych na jednostkę, a samo wsparcie
będzie miało formę dodatkowego świadczenia pieniężnego w postaci premii
kogeneracyjnej lub premii gwarantowanej. W przypadku największych
jednostek, o mocy nie mniejszej niż 300 MWe, premia (kalkulowana
indywidualnie) będzie mogła być udzielona dopiero po wydaniu przez Komisję
Europejską decyzji uznającej takie wsparcie za dozwoloną pomoc publiczną.
Okres korzystania ze wsparcia wynosi maksymalnie 15 lat dla jednostek
nowych i znacznie zmodernizowanych (krótsze okresy 5, 6 i 7 lat
przewidziano dla jednostek zmodernizowanych).

Koszty nowego systemu wsparcia będą alokowane na wszystkich odbiorców
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korzystających z systemu wsparcia dla OZE, a także wytwórców
pobierających wynagrodzenie na podstawie umowy z OSP na wskazane w
ustawie regulacyjne usługi systemowe, w części dotyczącej energii
elektrycznej, za którą to wynagrodzenie przysługuje,

w przypadku jednostek wprowadzających do publicznej sieci ciepłowniczej
mniej niż 70% wytworzonego ciepła, wsparcie zostało ograniczone
proporcjonalnie do udziału ciepła wprowadzonego do sieci w cieple
wytworzonym.

g
końcowych systemu elektroenergetycznego poprzez wprowadzenie odrębnej
stawki opłaty („opłaty kogeneracyjnej”) w ramach taryf operatorów
systemów elektroenergetycznych. W roku 2019 stawka opłaty
kogeneracyjnej wyniesie 1,58 PLN/MWh.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii+

W 2018 r. prowadzone były prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych
źródłach energii, która weszła w życie dnia 7 czerwca 2018 r. Celem
nowelizacji było przede wszystkim umożliwienie organizacji i
przeprowadzania przez Prezesa URE kolejnych aukcji OZE oraz zapewnienie
pełnej zgodności przepisów powyższej ustawy z unijnymi „Wytycznymi w
sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w
latach 2014-2020”.

W nowelizacji wprowadzono także m.in. nowe zasady kumulacji pomocy
publicznej, nowy podział na koszyki aukcyjne (wprowadzono pięć koszyków
w oparciu o rodzaj wykorzystywanego źródła energii oraz moc
zainstalowaną), a także dodatkową formę wsparcia w postaci taryf Feed in
Tariff (FIT) i Feed in Premium (FIP) dla wytwórców energii ze źródeł
odnawialnych dedykowanych dla mikro i małych instalacji OZE
wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia,
biogaz, biogaz rolniczy).

28 lutego 2019 r. ukazał się projekt nowelizacji ustawy o OZE, który w dniu
25 czerwca został zaakceptowany  przez Radę Ministrów. Celem nowelizacji
jest umożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 roku, min. w celu
wypełnienia przez Polskę celu 15% udziału OZE w energii finalnej.

W związku z tym, projekt ustawy określa minimalny udziału energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w sprzedaży energii elektrycznej
na poziomie 19,50% (do obecnych 19,35%) z oze oraz na poziomie 0,50% (do
obecnych 0,65%) z biogazu rolniczego.

Dodatkowo proponuje się precyzyjne wskazanie, że zwaloryzowana pomoc
inwestycyjna, brana pod uwagę przy obliczaniu stałej ceny zakupu energii
elektrycznej, uwzględniana jest od dnia 1 października 2005 r. Ma zostać
zwiększony również dopuszczalny wiek instalacji OZE (innych niż
wykorzystujące energię: promieniowania, wiatru na lądzie oraz wiatru na
morzu), jakie mogą brać udział w aukcjach OZE – z 36 do 42 miesięcy.

Wprowadzono także nową definicję „prosumenta energii odnawialnej” i
objęto nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi
przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument będzie mógł
wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW).

Regulacje europejskie:

Konkluzje BAT+

Konkluzje BAT (Best Available Techniques), czyli najlepsze dostępne techniki,
to dokument wskazujący możliwe wykorzystanie poszczególnych technologii
w celu ograniczenia emisji i oddziaływania na środowisko naturalne.
Dokument ten wskazuje dozwolone wielkości emisji, jakie są dopuszczalne
dla konkretnych technologii wytwarzania. Konsekwencją wprowadzenia
konkluzji w życie jest konieczność dostosowania instalacji spalania paliw do
wymagań określonych w dokumencie, poprzez:

W kwietniu 2017 r. w Komisji Europejskiej przegłosowane zostały nowe
standardy zaostrzające normy emisji dla przemysłu, czyli tzw. Konkluzje BAT
dla dużych obiektów spalania energetycznego, a w lipcu Unia Europejska
podjęła decyzję wykonawczą w tej sprawie, która została oficjalnie
opublikowana w sierpniu 2017 r. W momencie publikacji konkluzje BAT stały
się częścią obowiązującego w Polsce porządku prawnego i stanowią
podstawę do wydawania pozwoleń na budowę i funkcjonowanie instalacji
wytwórczych.

modernizację istniejących źródeł wytwarzania,

modernizację lub budowę instalacji oczyszczania spalin,

wyposażenie jednostek wytwórczych w monitoring ciągły dla
zanieczyszczeń, które dotychczas nie zostały objęte takim obowiązkiem.

Dokument określa dopuszczalny poziom emisji substancji: NOx, SO  oraz
pyłu, a także wprowadza standardy emisyjne na substancje dotychczas nimi
nieobjęte, czyli: rtęć, chlorowodór, fluorowodór i amoniak.

Konkluzje BAT dotyczą zarówno nowo budowanych instalacji wytwórczych,
jak również tych już funkcjonujących. Istniejące aktywa mają na
dostosowanie się do nowych wymogów 4 lata, niemniej jako
nieprzekraczalny określony został termin 17 sierpnia 2021 r., kiedy muszą już
spełniać określone w konkluzjach BAT wymogi. W uzasadnionych
przypadkach istnieje możliwość starania się o uzyskanie czasowych
odstępstw od konkluzji BAT. Rewizja konkluzji BAT i założonych tam limitów
emisji będzie podlegać cyklicznym, ośmioletnim, przeglądom.

Nowe, bardziej restrykcyjne wymogi konkluzji BAT dotyczące granicznych
wielkości emisyjnych zanieczyszczeń mają istotny wpływ na przyszłość
europejskich elektrowni węglowych i są tym samym ogromnym wyzwaniem
dla sektora energetycznego.

2

Nowelizacja dyrektywy o handlu uprawnieniami do emisji CO2+
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14 marca 2018 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Dyrektywę 2018/410, określającą zasady handlu uprawnieniami do emisji CO  w
IV okresie rozliczeniowym (2021-2030). Do najważniejszych zmian ujętych w Dyrektywie należą:

2

podniesienie liniowego wskaźnika redukcji (LRF – Linear Reduction Factor) z obowiązującego poziomu 1,74% do 2,2%;1.

wprowadzenie mechanizmu stabilizacji rynkowej (MSR – Market Stability Reserve), który co do zasady ma zmniejszyć ilość uprawnień dostępnych na
rynku;

2.

określenie całkowitej dostępnej puli aukcyjnej w IV okresie rozliczeniowym zasadniczo na poziomie 57%;3.

utworzenie Funduszu Innowacji oraz Funduszu Modernizacji. Fundusz Innowacji ma wspierać nowoczesne niskoemisyjne technologie pulą uprawnień na
poziomie 400 mln EUA. Fundusz Modernizacji będzie wspierał w modernizacji sektora energetycznego państwa członkowskie o najniższym PKB, z
pominięciem jednak wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych (z wyjątkiem energetyki w Rumunii i Bułgarii);

4.

utrzymanie możliwości przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień na modernizację sektora energetycznego (art. 10c), jednak wymagane jest
wprowadzenie procedury przetargowej dla projektów na kwotę inwestycji ponad 12,5 mln EUR. Wysokość wsparcia z wykorzystaniem nieodpłatnych
uprawnień może maksymalnie sięgać 70%;

5.

stworzenie państwom członkowskim możliwości wykorzystania całkowitego przydziału bezpłatnych uprawnień przyznanych na podstawie art. 10c lub
jego części w celu wsparcia Funduszu Modernizacji.

6.

„Pakiet Zimowy – Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”+

„Pakiet zimowy” to zestaw kilkunastu dokumentów, w tym ośmiu określających regulacje prawne w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej Unii
Europejskiej, obejmujące swoim zakresem cztery obszary działań: bezpieczeństwo dostaw, wewnętrzny rynek energii, efektywność energetyczną i
transformację energetyczną. Do najważniejszych dokumentów należą: rozporządzenie dotyczące systemu zarządzania unią energetyczną (tzw. Governance),
nowelizacja rozporządzenia dotyczącego wewnętrznego rynku energii, nowelizacja dyrektywy o wewnętrznym rynku energii, nowelizacja dyrektywy o
wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, nowelizacja rozporządzenia ACER, nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej oraz rozporządzenie o
gotowości na ryzyko w sektorze elektroenergetycznym.

Komisja
Europejska
propozycja

Uzgodnienia
między

instytucjami
UE

negocjacje

Parlament
Europejski
przyjęcie

Rada
przyjęcie

Dziennik
Urzędowy
publikacja

Charakterystyka
energetyczna
budynków

30/11/2016
Porozumienie

polityczne
17/04/2018 14/05/2018

19/06/2018
Dyrektywa (UE)

2018/844

OZE 30/11/2016
Porozumienie

polityczne
13/11/2018 04/12/2018

21/12/2018
Dyrektywa (UE)

2018/2001

Efektywność
energetyczna

30/11/2016
Porozumienie

polityczne
13/11/2018 04/12/2018

21/12/2018
Dyrektywa (UE)

2018/2002

Rozporządzenie
o zarządzaniu
unią
energetyczną

30/11/2016
Porozumienie

polityczne
13/11/2018 04/12/2018

21/12/2018
Rozporządzenie

(UE)
2018/1999

Rozporządzenie
o rynku
wewnętrznym

30/11/2016
Porozumienie

polityczne
26/03/2019 w trakcie –

Dyrektywa o
rynku
wewnętrznym

30/11/2016
Porozumienie

polityczne
26/03/2019 w trakcie –

Gotowość na
ryzyko

30/11/2016
Porozumienie

polityczne
26/03/2019 w trakcie –

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
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W 2018 r. na poziomie UE prowadzone były działania ukierunkowane na wypracowanie ostatecznej treści zapisów dokumentów wchodzących w skład
„Pakietu Zimowego”. Rozporządzenie dotyczące systemu zarządzania unią energetyczną reguluje następujące kwestie:

Najbardziej istotnym elementem „Pakietu Zimowego” jest nowelizacja rozporządzenia dotyczącego wewnętrznego rynku energii z uwagi na wprowadzane
przez nią przyszłe ograniczenia możliwości stosowania mechanizmów mocowych. W wyniku trilogu (dialogu trójstronnego pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą Europejską i Komisją Europejską) uzgodniono, że:

W zakresie rewizji dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego, kluczowy element osiągniętego porozumienia dotyczy uprawnienia
dostawców energii elektrycznej do samodzielnego ustalenia cen energii elektrycznej w celu wzmocnienia konkurencji i stworzenia efektywnego, rynkowego
procesu ich ustalania. Jednocześnie zapewniono, by nadal byli chronieni tzw. wrażliwi konsumenci oraz mikroprzedsiębiorcy poprzez uprawnienie państw
członkowskich do ustanawiania dla tych grup odbiorców cen regulowanych. Ponadto szereg uzgodnionych przepisów zmienianej dyrektywy dotyczy
wzmocnienia pozycji konsumentów.

Kolejnym elementem „Pakietu Zimowego”, który został uzgodniony w 2018 r. w ramach trilogu pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a
Komisją Europejską była rewizja dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Główne punkty ustaleń to:

W ramach rewizji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej ustalono:

ACER 30/11/2016
Porozumienie

polityczne
26/03/2019 w trakcie –

obowiązek przygotowania przez Państwa Członkowskie krajowych planów klimatyczno-energetycznych, będące podstawowym instrumentem
zarządzania unią energetyczną i obejmujące jej 5 filarów (bezpieczeństwo dostaw, wewnętrzny rynek energii, efektywność energetyczna,
dekarbonizacja oraz badania, rozwój i konkurencyjność)

1.

punkty referencyjne w zakresie wkładu w realizację celu udziału energii z OZE w latach 2022, 2025 i 2027 przyjęto ostatecznie na poziomie
odpowiednio 18%, 43% oraz 65% wyznaczonego 32% celu unijnego,

2.

wkład w realizację celu efektywności energetycznej Unii Europejskiej,3.

cel 15% zdolności przesyłowych interkonektorów dla sieci elektroenergetycznych do 2030 r.4.

jednostki wytwórcze oparte na paliwach kopalnych, emitujące więcej niż 550 gr CO /kWh produkowanej energii elektrycznej, które rozpoczęły produkcję
komercyjną po wejściu w życie rozporządzenia, nie będą mogły być zaangażowane w mechanizmy mocowe i nie będą mogły otrzymywać płatności z
tych mechanizmów, jak również być objęte zobowiązaniami do otrzymywania przyszłych płatności z mechanizmów mocowych,

1. 2

jednostki wytwórcze oparte na paliwach kopalnych, emitujące więcej niż 550 gr CO /kWh produkowanej energii elektrycznej i więcej niż 350 kg CO
średniorocznie na kWe mocy zainstalowanej, które rozpoczęły produkcję komercyjną przed wejściem w życie rozporządzenia, nie będą mogły być
zaangażowane w mechanizmy mocowe i nie będą mogły otrzymywać płatności z tych mechanizmów, jak również być objęte zobowiązaniami do
otrzymywania przyszłych płatności z mechanizmów mocowych najpóźniej od 1 lipca 2025 r.,

2. 2 2

państwa członkowskie stosujące mechanizmy mocowe w momencie wejścia w życie rozporządzenia powinny dostosować te mechanizmy poprzez
wprowadzenie wspomnianych powyżej ograniczeń emisyjnych, jednak bez uszczerbku dla zobowiązań lub kontraktów zawartych przed 31 grudnia 2019
r.

3.

cel 32% udziału energii z OZE w 2030 r., wiążący na poziomie UE, z klauzulą przeglądu w 2023 r. celem sprawdzenia, czy ustalony cel mógłby zostać
zwiększony,

1.

wyłączenie z opłat dla energii z OZE na własne potrzeby dla małych instalacji do 30 kW,2.

cel OZE w cieple i chłodzie na poziomie 1,3% z możliwością 40% dla ciepła odpadowego.3.

niewiążący cel poprawy efektywności energetycznej dla całej UE na poziomie 32,5% w 2030 r.,1.

obowiązkowy cel oszczędności każdego roku na poziomie 0,8% rocznego wolumenu sprzedaży obiorcom końcowym,2.

Primary Energy Factor (PEF) na poziomie 2.1, mający zastosowanie nie tylko w obszarze regulacji dyrektywy o efektywności energetycznej, ale także w
obszarze eco-design oraz etykietowania produktów, poddawany regularnemu przeglądowi co 4 lata.

3.

Strategia długoterminowa 2050 „Czysta planeta dla wszystkich”+

28 listopada 2018 r. Komisja Europejska przyjęła długoterminową wizję strategiczną dla dostatniej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu
gospodarki do 2050 r. Strategia nosi tytuł „Czysta planeta dla wszystkich”.

Według Komisji Europejskiej przedstawiona strategia pokazuje, w jaki sposób Europa może przewodzić w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej
poprzez inwestycje w realistyczne rozwiązania technologiczne, wzmocnienie pozycji obywateli i dostosowanie działań politycznych w ważnych obszarach,
takich jak polityka przemysłowa, finanse i badania naukowe. Przedstawiona przez Komisję wizja przyszłości neutralnej dla klimatu obejmuje prawie wszystkie
dziedziny polityki UE i jest zgodna z celem porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu globalnej temperatury znacznie poniżej 2°C i próba
obniżenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C. Według Komisji, aby UE pozostała liderem w dziedzinie neutralności klimatycznej, musi osiągnąć ją do 2050 r.

Dokument w przyszłości będzie najprawdopodobniej wykorzystywany do uzgodnienia nowych celów polityki klimatyczno-energetycznej w perspektywie
długookresowej.
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Rynek kapitałowy w 2018 r.

W 2018 r. najważniejsze światowe i europejskie indeksy zanotowały spadki. Na słabe wyniki większości rynków wpływ miały
spadki cen akcji odnotowane przede wszystkim w czwartym kwartale, związane z obawami dotyczącymi rosnącego ryzyka
globalnego spowolnienia gospodarczego.

Jednymi z nielicznych giełd w Europie, które zakończyły 2018 r. na plusie, były giełdy na Ukrainie i Słowacji. Poza Europą, wzrosty indeksów odnotowały rynki w Brazylii,
Argentynie, Indiach i Nowej Zelandii. Najważniejsze europejskie indeksy zanotowały kilku- lub kilkunastoprocentowe spadki. Indeks WIG20 ze stratą na poziomie 7,5 proc.,
podobnie jak inne rynki z Europy Środkowo-Wschodniej, radził sobie relatywnie lepiej od giełd z Europy Zachodniej.
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Dynamika WIG20 na tle wybranych europejskich indeksów w 2018 r.

Podobne trendy występowały również wśród spółek energetycznych. Indeks S&P Global 1200 Utilities, grupujący największe firmy z branży energetycznej notowane na
światowych giełdach, zanotował w 2018 r. stratę na poziomie 1,2%. W pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. wartość tego indeksu wzrosła o ok. 7%.
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Kapitalizacja i notowania akcji
TAURON na GPW

Mimo dobrej sytuacji ekonomicznej w Polsce i stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarki rozwijającej się w tempie
najwyższym od 2011 r., koniunktura na warszawskiej giełdzie nie była korzystna. W 2018 r. akcje notowane na GPW znajdowały się
w trendzie spadkowym, który objął niemal wszystkie główne indeksy GPW. W całym roku WIG spadł o 9,5%, WIG20 o 7,5%, a WIG-
Energia o 19,4%.

O kondycji warszawskiego parkietu świadczą również dane dotyczące liczby
debiutów i wycofań spółek z obrotu – w minionym roku na głównym parkiecie
zadebiutowało jedynie 7 spółek, a 25 podmiotów opuściło giełdę.

Negatywny trend zanotowany w 2018 r. na warszawskim parkiecie był w części
pochodną czynników globalnych, takich jak spór handlowy pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi i Chinami oraz niepewność w sprawie Brexitu, jak też czynników
lokalnych, w tym masowych umorzeń jednostek uczestnictwa i certyfikatów
inwestycyjnych części funduszy w związku z zaprzestaniem obsługi długu przez
notowaną na GPW spółkę GetBack S.A., co znacząco podważyło zaufanie
inwestorów do inwestowania na rynku kapitałowym. Również zakwalifikowanie
Polski do grona krajów rozwiniętych przez agencję FTSE Russell nie wpłynęło na
poprawę sentymentu inwestycyjnego na GPW, skutkując w krótkim okresie
negatywnymi zmianami alokacji środków w aktywa notowane na GPW przez
globalne fundusze inwestycyjne.

W 2018 r. spółki z sektora energetycznego notowane na GPW nie były atrakcyjną
formą lokowania kapitału, co przełożyło się na ponad 19 proc. spadek wartości
indeksu WIG-Energia (udział TAURON w indeksie WIG-Energia wynosi 13,09%).
Początek 2019 r. przyniósł poprawę sentymentu do spółek z sektora i wzrost
indeksu WIG-Energia o ponad 3%.

W 2018 r. kurs akcji TAURON kształtował się w przedziale od 1,67 zł do 3,28 zł
(według cen zamknięcia). Kurs akcji podczas ostatniej sesji w 2017 r. osiągnął
poziom 3,05 zł, a rok później cena wyniosła 2,19 zł.

Poniższa tabela przedstawia kluczowe dane dotyczące akcji TAURON w latach 2011-2018.

Lp. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
Kurs
maksymalny
(zł)

6,81 5,61 5,39 5,69 5,29 3,19 4,12 3,28
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Źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Stopa zwrotu liczona z uwzględnieniem dochodu inwestora z tytułu dywidendy i przy założeniu, że osiągany dochód dodatkowy jest reinwestowany. Metodologia
zgodna z Biuletynem Statystycznym GPW.

Lp. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2
Kurs
minimalny
(zł)

4,65 4,08 3,85 4,04 2,37 2,31 2,75 1,67

3
Kurs ostatni
(zł)

5,35 4,75 4,37 5,05 2,88 2,85 3,05 2,19

4

Kapitalizacja
na koniec
okresu (mln
zł)

9 376 8 325 7 659 8 850 5 047 4 995 5 345 3 838

5
Kapitalizacja
na koniec
okresu (%)

2,1 1,59 1,29 1,5 0,98 0,9 0,8 0,66

6
Wartość
księgowa
(mln zł)

15 922 16 839 17 675 18 107 18 837 16 349 17 880 18 967

7 C/Z 8,1 5,5 5,5 7,8 4,2 – 3,02 3,7

8 C/WK 0,59 0,49 0,43 0,49 0,27 0,31 0,31 0,2

9

Stopa
zwrotu od
początku
roku  (%)1

-16,73 -5,03 -3,64 20,07 -40,78 -1,04 7,02 -28,2

10
Stopa
dywidendy
(%)

2,8 6,5 4,6 3,8 5,2 – – –

11
Wartość
obrotów
(mln zł)

5 575 3 199 3 104 3 135 3 063 3 199 2 737 3 104

12
Udział w
obrotach (%)

2,21 1,7 1,41 1,53 1,5 1,69 1,16 1,52

13
Średni
wolumen na
sesję (szt.)

3
721 539

2
667 725

2
793 020

2
489 329

3
190 195

4
662 087

3
261 765

5
622 737

14

Średnia
liczba
transakcji na
sesję (szt.)

1 373 960 1 022 1 106 1 431 1 465 1 323 1 769

1 

Poniższe wykresy przedstawiają historyczne kształtowanie się kursu akcji TAURON oraz wartości obrotów, w tym na tle indeksów WIG20 i WIG-Energia.
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Kurs akcji TAURON oraz istotne wydarzenia w 2018 r.
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Kurs akcji (skala lewa, w zł) Obrót (skala prawa, w zł)

Nr Data Wydarzenie

1 13 lutego 2018 r. Publikacja szacunkowych wyników Grupy TAURON za 2017 r. i IV kwartał 2017 r.

2 9 marca 2018 r.
Podpisanie aneksów do umów dotyczących programu emisji obligacji, na mocy których wydłużono okres
dostępności środków w ramach programu

3 28 marca 2018 r.
Podpisanie dokumentacji transakcyjnej związanej z inwestycją Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w spółkę
realizującą budowę bloku 910 MW w Jaworznie. Wartość dokapitalizowania projektu przez fundusz
wyniesie do 880 mln zł

4 6 kwietnia 2018 r.
Decyzja o rozwiązaniu rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w TAURON Wytwarzanie S.A. na łączną
kwotę ok. 230 mln zł

5 16 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON

6 26 kwietnia 2018 r. Publikacja szacunkowych wyników Grupy TAURON za I kwartał 2018 r.

7 18 czerwca 2018 r. Wytoczenie powództwa przeciwko TAURON przez Amon sp. z o.o. i Talia sp. z o.o.

8 29 czerwca 2018 r. Wytoczenie powództwa przeciwko TAURON przez in.ventus sp. z o.o. Mogilno I sp. k.

9 27 lipca 2018 r.
Publikacja informacji o wynikach testów na utratę wartości. Wartość netto odpisów w sprawozdaniu
skonsolidowanym wyniosła 388 mln zł, a w sprawozdaniu jednostkowym 976 mln zł

10 2 sierpnia 2018 r. Publikacja szacunkowych wyników Grupy TAURON za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r.

11 2 października 2018 r.
Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia farm wiatrowych należących do grupy in.ventus o mocy ok.
200 MW

12 25 października 2018 r. Publikacja szacunkowych wyników Grupy TAURON za 9 miesięcy 2018 r. i III kwartał 2018 r.

13 15 listopada 2018 r. Publikacja szacunkowych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2021 r.

14 28 listopada 2018 r.
Otrzymanie informacji o wstępnym zainteresowaniu PGE nabyciem będących w posiadaniu Tauron
udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. (spółce odpowiedzialnej za projekt dotyczący budowy i eksploatacji
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej)

15 30 listopada 2018 r. Wyrażenie wstępnego zainteresowania sprzedażą przez Tauron udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.

16 5 grudnia 2018 r. Publikacja szacunkowych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2022 r.
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Nr Data Wydarzenie

17 11 grudnia 2018 r.
Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego o wartości 400 mln
zł

18 13 grudnia 2018 r.
Zwiększenie wartości finansowania hybrydowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 350 mln zł, tj.
do łącznej wysokości 750 mln zł

19 19 grudnia 2018 r. Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o wartości 1 mld zł

20 21 grudnia 2018 r. Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r.



27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

48/97

Kurs akcji TAURON na tle indeksów giełdowych od 2 stycznia 2015 r. do końca 2018 r.
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Zmiana kursu akcji TAURON na tle spółek energetycznych od 2 stycznia 2015 r. do końca 2018 r.
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Zmiana kursu akcji TAURON na tle zagranicznych spółek z sektora energetycznego od 2 stycznia 2015 r. do końca 2018 r.
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Akcjonariusze

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie ponad 45% akcji są: Skarb Państwa (30,06%), KGHM Polska Miedź S.A. (10,39%) i Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz
Emerytalny (5,06%).

Poniższy wykres przedstawia akcjonariuszy posiadających, według stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu zintegrowanego, znaczne pakiety akcji Spółki.



27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

51/97

* KGHM jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa

Skarb Państwa 30,06 KGHM Polska Miedź 10,39 Nationale Nederlanden 5,06

Pozostali akcjonariusze 54,49

Posiadacze papierów wartościowych, dających specjalne uprawnienia kontrolne+

Spółka nie emituje papierów wartościowych, które dawałyby ich posiadaczom specjalne uprawnienia kontrolne.

Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu+

Ograniczenia co do wykonywania prawa głosu zostały szczegółowo opisane w § 10 Statutu Spółki i wskazują m.in., że prawo głosu akcjonariuszy
dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na WZ więcej niż 10% ogółu
głosów w Spółce.

Zgodnie ze Statutem TAURON pozostałe ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu są następujące:

Ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów do wykonywania prawa głosu do 10%, nie dotyczy Skarbu Państwa i
podmiotów zależnych od Skarbu Państwa w okresie, w którym Skarb Państwa wraz z podmiotami od siebie zależnymi posiada liczbę akcji Spółki
uprawniającą do wykonywania co najmniej 25% ogółu głosów w Spółce.

1.

Głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu § 10 Statutu (Zgrupowanie Akcjonariuszy)
kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Szczegółowe zasady
kumulacji i redukcji głosów zostały określone w pkt 5 i 6 poniżej.

2.

Akcjonariuszem w rozumieniu § 10 Statutu Spółki jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub
pośrednio prawo głosu na WZ na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności
użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w WZ mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w WZ.

3.

Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby § 10 Statutu Spółki rozumie się odpowiednio osobę:4.

mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w
rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub

mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki
współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego
szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub

która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dn. 22 września
2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej
niektórych przedsiębiorców, lub

której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na
zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji
Spółki.

Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.5.

Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na WZ akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania
Akcjonariuszy do progu 10% ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:

6.

liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład
Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w Spółce przysługujących łącznie

wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,

https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/informacje-o-spolce/dokumenty-spolki
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jeżeli mimo redukcji, o której mowa powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na WZ akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania
Akcjonariuszy przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących
w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi
dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Redukcja jest dokonywana aż do
osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania, nie będzie przekraczać 10%
ogółu głosów w Spółce,

w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,

ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na WZ.

Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w WZ, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa
w pkt 8 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego WZ o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

7.

Niezależnie od postanowienia pkt 7 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu
dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu § 10 Statutu Spółki. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami.

8.

Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w pkt 7 i 8 powyżej, do chwili usunięcia
uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z
pozostałych akcji jest bezskuteczne.

9.

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych+

Statut TAURON na dzień sporządzenia niniejszego raportu zintegrowanego nie przewiduje ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych Spółki.

Zgodnie z art. 13 Ustawy z dn. 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Skarb Państwa nie może zbyć akcji posiadanych w TAURON
Polska Energia S.A. Nie występują inne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

Relacje Inwestorskie

Rzetelna i regularna komunikacja z akcjonariuszami oraz inwestorami to jeden z podstawowych priorytetów Grupy TAURON w
zakresie relacji inwestorskich. Komunikacja z rynkiem kapitałowym odbywa się nie tylko w formie działań wymaganych przepisami
prawa, czyli np. poprzez publikowanie informacji w raportach bieżących i okresowych, ale jest również uzupełniana licznymi
dodatkowymi aktywnościami i narzędziami kierowanymi bezpośrednio do wszystkich interesariuszy.

Budowanie przez nas relacji z inwestorami oparte jest zarówno na wcielaniu w życie najlepszych praktyk stosowanych na całym świecie, jak i wyznaczaniu najwyższych
standardów na polskim rynku kapitałowym. Za realizację najlepszych praktyk w tym obszarze odpowiada zespół relacji inwestorskich, który współpracując bezpośrednio z
Zarządem TAURONA oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi dba o to, by wszyscy interesariusze otrzymywali kompletne informacje na temat działalności Grupy.

TAURON organizuje konferencje inwestorskie, ale również aktywnie uczestniczy w wydarzeniach przygotowywanych przez podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym,
w tym roadshows w Polsce i za granicą.

Spotkania z inwestorami

W 2018 r. członkowie Zarządu oraz inni przedstawiciele Grupy TAURON odbyli liczne spotkania z inwestorami, podczas których prezentowana była strategia Grupy,
najważniejsze projekty inwestycyjne oraz sytuacja finansowa, a także informacje dotyczące aktualnej kondycji i perspektyw dla sektora energetycznego. W związku z
publikacją raportów okresowych, Spółka zorganizowała konferencje dla inwestorów i analityków, podczas których członkowie Zarządu omawiali wyniki finansowe oraz
prezentowali najważniejsze osiągnięcia w raportowanych okresach. Wydarzenia te były transmitowane za pośrednictwem Internetu w języku polskim i angielskim.
Zadbaliśmy również o możliwość ich prześledzenia w terminie późniejszym. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mają zagwarantowany równy dostęp do informacji.

Spotkania z dziennikarzami

Osobne spotkania poświęcone omówieniu wyników finansowych są regularnie organizowane również dla przedstawicieli kluczowych mediów. Grupa TAURON dokłada
wszelkich starań, by informacje na temat jej kondycji i uwarunkowań rynkowych mogły dotrzeć do wszystkich grup inwestorów za pośrednictwem różnych kanałów
komunikacji.

Roadshows i konferencje
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Oprócz spotkań towarzyszących publikacji raportów okresowych, w 2018 r. członkowie Zarządu oraz przedstawiciele zespołu relacji inwestorskich wzięli udział w
kilkunastu konferencjach i roadshows, podczas których odbyło się około 100 spotkań z zarządzającymi i analitykami rynku kapitałowego. Przedstawiciele TAURON
spotykali się z inwestorami instytucjonalnymi nie tylko w Polsce, ale także w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Austrii i Czechach.

Elektroniczne kanały komunikacji

W związku z rosnącym znaczeniem kanałów internetowych i mediów społecznościowych, kładziemy duży nacisk na ich rozwój i traktujemy je jako ważne narządzie
komunikacji z inwestorami.

YouTube+

W serwisie YouTube zamieszczamy relacje z ważnych dla inwestorów wydarzeń – konferencji wynikowych, obrad Walnego Zgromadzenia, Dni Inwestora –
oraz komentarze Prezesa Zarządu do wyników finansowych.

Facebook+

Na portalu społecznościowym Facebook Spółka publikowała zapowiedzi istotnych wydarzeń wraz z linkami do stron, na których można śledzić transmisje lub
wziąć udział w czacie inwestorskim.

Twitter+

TAURON posiada profil korporacyjny na portalu społecznościowym Twitter, gdzie publikuje między innymi informacje z obszaru relacji inwestorskich.

Relacje Inwestorskie

Mając świadomość, jak istotnym źródłem informacji dla inwestorów jest strona internetowa, a w szczególności zakładka Relacje Inwestorskie, Spółka dba o jej zawartość i
aktualność zamieszczanych tam treści. Sekcja Relacje Inwestorskie zawiera wiele przydatnych informacji o bieżących wydarzeniach, wynikach finansowych, czy strategii
Grupy TAURON. Zamieszczone są w niej również prezentacje i relacje wideo z konferencji podsumowujących wyniki finansowe.

Spotkania z inwestorami indywidualnymi

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, TAURON uczestniczył w wydarzeniach skierowanych do inwestorów indywidualnych. Był m.in. partnerem strategicznym
konferencji „WallStreet” w Karpaczu, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W ramach regularnej komunikacji z tą liczną grupą inwestorów w
2018 r. odbyły się cztery czaty z przedstawicielami Zarządu, w których każdorazowo brało udział około stu inwestorów indywidualnych.

Najwyższa jakość relacji inwestorskich

Nasza aktywność w obszarze relacji inwestorskich jest doceniana przez uczestników rynku kapitałowego i inwestorów. W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich,
Spółka otrzymała nagrody i wyróżnienia za wysoką jakość relacji inwestorskich:

Marzec 2018+

Relacje inwestorskie TAURON po raz trzeci zostały uznane za najlepsze wśród spółek z indeksu WIG30 w badaniu relacji inwestorskich zorganizowanym
przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izbę Domów Maklerskich.

Kwiecień 2018+

TAURON po raz drugi znalazł się w gronie laureatów rankingu „Transparentna Spółka Roku” za przejrzystość prowadzenia biznesu oraz jakość i rzetelność
komunikacji z rynkiem.

Maj 2018+

Wyróżnienie od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za wysokie standardy w obszarze relacji inwestorskich oraz stosowanie najlepszych praktyk w

https://www.youtube.com/user/TauronTV
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia
https://twitter.com/TauronPE
https://www.tauron.pl/tauron
https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie
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Wyróżnienie od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za wysokie standardy w obszarze relacji inwestorskich oraz stosowanie najlepszych praktyk w
zakresie komunikacji kierowanej do inwestorów indywidualnych.

Czerwiec 2018+

Nagroda specjalna w ramach konkursu Złota Strona Emitenta za najlepsze dostosowanie strony relacji inwestorskich do obecnych standardów SEO (Search
Engine Optimization).

Październik 2018+

Nagroda „Best of The Best” oraz pierwsza nagroda za zintegrowany raport roczny w konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut
Rachunkowości i Podatków. Spółka potwierdziła tym samym swoją pozycję w gronie spółek mogących pochwalić się najwyższymi standardami raportowania.

Obecność w RESPECT Index

Od 2013 r. TAURON wchodzi w skład RESPECT Index, a w grudniu 2018 r., po raz szósty z rzędu, Spółka znalazła się w gronie podmiotów giełdowych stosujących
najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.

Udział akcji TAURON w indeksach
giełdowych

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. akcje TAURON wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych:

WIG – indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w
indeksie WIG: 0,76%.

1.

WIG-Poland – indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria
uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG-Poland: 0,78%.

2.

WIG20 – indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Rynku Głównego GPW. Udział TAURON w indeksie
WIG20: 1,06%.

3.

WIG30 – indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. Udział TAURON w indeksie WIG30: 0,99%.4.

WIG-Energia – indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki. Udział
TAURON w indeksie WIG-Energia: 14,23%.

5.

RESPECT Index – indeks grupuje w swoim portfelu spółki działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu. Udział TAURON w
RESPECT Index: 1,59%.

6.

MSCI Emerging Markets Europe – indeks obejmujący kluczowe spółki w 15 rozwiniętych krajach w Europie.7.

MSCI Poland Index – indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW. Udział TAURON w indeksie MSCI Poland Index: 0,96%.8.

Rekomendacje i ratingi
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Działania, osiągnięcia oraz wyniki Grupy TAURON są monitorowane przez analityków, którzy reprezentują różne instytucje
finansowe, banki i brokerów.

W 2018 r. analitycy domów maklerskich i banków inwestycyjnych wydali łącznie 10 rekomendacji dla akcji TAURON, w tym:

2
rekomendacje „kupuj”

7
rekomendacji „trzymaj”,

1
rekomendację „sprzedaj”
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Poniższa tabela przedstawia zestawienie rekomendacji wydanych w 2018 r.

Lp. Data wydania rekomendacji Instytucja wydająca rekomendację Rekomendacja/ cena docelowa

1 12.12.2018 r. BM Santander Sprzedaj / 1,60 zł

2 29.11.2018 r. mBank DM Kupuj / 3,06 zł

3 26.11.2018 r. Societe Generale CIB Trzymaj / 2,50 zł

4 18.10.2018 r. Wood&Co Trzymaj / 1,98 zł

5 2.10.2018 r. Erste Securities Trzymaj / 1,78 zł

6 24.07.2018 r. DM BOŚ Trzymaj / 2,53 zł

7 4.07.2018 r. Raiffeisen Centrobank Trzymaj / 2,40 zł

8 26.06.2018 r. DM Banku Handlowego (Citi) Trzymaj / 3,50 zł

9 9.04.2018 r. Trigon DM Kupuj / 2,60 zł

10 15.01.2018 r. BM Exane BNP Paribas Trzymaj / 4,00 zł

Ratingi

TAURON posiada rating, czyli ocenę wiarygodności i wypłacalności, agencji ratingowej Fitch Ratings.

17 kwietnia 2019 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi TAURON w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną
oraz przyznała rating programowi emisji obligacji hybrydowych na poziomie „BB+” i krajowy rating na poziomie „BBB+ (pol)”.

Pełna lista ocen ratingowych TAURON obejmuje:

Rodzaj ratingu Ocena/perspektywa

Długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej BBB/stabilna

Krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej F3

Krajowy rating długoterminowy A+(pol)/stabilna

Rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia dla euroobligacji o wartości 500 mln euro BBB

Krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia A+(pol)

Rating obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro (EBI) BB+

Rating obligacji hybrydowych o wartości 750 mln zł (EBI) BB+

Rating programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK) BB+

Rating krajowy programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK) BBB+(pol)

Rating w walucie krajowej obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK) BB+

Rating krajowy obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK) BBB+(pol)

Obligacje
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Od 2014 r. wdrożyliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym zagwarantowane zostały środki finansowe niezbędne do zapewnienia
stabilności finansowej i rozwoju Grupy TAURON.

W 2017 r. TAURON wyemitował euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 milionów euro z dziesięcioletnim terminem wykupu. Oferta cieszyła się dużym
zainteresowaniem inwestorów europejskich oraz krajowych, o czym świadczy prawie trzykrotna nadsubskrypcja. Środki uzyskane z emisji euroobligacji są przeznaczane na
pokrycie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON, w tym między innymi na finansowanie inwestycji w segmencie dystrybucji. Euroobligacje są notowane na rynku
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).

Warto również podkreślić, że TAURON jest liderem w pozyskiwaniu finansowania hybrydowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W grudniu 2018 r. została
podpisana z EBI dokumentacja finansowania hybrydowego, na podstawie której wyemitowano obligacje podporządkowane (hybrydowe) o łącznej wartości 750 mln zł.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój i modernizację infrastruktury sieci elektroenergetycznej. Jest to drugie finansowanie hybrydowe pozyskane przez TAURON
z EBI w ramach planu Junckera, po emisji o wartości nominalnej 190 mln euro przeprowadzonej w grudniu 2016 r.

 

We wrześniu 2017 r. podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, która umożliwia emisję obligacji
hybrydowych o wartości 400 mln zł. Obligacje te zostały wyemitowane 29 marca 2019 r. Okres finansowania wynosi
12 lat od daty emisji.

Zestawienie wyemitowanych i niewykupionych obligacji w Grupie Kapitałowej TAURON objętych przez podmioty inne niż spółki Grupy TAURON na dzień 31 grudnia
2018 r.

Lp. Emitent Inwestor
Rodzaj i wysokość stopy

procentowej
Termin wykupu ostatniej

serii

Wartość nominalna
wyemitowanych

i niewykupionych obligacji
na dzień 31 grudnia 2018

r. (tys.)

1 TAURON Inwestorzy krajowi
WIBOR 6M+stała

marża
4.11.2019 r. 1 750 000 zł

2 TAURON Konsorcjum banków
WIBOR 6M+stała

marża
29.12.2020 r. 2 200 000 zł

3 TAURON Euroobligacje Oprocentowanie stałe 5.07.2027 r. 500 000 euro

4
TAURON Sweden

Energy
Inwestorzy rynku

niemieckiego
Oprocentowanie stałe 3.12.2029 r. 168 000 euro

5 TAURON BGK
WIBOR 6M+stała

marża
20.12.2029 r. 1 700 000 zł

6 TAURON EBI Oprocentowanie stałe 17.12.2030 r. 400 000 zł

7 TAURON EBI Oprocentowanie stałe 19.12.2030 r. 350 000 zł
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Lp. Emitent Inwestor
Rodzaj i wysokość stopy

procentowej
Termin wykupu ostatniej

serii

Wartość nominalna
wyemitowanych

i niewykupionych obligacji
na dzień 31 grudnia 2018

r. (tys.)

8 TAURON EBI Oprocentowanie stałe 16.12.2034 r. 190 000 euro

Polityka w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR)

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025

O sukcesie Grupy TAURON, jako firmy zaangażowanej i odpowiedzialnej społecznie, w perspektywie wieloletniej decydować będą działania i aktywność w zakresie
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Kierunki dla działań z zakresu CSR definiuje przyjęta przez zarząd TAURON Polska Energia 1 sierpnia 2017 roku  „Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na
lata 2017-2025”. Dokument zawiera rozwinięcie kwestii z zakresu CSR zgodnie z założeniami i celami „Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025”, a także uwzględnia
opinie otoczenia oraz wpisuje się globalne trendy kształtujące sektor energetyczny. W ramach opracowywania Strategii CSR Grupa zidentyfikowała wyzwania, określiła
ryzyka, zdefiniowała szanse, aktywności i działania pozwalające rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami otoczenia, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego .
Przygotowana Strategia opiera się na pięciu kierunkach: dwa z nich mają charakter wiodący i obejmują działalność rynkową – „Zorientowanie na klienta i jego potrzeby”
oraz „Niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klientów”. Pozostałe trzy są kierunkami wspierającymi: „Bezpieczeństwo pracy, kultura etyczna i zaangażowanie
pracowników”, „Ochrona środowiska” oraz „Partnerstwo społeczno-biznesowe”. W ramach każdego kierunku zostały wyznaczone zobowiązania (łącznie jest ich 18), które
Grupa TAURON zamierza wypełnić do końca 2025 roku. Dla każdego zobowiązania sformułowane zostały kluczowe inicjatywy, wspierające ich realizację, które zostały
przyporządkowane do poszczególnych jednostek organizacyjnych w spółkach.

Poniższy rysunek przedstawia kierunki zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TAURON  na lata 2017-2025.
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Kluczowe projekty CSR w 2018 r.

Grupa TAURON realizuje wiele projektów poruszających zagadnienia ważne z punktu widzenia mieszkańców południa Polski (Górnego Śląska, Dolnego Śląska,
Opolszczyzny, Małopolski). W 2018 roku – w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – Grupa TAURON zrealizowała autorski projekt pod
nazwą TAURON Energetyczny Junior Cup. Był to cykl turniejów, w których wzięło udział sto dziecięcych klubów piłkarskich. Podczas trzech turniejów eliminacyjnych
rozegranych w Krakowie, Wrocławiu i Dąbrowie Górniczej, na boiskach rywalizowało ze sobą blisko tysiąc piłkarzy w wieku od 8 do 10 lat. Osiem najlepszych ekip z każdej
lokalizacji awansowało do finału, który odbył się na początku 2019 roku w  Krakowie. TAURON Energetyczny Junior Cup odbywał się pod patronatem Ministra Sportu i
Turystyki, Ministra Energii oraz wojewodów Małopolskiego i Śląskiego.

W 2018 roku Grupa TAURON zrealizowała również akcję pod nazwą „Energia dobrych słów”. W ramach projektu, pracownicy organizacji w radiowym studiu nagrali bajki dla
dzieci. Audiobook wydany został na płycie CD w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy, a następnie przekazany do szpitali i hospicjów dziecięcych działających na południu
kraju.

Na uwagę zasługują także działania podejmowane przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON. W 2018 roku realizowana była przez spółkę TAURON Sprzedaż cykliczna
kampania „Nie znasz, nie otwieraj. TAURON nie chodzi po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz”.

Spółka TAURON Dystrybucja prowadzi od 2013 r. program edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”, którego głównym celem jest
edukacja najmłodszych w zakresie nauki zasad bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Od 2017 roku program jest realizowany w oparciu o nowoczesną
multimedialną platformę edukacyjną. Nauczyciele mogą bezpłatnie skorzystać z 10 scenariuszy lekcji dla wszystkich klas szkoły podstawowej, uczniowie oglądnąć ciekawe
filmy o elektryczności, rozwiązać quizy czy zagrać w grę z energetykiem w roli głównej. Filmy edukacyjne są dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W
ramach programu odbywają się także zajęcia edukacyjne z udziałem naukowców.

W zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu TAURON prowadzi również współpracę z partnerami zewnętrznymi. Duża część obszaru biznesowego Grupy Kapitałowej
TAURON znajduje się w górach, zatem współpraca z Fundacją Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pozwala lepiej identyfikować wyzwania stojące przed
klientami zamieszkującymi te tereny, jednocześnie pozwala na edukację w zakresie poprawy bezpieczeństwa w górach. Grupa Kapitałowa TAURON współpracuje również
ze Stowarzyszeniem SIEMACHA, jedną z wiodących w kraju organizacji pozarządowych, ukierunkowanych na realizację projektów z obszarów wychowania, sportu i terapii,
która świadczy systemową pomoc dzieciom i młodzieży. W ramach współpracy TAURON objął patronatem działalność sportową stowarzyszenia, zyskując tytuł „TAURON
sportowy partner SIEMACHY”. W 2018 r. wspierane były takie projekty, jak „Piłkarski Dzień Dziecka z TAURONEM” i „Juliada”.

Jednym z kierunków CSR jest partnerstwo społeczno-biznesowe. Od 2017 roku w jego ramach realizowane są projekty z zakresu wolontariatu pracowniczego.
Zorganizowaliśmy 33 projektu z zakresu wolontariatu pracowniczego, które swym zasięgiem objęły cały obszar działania GT

Istotnym elementem strategii CSR w ramach Grupy Kapitałowej TAURON jest działalność Fundacji TAURON. W 2018 r. Fundacja realizowała swoje cele – w szczególności
poprzez wspieranie osób fizycznych i prawnych, instytucji i organizacji w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji – przekazując w drodze darowizn kwotę 3 934 706,99
zł.
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Fundacja TAURON realizuje również projekty o charakterze dobroczynnym. W 2018 r. Fundacja TAURON wraz ze spółkami TAURON i TAURON Dystrybucja zrealizowały
czternastą edycję akcji Domy Pozytywnej Energii. Akcja skierowana była do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie województw:
dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Głównym celem akcji była poprawa warunków życia dzieci z domów dziecka przez wsparcie ich
edukacji, otwieranie perspektyw i rozwój w otoczeniu. Od momentu odświeżenia formuły akcji, to jest od 2011 roku do teraz, w akcji udział wzięło 566 domów dziecka (w
2018 roku były to 43 placówki).

TAURON jest sygnatariuszem deklaracji „Odpowiedzialna Energia”. Deklarację podpisano w dniu 17 czerwca 2009 r. podczas ogólnopolskiej konferencji Odpowiedzialna
Energia – zawierającej zasady zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce. W 2013 r. Spółka dołączyła również do grona podmiotów, które podpisały
deklarację biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, zobowiązując się tym samym do zaangażowania w realizację celów strategicznych „Wizji zrównoważonego rozwoju
dla polskiego biznesu 2050”.

Rola Grupy w zapewnieniu
niezawodności i jakości dostaw
energii

W dobie wysokiego tempa rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego stabilne i niezakłócone dostawy energii są
jednym z kluczowych komponentów decydujących o suwerenności ekonomicznej państwa, jego możliwościach rozwoju oraz jakości
życia obywateli. Każdy aspekt naszego życia – transport, produkcja przemysłowa, oświetlenie, komputery, sprzęty kuchenne czy
ogrzewanie – oparty jest na energii. Największym w Polsce jej dystrybutorem oraz drugim największym sprzedawcą jest, stanowiąca
ważne ogniwo w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, Grupa TAURON.

102-2, EU10, 103-1 (302), 103-2 (302), 103-3 (302)

Dla zapewnienia ciągłości zasilania, TAURON nie tylko realizuje nowe inwestycje, ale także prowadzi bieżące
konserwacje i modernizacje posiadanej infrastruktury oraz aktywnie poszukuje nowych rozwiązań. Grupa optymalizuje
również procesy w poszczególnych obszarach działania: wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i
ciepła, w celu zapewnienia klientom stabilnych dostaw o wysokich parametrach jakościowych.
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Produkcja energii w Grupie TAURON odbywa się w oparciu o różne technologie wytwórcze, jednak zdecydowana większość energii jest produkowana przez jednostki
konwencjonalne – 5 elektrowni i 3 elektrociepłownie skupione w TAURON Wytwarzanie oraz TAURON Ciepło.

EU1 Moc zainstalowana w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa+

* W danych dla 2018 r., zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa obejmuje również moc cieplną elektrowni konwencjonalnych opalanych węglem i biomasą, która
wg. koncesji wynosi łącznie 1 236,9 MWt.

Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa
Łącznie

2016 2017 2018

Węgiel kamienny 5 314 5 314 6 367*

Gaz ziemny i koksowniczy 160 160 160

Biomasa 190 215 381*

Olej opałowy 132 132 132

Energia wiatru 201 201 201

Energia wodna 143 139 133

EU1 Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania+

* W danych dla 2018 r., wskaźnik „zainstalowana moc znamionowa elektrowni TAURON Wytwarzanie S.A.” obejmuje również moc cieplną elektrowni.

Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania
Łącznie

2016 2017 2018

Elektrownie (MWe) 4 610 4 631 4 625

Elektrownie (MWt) – – 1 237*

Elektrociepłownie (MWe) 347 347 347

Elektrociepłownie (MWt) 1 014 1 014 1 014

Ciepłownie (MWt) 169 169 151

W 2018 r. elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie Grupy TAURON wyprodukowały łącznie:

14 735 GWh
energii elektrycznej
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9 629 309 GJ
energii cieplnej

EU2 Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródło energii (oraz wymogi regulatora krajowego)+

Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ]

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Węgiel kamienny 13 444 14 840 13 423 8 851 974 9 223 147 8 646 762

Muł 122 172 217 231 305 231 893 275 556

Gaz ziemny i koksowniczy 4,45 4,23 3,73 150 121 174 381 145 073

Biomasa 532 386 300 835 294 446 391 491 707

Energia wiatru 410 485 381 0 0 0

Energia wodna 377 426 298 0 0 0

Paliwa ciekłe 107 148 112 70 786 152 816 70 211

Suma 14 997 16 462 14 735 10 139 480 10 228 629 9 629 309

Świadome i odpowiedzialne zarządzanie wpływem na środowisko naturalne i optymalizacją zużycia energii jest jednym
z fundamentów działalności spółek Grupy TAURON. Ograniczanie zapotrzebowania na energię jest realizowane poprzez
wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i eliminowanie elementów energochłonnych. Ważnym aspektem
działalności jest również bieżące monitorowanie zużycia energii. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, czy nietypowe
sytuacje są natychmiast analizowane, co pozwala na szybkie reagowanie.
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301-1 Wykorzystane surowce według wagi i objętości+

* W stosunku do 2016 r. rozdzielono w tabeli wolumen węgla kamiennego i wapienia wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła od wolumenu węgla kamiennego i wapienia
produkowanego przez spółki Grupy. Zmianie uległa forma prezentacji danych celem umożliwienia lepszego zrozumienia skali działania obu obszarów odrębnie.

Łącznie

2016 2017 2018

Surowce nieodnawialne*

Węgiel netto [tony] 13 861 684 8 447 691 7 271 605

Węgiel produkcja netto [tony] 6 449 799 5 012 091

Muł [tony] 177 816 263 352 311 511

Gaz ziemny [m ]3 8 409 358 9 433 495 8 413 515

Olej opałowy [tony] 30 318 43 664 30 642

Olej napędowy [m ]3 1 739 9 701 9 942

Wapień [tony] 2 024 931 360 891 316 793

Wapień produkcja [tony] 1 580 844 1 561 433

Łączne zużycie (produkcja) 
surowców nieodnawialnych 

[m ]3 8 411 097 9 443 196 8 423 457

[tony] 16 094 749 17 146 241 14 504 075

Surowce odnawialne

Agro [tony] 129 600 98 039 71 189

Leśna [tony] 415 480 300 802 238 742

Łączne zużycie surowców odnawialnych [tony] 545 080 398 841 309 931

302-1 Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych w GJ+

[GJ]
Łącznie

2016 2017 2018

Biomasa 6 439 734 5 054 475 3 772 725

Energia wiatrowa 118 644 120 787 118 554

Energia wodna 23 235 24 040 18 959

Suma 6 581 613 5 199 302 3 910 238

302-1 Całkowite zużycie energii (zakupionej i własnej) w podziale na jej rodzaje w GJ+
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[GJ]
Łącznie

2016 2017 2018

Energia elektryczna 8 081 212 8 401 390 7 571 817

Energia cieplna 1 221 360 1 354 815 1 315 685

Suma 9 302 573 9 756 205 8 887 502

302-1 Sprzedaż energii w GJ+

[GJ]
Łącznie

2016 2017 2018

Energia elektryczna 55 548 102 60 280 038 52 228 138

Energia cieplna 10 139 480 10 117 922 9 629 309

Suma 65 687 583 70 397 960 61 857 447

Spółki Grupy TAURON nieustannie optymalizują procesy, aby zmniejszyć ich energochłonność. Ważną rolę w poprawie efektywności energetycznej odgrywa
monitorowanie zużycia energii w urządzeniach na poszczególnych etapach wytwarzania. W warunkach, w których zapotrzebowanie na energię jest niższe niż zdolności
wytwórcze, elektrownie wykorzystują jednostki charakteryzujące się najodpowiedniejszymi wskaźnikami techniczno-ekonomicznymi.

302-3 Energochłonność+

TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Wskaźnik
energochłonności

11,17% 11,12% 11,02% 8,61% 7,23% 8,29% 5,24% 4,61% 5,87%

Dla zagwarantowania stabilnych dostaw TAURON Dystrybucja na bieżąco prowadzi ambitny program inwestycyjny i działania minimalizujące ryzyko wystąpienia awarii, a
także skracające czas potrzebny na lokalizację usterki i jej naprawę. Sprzyja temu m.in. wdrożenie nowoczesnego systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym czy
zwiększenie stopnia automatyzacji sieci. Od kilku lat w Grupie TAURON funkcjonują zasady priorytetyzacji potrzeb inwestycyjnych. Mają one na celu kierowanie nakładów
w miejsca o największym wpływie na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, w tym poprawę
wskaźników jakościowych energii elektrycznej.

EU4 Długość naziemnych i podziemnych linii transmisyjnych i dystrybucyjnych według systemu regulacyjnego (km)+

Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych [km]

Linie przesyłowe 44

Linie dystrybucyjne 187 379
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Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych [km]

Razem  187 423

Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych Napowietrzne [km] Kablowe [km]

Linie 220 kV 44 0

Linie 110 kV 10 975 139

Linie SN 40 507 24 650

Linie nN 72 600 38 508

Przyłącza nN 33 443 14 128

Linia oświetlenia ulicznego 9 2

Razem 157 578 77 426

EU-DMA (dostępność)

TAURON Dystrybucja konsekwentnie realizuje działania w czterech głównych kierunkach inwestowania: automatyzacja (inteligentne sieci), zmiana technologii, zmiana
topologii oraz odtworzenie sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Planowane nakłady w horyzoncie dziesięcioletnim, na modernizację i rozbudowę istniejącej sieci (bez
przyłączeń i układów pomiarowych), kształtują się na poziomie ok. 15 mld zł. Każdego roku realizowanych jest tysiące zadań, których głównym celem jest zwiększenie
dostępności sieci oraz poprawa jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Aktywnie odpowiadając na nowe potrzeby klientów, co roku TAURON Dystrybucja realizuje ponad 60 tys. umów o przyłączenie (budowa nowych stacji rozdzielczych oraz
nowych ciągów liniowych) o wartości ok. 0,7 mld zł.

Obecny stan sieci dystrybucyjnej wymaga poprawy i dostosowania do zmieniających się potrzeb w zakresie rozwoju elektromobilności i energetyki rozproszonej
(mikroinstalacji, potrzeb prosumentów). W ramach działań krótkoterminowych, zmierzających do poprawy wskaźników jakościowych dostaw energii elektrycznej (SAIDI,
SAIFI) spółka planuje intensyfikację działań w zakresie automatyzacji sieci. Natomiast w perspektywie długoterminowej celem ograniczenia wpływu czynników
atmosferycznych (sadź, wichury itp.) na funkcjonowanie sieci planuje się zwiększenie udziału linii kablowych w całkowitej długości sieci – szczególnie w obszarze sieci SN.
Do budowy i oceny wpływu strategii inwestycyjnych na osiąganie celów długoterminowych wykorzystywane są nowoczesne narzędzia informatyczne zarządzania
majątkiem. W konsekwencji pozwala to na trafniejsze kierowanie nakładów inwestycyjnych w miejsca mające największy wpływ na zwiększenie dostępności sieci,
poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej.

Każdego roku realizujemy tysiące projektów, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa, niezawodności oraz jakości dostaw energii elektrycznej. Realizowane
inwestycje związane z budową nowych stacji czy też rozbudową sieci zapewniają najwyższe standardy jakościowe dostarczanej energii elektrycznej do odbiorców
wrażliwych na przerwy w dostawach energii elektrycznej czy też klientów lokujących swoją działalność w rozbudowywanych strefach ekonomicznych. Realizowane
programy inwestycyjne, jak również prace eksploatacyjne na sieci elektroenergetycznej, nakierowane są przede wszystkim na poprawę niezawodności usług
dystrybucyjnych.

Czynnikami generującymi potrzebę dużych inwestycji w sektorze dystrybucji jest modernizacja istniejącego majątku oraz zmiana topologii i technologii sieci – głównie w
obszarze linii średnich i niskich napięć – oraz dążenie do wdrażania inteligentnych rozwiązań (smart). Obecny stan sieci dystrybucyjnych jest podstawowym czynnikiem
wpływającym na niezawodność. Poziom strat sieciowych może stanowić ograniczenie dla rozwoju energetyki rozproszonej oraz funkcjonowania prosumentów.
Wykorzystujemy nowoczesne systemy informatyczne zarządzania majątkiem do budowy i oceny wpływu strategii inwestycyjnych na osiąganie celów długoterminowych.
Ma to na celu kierowanie nakładów inwestycyjnych w miejsca mające największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i efektywności
funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, w tym poprawę wskaźników jakościowych energii elektrycznej.

TAURON Dystrybucja od kilku lat konsekwentnie inwestuje w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. W 2018 r. zmodernizowanych zostało
ponad 1 600 km istniejących sieci elektroenergetycznych i 42 główne punkty zasilające (GPZ). Spółka wybudowała również ponad 2800 km nowych linii
elektroenergetycznych (wraz z przyłączami). Zakończono także budowę jednego nowego głównego punktu zasilającego (GPZ Stróża w Krakowie).

Inwestycje prowadzi również TAURON Ciepło. W 2018 r. łączna moc wynikająca z umów z klientami na przyłączenia do sieci ciepłowniczej (nowych budynków oraz
budynków już istniejących) wyniosła 53 MW.

 

EU-DMA (badania i rozwój) Inwestycje mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii oraz promocję zrównoważonego rozwoju+

2018
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2018

Kategorie
inwestycji

Rodzaj inwestycji –
nazwa inwestycji (w
podziale na kategorie
w tabeli)

Opis inwestycji
Koszty (poniesione w
związku z realizacją
inwestycji) PLN

Efektywność
energetyczna

zastąpienie obecnego
systemu opartego na jednej
centralnej kotłowni parowej
opalonej miałem systemem
dedykowanych kotłowni
gazowych

1 700 289

Modernizacja urządzeń
i instalacji
wykorzystywanych w
procesach
przemysłowych.

Wymiana dwóch pomp
dołowych wraz z silnikami na
pompy o wyższej
efektywności energetycznej
a poziomie 500 m w
Zakładzie Górniczym
Sobieski.

2 734 000

Suma kosztów
w kategorii 

4 434 289

Technologie
energii
odnawialnej

Mikrosieci

Model funkcjonowania
energetyki rozproszonej 2.0
samobilansujące się obszary
sieci elektroenergetycznej

143 336

Dostosowanie EW
Lubachów do pracy w
układzie Elektrowni
Wirtualnej poprzez
modernizację
generatorów

Przystosowanie niezbędnej
infrastruktury elektrowni
wodnej Lubachów do pracy w
układzie Elektrowni
Wirtualnej poprzez:
modernizację TZ-1 i TZ-3
oraz modernizację rozdzielni
20 kV.

951 000

Suma kosztów
w kategorii 

1 094 336
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Dystrybucja
energii

systemy informatyczne
wspomagające
zarządzanie
dystrybucję energii

Dostosowanie SCADA nN do
współpracy z systemem ZMS
w OGL, Budowa i wdrozenie
SZMS,Budowa sytemu KPP i
rzeczywiste przypisanie
klientów do Stacji SN/nN,
SYNDIS SCADA WN, Moduł
wyszukiwarki awarii w
subdomenie, Prace
rozwojowe aplikacji Oracle BI,
Rozwój funkcjonalności
modułów okołoskadowych,
CSS, PWI, MABI, SCADA CIM
SN, Rozwoj SZMS, System do
wspomagania zarzadzania
stratami energii elektrycznej
w TD S.A., Elektroniczny
dziennik operacyjny, SOP,
ELIOT, Wirtualny Agent na
linii 991, Wdrozenie Oracle BI
dla FM frameLOGIC,
Wdrozenie systemu
automatycznej edycji i
aktualizacji systemu SCADA
nN, Wdrożenie SZMS na
obszarze Gliwic-etap II,
REZIP

25 041 830

jakość energii SMJEE, SOPJEE 982 860

poprawa diagnostyki
sieci

Optymalizacja różnicy
bilansowej, Modemy GPRS
na potrzeby projektu ZSDS,
ZSDS

1 919 910

Systemy
wspomagające pracę
brygad

Rozwój systemu do
wspomagania zarządzania
pracą brygad wykonawczych,
Wdrożenie aplikacji Moduł
AUMS ADO – akwizycja
Inkasencka dla urządzeń
przenośnych na platformie
Android, Zakup urządzeń
mobilnych – obsługa zleceń
obsługi technicznej (OT)

1 366 030
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Analizy techniczne

Analiza wpływu zwarć i
przełączeń ruchowych w
sieciach SN na narażenia
izolacji oraz parametry
jakości energii elektrycznej.
Zakłócenia
elektromagnetyczne w
zakresie częstotliwości w
paśmie 2-150 kHz w sieci
nN. Wykorzystanie pomiarów
z liczników bilansujących w
stacjach SN/nN do wykrycia
braku fazy po stronie SN,
Przeprowadzenie oceny
metrologicznej liczników
energii elektrycznej
wykorzystywanych w
układach pomiarowych
energii elektrycznej

268 000

Automatyzacja pracy
sieci dystrybucyjnej

Aktualizacja i rozbudowa
systemu monitorowania
Fault
Management, Automatyzacja
procesów prowadzenia
planów ograniczeń,
Automatyzacja procesu
przekazywania danych z
systemu ADO do billingów,
FDiR, DOL, Wykorzystanie
układów bilansujących na
stacjach SN nN do
prowadzenia ruchu sieci,
Testowanie urządzeń
automatyki rozłącznika
słupowego typu µUTX,
Wykorzystanie układów
bilansujących do
prowadzenia ruchu.
Wykorzystanie układów
bilansujących do
prowadzenia ruchu, SMiWUZ

Rozwój systemu do
wspomagania zarządzania
pracą brygad wykonawczych,
Wdrożenie aplikacji Moduł
AUMS ADO – akwizycja
Inkasencka dla urządzeń
przenośnych na platformie
Android, Zakup urządzeń
mobilnych – obsługa zleceń
obsługi technicznej (OT)
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Suma kosztów
w kategorii 

Analizy techniczne

Analiza wpływu zwarć i
przełączeń ruchowych w
sieciach SN na narażenia
izolacji oraz parametry
jakości energii elektrycznej.
Zakłócenia
elektromagnetyczne w
zakresie częstotliwości w
paśmie 2-150 kHz w sieci
nN. Wykorzystanie pomiarów
z liczników bilansujących w
stacjach SN/nN do wykrycia
braku fazy po stronie SN,
Przeprowadzenie oceny
metrologicznej liczników
energii elektrycznej
wykorzystywanych w
układach pomiarowych
energii elektrycznej

Technologie
przesyłu i
dystrybucji (np.
mikrosiatki,
inteligentne sieci)

Obrazowanie linii
napowietrznych

System oblotów linii
napowietrznych WN i SN,
System oblotów linii
napowietrznych WN i SN –
etap II

Aktualizacja i rozbudowa
systemu monitorowania
Fault
Management, Automatyzacja
procesów prowadzenia
planów ograniczeń,
Automatyzacja procesu
przekazywania danych z
systemu ADO do billingów,
FDiR, DOL, Wykorzystanie
układów bilansujących na
stacjach SN nN do
prowadzenia ruchu sieci,
Testowanie urządzeń
automatyki rozłącznika
słupowego typu µUTX,
Wykorzystanie układów
bilansujących do
prowadzenia ruchu.
Wykorzystanie układów
bilansujących do
prowadzenia ruchu, SMiWUZ

Obszary modelowe
Przebudowa stacji 110/20
kV R-16 Oborniki Śląskie –
szyna procesowa

3 906 530
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Dostawa układu
magazynowania
energii do EW
Lubachów wraz z
pracami
towarzyszącymi

Magazyn energii elektrycznej
będący częścią projektu
budowy Elektrowni
Wirtualnej. Magazyn energii
ma za zadanie
magazynowanie energii
elektrycznej w czasie
nadprodukcji energii w
zintegrowanych ze sobą
odnawialnych źródłach
energii elektrycznej i
oddawanie jej do sieci.
Istotne parametry: moc
znamionowa: 500 kVA, moc
czynna/bierna: 500 kW.
Inwestycja w 2018 r.
obejmowała: dokumentację
projektową, dostawę ogniw
bateryjnych oraz inwertera

829 394

Nowe technologie do
ograniczenia przerw

Mobilne urządzenie
zasilające MUZ, System
serwisowej linii kablowej SN
TFEasyLine MVC, Przyczepa
kablowa do systemu
serwisowej linii kablowej

4 525 700

Model funkcjonowania
energetyki
rozproszonej 2.0 –
samobilansujące się
obszary sieci
elektroenergetycznej

Suma kosztów
w kategorii 

12 252 014

Zaawansowane
technologie
(przechowywanie,
odzysk itd.)

Projekt e-BUS
Magazynowanie energii w
mobilnej infrastrukturze

7 281 980

Systemy
magazynowania
energii na potrzeby
OSD

ESS Cieszanowice, sESS,
EPRI

1 783 380



27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

71/97

2018

Hybryda+   –
Hybrydowy system
ograniczenia emisji
składników kwaśnych i
popiołów lotnych ze
spalin

Celem projektu jest
przebadanie w warunkach
instalacji demonstracyjnej
filtra hybrydowego
zabudowanego w miejsce
elektrofiltra. Filtr hybrydowy
z zachowaną pierwszą strefą
elektrofiltra, ze strefą
aglomeracji elektrostatycznej
i dozowaniem i recyrkulacją
sorbentu suchego, w 
ostatniej strefie z
zabudowanym filtrem
workowym jest
rozwiązaniem
kompaktowym, w którym
wszystkie elementy są
zabudowane w obrysie jednej
komory. Dzięki takiemu
rozwiązaniu ogranicza się
miejsce konieczne do
zabudowy reaktora oraz
kanałów spalin, co byłoby
konieczne w instalacji
półsuchego odsiarczania z
elektrofiltrem i filtrem
tkaninowym. Tym samym
cecha ta odpowiada na
zapotrzebowanie rynku na
uniwersalne i elastyczne
rozwiązanie umożliwiające
modernizację już istniejących
lub nowych instalacji.
Ponadto kompaktowość
rozwiązania umożliwia
instalację urządzenia, w
miejscach, w których warunki
lokalizacyjne lub istniejąca
infrastruktura uniemożliwia
rozbudowę lub modernizację

10 760

Układ metanizacji CO
do magazynowania
energii elektrycznej
poprzez produkcję SNG

2 Realizacja
międzynarodowego projektu
dotyczącego zmiany CO  w
syntetyczny naturalny gaz
ziemny. Głównym celem
projektu CO -SNG jest
opracowanie
zaawansowanego
elastycznego reaktora
metanizacji oraz instalacji
CO -SNG umożliwiających
magazynowanie
nadwyżkowej energii
elektrycznej ze źródeł
odnawialnych. Z naukowych i
technologicznych punktów
widzenia projekt ma na celu:
budowę i walidację
modułowego reaktora

2

2

2

2 742 525
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2018metanizacji o docelowej
wydajności 22,5 Nm /h gazu
wlotowego do pierwszego
stopnia reaktora, ustalenie
metodologii
przeprowadzania symulacji
procesów zachodzących w
reaktorze metanizacji, który
będzie zwalidowany na
podstawie wyników
doświadczalnych,
zaprojektowanie, budowę i
walidację w skali pilotowej
instalacji CO -SNG (wraz z
reaktorem o docelowej
wydajności 22,5 Nm /h gazu
na wlocie do 1. stopnia
reaktora) współpracującej z
istniejącą jednostką
wychwytywania CO  w
Elektrowni Łaziska, ocenę
elastyczności modułowego
reaktora w zakresie od 20% –
100% przepływu gazu na
wlocie, zademonstrowanie
stabilnej sprawności reaktora
przy zmiennym przepływie
gazu, walidację
teoretycznych i
eksperymentalnych
parametrów pracy reaktora
oraz zrozumienie
dynamicznego zachowania
reaktora w ciągu trzech
reżimów pracy: rozruch
reaktora, wyłączanie
reaktora oraz zmiana
przepływu gazu na wlocie,
wykazanie długoterminowej
trwałości (co najmniej 2 lata)
katalizatora. Wykorzystanie
ciepła odpadowego z
reaktorów w ramach
instalacji CO -SNG, ocenę
możliwości skalowania
kompletnego systemu CO -
SNG do wartości strumienia
gazów odpowiadających
strumieniowi CO
pochodzącemu z bloku
węglowego o ekwiwalentnej
mocy elektrycznej 1 – 2 MW

3

2

3

2

2

2

2
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2018

PolyGen –
„Poligeneracyjny układ
komunalny opalany
biomasą i paliwami
wtórnymi z odpadów”.
Dofinansowanie z KIC

Celem projektu jest
opracowanie rozwiązania
technologicznego
wypełniającego rynkową
niszę przyjaznych
środowisku i efektywnych
ekonomicznie układów
termicznego przekształcania
odpadów komunalnych dla
zastosowań mało- i
średnioskalowych. Koncepcja
opiera się na wykorzystaniu
układu poligeneracyjnego
wytwarzającego w wyniku
zgazowania wybranej frakcji
odpadów komunalnych,
osadów ściekowych, biomasy
oraz węgla, trzy produkty
użyteczne: – ciepło grzejne,
– energię elektryczną, –
syntetyczny gaz ziemny
(SNG)

64 321
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2018

IFCAMS – Elastyczność
istniejących bloków
energetycznych przy
ograniczonych
nakładach
inwestycyjnych

Projekt skupia się na
opracowaniu systemu
kontroli i monitorowania
poprawy elastyczności
(IFCAMS), który wpływa na
elastyczne wykorzystanie
bloków węglowych. Oczekuje
się, że opracowana
technologia pozwoli na to, by
elektrownie były skutecznie
eksploatowane przy
uwzględnieniu nowych
wymogów naboru/zrzutu
mocy. Zastosowanie IFCAMS
wpłynie na skrócenie czasu
naboru i zrzutu mocy oraz
zmniejszy koszty operacyjne
związane z licznymi awariami
bloków (dzięki obniżeniu
bieżącego minimum
technicznego), które są
kosztowne i szkodliwe.
Ważną zaletą IFCAMS jest to,
że umożliwia on elastyczne
działanie elektrowni przy
minimalnej integracji z
istniejącą infrastrukturą.
Oznacza to, że technologia
opracowana w ramach
projektu będzie współdziałać
z innymi systemami układów
informatycznych poprzez
zastosowanie nowych
procedur zwiększających
współczynnik naboru/zrzutu
mocy i zmniejszających jego
czas, z opcjonalną i
ograniczoną do minimum
modyfikacją techniczną kotła
oraz wyspy turbinowej.
Zaproponowane rozwiązanie
zostanie opracowane dla
dwóch głównych typów
elektrowni: – elektrownie,
których elastyczność może
zostać zwiększona bez
modernizacji, lecz przy
założonym zwiększeniu
tempa zużycia, –
elektrownie, których
modyfikacja jest zalecana w
celu bezpiecznego
zwiększenia ich elastyczności

125 339
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2018

TENNESSEE – power
to gas (technologia
magazynowania
energii elektrycznej z
wychwytem CO  ze
spalin i jego konwersji
do gazu
syntetyzowego)

2

Celem projektu jest
udoskonalenie procesu
magazynowania energii w
postaci chemicznej
(substytutu gazu ziemnego,
ang. SNG), co ma na celu
poprawę parametrów
eksploatacyjnych instalacji
docelowej, głównie poprzez
wyższą sprawność
elektrolizy
wysokotemperaturowej
(mniejsze nakłady
energetyczne związane z
brakiem konieczności
odparowania wody w
elektrolizerze) oraz
zastosowanie węglanowych
ogniw paliwowych do
wychwytu CO  ze spalin, co
nie wymaga dostarczenia do
układu wychwytu, energii z
elektrowni (np. w postaci
pary wodnej pobranej z
upustu turbiny). Dodatkowo
obie wprowadzane
innowacje pracują na prądzie
stałym oraz w zbliżonym
zakresie temperatur, co daje
możliwości ich integracji od
strony cieplnej i elektrycznej

2

159 256

Wytwarzanie wody
zdemineralizowanej do
uzupełniania obiegu
wodno-parowego
metodami
elektromembranowymi

Celem projektu jest
opracowanie technologii
elektromembranowego
wytwarzania wody
zdemineralizowanej do
uzupełniania obiegu wodno-
parowego, spełniającej
najwyższe wymagania wody
do zasilania kotłów przy
kosztach jednostkowych
mniejszych niż przy
stosowaniu obecnych
technologii i przy znacznie
mniejszym zużyciu
chemikaliów i mniejszej ilości
ścieków

382 626

Suma kosztów
w kategorii 

12 550 186
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2018

Innowacyjne
usługi powiązane
(np. zdalne
liczniki)

Inteligentne
opomiarowanie

Licencje dla liczników na
potrzeby systemu HES, MDM
wdrożenie, Rozbudowa
funkcjonalności Centralnej
Bazy Pomiarów w TD SA,
Rozbudowa Modułu
Bilansującego (OBI), Smart
City Wrocław, Pilotaż
technologii LTE Cat. M1 w
zakresie implementacji w
systemach transmisji danych
układów pomiarowych,
MDM, Odczyt liczników
energii elektrycznej oraz
liczników innych mediów z
wykorzystaniem nowych
technologii komunikacyjnych
w zakresie optymalizacji
kosztów odczytu danych
pomiarowych liczników
komunalnych

3 997 480

BOEMAT –
Opracowanie
zaawansowanej
technologii do
monitoringu i
predykcyjnej analizy
stanu technicznego
kotła w celu
zwiększenia
niezawodności
jednostki kotłowej

Geneza projektu związana
jest z koniecznością poprawy
dyspozycyjności bloku 460
MWe. Opracowywane
technologie powinny w
zdecydowany sposób
zwiększyć skuteczność oraz
zmniejszyć koszty
diagnostyki powierzchni
wymiany ciepła w kotle,
wpływając na poprawę jego
dyspozycyjności i podnosząc
efektywność ekonomiczną
jego pracy. Celem projektu
jest opracowanie dwóch
wzajemnie dopełniających
się technologii/narzędzi do
zaawansowanej diagnostyki
zużycia elementów wymiany
ciepła w kotle. Pierwsze
rozwiązanie służyłoby do
precyzyjnego monitoringu
stanu technicznego
elementów wymiany ciepła
w kotle, mogące pracować w
wysokich temperaturach,
drugie do analizy i
interpretacji uzyskanych
wyników w kontekście
predykcji zużycia erozyjnego
powierzchni ogrzewalnych
komory paleniskowej kotła
oraz niezbędnych remontów.

18 028
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2018

Wdrożenie systemu
analityki predykcyjnej
w obszarze maszyn
krytycznych bloku nr
10 Elektrowni Łagisza.

Projekt ma na celu
zastosowanie na
urządzeniach krytycznych
bloku nr 10 systemu analityki
predykcyjnej w celu poprawy
niezawodności, gotowości
technicznej, dyspozycyjności
i optymalizacji kosztów
remontów oraz
bezpieczeństwa maszyn
krytycznych. System ma za
zadanie poprawić
niezawodność, gotowość
techniczną, efektywność
produkcji oraz
bezpieczeństwo maszyn
krytycznych
eksploatowanych na bloku nr
10 w Elektrowni Łagisza.
Strategia predykcyjnego
utrzymania ruchu daje
możliwość oceny stanu
technicznego maszyn,
przewidywania ich awarii, jak
również pozwala
zidentyfikować ich przyczynę
na bazie wniosków z analizy
danych. System
diagnostyczny ma się opierać
na głębokim uczeniu
maszynowym i będzie
sygnalizował możliwość
wystąpienia awarii na
maszynach krytycznych z
wyprzedzeniem, które
umożliwi zaplanowanie
wyłączenie maszyn i ich
naprawę w celu uniknięcia
uszkodzeń spowodowanych
wystąpieniem awarii. System
diagnostyki predykcyjnej ma
identyfikować miejsce
wystąpienia awarii w obrębie
maszyn krytycznych.

568 600

Suma kosztów
w kategorii 

4 584 108

Kategorie
Projektów B+R

Rodzaj projektu –
nazwa projektu (w

podziale na kategorie
w tabeli)

Opis projektu

Wydatki
(poniesione
w związku z

realizacją
projektu) PLN

Efektywność
energetyczna

Suma kosztów w
kategorii

0 
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Kategorie
Projektów B+R

Rodzaj projektu –
nazwa projektu (w

podziale na kategorie
w tabeli)

Opis projektu

Wydatki
(poniesione
w związku z

realizacją
projektu) PLNTechnologie

energii
odnawialnej

Suma kosztów w
kategorii

0

Dystrybucja
energii

Suma kosztów w
kategorii

0

Technologie
przesyłu i
dystrybucji (np.
mikrosiatki,
inteligentne sieci)

Model
funkcjonowania
energetyki
rozproszonej 2.0 –
samobilansujące się
obszary sieci
elektroenergetycznej

Wynikiem realizacji
projektu będzie
instalacja pilotażowa
utworzona w
reprezentatywnym
obszarze
działalności Grupy
TAURON oraz
szczegółowa
dokumentacja
techniczna
rozwiązania,
pozwalająca na jego
implementację na
rynku polskim i
zagranicznym.
Zakres prac po
stronie TAURON
Ekoenergia sp. z o.o.
dotyczy
opracowania
koncepcji
technologicznej oraz
zaprojektowania i
wykonania części
wytwórczej energii
dotyczącej
rozproszonych
źródeł OZE oraz
przeprowadzenie
badań instalacji.

2 597 769

Suma kosztów w
kategorii

2 597 769
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Kategorie
Projektów B+R

Rodzaj projektu –
nazwa projektu (w

podziale na kategorie
w tabeli)

Opis projektu

Wydatki
(poniesione
w związku z

realizacją
projektu) PLN

Zaawansowane
technologie
(przechowywanie,
odzysk itd.)

Opracowanie
platformy
pozwalającej na
zagregowanie
potencjału
wytwórczego i
regulacyjnego
rozproszonych
źródeł energii
odnawialnej i
zasobników energii
oraz wybranych
kategorii odbiorów
sterowalnych

Przedmiotem
projektu są prace
B+R ukierunkowane
na stworzenie
systemu
informatycznego w
postaci innowacyjnej
platformy
Elektrowni
Wirtualnej, która
dzięki
zastosowanym
funkcjom i
algorytmom pozwoli
na powiązanie
rozproszonych
jednostek
wytwórczych OZE,
sieci
teleinformatycznych,
systemu
zarządzania oraz
mechanizmów
rynkowych, w
sposób
umożliwiający
optymalne
wykorzystanie
zagregowanego
wolumenu energii

155 135

Suma kosztów w
kategorii

155 135

Innowacyjne
usługi powiązane
(np. zdalne
liczniki)

Klastry Energii –
pilotaż roli
koordynatora

187 967

Suma kosztów w
kategorii

187 967

Inwestowanie w rozwój i modernizację sieci znajduje swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach planowanego średniego czasu trwania przerw w dostawach energii (SAIDI)
oraz częstości ich występowania (SAIFI). W stosunku do 2017 r. oba wskaźniki uległy znacznej poprawie. Średni czas trwania planowanych przerw w dostawie energii w
2018 r. skrócił się o ponad 30 min w stosunku do 2017 r. O połowę zmniejszeniu uległ również średni czas trwania nieplanowanych przerw w dostawach energii.

EU29 Średni czas trwania przerw w dostawie energii+

TAURON Dystrybucja
SAIDI

minuty/odbiorcę/rok
2016 2017 2018
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TAURON Dystrybucja
SAIDI

minuty/odbiorcę/rok
2016 2017 2018

Planowane 59,38 48,4 45,35

Nieplanowane bez katastrofalnych 137,68 219,67 106,95

Nieplanowane z katastrofalnymi 137,94 238,41 107,18

Znacznemu zmniejszeniu uległa także nieplanowana średnia częstość przerw w dostawach energii.

EU28 Częstość przerw w dostawie energii+

TAURON Dystrybucja
SAIFI

liczba przerw/odbiorcę/rok
2016 2017 2018

Planowane 0,40 0,31 0,33

Nieplanowane bez katastrofalnych 2,55 3,29 2,25

Nieplanowane z katastrofalnymi 2,55 3,30 2,25

W ostatnich latach przeprowadzona została intensywna rozbudowa i modernizacja
posiadanej infrastruktury dystrybucyjnej oraz usprawnianiem pracy brygad.
Wszystkie te działania mają na celu poprawę niezawodności sieci, uzyskanie
lepszych parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz skrócenie przerw w
jej dostawach.

Dystrybucja energii elektrycznej nieodłącznie wiąże się z występowaniem strat
sieciowych. Choć ich całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe, to dzięki
prowadzonym przez TAURON Dystrybucja inwestycjom i remontom, spółka z roku
na rok poprawia efektywność procesu dystrybucji. W 2015 r. poziom strat energii
(rozumiany jako suma strat technicznych i nietechnicznych) po raz pierwszy spadł
poniżej 5% i od tego czasu sukcesywnie malał.

W 2018 r. straty sieciowe wyniosły 4,18%, co jest najlepszym wynikiem w skali kraju.
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EU12 Straty przesyłowe i dystrybucyjne jako procent całkowitej energii przesłanej/dystrybuowanej+

Straty dystrybucyjne, z wyszczególnieniem przyczyn strat [MWh]

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Straty techniczne 2 276 060 2 169 444 2 143 843 2 099 184 2 112 678 2 153 860

Straty nietechniczne 723 029 594 679 447 327 506 819 322 860 187 863

Straty łączne  2 999 089 2 764 123 2 591 170
2

606 003,00
2 435 538 2 341 723

Straty w przesyle i dystrybucji
jako procent całkowitej
wytworzonej energii [%]

5,69% 5,31% 4,91% 4,89% 4,42% 4,18%

Warto zaznaczyć, że do strat nietechnicznych, wynikających m.in. z błędów układów pomiarowych lub nieprawidłowej ewidencji sprzedanej energii, zalicza się również
nielegalny pobór energii z sieci (kradzieże prądu).

Dążymy do innowacyjności
EU-DMA (badania i rozwój)

Ważny element procesu niezawodnego dostarczania energii stanowią innowacyjne rozwiązania technologiczne. Grupa
TAURON zwraca szczególną uwagę na działalność w obszarze badań i rozwoju skierowanych na redukcję emisji
szkodliwych substancji z procesów spalania, wdrażanie idei inteligentnych sieci dystrybucyjnych, skracanie czasu
przerw, poprawę jakości energii elektrycznej, wzrost bezpieczeństwa pracy sieci, ograniczanie strat dystrybucyjnych
oraz nowatorskie produkty i usługi dla klientów (np. produkty serwisowe z linii 24h dla gospodarstw domowych oraz
małych firm czy produkty specjalistyczne dla biznesu).

 

Od 2016 r. w intranecie Grupy TAURON działa Strefa Innowacji, w ramach której organizowane są konkursy dla pracowników. Jej celem jest promowanie innowacyjnej
kultury organizacyjnej i zachęcenie pracowników do zgłaszania nowatorskich rozwiązań optymalizujących codzienną pracę.

W 2018 r. zorganizowano konkurs „Pracownicze Inicjatywy Badawcze”, którego głównym celem było dalsze umacnianie kultury innowacyjności w Grupie oraz zapoznanie
pracowników z założeniami Strategicznej Agendy Badawczej (SAB). Wszystkie pomysły nagrodzone w konkursie okazały się pomocne w sformułowaniu zapisów
poszczególnych portfeli SAB.
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Inicjatywą wspierającą tworzenie innowacyjnego klimatu organizacyjnego było wydarzenie pt. „Dystrybucja Innowacji – maraton innowacyjności (DIN)”. W 2018 r. wzięło w
nim udział 20 zespołów, które utworzyli pracownicy obszaru Dystrybucji. W trakcie trzydniowego maratonu uczestnicy wypracowywali innowacyjne projekty w metodyce
Design Thinking, w odpowiedzi na temat przewodni „My staramy się bardziej – innowacje dla klienta, sieci i bezpieczeństwa”. W efekcie powstało 20 projektów,
zawierających pomysły na innowacje w różnych obszarach działalności spółki.

Klienci w centrum naszej uwagi

W 2016 r. przyjęliśmy Strategię Grupy TAURON na lata 2016-2025, w której określiliśmy wizję, zgodnie z którą jesteśmy firmą, która
najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów. Efekty wdrożenia strategii w życie i zwiększenia
koncentracji na klientach są już widoczne.

EU DMA (zapewnienie informacji), 418-1, 103-1 (418), 103-2 (418), 103 -3 (418)

Świadczą o tym wyniki badań satysfakcji klientów w Badaniach Satysfakcji Klientów z 2018 r. (ocena 8,1/10). Klienci postrzegają TAURON jako firmę zorientowaną na
klienta (7,7/10), dostarczającą nowoczesne i dogodne rozwiązania  (7,7/10). Dodatkowo, niemal o 20% w stosunku do 2017 r. spadła liczba klientów, którzy zdecydowali się
na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej.

Ocena TAURON uzyskana w badaniu satysfakcji klientów

8,1/10

2018 r. był kolejnym rokiem, kiedy rozwijaliśmy produkty i usługi, starając się jak najbardziej dopasować je do oczekiwań naszych klientów. Podnosiliśmy jakość obsługi
oraz rozwijaliśmy nowe kanały kontaktu i kanały sprzedaży, aby wyjść naprzeciw coraz wyższym wymaganiom „zdigitalizowanych” klientów.

W ostatnich dwóch latach koncentrowaliśmy się na poznawaniu naszych klientów, problemów, z którymi borykają się w kontakcie z TAURONEM, i konsekwentnie
poprawialiśmy procedury obowiązujące w firmie.  Wszystko po to, by zbudować pozytywne doświadczenia naszych klientów.

Wiemy, że jest to ważny element budowania naszej przewagi konkurencyjnej,  ponieważ 80% klientów twierdzi, że doświadczenie, które dostarcza firma, jest równie
ważne, jak jej produkty i usługi. 57% klientów decyduje się przejść do konkurencji, jeśli ta zdoła zapewnić lepsze doświadczenia lub zachowa się zgodnie z ich oczekiwaniami
(raport Salesforce z 2018 r., „Trends in Integrated Customer Experience”).

W TAURONIE realizowane są projekty w ramach programu transformacji cyfrowej „Klient 360”, obejmujące trzy perspektywy: technologii, narzędzi i organizacji.  Kluczowym
przedsięwzięciem  jest system CRM. Świadomi nabywcy wyrażają bardzo silne oczekiwanie, by osoby reprezentujące TAURON znały nie tylko produkty i usługi znajdujące
się w ofercie firmy i potrafiły dopasować je do aktualnych potrzeb klienta, ale też by dysponowały kompletem informacji o historii indywidualnego klienta. Nie jesteśmy w
stanie tego osiągnąć bez spójnego systemu, zbierającego dane na temat klientów i historii ich kontaktów z TAURONEM.

Liczba klientów indywidualnych i biznesowych
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EU3

Typ grupy sprzedaży Obszar sprzedaży Przesył i Dystrybucja

Indywidualna 5 035 829 31 160

Biznesowa (z instytucjami włącznie) 424 089 203 015

Suma 5 459 918 234 175

Standardy obsługi klienta w Grupie TAURON

Grupa TAURON systematycznie wprowadza zmiany i usprawnienia w kanałach
obsługi klienta. Chcąc poznać oczekiwania i opinię swoich interesariuszy,
przeprowadzamy badania ukazujące zmiany w obszarze ich satysfakcji, ze
szczególnym uwzględnieniem jakości obsługi. Badania są prowadzone cyklicznie,
raz w roku, wśród klientów indywidualnych, biznesowych oraz małych i średnich
przedsiębiorstw należących do Grupy TAURON i innych firm energetycznych.

Porównanie wyników z ostatnich lat potwierdza skuteczność realizowanych działań rozwojowych w obszarze obsługi klienta. Przykładowo, w 2018 r. otrzymaliśmy lepszą
ocenę skuteczności załatwiania spraw w Punktach Obsługi Klienta niż w poprzednim roku. Wyżej niż przed rokiem zostały ocenione także wszystkie aspekty infolinii. To
bardzo istotne, ponieważ popularność tego kanału rośnie wśród klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw.

Zobacz wyniki badań pomiaru satysfakcji klientów+

[%] 2014 2015 2016 2017 2018

Klienci
zadowoleni
ze
współpracy
z firmą
TAURON

76% – klienci
indywidualni

72% – klienci
MŚP (małe i
średnie
przedsiębiorstwa)

72% – klienci
biznesowi

79% – klienci
indywidualni

70% – klienci
MŚP (małe i
średnie
przedsiębiorstwa)

75% – klienci
biznesowi

80% – klienci
indywidualni

73% – klienci
MŚP (małe i
średnie
przedsiębiorstwa)

75% – klienci
biznesowi

80% – klienci
indywidualni

71% – klienci
MŚP (małe i
średnie
przedsiębiorstwa)

77% – klienci
biznesowi

81% – klienci
indywidualni

73% – klienci
MŚP (małe i
średnie
przedsiębiorstwa)

77% – klienci
biznesowi

Klienci
zadowoleni
z kontaktu i
obsługi

81% – klienci
indywidualni

76% – klienci
MŚP (małe i
średnie
przedsiębiorstwa)

81% – klienci
biznesowi

80% – klienci
indywidualni

76% – klienci
MŚP (małe i
średnie
przedsiębiorstwa)

83% – klienci
biznesowi

82% – klienci
indywidualni

76% – klienci
MŚP (małe i
średnie
przedsiębiorstwa)

84% – klienci
biznesowi

79% – klienci
indywidualni

69% – klienci
MŚP (małe i
średnie
przedsiębiorstwa)

83% – klienci
biznesowi

81% – klienci
indywidualni

70% – klienci
MŚP (małe i
średnie
przedsiębiorstwa)

83% – klienci
biznesowi

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indeks
satysfakcji
(CSI)

71 73 73 76 79 80 80 81

W 2018 r. badanie satysfakcji dla TAURON Obsługa
Klienta przeprowadziła niezależna agencja
badawcza Kantar TNS S.A.
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Dobre wyniki  motywują nas do dalszego działania. Dziś wiemy, w czym  – z punktu widzenia naszych klientów – jesteśmy dobrzy i gdzie powinniśmy się
poprawić. Obszary, które wymagają usprawnień i dopracowania, aby jeszcze lepiej spełnić oczekiwania naszych klientów, stanowią bardzo istotny element
wewnętrznego raportowania w TAURONIE.

Oprócz badań, które oceniają nasze relacje z klientami cyklicznie, w każdym kwartale, badamy doświadczenia klientów w punktach styku klienta z Grupą
TAURON.  Najistotniejszym wskaźnikiem jest dla nas NPS, czyli stopień „polecalności” marki przez klienta. Badania przeprowadzamy po realizacji transakcji w
obszarach przyłączenia, umowy, rozliczenia, windykacja i reklamacje. Badanie tego typu daje natychmiastowy wynik wskazujący, jak klient ocenia ostatni
kontakt z nami.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indeks
lojalności

73 77 77 83 84 86 85 81

NPS

1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018

przyłączenia 43 40 50 56

umowy 45 42 50 49

rozliczenia X 48 62 43

reklamacje X -6 2 4

windykacja 32 19 39 43

EU DMA (zapewnienie informacji)

Wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów defaworyzowanych i wrażliwych grup odbiorczych

W ramach PRO Klienckiej Polityki Społecznej TAURON podejmuje liczne działania na rzecz swoich klientów, również tych defaworyzowanych, czyli wrażliwych
energetycznie i osób w wieku senioralnym.  Niektóre z działań można zauważyć gołym okiem – np. przystosowanie stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta (POK) do
potrzeb osób z niepełnosprawnością  (podjazdy, poczekalnie) czy dostosowanie stron internetowych do potrzeb ludzi słabowidzących.

TAURON jest partnerem ogólnopolskich kampanii informacyjnych takich jak „Senior znaczy szacunek” (kampania Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej), „Wybierz
mądrze” (kampania Towarzystwa Obrotu Energią) oraz „Nie znasz, nie otwieraj. TAURON nie chodzi po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz”.

„Senior znaczy szacunek”

Kampania „Senior znaczy szacunek” dotarła do ponad 1,5 mln osób w wieku 55+. Projekt obejmował różne kanały komunikacji:

Projekt poruszył problemy, z jakimi borykają się seniorzy, w tym: zdrowie, zanieczyszczenie powietrza, pułapki marketingowe, nowoczesne technologie, prawa klienta oraz
asertywność.

„Wybierz mądrze”

Kampania „Wybierz mądrze” miała na celu budowę świadomości praw odbiorców energii elektrycznej i gazu w zakresie podpisywania umów sprzedaży tych mediów. Po
raz trzeci twarzą kampanii został Karol Strasburger – prezenter telewizyjny, gospodarz programu „Familiada”, znany aktor. Kampania skierowana była do wszystkich osób
zamieszkujących Polskę, które mogły nie posiadać wystarczających informacji na temat przysługujących im praw. Główną grupą docelową kampanii były osoby powyżej 50
roku życia – w tej grupie komunikat dotarł do ponad 6 mln osób.

„Nie znasz, nie otwieraj. TAURON nie chodzi po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz.”

Z myślą o klientach, o ich bezpieczeństwie i wiedzy konsumenckiej realizowana jest od kilku lat kampania pt. „Nie znasz, nie otwieraj. TAURON nie chodzi po domach, aby
sprzedawać prąd lub gaz”. Komunikat ten, za pośrednictwem radia, prasy i innych kanałów reklamy dotarł w 2018 r. do ok. 3 mln osób w wieku 55+, mieszkańców
województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Ostrzegamy w ten sposób przed nieuczciwymi sprzedawcami prądu czy gazu. Zwracamy również

10 odcinków słuchowiska radiowego „Złote lata”,

konkurs nawiązujący do słuchowiska,

10 wykładów na uniwersytetach trzeciego wieku,

6 eventów pn. „Miasteczko seniora”.
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uwagę, aby klienci sprawdzali, kogo wpuszczają do domów oraz jakie dokumenty podpisują. Przypominamy o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i
wskazujemy numer infolinii, pod którym można uzyskać więcej informacji na ten temat.

W 2018 r. Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klienta w TAURON Polska Energia kontynuował zapoczątkowaną dwa lata wcześniej akcję dedykowaną klientom
wrażliwym energetycznie. Inicjatywa ta stwarza możliwość dialogu pomiędzy organizacjami pomocowymi a przedsiębiorstwem energetycznym. To wyjątkowa okazja do
wymiany opinii, doświadczeń i spojrzenia na problemy wrażliwych grup klienckich z różnych perspektyw. Celem akcji jest wyposażenie pracowników pomocy społecznej w
pakiet praktycznych porad dotyczących rynku energii, ale również udzielenie wskazówek, jak pomóc klientom wrażliwym energetycznie, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji. Dzięki temu kadra pracownicza Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej może skuteczniej pomagać swoim podopiecznym. W 2018 r. Zespół Zarządzania
Doświadczeniem Klienta zorganizował cztery warsztaty dla pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Jaworznie, Mysłowicach i Gliwicach.
Łącznie zostało przeszkolonych około 140 osób.

Przykładowa tematyka warsztatów:

Prawa i obowiązki konsumentów w energetyce

Prąd jako produkt

Jak czytać fakturę?

Dlaczego klienci się zadłużają?

Nielegalny pobór energii – konsekwencje, zasady bezpieczeństwa

Jak prowadzić gospodarstwo domowe w sposób energooszczędny

Reklamacje w energetyce

Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klienta zorganizował również w 2018 r. dwie akcje edukacyjne dla osób starszych, które są szczególnie narażone na kontakt z
nieuczciwymi sprzedawcami. Akcja ma na celu uświadamianie ich w zakresie zachowań asertywnych oraz jak w sposób świadomy i bezpieczny poruszać się po rynku
energii elektrycznej. W spotkaniach udział wzięło ok. 80 osób starszych. Spotkania odbyły się w Katowicach i Gliwicach. W 2018 r. zespół zarządzania doświadczeniem
klienta kontynuował inicjatywę „TAURON mówi po ludzku”, która powstała, aby upraszczać komunikację z klientami. Pisma wysyłane do tej pory do klientów były trudne,
napisane branżowym językiem, w urzędowym stylu. Chcąc uniknąć w przyszłości takich sytuacji, powołana została inicjatywa, której celem jest upraszczanie komunikacji z
klientami TAURONA.

Obsługa reklamacji

Skutecznym sposobem pozyskiwania informacji o jakości świadczonych usług są
reklamacje. Dzięki efektywnemu zarządzaniu procesem można usprawniać
mechanizmy obsługi klienckiej oraz wpływać na poziom zadowolenia klientów.

Reklamacje kierowane do TAURONA wpływają tradycyjną pocztą, e-mailem,
telefonicznie,  za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej oraz
za pośrednictwem eBOK/ Mój TAURON. Następnie są rejestrowane w
elektronicznym systemie obiegu dokumentacji (SOD).
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Wszystkie uwagi i reklamacje traktujemy poważnie – czas i sposób reakcji określają precyzyjne i restrykcyjne procedury wewnętrzne. Zgodnie z nimi każdy sygnał od
klienta jest dokładnie analizowany w celu prawidłowego i skutecznego zidentyfikowania przyczyn niezgodności oraz określenia miejsca ich powstania. Fakt wystąpienia
nieprawidłowości zgłaszany jest właścicielowi procesu biznesowego, odpowiadającemu za wdrożenie działań korygujących, w celu doraźnego rozpatrzenia reklamacji oraz
udzielenia odpowiedzi. Efektem końcowym jest wprowadzenie działań zapobiegawczych dla przyszłego wyeliminowania zidentyfikowanej niezgodności. Zdiagnozowane
przypadki, podjęte działania korygujące i zapobiegawcze są zawarte w cyklicznie weryfikowanych pod względem powtarzalności Kartach Diagnozy przyczyn reklamacji.

Ustalenie jednolitych zasad zarządzania reklamacjami zapewnia rzetelne i terminowe ich rozpatrywanie, jak również określa zasady współpracy pomiędzy Centrum
Reklamacji a właścicielami biznesowymi procesów.

W celu jak najlepszego zrozumienia perspektywy klienckiej od 2013 r. w TAURON Dystrybucja i TAURON Obsługa Klienta prowadzone są cykliczne warsztaty
przygotowywane na bazie reklamacji. Wspólnie z pracownikami obszarów, których dana reklamacja dotyczyła, analizowane są  przyczyny i możliwe alternatywne
rozwiązania.

Praktyka ta przyczynia się do realizowania idei organizacji samouczącej się.

Odpowiedzialność wobec klienta

418-1

Wprowadzając wszelkie udogodnienia i usprawnienia, wielką wagę – zgodnie z mottem zrównoważonego rozwoju „Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo” –
przywiązujemy do kwestii związanych z bezpieczeństwem danych naszych klientów.

103-1 (418)

Od 25 maja 2018 r. na terenie Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wejście w życie tego rozporządzenia
zrewolucjonizowało podejście do ochrony danych osobowych, nakładając na administratorów danych szereg nowych obowiązków, takich jak wprowadzenie nowych
procedur bezpieczeństwa danych lub informowanie organów nadzoru oraz samych zainteresowanych o wycieku danych. Również Grupa TAURON, w ramach projektu
RODO, podjęła wiele działań implementujących wymogi Rozporządzenia z uwagi na konieczność:

zapewnienia ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca ich realizacji nowych uprawnień dla klientów i kontrahentów, których dane dotyczą
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przetwarzania,

powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w spółkach Grupy
TAURON,

obowiązkowej notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych,

zapewnienia domyślnej ochrony danych osobowych i ochrony prywatności w
fazie projektowania,

(„prawo do bycia zapomnianym”),

wdrożenia nowych klauzul zgód i powiadomień,

dostosowania systemów informatycznych do nowych wymagań.

103- 2 (418)

Grupa TAURON przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą z zachowaniem zasad przetwarzania:

w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzania dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

w adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których przetwarzane są dane osobowe,

w sposób prawidłowy i w razie potrzeby uaktualniany (Grupa TAURON podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle
celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub  sprostowane),

poprzez przechowywanie w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane.

103-3 (418)

Grupa TAURON w sposób kompleksowy zarządza ochroną danych osobowych w zgodności z wymogami Rozporządzenia poprzez:

Nad całością procesu czuwa Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Pracownicy, którzy mają styczność z danymi osobowymi naszych klientów, zostali przeszkoleni i
stosują się do nowych regulacji.

prowadzenie rejestrów przetwarzania,

zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,

zarządzanie uprawnieniami w systemach IT,

dokonywanie oceny skutków przetwarzania (ocena ryzyka),

implementowanie w umowach wymogów RODO,

zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych (incydenty).

Istotne skargi dotyczące naruszenia prywatności klientów i utraty danych klienckich
418-1

Poziom prezentacji łącznej liczby naruszeń ochrony danych osobowych w Grupie TAURON  w 2018 r. wynika ze zmiany, w stosunku do 2017, kryteriów klasyfikacji
naruszenia, w związku z wejściem od 25.05.2018 r. Rozporządzenia RODO.

Nie zanotowaliśmy wzrostu ryzyka w tym obszarze. Grupa TAURON przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo. Szczególną uwagę
zwracamy na ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Co więcej, dzięki centralnemu systemowi billingowemu możemy ujednolicać dokumenty, typy rozliczeń i procesów obsługowych. W rezultacie klienci, niezależnie od tego,
jaki sposób komunikacji z firmą wybiorą – skorzystają z elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK), serwisu Mój TAURON, Telefonicznej Obsługi Klienta czy też przyjdą
do dowolnego Punktu Obsługi Klienta – zostaną obsłużeni kompleksowo i  bezpiecznie.

Łączna liczba stwierdzonych wycieków, kradzieży lub przypadków utraty danych klienta 69

Liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta otrzymanych od podmiotów zewnętrznych i uznanych przez
organizację

4

Liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta otrzymanych od organów regulacyjnych 0

Łączna liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta 4

Stale rozwijamy ofertę w odpowiedzi na potrzeby klientów

TAURON systematycznie bada oczekiwania swoich klientów, aby jak najlepiej dopasować ofertę produktów i usług odpowiadającą na ich potrzeby. Oczekiwania klientów
nieustannie się zmieniają. Klienci stają się coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i nie oczekują wyłącznie atrakcyjnej ceny energii elektrycznej. Większą wagę przywiązują
do zróżnicowanej oferty produktów i usług dodatkowych, które zapewniają im poczucie bezpieczeństwa i swobodę użytkowania, podnosząc tym samym jakość życia.
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W 2018 r. klienci oprócz dotychczasowej oferty sprzedażowej TAURONA na prąd i gaz mogli skorzystać z produktów i usług dodatkowych. Kluczowym elementem oferty
handlowej są produkty łączone Elektryk oraz Serwisant oparte o funkcjonalność assistance, z których skorzystało już ponad 1,2 mln klientów. W 2018 r. wdrożono pakiety
medyczne dla klientów. Klienci TAURONA mogą skorzystać z oferty na prąd z Elektrykiem 24H lub Serwisantem 24H oraz gaz z usługą Gaz Pomoc 24H lub Serwisant
Gazowy 24H.

W ramach usług Serwisant 24H PLUS i Serwisant Gazowy 24H PLUS klienci mają zapewnioną pomoc hydraulika, który pomoże w przypadku awarii wewnętrznej instalacji
wodnej i kanalizacyjnej, a także wsparcie ślusarza w razie uszkodzenia zamków drzwi zewnętrznych oraz pomoc szklarza w przypadku uszkodzenia szyb w oknach
zewnętrznych. Ponadto, w nowych pakietach klienci mają zagwarantowane to, co cenili w usługach TAURONA już wcześniej. Prąd z Serwisantem 24H PLUS łączy
atrakcyjną cenę energii elektrycznej z usługą naprawy instalacji elektrycznej oraz sprzętu AGD, RTV, PC lub urządzeń biurowych. Usługą oferowaną na podobnych
warunkach jest również – dotyczący naprawy instalacji i urządzeń gazowych – Gaz z Serwisantem Gazowym 24H PLUS. Zarówno Prąd z Serwisantem 24H PLUS, jak i Gaz
z Serwisantem Gazowym 24H PLUS funkcjonują w dwóch wersjach. Pierwszy wariant przeznaczony jest dla klientów z gospodarstw domowych, drugi dla sektora małych i
średnich przedsiębiorstw.

Obecnie klienci mogą być nie tylko odbiorcami energii elektrycznej, ale także jej wytwórcami – prosumentami. Instalacje fotowoltaiczne w ofercie TAURONA umożliwiają
klientom samodzielne wytwarzanie energii. Oferta ta obejmuje między innymi możliwość finansowania inwestycji w systemie dogodnych rat na budowę instalacji.
Dodatkowo klienci, wybierając fotowoltaikę w ofercie TAURONA, mają możliwość ubezpieczenia instalacji.

TAURON oferuje swoim klientom inteligentne produkty dla domu w ramach oferty TAURON Smart Home. Klienci mają możliwość skorzystania z trzech wariantów
inteligentnych rozwiązań, w zależności od swoich potrzeb. Smart Home Plug & Play zapewnia bezpieczeństwo domu dzięki zestawowi czujników dymu, czadu i gazu oraz
kamer monitorujących obiekt podczas nieobecności. Smart Home Professional to oferta inteligentnego systemu urządzeń, które podnoszą komfort codziennego życia.
System pozwala w  intuicyjny sposób sterować urządzeniami elektrycznymi, oświetleniem, ogrzewaniem i roletami okiennymi. Klienci mogą skorzystać także z oferty
Inteligentnego Ogrzewania, dzięki aplikacji mobilnej dostosują temperaturę do rytmu dnia, oszczędzając przy tym nawet do 30% na rachunkach. W 2018 r. klienci
skorzystali z 24 tys. sztuk produktów oferowanych w ramach Smart Home.

Mając na uwadze wygodę i oszczędności  klientów, planujemy wprowadzić usługę zarządzania różnymi obszarami energetyki domowej (w zakresie zużycia energii
elektrycznej, ale również cieplnej, chłodniczej oraz innych mediów). Dzięki temu chcemy zapewnić naszym klientom oszczędności i komfort z użytkowania domu.

W 2018 r. TAURON Wydobycie kontynuował produkcję ekogroszku – paliwa węglowego o wysokiej jakości, które wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami przy
zachowaniu atrakcyjnej ceny. Wysoka wartość opałowa (26 MJ/kg), niski indeks spiekalności i minimalna ilość powstającego w toku spalania popiołu gwarantują efektywne
ogrzewanie, niskie zużycie surowca i bezawaryjną pracę urządzeń grzewczych. Produkt posiada certyfikat jakości Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. W 2018 r. w
sklepie internetowym zrealizowaliśmy niemal 12 tysięcy zamówień klientów.

Oferta TAURONA dla klientów biznesowych obejmuje energię elektryczną i paliwo gazowe. W budowaniu oferty szczególny nacisk kładziemy na partnerskie relacje,
lojalność i ofertę spełniającą oczekiwania klientów. Oferujemy produkty podstawowe, ekologiczne, giełdowe i techniczne, uwzględniające potrzeby klientów i specyfikę
poboru energii elektrycznej.

W 2018 r. kontynuowaliśmy sprzedaż produktu TAURON Giełda, zbudowanego w oparciu o ceny rynkowe wyznaczane na podstawie notowań indeksów giełdowych.
Ponadto, utrzymaliśmy w ofercie produkt TAURON Multipakiet, który zapewniał klientom biznesowym jednoczesny zakup energii elektrycznej i gazu podczas jednych
negocjacji biznesowych. W 2018 r. dużym zainteresowaniem cieszył się produkt Wakacje od faktury, którego sprzedaż wzrosła prawie czterokrotnie w stosunku do roku
2017.

Aktualna oferta TAURONA dostępna jest na stronie www.tauron.pl

Przestrzegamy wysokich standardów etycznych w komunikacji
103-1 (417), 103-2 (417), 103-3 (417), 417-2, 417-3

W Grupie TAURON konstruujemy oferty w taki sposób, aby jasno i przejrzyście pokazywały klientom korzyści płynące z ich wyboru. W razie pytań lub wątpliwości klient
zawsze może wejść na stronę internetową z ofertami i promocjami lub skontaktować się z doradcą TAURONA pod numerem 555 444 555, uzyskując wszelkie niezbędne
informacje.

W spółce odpowiedzialnej za przygotowanie ofert i kampanii marketingowej – TAURON Sprzedaż pracujemy nad opracowaniem wewnętrznych procedur
systematyzujących obszar komunikacji sprzedażowej. Obecnie każda oferta jest szczegółowo konsultowana z działem prawnym spółki, który sprawdza jej przejrzystość i
poprawność pod kątem zgodności z przepisami prawa, tj.:

Dowodem na skuteczność tego podejścia jest fakt, że od 2017 r. w Grupie TAURON nie wystąpił przypadek niezgodności z przepisami dotyczącymi oznakowania usługi,
produktu oraz komunikacji marketingowej, skutkujący koniecznością płacenia kary.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w Polsce 452 firmy posiadają koncesję na obrót energią elektryczną, ale zaledwie siedem może pochwalić się przyznawanym przez
Towarzystwo Obrotu Energią na podstawie audytów przeprowadzanych przez TÜV Rheinland Polska tytułem Certyfikowanego Sprzedawcy Energii. Wśród nich jest
TAURON Sprzedaż. W trakcie procedury przyznawania certyfikatu sprawdza się, czy ubiegające się o atest firmy spełniają wymagania określone w dokumencie „Dobre
Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej”. Spółka sprzedażowa TAURONA otrzymała to prestiżowe świadectwo w kwietniu 2015 r.

Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;

Kodeksu Cywilnego;

Ustawy o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

Ustawy o ochronie danych osobowych.

http://www.tauron.pl/
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Kanały komunikacji z klientami

W TAURONIE obsługiwanych jest ponad 5 mln klientów zaopatrzonych w prąd i gaz. Rocznie podejmujemy ponad 10
mln kontaktów z naszymi klientami. Komunikacja odbywa się przez dedykowane kanały kontaktu i sprzedaży. Procesy
obsługi i sprzedaży realizowane są poprzez punkty sieci stacjonarnej, dedykowane infolinie, kanały online ze stroną
internetową, serwisem samoobsługowym i korespondencją mailową, a także za pomocą korespondencji tradycyjnej
oraz osobistych doradców.

Sieć stacjonarna

Pomimo rozwoju kanałów online, szerokie grono klientów TAURONA w dalszym ciągu preferuje kontakt bezpośredni w placówkach stacjonarnych. Sprzedaż w tym kanale
realizowana jest w placówkach sieci własnej oraz sieci partnerskiej.

Sieć własna składa się z 43 placówek rozmieszczonych na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego. W 2018 r. uruchomiliśmy nowe
punkty obsługi klienta w Olkuszu, Tychach i Jaworznie.

Aby zwiększyć dostępność obsługi, w trzech największych placówkach wydłużone zostały godziny otwarcia do godz. 18:00 (poniedziałek–czwartek), a kolejne dwie
placówki uruchomiono w galeriach handlowych.

Dbając o wygodę naszych klientów i chcąc ograniczyć czas oczekiwania na obsługę, daliśmy klientom indywidualnym (GD) oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP)
możliwość umawiania wizyt w punktach obsługi (POK) z poziomu strony internetowej.

W ramach nowego modelu obsługi klientów MSP wydzieliliśmy osobne stanowiska do obsługi tej grupy klientów.

W 2018 r. w POK-ach dla wszystkich klientów odwiedzających POK-i udostępniono sieć wi-fi.

Aby zaspokoić potrzeby klientów TAURONA w zakresie kontaktu osobistego, w dalszym ciągu rozwijany będzie model obsługi poprzez sieć placówek partnerskich. Obecnie
jest to kilkadziesiąt placówek z branży Agencji Nieruchomości (31.12.2018 – 80 punktów). Współpraca z partnerem zewnętrznym realizowana jest przez TAURON
Sprzedaż. Sieć placówek partnerskich rozwijana jest w lokalizacjach o potencjale sprzedażowym, gdzie nie występują punkty sieci własnej. Dzięki uruchomieniu w 2018 r.
narzędzia Panel Sprzedawcy w placówkach zewnętrznych zapewniono klientom możliwość zakupu prądu i gazu.

Sieć telefoniczna

Kontakt telefoniczny pozostaje najczęściej wybieraną formą komunikacji z TAURONEM. Nasi klienci mają do dyspozycji kilka infolinii, w tym główną Infolinię Obsługową 32
606 0 606. Poprzez tę Infolinię klienci rynku masowego mogą załatwić wszelkie sprawy związane z obsługą posprzedażową w zakresie oferty prądu i gazu oraz
dostępnych usług. Pozostałe infolinie obsługowe to Infolinia dedykowana klientom MSP, Infolinie dla klientów biznesowych oraz Telerachunek do podawania odczytu
licznika. Kolejną infolinią jest Infolinia dla klientów dystrybucyjnych. Klienci korzystają również z Infolinii sprzedażowej oraz Linii Alarmowej 911.

Naszym celem jest  poszerzenie możliwości kontaktu z TAURONEM poprzez uruchamianie nowych kanałów komunikacji oraz wydłużanie godzin pracy obecnych. W 2018 r.
wydłużono pracę głównej Infolinii Obsługowej 32 3606 0 606 do godz. 20:00.

Kanał online

W 2018 r. dla klientów uruchomiony został nowy serwis transakcyjny do spersonalizowanej sprzedaży oraz obsługi o nazwie Mój TAURON. W serwisie udostępniane są
nowe funkcjonalności, umożliwiające klientowi kompleksową realizację jego potrzeb w jednym miejscu. Serwis obsługuje klientów z umowami kompleksowymi,
sprzedażowymi oraz gazowymi, w którym klienci posiadają panel informacyjny o swoich umowach wraz z informacją o zobowiązaniach z nich wynikających. Mogą w łatwy
i szybki sposób skontaktować się z obsługą klienta, przepisać licznik oraz zamówić produkt lub usługę spersonalizowaną. Z dostępu do serwisu samoobsługowego
eBOK/Mój TAURON korzysta już ponad 1 mln użytkowników.

https://www.tauron.pl/dla-domu/kontakt/pok#_ga=2.154955708.526186383.1547626842-150386614.1547626842
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Klienci mają do dyspozycji stronę www.tauron.pl, gdzie poza dostępnymi informacjami w zakresie oferty, mogą skorzystać z formularzy obsługowych, umówić wizytę w
POK, zamówić rozmowę telefoniczną lub porozmawiać przez chat.

W internecie dostępna jest również strona operatora tauron-dystrybucja.pl gdzie klienci m.in.  znajdą wyszukiwarkę awarii  i mogą złożyć wniosek o warunki przyłączenia.

Zgodnie z kierunkiem rozwoju „mobile first” została podjęta decyzja o realizacji projektu stworzenia oraz rozwoju nowego mobilnego kanału kontaktu i sprzedaży w formie
aplikacji mobilnej Mój TAURON. Aplikacja została udostępniona klientom w 2018 r., na dwóch wiodących platformach mobilnych – iOS i Android. W pierwszej wersji
funkcjonalność aplikacji skupia się na łatwym zaprezentowaniu klientowi informacji o jego zobowiązaniach, wystawieniu nowych dokumentów finansowych oraz
umożliwieniu szybkiej i bezpiecznej płatności.

W pierwszym miesiącu działania aplikacji pobrało ją ok. 20 tys. (5 tys. iOS, 15 tys. Android), a użytkownicy wysoko ocenili jej jakość, funkcjonalność i design – średnia ocena
w sklepach – Google Play 4,1; App Store 4,7.

Aplikacja mobilna jest elementem powstającego spójnego cyfrowego ekosystemu Mój TAURON, którego głównym celem jest digitalizacja procesów sprzedażowych i
obsługowych, tak by przenieść środek ciężkości obsługi klienta z kanałów tradycyjnych do cyfrowych.

Dla klientów biznesowych funkcjonuje oddzielna strona internetowa biznes.tauron.pl dedykowana do obsługi produktów prąd, gaz, multienergia oraz multipakiet.

Kanał reprezentant

W 2018 r. wprowadzono nową segmentację klientów MSP poprzez wyodrębnienie segmentu Medium Enterprises (ME). Celem tego działania jest zwiększenie
dopasowania produktów, kanałów kontaktu i sprzedaży do poszczególnych grup klientów oraz poprawę jakości obsługi poprzez dedykowanych doradców.

Dla klientów biznesowych szczególnie ważne jest wsparcie i doradztwo. Dlatego realizując te oczekiwania, TAURON Sprzedaż oddelegował do obsługi klientów
biznesowych dedykowanych doradców, którzy wspierają ich w wyborze dopasowanych do ich przedsiębiorstwa rozwiązań związanych z zakupem energii.

W trosce o środowisko naturalne

Ochrona środowiska w branży energetyczno-wydobywczej jest obszarem ściśle kontrolowanym i regulowanym. Niezależnie od
obowiązujących przepisów ogólnych Grupa TAURON, biorąc odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z zasobów naturalnych i
przyjmując w lipcu 2017 r. dokument pn. „Polityka środowiskowa Grupy TAURON”, podkreśliła, że jest gotowa do podejmowania
działań wykraczających ponad obowiązki prawne.

103-1 (301), 103-2 (301), 103-3 (301), 102-11

W sposób odpowiedzialny zarządzamy zasobami tworzącymi nasz kapitał naturalny. Mając na uwadze istotność tych
zagadnień, w prowadzeniu działalności operacyjnej stosujemy zasady i realizujemy cele określone, w przyjętym przez
Zarząd TAURON Polska Energia w 2017 r. dokumencie pn. „Polityka środowiskowa Grupy TAURON”, który kompleksowo
odnosi się do wszelkiego rodzaju aktywności realizowanych w Grupie wiążących się z oddziaływaniem na środowisko
i korzystaniem z jego zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Część spółek posiada wdrożony certyfikowany system zarządzania środowiskowego wg normy ISO14001, zaś TAURON Wytwarzanie S.A. reprezentujący konwencjonalne
wytwarzanie energii dodatkowo Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (ang. Eco-Management and Audit Scheme) EMAS, co potwierdza dokonanie stosownej

http://www.tauron.pl/
https://www.tauron-dystrybucja.pl/
https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia
https://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenie-do-sieci/przylaczenie
https://biznes.tauron.pl/
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rejestracji w systemie krajowym.

Ze względu na różne profile produkcyjne i usługowe spółek Grupy ich wpływ na środowisko lub komunikację o jego ochronie jest istotnie zróżnicowany, stąd zasady Polityki
Środowiskowej Grupy TAURON są przenoszone w indywidualnych dokumentach wewnętrznych poszczególnych spółek adekwatnie do ich roli w systemie wartości grupy.

Minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko
103-1 (305), 103-2 (305), 103-3 (305)

Minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko jest skutecznie realizowana przy uwzględnieniu specyfiki sektora, rozwoju techniki oraz dostępu do technologii
przyjaznych środowisku.

Grupa TAURON na bieżąco monitoruje główne aspekty bezpośredniego i pośredniego wpływu swojej działalności operacyjnej na środowisko. Narzędziem wspomagającym
w 2018 r. monitorowanie danych dotyczących wpływu działalności Grupy na środowisko był rozszerzony zbiorczy raport z ochrony środowiska pozwalający na
dokonywanie oceny i aktualnych informacji dotyczących wpływu działalności spółek na środowisko i który w cyklu comiesięcznym przedstawiany jest przedstawicielom
kierownictwa wyższego szczebla w TAURONIE.

103-2 (302), 103-2 (301), 103-2 (305), 103-2 (306)

Efekty związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego – związanego z dostosowaniem konwencjonalnych źródeł w TAURON Wytwarzanie S.A. do spełniania
zaostrzonych wymagań w zakresie emisji do powietrza – pozwoliły w 2018 r. na kontynuację pracy jednostek wytwórczych z wartościami bliskimi lub poniżej
obowiązujących obecnie standardów emisyjnych NO , SO , pyłów i niejednokrotnie osiągając już teraz wartości wymagań środowiskowych, które obowiązywały będą w
niedalekiej przyszłości.

Poniższa tabela przedstawia wielkości emisji NO , SO , pyłów i CO  za 2018 r. z energetycznego spalania paliw dla wybranych spółek Grupy TAURON.

X 2

X 2 2

Emisje związków NO , SO  i innych emisji związków do powietrzax x

305-7

* Inne: obejmują emisje do powietrza takich substancji jak: HCl, HF, tlenek węgla, amoniak, metan, metale. Duża różnica w pozycji „Inne” w stosunku do 2015 r. wynika z tego, że w 2015 r. obszar związany z
działalnością TAURON Wydobycie nie ujmował Zakładu Górniczego Brzeszcze.

Łącznie

2015 2016 2017 2018

NOX 19 046 257 15 131 265 16 104 589 12 789 663

SOX 26 016 907 15 595 497 16 910 919 12 938 915

Pył całkowity 1 312 306 995 123 1 000 960 772 019

Inne* 12 240 747 30 074 459 36 999 964 38 161 165

Suma wszystkich emisji do powietrza [kg] 58 616 217 61 796 344 71 016 432 64 661 762

305-5

Spadek emisji jest powiązany ze spadkiem produkcji w sektorze wytwarzania i
ciepła względem poprzednich lat (2015-2017), przy czym wielkości emisji są
znacznie poniżej poziomów określonych jako maksymalne dopuszczalne roczne
ładunki substancji wprowadzanych do powietrza wg pozwoleń. Powyższe wynika z
faktu, że wszystkie pracujące jednostki wytwórcze TAURON Wytwarzanie i
TAURON Ciepło osiągają poziom stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu
poniżej wartości dopuszczalnych, a poziomy stężeń SO  i NO  dla bloków klasy
200 MW i kotłów biomasowych (OZE) są już obecnie zbliżone do wartości
granicznych określonych w Konkluzjach BAT, które będą obowiązywały od 2021 r.

2 2

Pewien wzrost emisji do powietrza substancji określanych jako „Inne”
spowodowany był trudnościami w pozyskiwaniu w 2018 r. z rynku węgli o
wymaganych parametrach jakościowych przewidywanych do spalania w
jednostkach wytwórczych. Powodowało to konieczność pracy jednostek
wytwórczych na węglu o niższej jakości. Nie zmienia to faktu, że rezultatem
stosowania polityki środowiskowej przez Grupę TAURON, w szczególności poprzez
najlepsze dostępne techniki (tzw. BAT) zdefiniowane w Dokumentach
Referencyjnych dla swojego sektora, osiągane są większe niż wymagana
standardami prawnymi redukcji limitowanych emisji zanieczyszczeń do  powietrza:

Obszar TAURON WYTWARZANIE (elektrownie konwencjonalne)

o 71,9 %
niższa emisja pyłu niż wymaga tego obowiązujący standard

o 36,6 %
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niższa emisja dwutlenku siarki niż wymaga tego obowiązujący standard

o 12,7 %
niższa emisja tlenków azotu niż wymaga tego obowiązujący standard

Obszar TAURON CIEPŁO (elektrociepłownie konwencjonalne)

o 61,9%
niższa emisja pyłu niż wymaga tego obowiązujący standard

o 28,1 %
niższa emisja dwutlenku siarki niż wymaga tego obowiązujący standard

o 46,4%
niższa emisja tlenków azotu niż wymaga tego obowiązujący standard

Grupa nieprzerwanie podejmuje działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej na rzecz ograniczenia lub nie zwiększania stopnia zużycia paliw i energii
oraz monitorowanie wpływu na klimat.

W 2018 r. wyemitowano mniej gazów cieplarnianych w stosunku do poprzednich lat, co wynikało z mniejszej produkcji energii z paliw kopalnych przy jednoczesnym
znaczącym wzroście wykorzystania paliwa biomasowego w spółce TAURON Ciepło.

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)

305-1

* W 2016 r. stosowano inną metodykę raportowania emisji z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii oraz emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów.

Suma łącznie

2016 2017 2018

Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 13 895 610 15 410 568 13 527 386

Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 1 039 749 1 166 062 1 075 028

Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii 0,00415* 1 644,5 513

Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 142,2* 25 966 26 796

Suma emisji bezpośrednich 14 935 551 16 604 240 14 629 722

Emisja biogenna 645 236 446 862 358 247
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Wzorem poprzedniego roku, zakres raportowanych danych o gazach cieplarnianych obejmował również emisje tych substancji, które nie są objęte tzw. systemem handlu
emisjami, ale są gazami mającymi wpływ na warstwę ozonową lub charakteryzują się wysokim współczynnikiem ekwiwalentnej emisji dwutlenku węgla.

Dobre praktyki w zakresie odpadów procesowych
103-1 (306), 103-2 (306), 103-3 (306), 306-2

Poszukiwanie rozwiązań zmierzających do wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego w Grupie TAURON.

W trosce o środowisko naturalne Grupa TAURON minimalizuje ilość deponowanych w środowisku odpadów poprzez wprowadzanie ich na rynek do wykorzystywania jako
substytutów materiałów naturalnych.

Grupa TAURON dokłada najwyższych starań, by jakość wytwarzanych ubocznych produktów spalania oraz ubocznych produktów wydobycia była jak najlepsza w celu ich
ponownego wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.

Odpady wytwarzane w Grupie TAURON wykorzystuje się w branżach: budowlanej, drogowej i górniczej. Stosowane są w szerokim zakresie przez cementownie i
betoniarnie. Służą one również jako materiał do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych.

W 2018 r. energetyka konwencjonalna Grupy w miejsce odpadów wytworzyła około 800 tys. Mg ubocznych produktów energetycznego spalania wprowadzonych na rynek
jako pełnowartościowe produkty do wykorzystania w branżach budowlanych, drogowych, górniczych czy rolniczych.

Pozostałe 1,3 mln Mg odpadów paleniskowych przekazano dalszym uprawnionym odbiorcom do gospodarczego wykorzystania. W roku 2018 żadne odpady nie trafiły na
składowiska odpadów.

W 2018 r. wydobycie węgla kamiennego w Grupie TAURON wygenerowało 1 mln Mg odpadów wydobywczych oraz 1,2 Mg pełnowartościowych produktów na bazie
kruszyw wydobywczych. Wytworzone produkty znalazły swoje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w  budownictwie, drogownictwie i górnictwie. 100%
wolumenu wytworzonych odpadów zostało gospodarczo wykorzystane.

Szczegółowe informacje o wszystkich odpadach znajdują się w tabeli 306-2.

Edukujemy otoczenie w zakresie ochrony środowiska

Troska o środowisko naturalne przejawia się nie tylko w prowadzeniu działalności biznesowej opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju, ale także w poczuciu
odpowiedzialności za wychowanie w duchu proekologicznym społeczeństwa oraz kolejnych jego pokoleń.
Z tego względu spółki Grupy TAURON organizują działania informacyjno-edukacyjne o tematyce związanej z ochroną środowiska i bioróżnorodności, a także
oszczędzaniem zasobów naturalnych i energii. Elementem poszerzania wiedzy w tym zakresie są happeningi, akcje i kompleksowe programy, w które angażujemy
klientów, społeczności lokalne oraz dzieci i młodzież.

Dobra praktyka

Sala przyrody TAURONA

Społeczna akcja adresowana do szkół podstawowych z terenu działania Grupy TAURON. Podczas każdej z edycji pięć szkół – laureatów akcji otrzymuje pięć równorzędnych
nagród finansowych. Jest to nagroda celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie sali dydaktycznej do nauki przyrody pod nazwą „Sala Przyrody TAURONA”. W 2018 r.
odbyła się 8. edycja akcji, dzięki której otwarto kolejne sale. Oprócz praktycznych możliwości, jakie daje Sala Przyrody, bardzo istotny jest fakt, że to właśnie dzieci same
angażują się w akcję. Dzięki temu doświadczeniu uczą się, że mają realny wpływ na inicjowanie pozytywnej zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Nowoczesna Sala
Przyrody TAURONA pozwoli uczniom zdobywać wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną przez wiele kolejnych lat. W sumie na terenie działalności
Grupy TAURON działa już 38 Sal Przyrody.

Dni otwarte ZW Katowice

Wspólnie z miastem Katowice TAURON Ciepło zorganizował akcję promującą energooszczędność wśród mieszkańców. Jedną z atrakcji „Dni Energii Miasta Katowice” była
wycieczka do elektrociepłowni ZW Katowice, podczas której zainteresowane osoby miały możliwość zwiedzenia zakładu z przewodnikiem i zapoznania się ze specyfiką
działania urządzeń ciepłowniczych. W sali konferencyjnej na terenie elektrociepłowni uczniowie szkół średnich wzięli udział w seminarium edukacyjno-szkoleniowym,
podczas którego mieli możliwość przedstawienia innowacyjnych pomysłów na rzecz ograniczenia smogu. Na rynku w Katowicach organizatorzy przygotowali liczne
aktywności dla dzieci i dorosłych: w tym rodzinną, edukacyjną grę miejską dotyczącą sposobów walki z niską emisją.

Partnerstwo społeczno-biznesowe

Realizując nasze cele biznesowe, staramy się postępować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. niwelować negatywne
oddziaływanie na środowisko przy jednoczesnym maksymalizowaniu korzyści płynących dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Posiadanie wielu grup interesariuszy wymaga systematycznego budowania relacji z każdą z nich. Staramy się to robić jak najlepiej, aby prawidłowo wywiązać się z naszych
zobowiązań.

http://raport.tauron.pl/tabele-gri/#306-2
http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/nasi-interesariusze/
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W działania zmierzające do zwiększenia naszego pozytywnego wpływu angażujemy różnych partnerów – społeczności lokalne, otoczenie klienckie, administrację,
organizacje konsumenckie, stowarzyszenia, instytucje naukowe. W każdym przypadku budujemy współpracę w oparciu o zasady PRO – Partnerstwa, Rozwoju i Odwagi,
aby jak najefektywniej realizować wspólne cele. Inicjatywy na tym polu realizowane są zarówno przez poszczególne spółki Grupy, jak i Fundację TAURON.

Aktywnie realizujemy politykę dobrego sąsiada

Realizując strategię biznesową, zawsze pamiętamy, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami szeroko rozumianego otoczenia, w którym
funkcjonuje. Dużą wagę przykładamy zatem do relacji ze społecznościami lokalnymi. Świadczy o tym szereg działań prowadzonych przez poszczególne zakłady należące
do Grupy. W ich katalogu są inicjatywy zarówno w sferze minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne, jak i w obszarze zaangażowania mieszkańców –
szczególnie na etapie planowania inwestycji – z lokalizacji sąsiadujących z zakładami TAURONA. Dzięki nim aktywa TAURONA nie tylko na stałe wpisały się w lokalny
krajobraz, ale równocześnie zakorzeniły się w świadomości okolicznych społeczności, sprawiając, że firma ma opinię dobrego sąsiada.

W 2018 r. Grupa TAURON realizowała inicjatywy poruszające zagadnienia ważne z punktu widzenia mieszkańców południa Polski (Górnego Śląska, Dolnego Śląska,
Opolszczyzny, Małopolski). W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zrealizowano autorski projekt pn. TAURON Energetyczny Junior
Cup. Był to cykl turniejów, w których wzięło udział sto dziecięcych klubów piłkarskich. TAURON Energetyczny Junior Cup odbywał się pod patronatem Ministra Sportu i
Turystyki, Ministra Energii oraz wojewodów Małopolskiego i Śląskiego.

W 2018 r. zrealizowano również akcję pn. „Energia dobrych słów”. W ramach projektu pracownicy organizacji w radiowym studiu nagrali bajki dla dzieci. Audiobook wydany
został na płycie CD w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy, a następnie przekazany do szpitali i hospicjów dziecięcych działających na południu kraju.

Aspekty podejścia zarządczego do współpracy ze społecznościami lokalnymi ujęto w strategiach zarządzania komunikacją dla poszczególnych projektów inwestycyjnych.
Należy podkreślić, że zasady komunikowania się ze społecznością lokalną uwzględniają wymagania Polityki informacyjnej dla Grupy TAURON, a zwłaszcza zasady
komunikacji w obszarze zarządzania informacją giełdową i relacjami inwestorskimi oraz zasadami komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Grupa TAURON szczególnie dużą wagę przykłada do kwestii bezpieczeństwa. W tym celu powołano do życia program informacyjno-edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA”,
który w miarę upływu czasu rozszerzał swój zakres działania na kolejne grupy odbiorców, stając się marką samą w sobie. Obecnie w ramach „Bezpieczników TAURONA”
funkcjonują inicjatywy skierowane do osób dorosłych („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla domu i rodziny”), seniorów („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla seniora”), dzieci
(„Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”) oraz pracowników firm remontowo-budowlanych („Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy”).

01:00

02:24

Dobra praktyka

Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka

Program edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów szkół podstawowych, grona
nauczycielskiego oraz rodziców. Jego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń
elektrycznych i bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych, a także popularyzacja
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zagadnień związanych z powstawaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Program jest realizowany przez
TAURON Dystrybucja od 2013 r., ale w 2017 r. nastąpiła zmiana jego formuły. Lekcje prowadzone w
szkołach, na terenie działania spółki, zostały zastąpione przez multimedialną platformę edukacyjną,
zawierającą scenariusze zajęć oraz szereg materiałów dydaktycznych. Część z nich jest przygotowana dla
uczniów z niepełnosprawnością. Elementem programu są także zajęcia edukacyjne, odbywające się podczas
różnych imprez plenerowych i naukowych oraz w placówkach edukacyjnych dla uczniów z
niepełnosprawnością.

Wybierz mądrze

Dobra praktyka – Wybierz mądrze miała na celu budowę świadomości praw odbiorców energii elektrycznej i gazu w zakresie podpisywania umów sprzedaży. Po raz trzeci
twarzą kampanii został Karol Strasburger – prezenter telewizyjny, gospodarz programu „Familiada”, znany aktor. Kampania skierowana była do wszystkich osób fizycznych
zamieszkujących w Polsce, które mogły nie posiadać wystarczających informacji na temat przysługujących im praw. Główną grupą docelową kampanii były osoby powyżej
50 roku życia – w tej grupie komunikat dotarł do ponad 6 mln osób.

Klient na horyzoncie

W 2018 r. Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klienta w TAURON Polska Energia kontynuował zapoczątkowaną dwa lata wcześniej akcję dedykowaną odbiorcom
wrażliwym. Inicjatywa stwarza możliwość dialogu pomiędzy organizacjami pomocowymi a przedsiębiorstwem energetycznym. To wyjątkowa okazja do wymiany opinii,
doświadczeń i spojrzenia na problemy wrażliwych grup klienckich z różnych perspektyw.

Celem akcji jest wyposażenie pracowników pomocy społecznej w pakiet praktycznych porad dotyczących rynku energii, ale również udzielenie wskazówek, jak pomóc
odbiorcom wrażliwym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dzięki temu kadra pracownicza Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej może skuteczniej pomagać swoim
podopiecznym. W 2018 r. Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klienta zorganizował cztery warsztaty dla pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Bielsku-
Białej, Jaworznie, Mysłowicach i Gliwicach. Łącznie zostało przeszkolonych ok. 140 osób.

Akcja Bocian nasz

Bociany coraz częściej budują swoje gniazda na słupach energetycznych. Niestety, sieć energetyczna często zagraża ich życiu. Szczególnie nieizolowane przewody
elektryczne mogą stanowić niebezpieczeństwo dla ptaków i ich młodych. Natomiast bocianie domostwo, rozrastając się rok po roku, potrafi ważyć nawet kilkaset
kilogramów, stanowiąc przyczynę poważnych awarii sieci energetycznych.

Każdego roku gniazda oczyszczamy i wynosimy na specjalne kojce, powyżej przewodów, w których płynie energia. To pozwala młodym bocianom dorastać w bezpiecznym
gnieździe, a TAURON Dystrybucja utrzymać sieci energetyczne w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo organizujemy szkolenia dla swoich pracowników, aby wiedzieli,
jak najlepiej opiekować się ptakami, profesjonalnie przygotować gniazdo i bezpiecznie umieścić je na platformie. Ranne zwierzęta, które na przykład wypadły z gniazda, są
przewożone przez energetyków do specjalistycznych ośrodków. Wiele osób zatrudnionych w spółce zajmowało się także dożywianiem bocianów w czasie ubiegłorocznego
ataku zimy.

Rozwijamy partnerstwa z ośrodkami akademickimi

TAURON podejmuje szereg inicjatyw mających na celu wypracowanie optymalnego, tj. odpowiadającego potrzebom działalności Grupy, modelu współpracy pomiędzy
światem nauki a przemysłu. Celem współpracy z ośrodkami akademickimi jest skuteczne zapobieganie powstawaniu luki kompetencyjnej i pozyskiwanie przyszłych kadr,
które będą miały świadomość wyzwań stojących przed energetyką jutra.

Współpraca obejmuje następujące uczelnie: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Opolska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska,
Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska.

Na mocy porozumień podpisanych z uczelniami – w ramach działań promujących kształcenie kadr dla energetyki – realizowane są inicjatywy dotyczące uzgadniania
tematów badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych i prac naukowo-badawczych, organizowania praktyk i staży studenckich, wzajemnego prezentowania i
promowania osiągnięć, współpracy mającej na celu unowocześnianie procesów dydaktycznych i programów kształcenia, współpracy dotyczącej zatrudniania osób
studiujących, absolwentów i absolwentek, organizowania i uczestnictwa w studiach podyplomowych, doktoranckich, szkoleniach specjalistycznych i innych formach
podnoszenia kwalifikacji oraz inicjatywy dotyczące współudziału w realizacji wspólnych projektów badawczych.

TAURON od wielu lat współpracuje także z placówkami oświatowymi na terenie Polski. W ramach współpracy organizowane są wizyty edukacyjne dla uczniów (m.in. na
stacjach elektroenergetycznych), panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów oraz grona nauczycielskiego, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne czy praktyki
zawodowe. Szkoły otrzymują także pomoc z Fundacji TAURON na doposażenie laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń związanych z energią
elektryczną.

W ramach współpracy od 6 lat organizowane są również warsztaty Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Energetycznych oraz Dyrektorów Instytutów Badawczych z
przedstawicielami spółek Grupy.

Dobra praktyka – Akademia Wiedzy TAURON Dystrybucja

Głównym założeniem powstałej w 2009 r. Akademii Wiedzy TAURON Dystrybucja jest promowanie spółki jako
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pożądanego pracodawcy, współpraca z uczelniami wyższymi, a także dzielenie się ze studentami praktyczną wiedzą,
która stanowi uzupełnienie wiedzy teoretycznej.  Pracownicy spółki, pełniący jednocześnie funkcję trenerów
wewnętrznych, przeprowadzają prelekcje dedykowane studentom uczelni technicznych, m.in. na Politechnice
Częstochowskiej, Politechnice Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wykłady skoncentrowane są na praktycznych przykładach opartych o doświadczenia oraz o charakter pracy na
urządzeniach elektroenergetycznych. Umożliwiają poznanie specyfiki współczesnej energetyki i lepsze przygotowanie
się do zawodu, dzięki czemu branża energetyczna staje się bardziej zrozumiała. W rezultacie wykłady co rok cieszą się
dużą popularnością w środowisku studenckim.

Usprawniamy mechanizmy współpracy z naszymi dostawcami

Dostawcy to jedna z najliczniejszych grup interesariuszy TAURONA. Każdego roku w ramach Grupy prowadzimy kilka tysięcy  przetargów, dlatego poprawa efektywności
zakupów to jedno z najważniejszych wyzwań realizowanych w Grupie TAURON.

W ramach centralizacji i optymalizacji zakupów w Grupie TAURON wdrożono System Wsparcia Organizacji Zakupowej zwany Platformą Zakupową Grupy TAURON.
Platforma Zakupowa to nic innego jak swoista baza ogłoszeń o przetargach organizowanych przez 17 spółek Grupy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zasady udziału w
przetargach są jasne, przejrzyste i jednolite dla wszystkich spółek TAURONA korzystających z Platformy Zakupowej.

Wdrożono także system Elektronicznej Kwalifikacji Kontrahentów w Grupie TAURON oraz wyznaczono Kwalifikowane Kategorie Zakupowe. Wdrożenie tych procesów
pozwoliło na zmniejszenie pracochłonności na etapie prowadzenia postępowań przetargowych poprzez zmniejszenie ilości dokumentów potrzebnych do weryfikacji ofert,
co w konsekwencji gwarantuje szybszy wybór najkorzystniejszej oferty. Wśród licznych zalet elektronicznego procesowania kwalifikacji można wskazać prostszą i mniej
formalną komunikację z dostawcami, oszczędność czasu po stronie zamawiającego, optymalizację kosztów dla wszystkich  podmiotów uczestniczących w procesie, a także
efektywniejszy nadzór nad całym procesem kwalifikacji w rozproszonej organizacji.

Baza Kwalifikowanych Kontrahentów (BKK) umożliwia dokonywanie bieżącej oceny współpracy z dostawcami, a poprzez stały dostęp do historii ocen pozwoli także
kontrolować, czy współpraca z danym dostawcą poprawia się czy pogarsza. Z kolei przynależność do BKK to dla wykonawców prestiż, wygoda oraz oszczędność czasu i
pieniędzy.

Istotną inicjatywą realizowaną w Grupie TAURON jest organizacja dni otwartych dla dostawców i kontrahentów. Konferencje „Dni otwartych drzwi dla potencjalnych
kontrahentów Grupy TAURON” w 2018 r. zostały zorganizowane przez Spółki TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A., TAURON
Wydobycie S.A.

Spotkania skierowane są do wszystkich potencjalnych podmiotów wykonawczych, dostawczych i producenckich, chcących współpracować ze spółkami Grupy. Celem tej
formy komunikacji z otoczeniem rynkowym jest poprawa przepływu informacji z kontrahentami oraz zapoznanie ich z procedurami przetargowymi.

W Grupie TAURON jesteśmy przekonani, że bez biznesu opartego na poszanowaniu praw człowieka nie ma możliwości współpracy z rynkiem na najwyższym poziomie.
Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia związków pomiędzy biznesem a prawami człowieka. Naturalną konsekwencją tej świadomości i jednoczesnego wspierania
odpowiedzialnego oraz etycznego postępowania w biznesie było wdrożenie w życie „Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON” (Kodeks).

Wprowadzono odpowiednie zmiany we wzorach SWZ oraz SIWZ, stanowiących załączniki do Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie TAURON. Zasady wskazane w
Kodeksie określają standardy, których respektowania Spółki oczekują od swoich Kontrahentów w ramach prowadzonej z nimi współpracy.

Najważniejsze kluczowe dane dotyczące Platformy Zakupowej SWOZ pokazujące skalę funkcjonowania obszaru zakupów w Grupie
TAURON

Podstawowe dane za 2018 r. w zakresie funkcjonowania obszaru zakupowego Grupy TAURON

Wartość wszystkich zamówień 4,57 mld zł

Liczba kontrahentów w bazie 33 369
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* oszczędność z aukcji rozumiana jako stosunek wartości najlepszej oferty przed aukcją do najlepszej wartości po aukcji

Podstawowe dane za 2018 r. w zakresie funkcjonowania obszaru zakupowego Grupy TAURON

Liczba kategorii zakupowych 658

Liczba lokalnych pozycji planu 9 488

Liczba postępowań zakupowych powyżej 14 000 euro 4331

Liczba zapytań elektronicznych e-RFX 9316

Liczba zarejestrowanych umów i zamówień 15 200

Statystyki w zakresie aukcji elektronicznych za rok 2018

Procentowy udział aukcji w całości zakupów 27,00%

Wartość udziału aukcji w całości zakupów 1 234 mln zł

Oszczędności z aukcji 14,65%*

Wartość oszczędności z aukcji 114,1 mln zł

Prowadzimy regularny dialog z otoczeniem
102-43

Aby w jak najlepszym stopniu odpowiadać na potrzeby i oczekiwania interesariuszy, Grupa TAURON prowadzi aktywny dialog z otoczeniem. W zależności od grupy
interesariuszy dobierane są różne kanały kontaktu . W każdym przypadku staramy się, aby była to komunikacja wielostronna i aby nasi interesariusze mieli możliwość
przekazywania informacji zwrotnej.

Sztandarowym przykładem prowadzonej polityki dialogu z otoczeniem jest opracowanie raportu zintegrowanego. Podobnie jak w latach ubiegłych, w proces ten staraliśmy
zaangażować jak najwięcej naszych interesariuszy. Dzięki temu otrzymaliśmy wiarygodną informację zwrotną dotyczącą zawartości naszej publikacji.

Na podkreślenie zasługuje również dialog z kadrą pracowniczą, w tym ze stroną społeczną. Tylko w 2018 r. w spółkach Grupy TAURON odbyło się w sumie 249 spotkań z
organizacjami związkowymi. Ponadto, w strukturach spółki-matki funkcjonuje Rzecznik Dialogu Społecznego, będący swoistym łącznikiem między pracodawcą a stroną
społeczną. Jego nadrzędnym zadaniem jest koordynowanie i prowadzenie działań w zakresie dialogu społecznego w Grupie TAURON oraz opracowanie koncepcji
budowania porozumienia pomiędzy stronami dialogu.

Z racji prowadzonej działalności spółki Grupy TAURON organizują także spotkania ze społecznościami lokalnymi. Wśród przykładów tego typu działań wymienić należy
spotkanie przedstawicielstwa TAURON Wydobycie z mieszkańcami Mysłowic, których dwie dzielnice – Dziećkowice i Kosztowy – są szczególnie narażone na skutki
prowadzonej pod miastem eksploatacji górniczej. Przedmiotem spotkania było przedstawienie mieszkańcom zakresu prowadzonej i projektowanej w tym rejonie
eksploatacji. Poinformowano ich co do zakresu prowadzonych robót i, co najważniejsze z ich punktu widzenia, procedur obowiązujących w procesie likwidacji szkód
górniczych.

Od 2017 r. prowadzony jest także cykl spotkań z dostawcami pn. „Dni otwarte dla wykonawcy”. Celem spotkań z potencjalnymi kontrahentami jest poprawa przepływu
informacji oraz umożliwienie partnerom TAURONA zaplanowania i przygotowania swojego potencjału i portfela zamówień z odpowiednim wyprzedzeniem. Dni otwarte są
organizowane przez różne spółki Grupy, prowadzące najwięcej przetargów w skali roku.

Od lat TAURON organizuje także konferencje energetyczno-samorządowe. Mają one na celu rozszerzenie współpracy z partnerami z samorządów, środowiskiem
naukowym i przedsiębiorczym oraz lepsze poznanie problemów nurtujących obie strony. Podczas konferencji omawiane są tematy związane z bezpieczeństwem
energetycznym, kwestie iluminacji obiektów dla lepszej ich ekspozycji i poprawy bezpieczeństwa, oszczędnością energii, nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami,
propagowaniem wiedzy z zakresu energetyki i zagadnień prawnych.

http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/nasi-interesariusze/
https://raport.tauron.pl/o-raporcie/informacje/
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Komentarz Prezesa

Filip Grzegorczyk 
Prezes Zarządu

Nasze aspiracje

Dzięki realizacji celów naszej Strategii do roku 2025 chcemy umocnić pozycję rynkową TAURONA jako wiodącej grupy
energetycznej w Polsce, zwiększając efektywność działania i dostosowując ofertę produktów i usług do potrzeb
naszych obecnych i przyszłych klientów. W tym samym czasie chcemy w najlepszy możliwy sposób skorzystać z szans i
odpowiedzieć na wyzwania, jakie stawiają przed nami zmiany technologiczne i rynkowe wpływające na nasz łańcuch
wartości. Osiągamy wyznaczone cele poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów i odpowiednie reagowanie na
zmiany otoczenia rynkowego. Nasze działania ukierunkowane są na dostarczanie nowoczesnych rozwiązań, które
zaspokoją potrzeby naszych klientów.

Gdzie działamy

Obecnie nasza Grupa działa głównie na terenie Polski południowej, gdzie
usytuowane są aktywa dystrybucyjne TAURONA, w tym na najbardziej
zurbanizowanym obszarze Śląska. Na Śląsku i w Małopolsce zamieszkuje
większość naszych klientów, tam też zlokalizowane są nasze aktywa wydobywcze
i kluczowe aktywa wytwórcze.

Należące do Grupy elektrownie wodne są zlokalizowane na terenach górskich
Małopolski i Dolnego Śląska, natomiast elektrownie wiatrowe – na północy Polski.
Lokalizacja aktywów dystrybucyjnych i wytwórczych nie zmieni się w okresie
realizacji obecnej Strategii, Grupa dąży jednak do wzrostu sprzedaży poza
południem kraju.
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Jak działamy

Dbając o naszych klientów, oferujemy najwyższy standard obsługi ze wszystkich polskich grup energetycznych. Potwierdzają to badania wykonywane corocznie przez
Ośrodek Badania Opinii Publicznej TNS. Ich wyniki jasno wskazują, że nasi klienci doceniają relacje i współpracę z naszą Grupą. W Strategii podkreśliliśmy rolę dalszego
rozwoju obszaru sprzedaży. Chcemy być jeszcze bliżej klientów, dlatego udoskonalamy ofertę produktową tak, by najlepiej jak to możliwe odpowiadała na ich obecne i
przyszłe potrzeby. Jednym z naszych kluczowych celów jest zbudowanie kompleksowej platformy komunikacji z klientem, co pozwoli dodatkowo zwiększyć satysfakcję z
naszych produktów i usług.

Główną przewagą konkurencyjną Grupy Kapitałowej TAURON jest ponad 5,6 mln klientów. Najważniejsze cele, w
krótkiej i długiej perspektywie to: rozbudowa oferty i kanałów sprzedaży oraz rozwój nowych usług w oparciu o
posiadane kompetencje. Będzie to możliwe dzięki zrealizowaniu relatywnie mało kapitałochłonnych projektów.

Zarząd TAURONA, realizując Strategię, przykłada dużą wagę do wzmocnienia bilansu Grupy przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Szeroki program
modernizacyjny i inwestycyjny w każdym obszarze działalności podyktowany jest uwarunkowaniami biznesowymi, ale też regulacyjnymi. Rosnące wymagania
środowiskowe implikują konieczność modernizacji naszej floty wytwórczej celem obniżania emisji. Kluczową inwestycją Grupy jest budowa bloku 910 MW w Jaworznie o
wartości blisko 6,2 mld zł. Blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje CO  oraz pozostałych
gazów emisyjnych. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Po zakończeniu inwestycji, ze
względu na ponad 33-procentowy wzrost sprawności w stosunku do bloków oddanych do eksploatacji w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, do atmosfery trafi rocznie o 2
mln ton CO  mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej blok będzie przygotowany pod budowę instalacji wychwytu CO  ze spalin.

2

2 2

Elektrownie 
wodne

Farmy 
wiatrowe

Kopalnie 
węgla kamiennego

Elektrownie 
węglowe

Elektrociepłownie 
węglowe
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W perspektywie długoterminowej TAURON planuje wypłatę dywidendy w wysokości 40% skonsolidowanego zysku netto. Naszym celem jest zapewnienie stopy
dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem
inwestycyjnym.

Podsumowując dotychczasową realizację Strategii na lata 2016–2025, już dzisiaj możemy mówić o sukcesie wdrożenia planów strategicznych.

Wiele z zakładanych w Strategii kwestii udało się zrealizować do 2018 r. Na dzisiaj kluczowymi dowodami sukcesu naszej Strategii są:

Zrealizowanie zapowiadanego w Strategii wejścia Partnera Biznesowego w
projekt budowy bloku 910 MW w Jaworznie. Dofinansowanie wartego ponad 6,2
mld zł projektu odciąży finanse TAURONA i pozwoli lokować środki w innych
rentownych projektach.

Zakończony w 2018 r., powyżej planu, Programu Poprawy Efektywności, którego
inicjatywy przyniosły skumulowany efekt finansowy w okresie 2016–2018 na
poziomie 1,7 mld zł.

Atrakcyjne kontrakty mocowe z pierwszych aukcji mocy, które zapewnią
jednostkom TAURON pozytywne przepływy po 2020 r.

Najwyższe w branży wskaźniki zadowolenia klienta.

Wdrożenie wartości PRO i zbudowanie silnego Zespołu innowacji, badań i
rozwoju oraz nowych biznesów.

Opracowanie Strategicznej Agendy Badawczej – pierwszej w polskiej branży
elektroenergetycznej Strategii dla działalności badawczo-rozwojowej.

Utworzenie dedykowanych funduszy (Venture Capital), które będą nas wspierać
w dopięciu celu przychodów z nowych biznesów.

Wskazane wyżej kluczowe osiągnięcia realizowanej Strategii to podsumowanie naszych wysiłków z trzech lat pracy.

Strategia Grupy realizowana jest konsekwentnie. W Grupie wdrażane są kolejno zaplanowane inicjatywy strategiczne we wszystkich Obszarach Biznesowych, zarówno te
wpływające na optymalizację kosztów, jak i te rozwojowe pozwalające zwiększać przychody Grupy. Grupa TAURON utrzymuje wartość wskaźnika dług netto/EBITDA
poniżej założeń Strategii, co świadczy o dyscyplinie wydatkowania nakładów inwestycyjnych oraz sprawnie realizowanej polityce finansowania Grupy TAURON.

Cele strategiczne związane z budowaniem organizacji zorientowanej na klienta są osiągane zgodnie z założeniami Strategii, tj. Grupa TAURON utrzymuje wysoki wskaźnik
zadowolenia klientów, rośnie liczba klientów zarówno sprzedażowych, jak i dystrybucyjnych, a EBITDA jednostkowa Obszaru Sprzedaży jest najwyższa wśród 4
największych sprzedawców energii elektrycznej.

Jak dotąd nie udało nam się poprawić wyników ekonomicznych Obszaru Wydobycia. Widzimy dwie główne przyczyny takiej sytuacji: pierwsza z nich to brak realizacji
planowanego wydobycia, głównie za sprawą trudnych warunków geologiczno-górniczych, druga to bardzo ambitne programy inwestycyjne, które są realizowane i dopiero
po ich zakończeniu możemy spodziewać się pozytywnych efektów.

Dzisiaj, ze względu na znaczne ryzyka na rynku energii elektrycznej mocno przyglądamy się sytuacji spółki sprzedażowej. Zakładamy, że efekt ustawy zamrażającej ceny
energii elektrycznej będzie dla nas neutralny dzięki spodziewanym rekompensatom.

Oczywiste jest, że budując Strategię w 2016 r., nie przewidzieliśmy  wszystkich zmian wewnętrznych i w otoczeniu zewnętrznym oraz ich konsekwencji, dlatego aby mówić
o pełnym sukcesie naszej Strategii, na bieżąco korygujemy nasze działania, aby cele wyznaczone w Strategii zostały osiągnięte zgodnie z założeniami.

Wyzwania energetyki jutra

Założenia Strategii spółek sektora elektroenergetycznego są zwykle wypadkową prognozowanych zmian w trzech głównych
obszarach: regulacyjnym, technologicznym i gospodarczym, skupionych wokół klienta i jego bezpieczeństwa energetycznego.

Spółki sektora energetycznego, aby móc się rozwijać, muszą w szczególności
przygotować się na uwarunkowania tzw. energetyki jutra. Oznacza ona
transformację energetyki systemowej w kierunku zdecentralizowanego
wytwarzania, wzrostu roli połączeń transgranicznych, magazynów energii oraz
nowych usług energetycznych (takich jak „wirtualne elektrownie”, zarządzanie
popytem, generacja rozproszona). Nowe podejście zmienia także rolę dystrybucji,
która musi się zmierzyć z wyzwaniami technologii smart, generacji rozproszonej (w
tym prosumenckiej) i dwukierunkowymi przepływami energii elektrycznej.

Wszystkie wymienione zmiany muszą uwzględniać wzrost jakości i
bezpieczeństwa dostaw. Ze względu na szybki rozwój energetyki opartej o
rozproszone źródła energii odnawialnej dostrzegamy potrzebę zmiany miksu
wytwórczego w kierunku zwiększenia elastyczności konwencjonalnych jednostek.

 

Ze względu na rosnący udział źródeł niestabilnych w systemie
elektroenergetycznym coraz większą rolę będą odgrywać jednostki pozwalające na
szybkie zmiany obciążenia oraz magazyny energii. Aby zabezpieczyć pewność
dostaw energii elektrycznej do naszych klientów, już dzisiaj przygotowujemy się do
świadczenia usługi w ramach Rynku Mocy. Rozpoczęliśmy też budowę pierwszego
magazynu energii. Powstanie magazynu doprowadzi do poprawy jakości i
niezawodności dostaw energii elektrycznej dla klientów kilku gmin. W dalszej

perspektywie, po wdrożeniu podobnych rozwiązań w innych lokalizacjach,
beneficjentami przedsięwzięcia będą kolejni klienci przyłączeni do sieci TAURON
Dystrybucja.

W Strategii na lata 2016–2025 zdefiniowaliśmy cztery kluczowe obszary dla
Grupy Kapitałowej TAURON: regulacje, rynek, klient oraz technologie. Część
założeń przyjętych na etapie budowy Strategii dzisiaj stała się już faktem – w tym
m.in. wprowadzenie rynku dwutowarowego, zmiana trendu nadpodaży węgla czy
publikacja konkluzji BAT, ale większość wyzwań w poszczególnych obszarach
pozostała aktualna

Regulacje

Wprowadzenie rynku dwutowarowego – rynek mocy, polityka dekarbonizacyjna UE i kolejne regulacje zmierzające do ograniczenia emisji, wprowadzenie nowego modelu
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regulacji jakościowej w dystrybucji, zmiany w systemie wsparcia dla instalacji OZE oraz działania UE w kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej.

Rynek

Zmieniające się prognozy cen energii elektrycznej i węgla kamiennego, popyt na energię elektryczną, zapotrzebowanie na moc, rosnąca konkurencja na rynku detalicznym,
rosnący poziom generacji z OZE przy jednoczesnym odwrocie graczy europejskich i ograniczaniu finansowania dla energetyki konwencjonalnej.

Klient

Wzrost świadomości klientów i wymagań w zakresie zaspokajania potrzeb oraz kompleksowości oferty, wzrost oczekiwań w zakresie jakości i dostępności obsługi klienta.

Technologie

Spadające ceny technologii odnawialnych i rozproszonych, rosnąca konkurencyjność tych źródeł wobec źródeł konwencjonalnych, zmiana roli dystrybucji w związku z
rozwojem energetyki rozproszonej, rozwój technologii, mikrogeneracji i magazynowania energii.

Powyższy katalog wyzwań definiuje, z perspektywy działalności Grupy TAURON, zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Szanse i zagrożenia

Regulacje

Rynek

Klient

Szanse Zagrożenia

Wprowadzenie rynku dwutowarowego – dodatkowe przychody za
utrzymywanie mocy wytwórczych. Wygrane aukcje na rynku mocy
i kontraktacja jednostek konwencjonalnych Grupy.

Wsparcie elektrycznej mobilności (wzrost konsumpcji energii
elektrycznej).

Wprowadzenie rozwiązań prawnych wspierających ograniczenie
niskiej emisji (np. ogrzewanie systemowe, zwiększenie udziału w
sprzedaży ekogroszku).

Nowe regulacje dotyczące wsparcia dla kogeneracji po 2018 r.

Wykorzystanie środków pomocowych na rozwój działalności
Grupy.

Wzrost kosztów produkcji energii wynikający m.in. z kosztów
środowiskowych i polityki dekarbonizacyjnej, wzrostu cen paliw.

Nowe regulacje UE dotyczące wspólnego rynku energii.

Brak stabilności i przewidywalności regulacji dla źródeł OZE, w tym
kosztów utrzymania farm wiatrowych i elektrowni wodnych oraz
niepewna przyszłość źródeł OZE opartych na technologii spalania i
współspalania biomasy.

Konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków z tytułu zmian w
prawie energetycznym.

Szanse Zagrożenia

Efektywna kosztowo, własna baza wydobywcza, pozwalająca na
stabilizację i przewidywalność kosztu paliwa.

Dostęp do największej, wśród firm energetycznych w Polsce, bazy
klientów.

Wejście w okołoenergetyczne segmenty rynku w oparciu o
posiadane kompetencje.

Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w
ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Spadek marży oraz mniejsze obciążenia pracy aktywów
konwencjonalnych (pogorszenie rentowności, konieczne nakłady
na modernizacje lub konieczność odstawienia starych jednostek
wytwórczych z uwagi na wejście do systemu nowych
wysokosprawnych bloków oraz z uwagi na wymogi BAT).

Utrata wolumenu i rentowności Segmentu Sprzedaż, szczególnie
w B2B.

Presja na ceny energii przy rosnących wolumenach wymiany
transgranicznej.

Wzrost kosztów i ograniczenie dostępności finansowania.

Wzrost cen towarów i usług negatywnie wpływający na
efektywność inwestycyjną.

Szanse Zagrożenia
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Technologie

Szanse Zagrożenia

Przewaga konkurencyjna w zakresie jakości obsługi klienta.

Segmentacja klientów i oferowanie dodatkowych produktów
zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Rosnąca świadomość i oczekiwania klienta w kierunku
kompleksowej, spersonalizowanej oferty dodatkowych usług i
produktów (większe uproduktowienie klientów).

Poszerzenie oferty usług dla klientów w oparciu o posiadane
kompetencje i zaufanie do marki TAURON.

Wzrost poprzez koncentrację na kliencie niegenerującym dużych
inwestycji kapitałowych.

Rozwój nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży oraz
obsługi klienta.

Nowe kompetencje i modele biznesowe w oparciu o działalność
badawczo-rozwojową.

Utrzymanie trendu wzrostowego zużycia energii elektrycznej przez
odbiorców końcowych.

Budowa kompetencji i przewag konkurencyjnych w nowych
obszarach działalności.

Możliwa utrata klientów związana ze wzrostem liczby
konkurentów oferujących klientom podobne produkty oraz ze
względu na niskie bariery wejścia na rynek sprzedaży energii
elektrycznej, a także ograniczeniem w tworzeniu
spersonalizowanej oferty na skutek wdrożenia unijnych regulacji
dot. ochrony danych osobowych (RODO).

Spadek lojalności klientów – aktywne działania konkurencji.

Większa świadomość i wymagania klientów odnośnie do jakości
obsługi i oferty produktowej.

Niezależność energetyczna odbiorców (prosumenci, wyspy
energetyczne, magazyny energii, klastry).

Tendencja do budowy własnych źródeł wytwarzania przez
odbiorców energochłonnych jako wynik ograniczania kosztów
energii elektrycznej.

„Ucieczka emisji” – przenoszenie działalności gospodarczej do
innych krajów ze względu na koszt energii.

Poniesienie wysokich nakładów na wdrażanie nowych platform
obsługi oraz rozwój kanałów kontaktu.

Rosnące koszty obsługi wynikające m.in. z oczekiwań finansowych
pracowników, problemy w zapewnieniu odpowiedniej jakości
obsługi.

Szanse Zagrożenia

Postępujący i zauważalny spadek cen technologii odnawialnych.

Rozwój technologii magazynowania, technologii inteligentnych i
związanych z wytwarzaniem rozproszonym.

Dodatkowe usługi dla klientów związane z nowymi technologiami
(internet rzeczy, taryfy dynamiczne, wirtualne elektrownie).

Opracowanie i wdrożenie (komercjalizacja) własnych
innowacyjnych rozwiązań dających przewagę konkurencyjną.

Konieczność dostosowania sieci do wzrostu generacji rozproszonej
(przepływy dwukierunkowe).

Pojawienie się nowych, konkurencyjnych kosztowo technologii
wytwarzania energii elektrycznej w państwach sąsiadujących z
Polską.

Rosnąca ilość cyberzagrożeń oraz infrastruktury podatnej na takie
ataki.

Duża liczba standardów komunikacji, problemy z zapewnieniem
oczekiwanych celów dla realizowanych projektów.

Nasza wizja Grupy TAURON w 2025
r.

Na wielu płaszczyznach utrzymujemy status lidera polskiej branży energetycznej, co nie zwalnia nas z obowiązku ciągłego
doskonalenia się i dążenia do jeszcze lepszych wyników. W Strategii nakreśliliśmy nie tylko szczegółowe cele, ale przede wszystkim
kierunek, w którym ma podążać Grupa, dlatego wykraczamy poza horyzont bieżącej dekady, sięgając roku 2025.

Nasze plany krótkookresowe, czyli do roku 2020, są precyzyjne i zwymiarowane. Przemodelowaliśmy podejście do poszczególnych obszarów biznesowych, dzieląc je na
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takie, które Grupa będzie intensywnie rozwijać, takie, które będą stanowiły podstawę stabilności finansowej, oraz takie, gdzie konieczny jest przede wszystkim mocny
nacisk na efektywność kosztową. Długoterminowy rozwój Grupy będzie opierał się na rozwiązaniach bazujących na pogłębionych relacjach z klientami.
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Chcemy się zmieniać, być różnorodni, być blisko naszych klientów i zaspokajać ich potrzeby. Takie podejście znajduje odzwierciedlenie w naszej Misji i Wizji. Jesteśmy
przekonani, że droga wyznaczona przez nową Strategię pozwoli na zmianę biznesową, która w wieloletniej perspektywie da naszej firmie trwałą przewagę konkurencyjną.

Jednym z kluczowych założeń jest zmiana struktury przychodów. Obecnie jest ona skoncentrowana na energetyce konwencjonalnej. Nowe podejście zakłada różnorodność,
uwzględniającą postęp technologiczny oraz nowe potrzeby klientów. Fundamentem naszej działalności pozostaną biznesy regulowane, jednak zdecydowanie dążymy do
tego, by rozwijać się w nowych kierunkach, biorąc za każdym razem pod uwagę ich efektywność.

Klient jest i będzie zawsze w centrum naszej uwagi. Jesteśmy przekonani, że nowa era energetyki to również nowy klient, w stosunku do którego formuła konkurowania
ceną nie jest już atrakcyjna. Dlatego zaoferowaliśmy klientom szereg rozwiązań, które ułatwiają im codzienne życie. W aktualnej Strategii zapowiedzieliśmy przeznaczanie
minimum 0,4% przychodów (czyli ok. 70 mln zł rocznie) na badania i rozwój, co pozwoli na rozwijanie dodatkowych usług. Jedną z naszych kluczowych aspiracji jest, aby w
2025 r. 25% marży lub przychodów Segmentu Sprzedaż pochodziło z nowych biznesów.

Aby sprostać opisanym powyżej wyzwaniom, realizujemy cały wachlarz działań
transformujących Grupę TAURON w wiodące, innowacyjne i nowoczesne
przedsiębiorstwo. Program integracji organizacyjnej i technologicznej działalności
dystrybucyjnej idzie w parze z inwestycjami i programem modernizacji sieci
dystrybucyjnej. W ostatnich latach zakończyliśmy również projekty inwestycyjne i
modernizacyjne w naszych jednostkach wytwórczych – obecnie wszystkie
spełniają rygorystyczne normy środowiskowe.

Rozpoczynamy program modernizacji związanych z dostosowaniem jednostek
wytwórczych do konkluzji BAT zaostrzających wymagania środowiskowe po 2021
r. Oddaliśmy do eksploatacji nowe bloki kogeneracyjne, zbudowaliśmy lub
zmodernizowaliśmy sieci ciepłownicze. Odpowiedzialnie wykorzystujemy lokalne
zasoby. W miejsce wycofywanych, starych jednostek wytwórczych budujemy
nowe, niskoemisyjne jednostki wpisujące się w potrzeby rynku i zapotrzebowanie
na moc w Polsce oraz spełniające rygorystyczne normy środowiskowe: blok
gazowo-parowy w Stalowej Woli i blok na parametry nadkrytyczne w Jaworznie.

Aby zmiana podejścia do klienta i nowoczesne aktywa przynosiły zakładane korzyści, musimy również zmienić się sami. Dokonaliśmy radykalnego zwrotu w kierunku
„nowej organizacji”. Wypracowany model biznesowy Grupy przełączył organizację z silosowej na zorientowaną procesowo – z jasno określonymi kompetencjami i
odpowiedzialnością za produkt końcowy. Kultura organizacyjna została oparta na kluczowych wartościach: Partnerstwie, Rozwoju i Odwadze (PRO). Mają one wspierać

Dążymy do zmiany tradycyjnych kanałów
komunikacji z klientem w kierunku zintegrowanej
platformy wymiany informacji, opartej na
najnowszych technologiach. W naszym odczuciu to
jedyna droga umożliwiająca dalszą poprawę relacji
z klientem, rozumianą jako skrócenie czasu obsługi,
wykorzystanie wszystkich dostępnych kanałów
komunikacji i możliwość dopasowania
odpowiedniej oferty produktowej.

http://raport.tauron.pl/innowacje/ekosystem-innowacji/
http://raport.tauron.pl/innowacje/jak-zarzadzamy-innowacjami/
http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/lancuch-wartosci-i-model-biznesowy/
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realizację Strategii i pomogą w osiągnięciu założonych celów.
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Jak wyznaczaliśmy cele strategii

Strategia Grupy TAURON jest odpowiedzią na wyzwania wynikające ze specyfiki uwarunkowań sektora elektroenergetycznego.

Pracując nad Strategią Grupy, szczegółowo przeanalizowaliśmy rezultaty realizacji
poprzednich założeń strategicznych oraz plany rozwoju w każdym obszarze
łańcucha wartości. Jednocześnie dokonaliśmy gruntownej analizy otoczenia
makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego oraz prognoz kierunków
rozwoju sektora, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy w perspektywie
kolejnych 10 lat. Przy tworzeniu, przeglądzie i korygowaniu strategii niezwykle
istotne jest prawidłowe ich rozpoznanie i ocena potencjalnego wpływu na biznes.
Na podstawie przeprowadzonych analiz zdefiniowaliśmy cele i działania, biorąc
pod uwagę obecny i przyszły potencjał Grupy.

Strategia wyznacza Grupie mapę drogową do osiągnięcia założonych celów.

Oznacza to, że zdefiniowane są zadania, osoby odpowiedzialne, niezbędne zasoby
oraz spodziewane efekty. Jednak nie jest możliwe opracowanie planów, które
przewidują wszystkie korzystne i niekorzystne zdarzenia, a przez to całkowicie
odpornych na możliwe zmiany otoczenia. Dlatego też zadania i podejście do ich
realizacji są elastycznie korygowane w reakcji na nowe okoliczności. Grupa
dostosowuje się do zmieniających się realiów rynkowych w celu możliwie
efektywnego pokonywania przeszkód oraz wykorzystywania szans. Każdorazowo
ważny jest pomiar uzyskanych efektów, które zawsze odnosimy do skuteczności
działań konkurentów
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działań konkurentów.

Proces planowania strategicznego w Grupie składa się z poniższych głównych elementów:

rozpoznanie i monitorowanie otoczenia;

identyfikacja ryzyka, zagrożeń i szans;

ocena i oszacowanie wpływu ryzyka, zagrożeń i szans na biznes;

przygotowanie priorytetów strategicznych oraz wyznaczenie celów;

dopasowanie zasobów (budżetów, kapitałów) do realizacji celów strategicznych,
alokacja kapitału;

kaskadowanie zwymiarowanych celów na poszczególne Obszary Biznesowe;

identyfikacja zadań/inicjatyw/projektów pozwalających osiągnąć zaplanowane
cele;

realizacja przyjętych zadań/inicjatyw/projektów;

pomiar/monitorowanie efektów i ewentualna korekta działań na poziomie
Obszarów Biznesowych i Grupy;

monitorowanie zmian otoczenia zewnętrznego i ocena ich wpływu na Grupę;

korygowanie/uaktualnianie priorytetów strategicznych w odpowiedzi na
wyzwania wynikające ze zmian (szans i zagrożeń) w otoczeniu.

Cele strategiczne Grupy są skaskadowane na Obszary Biznesowe, zgodnie z ustalonymi dla nich kierunkami rozwoju i rolą w Grupie. Każdy Obszar ma wyznaczone
zwymiarowane cele oraz przypisane Inicjatywy Strategiczne, projekty oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia, wraz z zakresem rzeczowym i finansowym.

Realizacja Strategii jest monitorowana zarówno w zakresie osiąganych efektów finansowych, jak i pod kątem realizacji zakresu rzeczowego. Grupa podchodzi elastycznie
do Inicjatyw Strategicznych – są one na bieżąco korygowane w odniesieniu do efektów, które przynoszą, oraz wraz ze zmieniającymi się okolicznościami zewnętrznymi.
Istotne dla każdego Obszaru Biznesowego jest osiąganie wyznaczonych celów oraz utrzymanie poziomów EBITDA i CAPEX wyznaczonych w projekcjach strategicznych.

Zdajemy sobie sprawę, iż podejmowane wysiłki dadzą spodziewany efekt tylko wtedy, gdy nasi pracownicy będą współuczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu Strategii.
Wyzwalając ich potencjał do osiągania celów, a jednocześnie poczucie odpowiedzialności za wyniki, uwalniamy w załodze możliwości tworzenia wartości, czego efektem
jest wzrost potencjału Grupy. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do inwestowania w naszych pracowników. Ich rozwój zawodowy i osobisty jest jednym z filarów
zrównoważonego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

Priorytety

http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/nasze-kapitaly/kapital-ludzki/
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Priorytet pierwszy: Stabilność finansowa

 Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej TAURON realizujemy poprzez:

Podstawowym miernikiem realizacji tego priorytetu jest poziom EBITDA oraz wskaźnik zadłużenia (dług netto/EBITDA).

Program Poprawy Efektywności w Grupie TAURON, obejmujący lata 2016–2018. Zakładał on uzyskanie we wspomnianym okresie 1,3 mld zł oszczędności.
Zapewnić je miały działania wpływające na skumulowany wzrost EBITDA (o ok. 1 mld zł) oraz ograniczenie nakładów inwestycyjnych (o ok. 0,3 mld zł). W 2018 r.
zakończyliśmy realizację tego programu, osiągając skumulowany efekt na poziomie ponad 1,7 mld zł (ponad 130% planu), z czego 1 067 mln zł wpłynęło na wzrost
EBITDA, a 652 mln zł wynikało z redukcji nakładów inwestycyjnych;

1.

Inicjatywy Strategiczne i racjonalizacja nakładów inwestycyjnych w latach 2017–2020. Zakładany efekt finansowy na poziomie 1,9 mld zł zostanie osiągnięty
dzięki działaniom wpływającym na skumulowany wzrost EBITDA o ok. 1,2 mld zł oraz redukcji nakładów inwestycyjnych o ok. 0,7 mld zł. Są to dodatkowe efekty
finansowe w stosunku do ujętych w Programie Poprawy Efektywności. W 2018 r. Inicjatywy Strategiczne przyniosły efekt w wysokości blisko 1,5 mld zł, z czego 651
mln to efekt na poziomie EBITDA, a 847 mln zł to redukcja nakładów inwestycyjnych (w tym 613 mln zł z tytułu wstrzymania budowy bloku gazowo-parowego w
Elektrowni Łagisza w Będzinie);

2.

wstrzymanie inwestycji w nowy blok gazowo-parowy w Elektrowni Łagisza. Decyzja ta oznacza zawieszenie ok. 1,5 mld zł nakładów inwestycyjnych. Projekt będzie
mógł zostać wznowiony w przypadku zmiany kontekstu regulacyjnego i rynkowego na bardziej korzystny.

3.

Priorytety 2 i 3: Platforma zrównoważonego wzrostu

Budowa silnej grupy kapitałowej

Strategia wyznaczyła nowe podejście do łańcucha wartości, określając kluczowe zadania dla każdego Obszaru Biznesowego. Nie zakłada jednak równomiernego wzrostu
w każdym ogniwie. Bazę wzrostu Grupy TAURON mają stanowić sprzedaż i rozwój nowych produktów i usług. TAURON planuje dynamiczny rozwój oferty, co pozwoli co
najmniej na utrzymanie obecnej bazy klientów oraz zwiększenie rentowności. Obszary dystrybucji energii elektrycznej oraz wytwarzania i dystrybucji ciepła mają stanowić
stabilną bazę biznesów regulowanych Grupy. Obszary wydobycia i wytwarzania konwencjonalnego mają zadania związane przede wszystkim z poprawą efektywności.

W Strategii określiliśmy trzy filary budowy silnej grupy kapitałowej:

Podstawowymi miernikami realizacji tego priorytetu są wskaźnik CSI (zadowolenia klientów), utrzymanie bazy klientów oraz wzrost lojalizacji, a także pozytywne
przepływy dla wszystkich elektrowni w Grupie do 2020 r.

Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację Strategii, które przekształcą Grupę TAURON w nowoczesną i innowacyjną
organizację:

Podstawowym miernikiem realizacji tego priorytetu jest skuteczne wdrożenie modelu zarządzania procesowego, jego ciągłe doskonalenie oraz poziom przychodów z
nowych biznesów.

relacje z klientem oparte na zintegrowanej obsłudze oraz wysokich standardach, z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów sprzedaży i obsługi klienta oraz
rozwojem oferty produktów i usług;

1.

stabilna baza aktywów regulowanych oparta o zmodernizowany segment dystrybucji energii elektrycznej, ciepłownictwo i gotowość do rozwijania źródeł
odnawialnych w przypadku korzystnego otoczenia regulacyjnego;

2.

efektywne aktywa konwencjonalne, tj. segmenty wydobycia i wytwarzania konwencjonalnego, które poprzez poprawę efektywności kosztowej i produktywności
będą konkurencyjne na rynku lub – w przypadku aktywów wytwórczych – będą przesuwane do obszaru regulowanego systemu elektroenergetycznego.

3.

wdrożenie nowego modelu operacyjnego zorientowanego na procesy. Wyodrębniono pięć priorytetowych strumieni procesowych, wokół których będzie się
koncentrować działalność Grupy TAURON: Strategia, Finanse, Zarządzanie Majątkiem i Rozwój, Klient oraz Zarządzanie Korporacyjne i Wsparcie. Takie podejście
pozwoli na większy nacisk na zagadnienia przekrojowe, które będą decydować o przewagach konkurencyjnych Grupy w przyszłości;

1.

rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, na który przeznaczane będzie co najmniej 0,4% skonsolidowanych przychodów rocznie;2.

rozwój projektów innowacyjnych w oparciu o stworzony do tego celu fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC) lub podobne rozwiązania.3.
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Misja, wizja oraz wartości

Zamierzenia strategiczne Grupy Kapitałowej TAURON opisują Misja i Wizja. Największy potencjał do wzrostu widzimy w rozwoju
sprzedaży produktów i usług jak najlepiej dostosowanych do potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów. Grupa Kapitałowa
TAURON dostosowuje swój profil działalności w kierunku pełnej koncentracji na kliencie, dostrzegając potencjał nowych produktów,
kompatybilnych usług, nowoczesnych kanałów kontaktu jako odpowiedzi na potrzeby klientów.

Wartości Grupy

Kluczowymi wartościami, wspierającymi realizację Misji, Wizji i Strategii, są Partnerstwo, Rozwój i Odwaga.

Misja TAURONA
Z pasją i zaangażowaniem dostarczamy nowoczesne
rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym
się świecie.

Wizja TAURONA
Jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży
energetycznej odpowiada na potrzeby klientów.
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Wartości odzwierciedlają sposób, w jaki Grupa Kapitałowa TAURON chce osiągać wyznaczone cele. Istotą Partnerstwa jest nastawienie na klientów, budowę trwałych
relacji i zaangażowanie. Rozwój oznacza otwartość na innowacyjność, rozwój umiejętności i wiedzy oraz poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań odpowiadających
potrzebom klientów i podnoszących jakość usług. Odwaga oznacza śmiałość, determinację oraz zaangażowanie i pasję w realizacji wspólnych celów.

Połączenie tych wartości prowadzi do lepszego rozumienia oczekiwań klientów, pozwala odpowiedzieć na wyzwania rynku i umacnia kulturę organizacyjną Grupy.

Cele strategii

Strategia na lata 2016-2025 prezentuje optymalną ścieżkę rozwoju Grupy, która zapewni stabilność finansową oraz perspektywę
wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu stabilności systemu elektroenergetycznego. Długoterminowy rozwój będzie opierał się na
relacjach z klientami. Misja i Wizja odzwierciedlają filozofię zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na
klienta.

102-15

Strategia zmienia podejście do rozwoju poszczególnych segmentów działalności Grupy TAURON, dzieląc je na trzy kategorie:

Powyższy podział odzwierciedla nową filozofię zarządzania oraz podkreśla zwrot w kierunku klienta i jego potrzeb oraz w kierunku budowy innowacyjnej, otwartej na nowe
wyzwania Grupy TAURON.

segmenty, które będą mocno rozwijane;1.

segmenty, które będą stanowiły podstawę stabilności finansowej;2.

segmenty, w przypadku których konieczny jest mocny akcent na efektywność kosztową.3.

http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/nasze-kapitaly/kapital-ludzki/
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Realizacja celów Strategii pozwoli na zwiększenie EBITDA z 3,5 mld zł w 2015 r. do powyżej 4 mld zł w 2020 r. oraz powyżej 5 mld zł w 2025 r. Szacowany powtarzalny
efekt realizacji Programu Poprawy Efektywności w postaci wpływu na EBITDA Grupy TAURON to ok. 0,4 mld zł od 2018 r., a wpływ realizacji Inicjatyw Strategicznych na
EBITDA Grupy to ok. 0,3 mld zł po 2020 r.

http://raport.tauron.pl/outlook/aktualizacja-strategii-grupy-tauron/
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Perspektywa EBITDA 2025 po uwzględnieniu ryzyk i realizacji strategii
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Efekty realizacji Strategii Grupy

Utrzymanie stabilności finansowej – wskaźnik długu netto do EBITDA nie przekroczy 3,5x;

Wykonanie planu inwestycyjnego do 2020 r. oraz zapewnienie możliwości finansowania nowych inwestycji ukierunkowanych na transformację Grupy w odpowiedzi na
wyzwania „energetyki jutra”;

Zbudowane trwałe relacje z klientami, w odpowiedzi na zmieniający się model energetyki ukierunkowany na prosumenta i autoproducenta oraz rosnącą rolę klienta w
tworzeniu nowoczesnych produktów i usług oraz nowych relacji biznesowych.

Nasz program inwestycyjny

Grupa TAURON prowadzi wyważoną politykę inwestycyjną, rozwijając aktywa w różnych Obszarach w optymalny sposób, mając na
względzie zarówno generowanie przychodów, jak i dywersyfikację ryzyka.

Ten kierunek transformacji energetyki jest możliwy dzięki rynkowi mocy, który
zapewnia podstawowe przychody jednostkom, których produkcja systematycznie
spada zastępowana OZE. Mechanizm ten opiera się na założeniu, że wytwórcy
energii uzyskują przychody nie tylko ze sprzedaży energii, ale również z tytułu
utrzymania swoich jednostek wytwórczych w gotowości do pracy, kiedy system
tego wymaga. – Gotowość do pracy w każdej chwili stanowi klucz do rynku
opartego na współpracy węgla i OZE oraz zrozumienia, dlaczego rynek mocy jest
niezbędny. Dzięki stabilnemu zapleczu, możliwe będzie bowiem przyłączanie
większych ilości źródeł bezemisyjnych, a to z kolei klucz do sprawnej transformacji
energetyki.

TAURON konsekwentnie pracuje też nad możliwością wychwytu i utylizacji
dwutlenku węgla. Realizowany w elektrowni w Łaziskach projekt CO -SNG polega
na przekształceniu CO  pochodzącego z naszych elektrowni węglowych w gaz
ziemny, w wyniku reakcji z wodorem pochodzącym z procesu elektrolizy wody
zasilanego nadwyżką taniej energii z OZE lub bloków w dolinach nocnych. Oprócz
rozwiązania problemu emisji CO  technologia ta byłaby jednocześnie ogromnym
chemicznym magazynem energii, co rozwiązałoby największy mankament OZE,
czyli ich zależność od pogody.

2

2

2

TAURON konsekwentnie inwestuje w poprawę
elastyczności jednostek, czego przykładem jest
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Jarosław Broda 
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Naszym solidnym fundamentem są aktywa regulowane (głównie dystrybucyjne), które zapewniają stabilne wyniki. Takie podejście pozwala na elastyczność i
wielokierunkowość przy rozwoju innych inicjatyw, umożliwia otworzenie się na nowe pomysły, produkty i technologie. Obecnie branża energetyczna zmienia się bardzo
szybko, m.in. w odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów i wymogi ochrony środowiska. Tylko w oparciu o stabilną platformę zrównoważonego wzrostu można
budować trwałe przewagi konkurencyjne, odpowiadać na ryzyka i sprostać pojawiającym się wyzwaniom.

CAPEX w liczbach

zainstalowanie wytwornic pary na naszych
blokach. To rozwiązanie umożliwia właśnie
odstawienie całej elektrowni w sytuacji, gdy na
rynek trafia duża ilość energii z OZE.



27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

17/35

247
Wydobycie

1 300
Wytwarzanie

2 044
Dystrybucja

81
Sprzedaż i Pozostałe

W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych Strategia obniżyła planowane wydatki w perspektywie 2020 r. z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł.
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Każdy obszar działalności priorytetowo traktuje optymalizację nakładów związanych z modernizacją majątku.

W Obszarze Wydobycia kontynuowane są strategiczne projekty inwestycyjne: Budowa poziomu 800 m w ZG Janina, Budowa szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury
i wyrobiskami towarzyszącymi w ZG Sobieski oraz Program Inwestycyjny Brzeszcze w ZG Brzeszcze. Wartość nakładów planowanych w tym Obszarze to ok. 1,3 mld zł do
2020 r., z czego w latach 2016–2018 zrealizowano już łącznie prawie 0,7 mld zł.

W Segmencie Wytwarzanie kontynuowane są inwestycje w budowany blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, w blok gazowo-parowy w EC Stalowa Wola oraz
inwestycje w sieci ciepłownicze. Projekt w Elektrowni Jaworzno III realizowany już jest w nowej formule finansowania, co przyczynia się do wzmocnienia stabilności
finansowej Grupy i utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie. Nakłady w Segmencie Wytwarzanie wyniosą 6,7 mld zł do 2020 r., z czego w
latach 2016–2018 zrealizowano już łącznie prawie 4,5 mld zł.

Ponad 50% całej puli nakładów planowanych w Strategii, tj. 9,5 mld zł do 2020 r., to inwestycje w Dystrybucji, obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii
elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego. W latach 2016–2018 wydatkowano w tym segmencie łącznie ponad 5,5 mld zł.

Nadrzędnym celem w sferze inwestycji jest dostosowanie portfela inwestycyjnego do potrzeb rynku.

Podejmowane działania będą zorientowane w szczególności na:

optymalizację struktury aktywów we wszystkich obszarach działalności oraz dostosowanie do wymogów środowiskowych;1.

realizację projektów inwestycyjnych, które gwarantują oczekiwany poziom zwrotu z kapitału i nie są obciążone istotnym ryzykiem rynkowym;2.

wykorzystanie pozabilansowych form finansowania, w szczególności poprzez angażowanie partnerów zewnętrznych;3.

analizę inwestycji w segmencie wytwarzania konwencjonalnego, pod warunkiem wprowadzenia mechanizmów gwarantujących przychody (np. rynek mocy lub inna
forma regulacji);

4.

inwestowanie w przedsięwzięcia w sektorach pokrewnych do energetyki (zwłaszcza w sektorze usług), w celu uzupełnienia łańcucha wartości oraz tworzenia
nowych, wysokomarżowych usług.

5.

Zgodnie ze Strategią w latach 2020–2025 Grupa ma dysponować dodatkowym potencjałem inwestycyjnym o wartości ok. 6 mld zł. Zostanie on przeznaczony na projekty,
które długofalowo będą generować wartość dla Grupy:
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Moc zainstalowana

Zmieniamy nasz miks energetyczny. W miejsce starych jednostek oddaliśmy do eksploatacji nowe i budujemy kolejne, bardziej
efektywne (kogeneracyjne, bloki na parametry nadkrytyczne).

Dywersyfikujemy miks energetyczny, wprowadzając do naszej floty wytwórczej blok w najnowszej technologii gazowo-parowej. Posiadamy cztery farmy wiatrowe oraz
dużą bazę elektrowni wodnych. Analizujemy projekty oparte o technologię fotowoltaiczną. W wyniku zastępowania wyeksploatowanych jednostek nowymi blokami łączna
moc zainstalowana Grupy TAURON nie ulegnie zmianie, a zmieniona struktura jednostek wytwórczych będzie odpowiadać wyzwaniom najbliższych lat.

W ostatnich latach oddaliśmy do eksploatacji:

Jesteśmy w trakcie największej inwestycji w blok węglowy o mocy 910 MW o parametrach nadkrytycznych w Jaworznie oraz wspólnie z partnerem kończymy inwestycję w
blok gazowo-parowy w Stalowej Woli o mocy 450 MW.

blok w Elektrowni Łagisza o mocy 460 MW o parametrach nadkrytycznych;1.

blok kogeneracyjny z akumulatorem ciepła w Bielsku-Białej o mocy 50 MW;2.

blok kogeneracyjny w Tychach o mocy 66 MW;3.

elektrownię wiatrową Marszewo o mocy 100 MW;4.

elektrownię wiatrową Wicko o mocy 40 MW.5.

Moc zainstalowana Grupy Tauron

2015 - 5,1 GW 2020 - 5,06 GW
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Strategia w działaniu – 2018 r.

102-15

Priorytety Strategii: Stabilność finansowa, efektywność operacyjna, inwestycyjna i partnerstwa
kapitałowe.

Rok 2018 był drugim pełnym rokiem realizacji Strategii Grupy i drugim rokiem, w
którym osiągano efekty przyjętej we wrześniu 2016 r. Strategii na lata 2016–
2025. Zgodnie z założeniami, najważniejszym priorytetem jest zapewnienie
stabilności finansowej w celu stworzenia solidnych fundamentów rozwoju Grupy
Kapitałowej TAURON. Zapewnienie stabilności finansowej było realizowane
głównie poprzez inicjatywy Programu Poprawy Efektywności, Inicjatywy
Strategiczne oraz poprawę efektywności inwestycyjnej.

Realizacja Programu Poprawy Efektywności, który zakończył się w 2018 r.,
przyniosła w 2018 r. efekty na poziomie ponad 628 mln zł (135% planu). W tym
samym okresie Inicjatywy Strategiczne przyniosły efekt finansowy na poziomie 1
313 mln zł (112% planu), z czego 651 mln zł wpłynęło na EBITDA, a 662 mln zł na
oszczędności CAPEX (w tym 428 mln zł z tytułu wstrzymania inwestycji w
Łagiszy). Największy udział w osiągniętych efektach inicjatyw strategicznych ma
Obszar Wytwarzanie (619 mln zł) oraz Dystrybucja (89 mln zł).

W marcu 2018 r. zawarte zostały umowy pomiędzy TAURONEM a Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez
Polski Fundusz Rozwoju (PFR), na podstawie których PFR zainwestuje 880 mln zł w realizację budowy bloku
energetycznego 910 MW w Jaworznie. Konsekwentnie realizując zapisy Strategii w zakresie rozwijania nowych
biznesów w 2018 r., TAURON uruchomił pierwsze stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz we współpracy z ING
Bankiem Śląskim uruchomił usługę carsharingu w Katowicach, w ramach której do dyspozycji klientów zostało
oddanych 20 samochodów elektrycznych.

Rok 2018 był również rokiem podjęcia pierwszych działań związanych z dostawą usług transmisji danych – po rozstrzygnięciu konkursu w ramach POPC TAURON stał się
beneficjentem środków na realizację szerokopasmowej sieci internetowej na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.
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Działania w filarach

Nowy model rozwoju innowacji oraz nowych biznesów

Wyzwania przyszłości

Branża energetyczna rozwija się dynamicznie, z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że stoimy przed skokiem technologicznym, który dokona się w
najbliższym czasie. Nadchodząca dekada może okazać się przełomową zarówno w zakresie rozwiązań technologicznych branży energetycznej, jak i postaw i sposobu
postrzegania współpracy z firmą energetyczną przez klienta. W Strategii Grupy TAURON postawiono na dynamiczny rozwój obszaru badań i rozwoju oraz innowacji
(B+R+I), widząc w tym drogę do nowych przychodów w przyszłości. W Strategii wskazano, iż Grupa będzie przeznaczać minimum 0,4% skonsolidowanych przychodów na
badania, rozwój i innowacje.

Więcej na ten temat: w sekcji Innowacje

Sposób zarządzania

W ramach działalności badawczo-rozwojowej zbudowaliśmy kompetentny zespół realizujący działania na poziomie TAURON Polska Energia oraz koordynujący działania
spółek Grupy w całym łańcuchu wartości. Zmieniliśmy sposób zarządzania działalnością badawczo-rozwojową, przykładając dużą wagę do otwartości i odwagi w
podejmowanych działaniach, wykreowaliśmy nasz model współpracy ze start-upami, jednocześnie rozwijając innowacyjność pracowniczą, wszystko po to, aby stać się
liderem nadchodzących zmian.

Część innowacyjnych projektów realizowana jest w ramach modelu open innovation, kolejnym, najnowszym elementem systemu rozwoju innowacji, jest utworzenie
funduszu typu Corporate Venture Capital (CVC), w ramach którego inwestujemy w rozwiązania na różnych etapach rozwoju. Rozwiązania te możemy testować na naszej
infrastrukturze, co jest dodatkową korzyścią przy wdrażaniu dojrzałych pomysłów.

Więcej na ten temat: w sekcji Innowacje

Projekty

W ramach dedykowanego budżetu uruchomiono szereg projektów badawczo-rozwojowych we wszystkich czterech portfelach projektów, odpowiadających priorytetowym
kierunkom działań innowacyjno-rozwojowych w Grupie TAURON. Na koniec 2018 r. realizowanych było 57 projektów o wartości 261 mln zł w części dofinansowanych
kwotą 45 mln zł.

Więcej na ten temat: w sekcji Innowacje

Strategia

Zapisanie w Strategii Grupy TAURON znacznych środków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową nie zwolniło nas z obowiązku poszukiwania dodatkowych
źródeł finansowania i dodatkowych możliwości współpracy na arenie krajowej i międzynarodowej. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy przemysłem i nauką aplikowaliśmy
o środki z programów krajowych, jak i międzynarodowych, kontynuowaliśmy wcześniej zawiązane partnerstwa, nawiązaliśmy współpracę z kolejnymi partnerami.

Więcej na ten temat: w sekcji Innowacje

SAB

Priorytetowe kierunki działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej zostały odzwierciedlone w Strategicznej Agendzie Badawczej – SAB. Dokument ten stanowi
przełożenie celów wskazanych w Strategii na „mapę drogową” działalności B+R+I w Grupie TAURON. Działania w zakresie innowacji i nowych biznesów stanowią jeden z
fundamentów zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON w długim okresie, stąd horyzont czasowy dokumentu sięga poza rok 2025.

Więcej na ten temat: w sekcji Innowacje

Relacja z klientem platformą długofalowego wzrostu

Lider zintegrowanej obsługi klienta+

TAURON nieustannie dostosowuje obsługę klienta do oczekiwań rynku. Ścisła współpraca z klientami, znajomość ich potrzeb i oczekiwań jest kolejnym
filarem zrównoważonego rozwoju Grupy. Aby sprostać oczekiwaniom coraz bardziej świadomych i wymagających klientów, konieczny jest rozwój nowych
kanałów kontaktu i jednocześnie ścisła integracja wszystkich kanałów i form kontaktu.

W TAURONIE realizowane są projekty w ramach programu transformacji cyfrowej „Klient 360”, obejmujące trzy perspektywy: technologii, narzędzi i
organizacji. Kluczowym projektem jest CRM. Świadomi nabywcy wyrażają bardzo silne oczekiwanie, by osoby reprezentujące TAURON znały nie tylko
produkty i usługi znajdujące się w ofercie firmy, potrafiły dopasować je do aktualnych potrzeb klienta, ale też by dysponowały kompletem informacji o historii
indywidualnego klienta.

Do dyspozycji klientów są trzy główne kanały kontaktu: stacjonarny, telefoniczny i online.

Pomimo rozwoju kanałów digitalnych szerokie grono klientów TAURONA w dalszym ciągu preferuje kontakt bezpośredni w placówkach stacjonarnych. W
2018 r. zwiększyliśmy liczbę własnych punktów obsługi klienta (POK) o kolejne lokalizacje (Olkusz, Tychy i Jaworzno) oraz o sieć 80 punktów partnerskich. Na
koniec 2018 r. mamy 43 POK-i, w których zrealizowaliśmy ok. 1,25 mln kontaktów.

Aby zwiększyć dostępność placówek dla klientów, w trzech najczęściej odwiedzanych POK-ach wydłużyliśmy godziny otwarcia do godz. 18:00 (poniedziałek–

http://raport.tauron.pl/innowacje/ekosystem-innowacji/
http://raport.tauron.pl/innowacje/jak-zarzadzamy-innowacjami/
http://raport.tauron.pl/innowacje/innowacje-w-2018-roku/
http://raport.tauron.pl/innowacje/innowacje-w-2018-roku/
http://raport.tauron.pl/innowacje/finansowanie-innowacji/
http://raport.tauron.pl/innowacje/strategiczna-agenda-badawcza/


27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

22/35

g g
czwartek), a kolejne dwie placówki uruchomiliśmy w galeriach handlowych. Wprowadziliśmy standard dotyczący pierwszeństwa w obsłudze grup
uprzywilejowanych. Warto wspomnieć o wprowadzonych udogodnieniach w POK-ach, do których należy priorytetowa obsługa klientów segmentu Małych i
Średnich Przedsiębiorstw (MSP), na wydzielonych stanowiskach obsługi oraz możliwość umawiania wizyt przez stronę tauron.pl (również dla klientów
indywidualnych GD).

Najczęściej wybieraną formą komunikacji z TAURONEM pozostaje kontakt telefoniczny. Również w tym kanale wdrożyliśmy usprawnienia, np. zamawianie
rozmów poprzez stronę www.tauron.pl. Dla klientów rynku masowego wydłużyliśmy czas pracy infolinii obsługowych i sprzedażowej od godziny 7:00 do
20:00 w dni robocze. Podjęte działania wpłynęły na wzrost skuteczności tego kanału oraz dały możliwość wzrostu potencjału sprzedażowego. Liczba
kontaktów zrealizowanych poprzez infolinie TAURONA (Infolinie Obsługowe, Sprzedażowe, Telerachunek) wyniosła prawie 11,79 mln.

W ramach kanału online wdrożyliśmy:

W 2018 r. liczba odsłon strony www.tauron.pl przekroczyła 20 mln.

W 2018 r. dla klientów uruchomiliśmy nowy serwis transakcyjny do spersonalizowanej sprzedaży oraz obsługi o nazwie Mój TAURON. Serwis obsługuje
klientów z umowami kompleksowymi, sprzedażowymi oraz gazowymi. W ramach serwisu klienci posiadają panel informacyjny o swoich umowach wraz z
informacją o zobowiązaniach z nich wynikających. Mogą w łatwy i szybki sposób skontaktować się z obsługą klienta, przepisać licznik oraz zamówić
spersonalizowany produkt lub usługę. Z dostępu do serwisu samoobsługowego eBOK/ Mój TAURON korzysta już ponad 1 mln użytkowników.

Zgodnie z kierunkiem rozwoju „mobile first” została podjęta decyzja o realizacji projektu stworzenia oraz rozwoju nowego mobilnego kanału kontaktu i
sprzedaży w formie aplikacji mobilnej Mój TAURON. Aplikacja została udostępniona klientom w 2018 r., na dwóch wiodących platformach mobilnych – iOS i
Android. Aplikacja mobilna jest częścią powstającego spójnego cyfrowego ekosystemu Mój TAURON, którego głównym celem jest digitalizacja procesów
sprzedażowych i obsługowych, tak by przenieść środek ciężkości obsługi klienta z kanałów tradycyjnych na cyfrowe.
Dla klientów biznesowych funkcjonuje oddzielna strona internetowa tauron.biznes.pl dedykowana do obsługi produktów prąd, gaz, multienergia oraz
multipakiet.

Rozwój kanałów kontaktu z klientem i integracja wszystkich kanałów w ramach obsługi w zakresie omnichannel przełoży się na lepszy kontakt z klientami,
wzrost potencjału sprzedażowego, a tym samym większe zadowolenie klientów.

Potwierdzeniem pozycji lidera zintegrowanej obsługi klienta jest najwyższy wśród firm energetycznych wskaźnik CSI (Customer Satisfaction Index), który w
badaniu przeprowadzonym w 2018 r. dla gospodarstw domowych wyniósł 81 punktów.

Jako jedni z pierwszych w branży energetycznej  wdrożyliśmy robotyzację procesów tzw. RPA (Robotic Process Automation). Rok 2018 przyniósł firmie
kilkadziesiąt zrobotyzowanych procesów, głównie w obszarze obsługi klienta i księgowości. Już pierwsze roboty potwierdziły, że  zautomatyzowane
czynności można wykonywać bezbłędnie, 3 x szybciej i 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Wdrożenie RPA rozpoczęło proces zmian organizacyjnych
(powstanie komórki doskonalenia procesów), uruchomiło szkolenia poszerzające wiedzę o możliwościach i korzyściach z robotyzacji oraz działania
optymalizacyjne procesów – jako pierwszego kroku do robotyzacji.

Proces automatyzacji wpłynął na:

Dziś już wiemy, że kluczem do dobrego wdrożenia procesu przy pomocy RPA niezbędne są nie tylko dobrze opisane i maksymalnie uproszczone procesy, ale
także dobra komunikacja i otwartość na zmiany. Dlatego też w kolejnych latach planujemy następne etapy inicjatywy, w tym wdrożenie robotyzacji w
kolejnych spółkach Grupy TAURON.

Więcej na ten temat: w sekcji Klienci w centrum naszej uwagi

 

chat online (nowa forma kontaktu);

zamówienie rozmowy telefonicznej;

rezerwację wizyty w POK.

usprawnienie pracy dotyczącej procesu, tj. poprzez powtarzalne czynności, jakie wykonuje robot,  pracownicy mogą poświęcić czas na wykonywanie
bardziej skomplikowanych zadań;

eliminację błędów ludzkich, tj. pracownicy mogą skoncentrować się na obsłudze spraw klientów, a nie przepisywaniu danych między różnymi systemami;

ujednolicenie procesów biznesowych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i jakości, a dzięki temu da nam możliwość skupienia się na procesach
najtrudniejszych i najdłuższych.

Zarządzanie doświadczeniem klienta+

Istotą procesu zarządzania doświadczeniem klienta jest monitorowanie satysfakcji klientów w newralgicznych dla klienta punktach styku z organizacją. Celem
jest zwiększenie lojalności klienta wobec TAURONA. Aby uzyskać pełną informację o oczekiwaniach i problemach klientów w kontaktach z Grupą TAURON,
zbieramy informacje z kilku źródeł – pytając klientów w badaniach oraz pozyskując raporty zarządcze z systemów obsługowych. Kluczowym zagadnieniem
jest określenie tzw. momentów prawdy, czyli tych punktów styku klienta z organizacją, które są kluczowe z punktu widzenia doświadczeń klientów.

Na podstawie wyników badań ilościowych i jakościowych oraz analizy raportów zarządczych przygotowujemy plan działań naprawczych. Następnym krokiem
jest analiza planu z jednostkami biznesowymi i przygotowanie harmonogramu wdrożeń. Decyzję o wdrożeniu danej rekomendacji zawsze podejmuje
właściciel biznesowy procesu.

Przykładem działań, które zostały podjęte po analizie doświadczenia klienta, jest inicjatywa upraszczania komunikacji – TAURON mówi po ludzku, którą

https://www.tauron.pl/dla-domu
http://www.tauron.pl/
http://www.tauron.pl/
https://biznes.tauron.pl/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/klienci-w-centrum-naszej-uwagi/
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rozpoczęliśmy w 2017 r. i kontynuowaliśmy w 2018 r. Język energetyki, abstrakcyjność samego produktu i urzędowe zapożyczenia językowe powodują, że
klienci nas nie rozumieją. Założeniem tego przedsięwzięcia jest, aby wszyscy nasi klienci rozumieli, co TAURON do nich mówi i pisze.

Rozwój produktów oraz usług, nowe (biznesowe) modele współpracy+

TAURON systematycznie bada oczekiwania swoich klientów, aby jak najlepiej dopasować ofertę produktów i usług odpowiadającą na ich potrzeby. Poprzez
łączenie produktów takich jak  energia elektryczna oraz gaz z dodatkowymi usługami (pomocą fachowców: serwisanta, elektryka) TAURON rozwija swoją
ofertę produktowo-usługową. W 2018 r. klienci oprócz dotychczasowej oferty sprzedażowej TAURONA na prąd i gaz mogli skorzystać z produktów i usług
dodatkowych. Kluczowym elementem oferty handlowej są produkty łączone Elektryk oraz Serwisant oparte o funkcjonalność assistance. W ramach pakietów
Grupa TAURON proponuje klientom nową usługę, tj. Opiekę medyczną w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku połączoną z elektrykiem i
energią elektryczną i gazem (Zdrowie 24H).

Grupa wciąż poszerza ofertę inteligentnego domu. W ofercie Smart Home skierowanej do klientów indywidualnych TAURON posiada inteligentne urządzenia
poprawiające bezpieczeństwo i wygodę życia. Klienci mają możliwość skorzystania z trzech wariantów inteligentnych rozwiązań, w zależności od swoich
potrzeb. Smart Home Plug & Play zapewnia bezpieczeństwo domu dzięki zestawowi czujników dymu, czadu i gazu oraz kamer monitorujących obiekt podczas
nieobecności. Smart Home Professional to oferta inteligentnego systemu urządzeń, którymi łatwo można zarządzać. System pozwala sterować urządzeniami
elektrycznymi, oświetleniem, ogrzewaniem i roletami okiennymi. Od 2018 r. klienci mogą skorzystać także z oferty Inteligentnego Ogrzewania, dzięki aplikacji
mobilnej dostosowują temperaturę w domu do swojego rytmu dnia, oszczędzając przy tym nawet do 30% na rachunkach.

TAURON oferuje klientom także inne urządzenia, jak np. klimatyzatory, oczyszczacze powietrza oraz panele fotowoltaiczne wraz z montażem i fachowym
doradztwem. Klienci Grupy TAURON  mogą być już nie tylko odbiorcami energii elektrycznej, ale także jej wytwórcami – prosumentami. Instalacje
fotowoltaiczne w ofercie TAURONA umożliwiają klientom wytwarzanie energii ze światła słonecznego. W ramach oferty klienci mają możliwość zaciągnięcia
preferencyjnego kredytu na budowę instalacji.

Grupa TAURON stale poszukuje nowych możliwości i rozwiązań dla klientów indywidualnych, firm i  jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji
publicznych. Oczekiwania klientów nieustannie się zmieniają, stają się coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i nie oczekują wyłącznie atrakcyjnej ceny
energii elektrycznej. Większą wagę przywiązują do różnorodnej oferty produktów i usług dodatkowych, które zapewniają im poczucie bezpieczeństwa i
swobodę użytkowania, podnosząc tym samym jakość życia.

Więcej: w sekcji Klient w centrum uwagi (Stale rozwijamy ofertę w odpowiedzi na potrzeby klientów)

Wiodący sprzedawca energii elektrycznej pod względem marży Segmentu Sprzedaż+

Grupa TAURON jest liderem pod względem marży jednostkowej na rynku sprzedaży detalicznej energii elektrycznej wśród czterech największych grup
energetycznych.

http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/klienci-w-centrum-naszej-uwagi/
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EBITDA jednostkowa Obszaru Sprzedaży [PLN/MWh]

Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych grup energetycznych
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Wśród pięciu największych sprzedawców energii elektrycznej na rynku polskim: PGE, Energa, Enea, innogy, Grupa TAURON w 2018 r. posiadała najbardziej
rozbudowaną ofertę dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i dużych firm. TAURON oferuje swoim klientom produkt, jakim jest
energia elektryczna, w tym zakup energii elektrycznej pochodzącej tylko z odnawialnych źródeł energii, gaz, a także oferty łączone i fachową pomoc.

Wśród grup energetycznych wyłącznie TAURON prowadzi sprzedaż ekogroszku, a także umożliwia klientom skorzystanie z propozycji „Zwrot za prąd”. Grupa
jako jedyna posiada dedykowaną ofertę dla wspólnot mieszkaniowych. Stosujemy indywidualne podejście do instytucji publicznych, umożliwiając im wybór
najkorzystniejszych produktów z oferty TAURONA, a także oferujemy profesjonalne wsparcie Doradcy Klienta Biznesowego.

Więcej na ten temat: w sekcji Otoczenie Rynkowe

Stabilna baza biznesów regulowanych

Nowoczesny segment dystrybucji

W roku 2018, tak jak w latach poprzednich, Grupa TAURON priorytetowo traktowała modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem
inwestycji ukierunkowanych na niezawodność i jakość energii elektrycznej. TAURON Dystrybucja była i jest zaangażowana w wiele działań projektowych oraz operacyjnych
o charakterze innowacyjnym. Wartość nakładów poniesionych przez TARUON Dystrybucję na realizację zadań inwestycyjnych była w roku 2018 znacznie wyższa niż w
latach ubiegłych i wyniosła ponad 2 mld zł.

Najistotniejsze projekty i inwestycje w nowoczesne rozwiązania realizowane w 2018 r. to:

przy współpracy z PKM Jaworzno uruchomiono stację ładowania i wymiany baterii, która będzie elementem infrastruktury badawczej w zakresie elektromoblności i
przygotowania Spółki do dużej liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych przyłączonych do naszej sieci dystrybucyjnej;

1.

 podpisanie umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, działanie 1.4. dla
„Demonstracyjnego projektu zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci oraz element Smart Grid”. W ramach
tego projektu w GPZ Cieszanowice powstanie system magazynowania energii z bateriami LTO;

2.

uruchomienie systemu bezprzerwowego zasilania odbiorców w sieciach dystrybucyjnych. Projekt  ma umożliwić ocenę możliwości zapewnienia energii elektrycznej o
odpowiedniej jakości dla klientów posiadających odbiory wrażliwe na krótkotrwałe przerwy. System o mocy 50 kW z gwarantowanym czasem zapewnienia zasilania
do 3 minut powstał przy wykorzystaniu magazynu energii opartego o akumulatory litowo-tytanowe;

3.

rozpoczęto pracę nad obrazowaniem linii nN na urządzeniu mobilnym naziemnym. Celem projektu jest wykonanie obrazu linii nN (w tym oświetlenia ulicznego) i
zdigitalizowanego modelu przestrzennego, ortofotomapy oraz analityka pozyskanych danych na podstawie rejestracji na urządzeniu mobilnym dla wybranego
pilotażowego obszaru TAURON Dystrybucja;

4.

kontynuowano projekt wykorzystania zabudowanych układów bilansujących do częściowego diagnozowania stanu sieci SN na podstawie odczytu danych sieciowych
z układów bilansujących. Na podstawie tych danych i przygotowanych algorytmów udało się dla ok. 20 000 stacji wdrożyć mechanizm przekazywania do systemu
SCADA informacji o zaburzeniu w zasilaniu tych stacji, co w połączeniu z informacją o sposobie zasilania umożliwia szybką lokalizację miejsca zerwania przewodu SN
lub uszkodzenia mostka w linii SN. Dodatkowo dyspozytorzy uzyskali bezpośredni dostęp online do danych z każdej stacji objętej opomiarowaniem;

5.

modernizacja elementów sieci dystrybucyjnej SN w celu wdrożenia systemu automatycznej rekonfiguracji tej sieci po stanach awaryjnych. Rozpoczęto wdrożenie
systemu polegającego na automatycznej restytucji sieci dystrybucyjnej SN po stanach awaryjnych w oparciu o dedykowany moduł systemu SCADA w oparciu o

6.

http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-rynkowe/
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Głównymi celami projektów, dla których pozyskano dofinansowanie ze środków UE, były: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, poprawa pewności
zasilania odbiorców, osiągnięcie funkcjonalności sieci inteligentnych (SMART), ograniczenie strat sieciowych, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych
przyłączeń, w tym głównie możliwości przyłączenia OZE.

strukturę sieci tam zaimplementowaną oraz sygnały dostarczane do systemu SCADA. Uruchomiono także pilotażowo system autonomicznej rekonfiguracji sieci SN w
głębi sieci w oparciu o punkty rozłącznikowe zdalnie sterowane. W celu dostosowania elementów sieci do współpracy z systemem w oparciu o specjalnie
przygotowane standardy kontynuowano zabudowę oraz modernizację elementów sieci takich jak:

stacje transformatorowe SN/nN,a.

złącza kablowe SN,b.

punkty rozłącznikowe SN sterowane zdalnie.c.

Rozwój sprzedaży i dystrybucji ciepła

Od początku działalności Grupy TAURON postawiono na rozwój działalności ciepłowniczej jako przewidywalnego i stabilnego ogniwa w łańcuchu wartości. W ramach
dotychczasowej działalności zmodernizowano lub wybudowano sieci ciepłownicze, a także jednostki ciepłownicze, w tym bloki kogeneracyjne. W 2018 r. realizowany był
Program Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE), który obejmuje budowę i przebudowę sieci ciepłowniczych przesyłowych, osiedlowych i przyłączy oraz budowę węzłów cieplnych
w zakresie niezbędnym dla przyłączenia odbiorców ciepła. Do końca 2018r. przyłączono w ramach programu 24 budynki na ogólną moc 2,94 MW. W dalszej kolejności
TAURON Ciepło zamierza przyłączyć 71 budynków o łącznej mocy zamówionej 10,94 MW. Niezależnie od przyłączania do sieci istniejących obiektów w ramach programu
PLNE czy poza nim główny front rozwoju rynku stanowią przyłączenia inwestycji deweloperskich, budynków użyteczności publicznej czy powierzchni biurowej. Ogółem w
roku 2018 zakontraktowano przyłączenie 154 budynków na moc 53 MW, natomiast finalnie zrealizowano inwestycji przyłączeniowych na bazie wcześniej zawartych 92
umów o ogólnej mocy 25,38 MW.

Gotowość na rentowny wzrost mocy zainstalowanej w OZE

Na przestrzeni lat 2005-2016 nastąpił dynamiczny rozwój sektora energetyki odnawialnej, osiągając sumaryczną moc zainstalowaną na poziomie 8593 MW na koniec
2018 r. W tym okresie technologią, która rozwijała się najbardziej dynamicznie, była energetyka wiatrowa. Obecnie moc zainstalowana w tych instalacjach wynosi 5864
MW, co stanowi ponad 68% całkowitej mocy zainstalowanej w . TAURON w Obszarze OZE eksploatuje elektrownie wodne i farmy wiatrowe, ale nie zamykamy się
wyłącznie na tych technologiach – szczegółowo analizujemy i chcemy rozwijać także inne rentowne projekty.

W 2018 r. moc zainstalowana Grupy TAURON w elektrowniach wodnych i wiatrowych wyniosła 334 MW, dodatkowo Grupa dysponuje jednostkami biomasowymi o łącznej
mocy zainstalowanej na poziomie 145 MW.

Więcej na temat aktualizacji ustawy o OZE: w sekcji Otoczenie regulacyjne

Efektywne aktywa konwencjonalne

Unowocześnienie floty aktywów wytwórczych+

Głównymi projektami związanymi z unowocześnieniem floty wytwórczej jest realizacja inwestycji w nowe jednostki, tj. blok węglowy 910 MW w Jaworznie
oraz blok gazowo-parowy 450 MW w Stalowej Woli. Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Jaworznie
realizowana jest przez Konsorcjum RAFAKO S.A. i MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Inwestycja zaawansowana jest w ponad 85%, dotychczas poniesione nakłady
na tę inwestycję to 4 321 mln zł.

Więcej na temat bloku: https://www.nowejaworzno-grupatauron.pl/

Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 450 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 240 MWt w Stalowej Woli realizowana jest z udziałem partnera
strategicznego – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG). Zaawansowanie prac przekracza 86%, a dotychczas poniesione nakłady to 1 062
mln zł.

Poza ww. inwestycjami w 2018 r. realizowane były prace związane z  uciepłownieniem bloku nr 10 oraz budową kotłów szczytowo-rezerwowych w Łagiszy
oraz prace odtworzeniowo-modernizacyjne na innych jednostkach wytwórczych. Projekt uciepłownienia bloku nr 10 polega na dostosowaniu tego bloku do
wytwarzania ciepła na potrzeby grzewcze poprzez modernizację turbiny, zabudowę podgrzewaczy ciepłowniczych oraz modernizację stacji ciepłowniczej.
Kotły szczytowo-rezerwowe mają zapewnić dostawy ciepła w szczycie lub w razie awarii lub planowanego odstawienia bloku nr 10. W czerwcu i wrześniu
2018 podpisano umowy z wykonawcami na cały zakres realizacji projektu. Zaawansowania projektu szacowane jest na 21% a dotychczas poniesione nakłady
to ponad 5 mln zł.

Produktywne aktywa wydobywcze+

W ramach obszaru Wydobycie realizowane są trzy projekty, które w znaczący sposób powinny poprawić ekonomikę zakładów wydobywczych. Są to:

Budowa szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą powierzchniową i dołową oraz wyrobiskami towarzyszącymi. Projekt jest zaawansowany w ponad 30%. W
2018 r. rozpoczęto drążenie wyrobisk na poziomie 800 metrów. W ramach głębienia szybu wydrążono 42 otwory mrożeniowe oraz rozpoczęto mrożenie do
głębokości 485 metrów. Kontynuowano prace związane z drążeniem wyrobiska chodnikowego na poziomie 540 m do szybu Grzegorz (wykonano 967
metrów). Poniesione nakłady to 165 mln zł;

Budowa poziomu 800 m w ZG Janina w Libiążu. Projekt jest zaawansowany w ponad 63%. Trwa drążenie wyrobisk poziomych na poziomie 800 m.

http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-regulacyjne/
https://www.nowejaworzno-grupatauron.pl/
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Realizacja tych projektów przyczyni się do uzyskania wysokiej efektywności wydobycia oraz pozwoli zapewnić paliwo dla jednostek wytwórczych Grupy.

Wykonano prace przygotowawcze pod wieżę szybową oraz zmodernizowano Zakład Mechanicznej Przeróbki Węgla. Nakłady poniesione to 328 mln zł;

Program Inwestycyjny Brzeszcze, zaawansowany w ponad 42%. Kontynuowana jest eksploatacja pokładu 510 z wykorzystaniem zakupionego w ramach
programu kompleksu ścianowego. Zgodnie z planem programu podjęto decyzję o uniezależnieniu się z końcem 2018 r. od Spółki Restrukturyzacji Górnictwa
S.A. w zakresie wentylacji kopalni. Kontynuowano prace związane z budową obiektu drobnej sprzedaży, kanału wód słonych oraz w zakresie rekonstrukcji
wyrobisk wentylacyjnych, jak również drążenia nowych wyrobisk zmierzających do udostępnienia pokładu 405/1. Zakończono budowę stacji sprężarek
głównych oraz stacji zrzutu mieszaniny wodno-popiołowej. Nakłady poniesione to 225 mln zł.

Aktywa wytwórcze niezbędne dla systemu w obszarze regulowanym+

Efektywność aktywów wytwórczych w Grupie TAURON jest monitorowana
na bieżąco, w ramach inicjatywy strategicznej wykonywane są szczegółowe
analizy ekonomiczne konwencjonalnych jednostek wytwórczych. Ścisły
monitoring jest konieczny do podjęcia decyzji o dalszej eksploatacji,
ewentualnie ich wyłączeniu z eksploatacji lub przeniesieniu do obszaru
regulowanego. Rok 2018 przyniósł nowe rozwiązanie w obszarze
regulowanym w postaci rozstrzygnięcia pierwszych aukcji rynku mocy. W
efekcie przeprowadzonych aukcji jednostki TAURON zakontraktował
dodatkowe moce na poziomie 2246 MWh. Kolejna aukcja główna na rok
2024 zostanie zorganizowana 12 grudnia 2019 r. Następnie, w dniu 18
marca 2020 r. odbędzie się aukcja dodatkowa na rok 2021. Terminy
następnych aukcji będą publikowane w kolejnych rozporządzeniach
wykonawczych.

Aukcje na rok 2021

Umowy jednoroczne

Umowy 5-letnie

Umowy 15-letnie

Umowy 17-letnie
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Przychody Grupy Tauron w latach 2021-2037 (bez waloryzacji
umów wieloletnich)

Więcej na ten temat: w sekcji Otoczenie Regulacyjne

20
21

20
26

20
31

20
36

Umowy jednoroczne

Umowy 5-letnie

Umowy 15-letnie

Umowy 17-letnie

Struktura kontraktów mocowanych
zawartych przez TAURON w aukcjach

głównych

2021 2022 2023

Cena
zamknięcie
aukcji
[zł/kW/rok]

240,32 198,00 202,99

Suma mocy
w
kontraktach
rocznych
[MW]

425,8 422,2 393,2

Suma mocy
w
kontraktach
wieloletnich
[MW]

2 246,7 – –

Aukcje na rok 2022

Umowy jednoroczne

http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-regulacyjne/
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Aukcje na rok 2023

Umowy jednoroczne

Realizacja celów strategicznych w 2018 r.

Zgodnie z założeniami Strategii Grupy, najważniejszym priorytetem jest zapewnienie stabilności finansowej w celu stworzenia solidnych fundamentów dla rozwoju Grupy
Kapitałowej TAURON. W 2018 r. w ramach realizacji Strategii podejmowane były działania w postaci Inicjatyw Strategicznych i kontynuowany był Program Poprawy
Efektywności polegający na reorganizacji procesów podstawowych w całej Grupie Kapitałowej TAURON oraz podnoszeniu efektywności wykorzystania majątku.

Realizacja Strategii Grupy TAURON skupiała się w roku 2018 przede wszystkim na:

Osiągnięciu celów strategicznych Grupy TAURON

Którymi są:

Program Poprawy Efektywności

Program Poprawy Efektywności, przyjęty w marcu 2016 r. i zakończony w 2018 r. zakładający uzyskanie efektów finansowych w latach 2016–2018 na poziomie 1,3 mld
zł. Na powyższe oszczędności składają się działania wpływające na skumulowany wzrost EBITDA o około 1,0 mld zł oraz polegające na ograniczeniu nakładów
inwestycyjnych o ok. 0,3 mld zł w latach 2016–2018 w trzech zakresach działalności.

Poniższy rysunek przedstawia efekty realizacji Programu Poprawy Efektywności w latach 2016-2018.

EBITDA powyżej 4 mld zł w 2020 r. Cel jest osiągany poprzez działania związane z realizacją Inicjatyw Strategicznych i inicjatyw realizowanych w ramach Programu
Poprawy Efektywności, których realizacja w 2018 r. przyniosła efekty wyższe niż planowane na etapie opracowania Strategii Grupy. W 2018 r. uzyskano EBITDA na
poziomie 3,4 mld zł.

1.

Dotrzymanie kowenantów dług netto/EBITDA poniżej 3,5. Jednym z priorytetów Strategii Grupy TAURON jest zapewnienie stabilności finansowej. Dotrzymanie
kowenantów jest zarówno efektem działań wpływających na poprawę wyników finansowych, jak i działań zmierzających do poprawy efektywności inwestycyjnej. W
ramach Strategii zoptymalizowano portfel inwestycyjny oraz pozyskano nowoczesne finansowanie w postaci emisji obligacji hybrydowych. Na koniec 2018 r.
wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 2,54x.

2.

Utrzymanie wysokiego wskaźnika Customer Satisfaction Index (CSI). Grupa TAURON jest liderem branży w zakresie jakości obsługi klienta. Coroczne badania
satysfakcji klientów wykonywane przez firmę zewnętrzną potwierdzają wysoki poziom zadowolenia klientów Grupy TAURON. Wyniki badania CSI z listopada 2018 r.
były następujące: dla gospodarstw domowych 81 pkt, dla małych i średnich przedsiębiorstw 73 pkt, a dla klientów biznesowych 77 pkt.

3.

Elektrownie z pozytywnymi przepływami finansowymi do 2020 r. Osiągnięcie tego celu będzie wynikiem szeregu działań podejmowanych w ramach Grupy TAURON,
m.in.: optymalizacji kosztów i nakładów na jednostki wytwórcze oraz strategii handlowej Grupy, jak również oddziaływania otoczenia zewnętrznego zarówno
regulacyjnego, jak i rynkowego (rynek mocy, wsparcie OZE i kogeneracji, ceny paliw, ceny praw majątkowych, ceny energii). Istotny, dodatni wpływ na uzyskanie
pozytywnych przepływów finansowych jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON od 2021 r. będą miały zagwarantowane przychody, uzyskane w ramach
wygranych aukcji głównych rynku mocy, które miały miejsce w 2018 r.

4.

Utrzymanie bazy klientów. Grupa TAURON jest największym w kraju dystrybutorem i drugim co do wielkości sprzedawcą energii elektrycznej. Utrzymanie bazy
klientów stanowi dla Grupy TAURON platformę długofalowego wzrostu i jest realizowane zarówno przez działania poprawiające jakość świadczonych usług, m.in.
rozwój kanałów komunikacji z klientem, jak i szeroką ofertę produktową. Na koniec 2018 r. Grupa TAURON świadczyła usługi dla blisko 5,5 mln klientów Segmentu
Sprzedaży i ponad 5,6 mln klientów Dystrybucji.

5.

Lider marży jednostkowej wśród czterech największych sprzedawców energii w Polsce. Utrzymanie pozycji lidera opiera się zarówno na utrzymaniu wysokiego
wolumenu sprzedawanej energii elektrycznej, jak i zdolności do generowania pozytywnego wyniku ekonomicznego. Grupa TAURON, koncentrując się na kliencie,
buduje szeroką, rentowną bazę produktów i usług oferowanych naszym klientom. W 2018 r. Grupa TAURON utrzymała pozycję lidera wśród czterech największych
spółek krajowych.

6.

Nowe biznesy będą stanowić przynajmniej 25% przychodów lub marży w 2025 r. Ten ambitny cel jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez otoczenie
konkurencyjne. Realizacja celów klimatycznych oraz budowa europejskiego rynku energii będą wpływały na wzrost konkurencji w sektorze elektroenergetycznym,
dlatego już dzisiaj rozwijamy nowe biznesy i stawiamy na innowacyjność.  Działania skupione w ramach nowych biznesów wspiera realizacja SAB oraz współpraca ze
start-upami. TAURON zaangażował się też w projekt, którego celem jest budowa szerokopasmowego dostępu do internetu w siedmiu regionach południowej Polski
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Atrakcyjność projektu zwiększa dodatkowo wartość dofinansowania, które  wynosi 187 mln zł. W
listopadzie 2018 r. TAURON oddał do użytku sieć terminali do ładowania samochodów elektrycznych składającą się z czterech szybkich stacji ładowania (DC) oraz 19
stacji przyspieszonego ładowania (AC). Dodatkowo, uruchomiona została aplikacja eCar od TAURONA, która pozwala wypożyczyć samochód elektryczny.

7.
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Inicjatywy Strategiczne

W ramach inicjatyw strategicznych i racjonalizacji inwestycji w latach 2017-2020 zakładane jest uzyskanie efektów finansowych na poziomie 3,4 mld zł. Na powyższe
efekty składają się działania wpływające na skumulowany wzrost EBITDA o około 1,2 mld zł oraz polegające na ograniczeniu nakładów inwestycyjnych o około 0,7 mld zł
oraz 1,5 mld zł oszczędności w rezultacie wstrzymania inwestycji w nowy blok w Elektrowni Łagisza.

Poniższy rysunek przedstawia założenia dotyczące Inicjatyw Strategicznych i racjonalizacji inwestycji w latach 2017-2020.
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Wpływ inicjatyw na efekty finansowe w mld zł

W 2018 r. Inicjatywy Strategiczne przyniosły efekt finansowy na poziomie 1 498 mln zł, z czego 651 mln zł wpłynęło na EBITDA, a 847 mln zł wpływu na oszczędności
CAPEX wynikało z redukcji nakładów inwestycyjnych (w tym 613 mln zł z tytułu wstrzymania inwestycji budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe z członem
ciepłowniczym w Elektrowni Łagisza w Będzinie, stanowiącej Oddział TAURON Wytwarzanie). Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miał Obszar
Wytwarzanie (688 mln zł) oraz Obszar Dystrybucja (89 mln zł). Uzyskane efekty narastająco do końca 2018 r. wyniosły 2 435 mln zł, z czego 970 mln zł pozytywnie
wpłynęło w tym wpływ na EBITDA 970 mln zł, a wpływ na CAPEX 1 464 mln zł pochodziło z redukcji nakładów inwestycyjnych.
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Wyzwania w 2019 r.

Wydobycie+

Aktualna sytuacja w branży wydobywczej węgla kamiennego, problemy logistyczne i wpływ czynników geologicznych spowodowały spadek wydobycia węgla
kamiennego, co przełożyło się na niskie zapasy surowca na przykopalnianych składowiskach, wzrost cen surowca w 2018 r. oraz wzrost importu węgla.
Opierając się na opiniach analityków rynkowych, można spodziewać się w 2019 r. nadal niskiego poziomu wydobycia, rosnącej ekspozycji na import oraz
stabilizacji cen paliwa na stosunkowo wysokim poziomie (przedział 12,5–13,0 zł/GJ).

Wytwarzanie+

Dostępne prognozy i analizy na 2019 r. zakładają wzrost krajowej produkcji energii elektrycznej, w tym także produkcji z OZE, oraz wzrost cen energii
elektrycznej na rynku hurtowym i cen praw do emisji CO . Ze względu na duży udział jednostek węglowych w krajowym miksie wytwórczym ceny praw do
emisji CO  będą miały duży wpływ na ekonomikę wytwarzania i ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Po pierwszych aukcjach rynku mocy, przeprowadzonych w 2018 r., rok 2019 przyniesie kolejne wyzwania związane z dostosowaniem jednostek wytwórczych
do konkluzji BAT, tak aby były zdolne do świadczenia usługi na rynku mocy. Zaostrzone normy emisyjne wynikające z konkluzji BAT, które ogłoszone zostały w
połowie 2017 r., obowiązywać będą od 2021 r. Aby możliwe było wypełnienie wymagań, które zaczną obowiązywać w roku 2021, modernizacja musi się
rozpocząć już w roku 2019. Niezależnie od projektów modernizacyjnych w 2019 r. do eksploatacji zostaną oddane nowe, wysokosprawne jednostki
wytwórcze klasy 1000 MW – dwa bloki w Elektrowni Opole i jeden blok w Elektrowni Jaworzno. W tym zakresie wyzwaniem będzie bezawaryjna eksploatacja
tych jednostek, ale również ich wpływ na rynek hurtowy energii elektrycznej.

Więcej na temat ustawy o rynku mocy: w sekcji Otoczenie regulacyjne

2

2

Ciepło+

Dla Obszaru Ciepło, podobnie jak Wytwarzanie, kluczowym wyzwaniem jest dostosowanie jednostek do konkluzji BAT. Niezależnie od tego, rok 2019 i kolejne
będą stały pod znakiem zwiększania mocy zamówionej przez przyłączenia nowych klientów. Te działania poza aspektem biznesowym będą ważnym
wkładem w likwidację niskiej emisji na obszarze konurbacji śląskiej.

W 2019 r. weszła w życie ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która przedłuża wsparcie dla jednostek kogeneracyjnych,

http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-regulacyjne/
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ale jednocześnie wprowadza wiele ograniczeń dotyczących możliwości korzystania z systemu wsparcia, wyzwaniem będzie optymalizacja sposobu
korzystania z możliwych form wsparcia.

Więcej na temat promowania wysokosprawnej kogeneracji: Otoczenie regulacyjne (ustawa o o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji)

Dla ciepłownictwa dużym wyzwaniem może również okazać się wprowadzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych
ustaw, która ma służyć ochronie w 2019 r. odbiorców przed wzrostem cen energii elektrycznej. Niestety, nie przewidziano mechanizmów rekompensujących
wzrosty kosztów emisji CO  dla produkcji ciepła. Tym samym trudna sytuacja rynkowa może spowodować brak pokrycia kosztów w taryfach na ciepło, które
są zatwierdzane przez Prezesa URE.

Więcej na temat zmiany ustawy o podatku akcyzowym: Otoczenie regulacyjne (Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych
ustaw)

2

OZE+

Wyzwaniem dla Obszaru Odnawialnych Źródeł Energii w 2019 r. będzie przede wszystkim koncentrowanie się na rozwoju dochodowych projektów w zakresie
źródeł OZE oraz optymalizacja działalności operacyjnej. Realizacja tego będzie możliwa poprzez uczestnictwo w systemie aukcyjnym dla jednostek mogących
uzyskać wsparcie lub poprzez inne działania optymalizacyjne dla jednostek funkcjonujących poza systemem wsparcia.

Dystrybucja+

Rok 2019 dla Obszaru Dystrybucji to poza głębszą integracją Obszaru przede wszystkim osiągnięcie wysokich wskaźników jakościowych i dalszy rozwój sieci.
Kontynuowane będą działania ukierunkowane na zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz uproszczenie procedur związanych z
przyłączeniami nowych odbiorców. Realizowane inwestycje muszą pozwolić na dostosowanie majątku dystrybucyjnego Grupy do rosnącej ilości energii
generowanej przez źródła odnawialne, a także na przygotowanie sieci do współpracy z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych.

Sprzedaż+

Głównym wyzwaniem w 2019 r. jest dostosowanie się do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która ma służyć
ochronie odbiorców przed wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 r. Kluczową kwestią są akty wykonawcze do tej ustawy, które powinny doprecyzować
funkcjonowanie systemu rekompensat. Utrzymująca się konkurencja w segmencie sprzedaży energii elektrycznej, jak również wymagająca sytuacja na rynku
hurtowym energii elektrycznej, prowadząca do spadku wolumenów sprzedaży oraz do erozji marży, to kolejne obszary wyzwań. Aby pozostać liderem rynku
sprzedaży, TAURON będzie musiał sprostać wyzwaniom w zakresie rozbudowy oferty produktów i usług dodanych do energii elektrycznej i gazu. Grupa jest
liderem, jeśli chodzi o wyniki badań satysfakcji klienta (CSI). W 2019 r. wyzwaniem będzie również utrzymanie i ewentualna poprawa wskaźników
zadowolenia klientów.

Więcej na temat zmiany ustawy o podatku akcyzowym: w sekcji Otoczenie regulacyjne

Wyzwania w średniej i długiej perspektywie

Wydobycie+

Ze względu na niekorzystne perspektywy węgla w polityce energetycznej Unii Europejskiej (UE) można spodziewać się zaostrzania wymagań jakościowych i
coraz większych obciążeń dla tego paliwa. Wprowadzanie dalszych obostrzeń z zakresu ochrony środowiska, jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu,
podatków oraz przepisów samorządowych (w tym antysmogowych) stanowi wyzwanie dla sektora, a regulacje energetyczno-klimatyczne skutkują
sukcesywnym obniżaniem konkurencyjności energetyki węglowej. W średniej i dłuższej perspektywie kierunki rozwoju branży wydobywczej będą silnie
skorelowane także z wytycznymi zawartymi w rządowych dokumentach: Polityka Energetyczna Kraju do 2040 oraz Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na
lata 2021–2030. W projektach wymienionych dokumentów przedstawiono rosnące znaczenie OZE i nowych technologii, jednak węgiel pozostanie kluczowym
nośnikiem energii w kraju.  Działania wynikające ze Strategii Grupy nastawione są na zapewnienie dostaw wysokiej jakości paliwa po konkurencyjnej cenie dla
jednostek wytwórczych TAURONA. Kluczowymi wyzwaniami w średniej i długiej perspektywie będzie optymalizacja kosztowa przy jednoczesnej poprawie
jakości paliwa i dostosowaniu wolumenu do zapotrzebowania jednostek wytwórczych Grupy.

Głównymi kierunkami w tym zakresie są:

projekty służące uruchomieniu ścian wydobywczych, gwarantujące ciągłą i bezawaryjną pracę zakładów oraz dalszą koncentrację wydobycia;

projekty z zakresu budownictwa podziemnego polegające na drążeniu wyrobisk górniczych poziomych w celu udostępnienia zasobów węgla;

projekty realizowane w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla, służące poprawie jakości węgla;

http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-regulacyjne/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-regulacyjne/
http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/tauron-na-tle-rynku/otoczenie-regulacyjne/
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projekty realizowane w celu utrzymania sprawności ruchowej środków transportu i odstawy taśmowej, polegające na zakupie nowych urządzeń oraz
modernizacji urządzeń istniejących;

projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa pracy oraz modernizacja obiektów o charakterze socjalnym.

Wytwarzanie+

W najbliższych latach kluczową kwestią pozostanie zapewnienie bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), głównie przez
jednostki konwencjonalne. W tym celu wprowadzono w Polsce rynek mocy, który pozwoli m.in. Grupie TAURON na uzyskanie dodatkowego źródła
przychodów. Wprowadzony mechanizm wsparcia jest jednym z elementów wspierających transformację polskiej energetyki. Szansą dla energetyki
konwencjonalnej będzie uzyskanie odstępstw od wymogów dostosowania jednostek wytwórczych do konkluzji BAT i możliwość pozyskania środków na
inwestycje z dedykowanych funduszy przewidywanych na lata 2021–2030. Zakładamy, że dodatkowe środki z opłat mocowych wygenerują impulsy
inwestycyjne pozwalające na budowę nowych mocy, które powinny być oddane do użytku przed 2030 r. Wyzwaniem dla Wytwarzania będzie oczywiście
również tempo rozwoju źródeł odnawialnych – analitycy prognozują wzrost mocy wytwórczych OZE i ich znaczący udział w produkcji energii elektrycznej na
rynku. Można się spodziewać, że w średniej i dłuższej perspektywie kierunki zmian Obszaru Wytwarzania będą zgodne z opublikowanymi projektami
krajowych dokumentów strategicznych, tj.: Polityki Energetycznej Kraju do 2040 oraz Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030.
Dokumenty te wskazują na silny rozwój odnawialnych źródeł energii, ale jednocześnie na stabilną pozycję energetyki konwencjonalnej. Branża wytwórcza w
najbliższym czasie będzie musiała zmierzyć się także z niekorzystną sytuacją na rynku pracy. W związku z dostrzegalnym problemem luki pokoleniowej na
rynku może zacząć brakować wyspecjalizowanych pracowników.

 

Ciepło+

Dla TAURONA wyzwaniami w średniej i dłuższej perspektywie jest rozwój wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła, likwidacja niskiej emisji, poszukiwanie
rozwiązań w obszarze kogeneracji, w tym wielopaliwowej oraz poprawa poziomu wykorzystania istniejącej infrastruktury. Na rynku ciepła polityka kraju
ukierunkowana na wsparcie kogeneracji i poprawę jakości powietrza może przełożyć się na wzrost inwestycji i rozwój tego obszaru. Ważnym czynnikiem
wpływającym na rozwój ciepła systemowego jest wzrost świadomości społecznej, samorządowa walka ze smogiem oraz krajowe programy pomocowe.
Trwają działania systemowe związane z poprawą jakości powietrza w miastach konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Proces likwidacji smogu będzie przybierał na
sile głównie za sprawą coraz większej świadomości ekologicznej społeczeństwa, jak i powszechnie już publikowanych danych o jakości powietrza. Tym
samym w nadchodzącej dekadzie można spodziewać się dużych wyzwań dla Obszaru Ciepło. Wyzwania te to zarówno rozbudowa sieci ciepłowniczej i
zapewnienie mocy w źródłach, ale też możliwość oferowania rozwiązań kompleksowych również dla obiektów oddalonych od sieci ciepłowniczej (lokalne
ciepło i chłód).

OZE+

W zakresie OZE przygotowywane są opcje dla rozwoju instalacji OZE przy założeniu korzystnego systemu wsparcia oraz wypracowania rentownego modelu
ich działania. Prognozowany i prawdopodobnie nieunikniony jest wzrost mocy wytwórczych OZE. Istotny wpływ na rozwój inwestycji w odnawialne źródła
wytwórcze będzie miała dekarbonizacyjna polityka Unii Europejskiej. Kluczową kwestią będzie rozwój projektów w opłacalnych ekonomicznie technologiach.
Dalszy rozwój obszaru uzależniony jest od krajowych regulacji i poziomu wsparcia dla instalacji OZE. Aktualnie pojawiają się deklaracje konkurentów
TAURONA o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Być może to właśnie ten kierunek inwestycji będzie osią zainteresowania w nadchodzącej dekadzie w
obszarze energetyki odnawialnej. Spodziewane w 2019 r. ostateczne wersje Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oraz Krajowego Planu na rzecz Energii i
Klimatu na lata 2021–2030 wskażą technologie, które będą mogły liczyć na najatrakcyjniejsze uwarunkowania regulacyjne.

Dystrybucja+

Wyzwaniem dla Segmentu Dystrybucja, określonym w ramach Strategii, jest utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim w dziedzinie bezpieczeństwa i
efektywności funkcjonowania sieci. Segment Dystrybucja w średniej i dłuższej perspektywie powinien dostosować swoje inwestycje do wymagań
określanych przez Prezesa URE w zakresie jakości świadczonych usług. Kontynuowane będą działania ukierunkowane na zapewnienie niezawodności dostaw
energii elektrycznej oraz uproszczenie procedur związanych z przyłączeniami nowych odbiorców. Realizowane inwestycje mają pozwolić na dostosowanie
majątku dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej TAURON do rosnącej ilości energii generowanej przez rozproszone źródła odnawialne, a także na przygotowanie
sieci do współpracy z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych. Rozwój Grupy Kapitałowej TAURON w zakresie inteligentnych sieci oraz liczników
pozwoli wprowadzić dodatkowe funkcjonalności zarówno po stronie dystrybutora, jak i klienta. Na rozwój segmentu w znaczny sposób wpłynie możliwość
pozyskania środków pomocowych, zarówno dla poprawy bezpieczeństwa sieci, jak i działalności badawczo-rozwojowej. Powyższe wyzwania będą
realizowane na rynku regulowanym, który uzależnia działania segmentu od wprowadzanych przez Prezesa URE nowych elementów polityki regulacyjnej
wobec Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i związanych z nimi ryzyk, tj. zaktualizowanego podejścia do średnioważonego kosztu kapitału,

współczynników korekcyjnych poprawy efektywności przedsiębiorstw w zakresie kosztów operacyjnych oraz poziomu różnicy bilansowej, kontynuowania
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regulacji jakościowej, a nawet jej zaostrzania. Istotne zmiany w funkcjonowaniu segmentu mogą wynikać ze zmian w prawie energetycznym. Do jednej z
istotniejszych kluczowych zmian zaliczyć należy wdrożenie inteligentnego opomiarowania u 80% odbiorców do 2026 r.

W dłuższej perspektywie wyzwaniem dla Obszaru Dystrybucji pozostanie rozwój źródeł rozproszonych, w tym energetyka prosumencka i klastry energii. Te
aspekty związane będą z koniecznością modernizacji i rozbudowy sieci w kierunku przygotowania do przepływów dwukierunkowych i bilansowania.
Niewątpliwie ten kierunek zmian będzie również wymuszał coraz większą automatyzację i rozwój w kierunku smart meteringu i smart grid oraz ciągłej
poprawy jakości energii elektrycznej. Rozwój Grupy w zakresie inteligentnych sieci oraz liczników pozwoli wprowadzić dodatkowe funkcjonalności zarówno po
stronie dystrybutora, jak i klienta. Na rozwój Segmentu Dystrybucja w znaczny sposób wpłyną kompetencje w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
zarówno dla poprawy bezpieczeństwa, jak i prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Sprzedaż+

Głównym wyzwaniem dla Segmentu Sprzedaż, określonym w ramach Strategii, jest osiągnięcie pozycji lidera w relacjach z klientami poprzez wysoką jakość
obsługi oraz przywództwo produktowe. Rosnąca konkurencja w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, jak również wymagająca sytuacja na rynku hurtowym
energii elektrycznej, prowadzi do spadku wolumenów sprzedaży oraz do erozji marży, dodatkowo działania konkurencji oraz rosnące oczekiwania klientów
stawiają kolejne wyzwania dla Obszaru Sprzedaży.

Działania konkurencji oraz rosnące oczekiwania klientów wpłyną na rozwijanie oferty produktowej oraz na konieczność utrzymania najwyższych standardów
obsługi klienta. Rosnąca świadomość klientów wpłynie na dalszy wzrost wymagań, zarówno w zakresie oferowanych produktów, jak i szybkości oraz jakości
obsługi. W tym zakresie Grupa Kapitałowa TAURON systematycznie rozwija ofertę produktową, dopasowując ją do oczekiwań klientów indywidualnych i
biznesowych oraz rozwija kanały komunikacji, zarówno na poziomie platform cyfrowych, jak i kontaktów bezpośrednich. Konkurenci TAURONA również
oferują na rynku szeroką ofertę produktów, które często są bardzo zbliżone (fotowoltaika, klimatyzacja, fachowiec itp.). Przy zbliżonych ofertach cenowych
walka o klienta będzie się toczyć na poziomie nowatorskich propozycji produktów i usług, w szczególności na płaszczyźnie platform komunikacji z klientem i
jakości obsługi.

Zakładamy utrzymanie się dużej konkurencji w segmencie sprzedaży i możliwość pojawiania się nowych graczy. Aby pozostać wiodącym sprzedawcą,
będziemy musieli zmierzyć się z jeszcze bardziej rozbudowaną, kompleksową ofertą usług, w tym wysoce specjalistycznych, jak np. usługi dla prosumentów i
klastrów energii (VPP, DSM, bilansowanie) czy usługi związane z elektromobilnością.

Proaktywne podejście do zmian

Żeby sprostać tym średnio- i długoterminowym wyzwaniom wynikającym ze zmian rynkowych i technologicznych, zaczynamy przygotowywać się do nich już dzisiaj.
Rozwijamy kadry, kładziemy nacisk na innowacyjność pracowniczą, współpracujemy z uczelniami oraz realizujemy projekty w zakresie badań i rozwoju. Trzeba pamiętać, że
budowa źródeł wytwórczych to projekty trwające co najmniej kilka lat, tak więc decyzje podejmowane w najbliższych dwóch, trzech latach będą miały swoje konsekwencje
w perspektywie następnej dekady i dłużej. Obserwując rynek wytwarzania energii elektrycznej, można stwierdzić, że w krótkiej perspektywie wytwórcy będą się
koncentrować na dostosowaniu jednostek do konkluzji BAT. Jednak zakładając, że do końca przyszłej dekady z eksploatacji wycofane zostaną jednostki wytwórcze
pracujące od lat 60. i 70. dwudziestego wieku, konieczne stanie się zastąpienie tych mocy nowymi jednostkami. Będzie się to wiązało z głęboką zmianą miksu
energetycznego, a decyzje w tym zakresie będą zapadały w nadchodzących latach.

Obok Wytwarzania, z wyprzedzeniem przygotowujemy się też na wyzwania związane z „nową energetyką”, które dotkną dystrybucję energii elektrycznej: digitalizację
pomiarów, transmisję danych, rozproszone wytwarzanie (w tym off shore), prosumenci. Zdajemy sobie sprawę, że te kwestie to tylko wierzchołek przysłowiowej góry
lodowej i musimy być gotowi na potencjalnie znacznie głębszą transformację. Podobnie, w Obszarze sprzedaży i kontaktu z klientem wielość i wielowymiarowość wyzwań,
zarówno rynkowych, jak i regulacyjnych, buduje naszą motywację do poszukiwań wielu rozwiązań, z których zapewne tylko część spełni nasze oczekiwania.

Więcej na ten temat: w sekcji Outlook

Zrównoważony rozwój

Fundamentalnym założeniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w
TAURONIE jest oparcie sukcesu przedsiębiorstwa na jego długofalowym,
zrównoważonym rozwoju. Przejawem dojrzałego podejścia do zarządzania w
TAURONIE jest integrowanie, już na poziomie strategicznym, czynników
finansowych i pozafinansowych, w tym aspektów ochrony środowiska, wpływu
społecznego i ładu organizacyjnego. Wynika to z przekonania, że biznes, aby mógł
istnieć i rozwijać się, powinien być prowadzony w sposób uwzględniający zarówno
aspekty ekonomiczne, jak i interes społeczny czy ekologiczny, a między każdym z
nich musi zachodzić równowaga.

Równowaga to fundament wzrostu.

http://raport.tauron.pl/outlook/perspektywa-krotkoterminowa/
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W związku z powyższym nasze cele rozwojowe stanowią wiązkę opartą na modelu 3P – odnoszącym się zarówno do zysku ekonomicznego (profit), ludzi związanych z
firmą (people) oraz troski o ekologiczny wymiar działalności (planet). W TAURONIE postulat dążenia do zrównoważonego rozwoju realizuje w praktyce Strategia
Zrównoważonego Rozwoju, uzupełniająca biznesową Strategię Grupy i kładąca jednocześnie nacisk na istotne kwestie, których horyzont sięga dalej niż horyzont Strategii
Biznesowej. Strategia Zrównoważonego Rozwoju podkreśla jeszcze silniej wyzwania w zakresie klientocentryczności rozumianej jako zorientowanie i otwartość na klienta
oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa i jakości dostaw produktów i usług oraz dbałości o rozwój innowacyjności, która dotyka aspektów pracowniczych, społecznych i
środowiskowych. W naszym rozumieniu zrównoważony rozwój to możliwość opisania naszej działalności kompleksowo, uwzględniając zarówno kwestie biznesowe i
techniczne, jak i nasze oddziaływanie na naszych klientów oraz lokalne społeczności i środowisko naturalne. Nasza działalność biznesowa wpływa na te obszary, a
transparentne opisanie naszych starań w każdym wymiarze, w tym w krótkim, średnim i długim okresie, pozwala zbudować prawidłowy i rzetelny przekaz dla odbiorcy
zewnętrznego i wewnętrznego.

Zrównoważony rozwój Grupy TAURON obejmuje prowadzone przez nas działania we wszystkich aspektach działalności Grupy, zgodnie z wytyczonymi szeroko
rozumianymi kierunkami społeczno-biznesowymi. Przyjęte i realizowane w Grupie inicjatywy zrównoważonego rozwoju oraz mierniki potwierdzające ich realizację są
konsekwentnie wdrażane i wspomagają osiąganie biznesowych celów Strategii Grupy.

Wyróżniliśmy pięć obszarów priorytetowych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju TAURONA. Są to:

niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klienta;

zorientowanie na klienta;

bezpieczeństwo pracy;

kultura etyczna i zaangażowanie pracowników;

ochrona środowiska oraz partnerstwo społeczno-biznesowe.

Nasza Grupa, dążąc do osiągania celów biznesowych, jednocześnie mocno koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, tym samym świadomie bierzemy na siebie
odpowiedzialność za nasze plany i działania oraz ich skutki dla pracowników, ich rodzin, społeczności lokalnych, klientów i dostawców. Mając świadomość tego, że
zrównoważony rozwój to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści – dzisiaj i w przyszłości, w każdym z wyróżnionych obszarów zrównoważonego rozwoju,
przyjęliśmy zobowiązania, do których realizacji konsekwentnie dążymy.

Klienci

Działania rozwojowe Grupy TAURON nie byłyby skuteczne bez konsekwentnego, zrównoważonego budowania pozytywnych relacji z naszymi klientami.  Dobre relacje z
klientami to w pierwszej kolejności działania naszych pracowników, a kluczowym elementem budowania tych relacji jest troska o najwyższe standardy, obsługi, jak i
kompleksowość i jakość kierowanej do nich oferty. Miernikami efektywności podejmowanych przez nas działań są wzrost lojalności i zadowolenia klientów czy spadek
ilości reklamacji.

Więcej

Pracownicy, innowacje i BHP

Bierzemy odpowiedzialność również za nasze plany i działania w obszarze związanym z pracownikami. W TAURONIE wiemy, że kapitał ludzki, będąc elementem niezwykle
trudnym do skopiowania, stanowi istotne źródło przewagi konkurencyjnej. Pracownicy są najważniejszym kapitałem firmy, dlatego dbamy o ich rozwój i bezpieczeństwo
pracy. Dzięki temu nie tylko tworzymy przyjazne środowisko w miejscu pracy, ale również wpływamy na wzrost innowacyjności firmy i zapobiegamy luce pokoleniowej.
Tylko innowacyjne przedsiębiorstwa przyciągną do siebie najlepszych pracowników, gwarantując im nie tylko stabilne zatrudnienie, ale również, a może przede wszystkim
możliwość rozwoju zawodowego. Takie podejście pozwala nam już dzisiaj przygotować się do energetyki jutra i być liderem zmian.

Więcej

http://raport.tauron.pl/nasze-otoczenie/klienci-w-centrum-naszej-uwagi/
http://raport.tauron.pl/pracownicy/strategiczne-kierunki-dzialan/
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Środowisko

Z uwagi na charakter swojej działalności najwięcej wyzwań w ramach zrównoważonego rozwoju zidentyfikowaliśmy w kierunku dotyczącym ochrony środowiska.
Korzystamy z zasobów, ale ze względu na troskę o obecne i przyszłe pokolenia, a także perspektywy funkcjonowania Grupy TAURON w przyszłości, dążymy do tego, by
robić to w sposób odpowiedzialny. W tym celu zarządzamy aspektem środowiskowym w oparciu o efektywne gospodarowanie, odzysk i powtórne wykorzystanie zasobów,
wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego (ISO, EMAS), inwestowanie w nowoczesne technologie, ciągłe modernizowanie aktywów produkcyjnych,
optymalizowanie procesów produkcji, podnoszenie efektywności wykorzystywania zasobów, edukowanie społeczeństwa i stawianie wymagań dostawcom.

Społeczności

Przywiązujemy również szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności, w której działamy. Nasze działania prospołeczne
adresujemy szeroko, proporcjonalnie do zasięgu naszej aktywności biznesowej, prowadząc je zarówno na poziomie Grupy, jak i na poziomie poszczególnych Spółek. W
ramach tych działań powstają dedykowane społecznościom lokalnym programy, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, głównie w zakresie środowiska,
bezpieczeństwa oraz edukacji. Podejście zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju ma ogromny wpływ na budowę spójnej wizji opartej o wartości, zaś w wymiarze
biznesowym na kreacje wartości marki w oczach grup społecznych.
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Kalendarium

Styczeń

11 stycznia 2018

TAURON i przedstawiciele spółek górniczych (PGNiG, PGG, JSW) podpisali w Katowicach list intencyjny ws. rozwoju programu Geo-Metan. Współpraca pozwoli na
zwiększenie krajowego wydobycia gazu ziemnego, redukcję kosztów wydobycia węgla i poprawę bezpieczeństwa górników.

https://media.tauron.pl/pr/381055/pgnig-pgg-jsw-i-tauron-beda-wspolpracowac-przy-wydobyciu-metanu-z-pokl

25 stycznia 2018

TAURON zainaugurował dolnośląską edycję nowego programu edukacyjno-ekologicznego „Oddychaj Powietrzem”. W ramach programu ruszyła kampania informacyjna
dotycząca sposobów walki ze smogiem oraz zbieranie danych do badań na temat wiedzy mieszkańców o zanieczyszczeniu powietrza i bezpieczeństwie w sezonie
grzewczym.

https://media.tauron.pl/pr/382450/wystartowala-dolnoslaska-edycja-programu-taurona-na-rzecz-czystego-pow

Luty

12 lutego 2018

TAURON Ciepło wprowadził w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej system zdalnego odczytu liczników ciepła oraz system monitorowania węzłów cieplnych i wymienników
ciepła.

https://media.tauron.pl/pr/383850/tauron-unowoczesnia-siec-cieplownicza-o-cyfrowe-rozwiazania

Marzec

9 marca 2018

TAURON zawarł aneksy do umów z bankami wydłużające dostępność środków finansowych w ramach Programu Emisji Obligacji.

https://media.tauron.pl/pr/385987/tauron-poprawil-warunki-finansowania-w-programie-emisji-obligacji

12 marca 2018

TAURON zwyciężył w badaniu relacji inwestorskich zorganizowanym przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izbę Domów Maklerskich. Relacje inwestorskie
TAURON Polska Energia zostały uznane za najlepsze wśród spółek z indeksu WIG30.

https://media.tauron.pl/pr/386039/tauron-liderem-relacji-inwestorskich

13 marca 2018

TAURON opublikował wyniki finansowe za 2017 r.

https://media.tauron.pl/pr/386238/dobre-wyniki-grupy-tauron-w-2017-r-3-5-mld-zl-ebitda-i-1-4-mld-zl-zysk

28 marca 2018

TAURON podpisał z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowy określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku
910 MW w Jaworznie. PFR zainwestuje w projekt do 880 mln zł.

https://media.tauron.pl/pr/387544/tauron-zawarl-umowy-z-polskim-funduszem-rozwoju-na-finansowanie-budowy

Kwiecień

23 kwietnia 2018

https://media.tauron.pl/pr/381055/pgnig-pgg-jsw-i-tauron-beda-wspolpracowac-przy-wydobyciu-metanu-z-pokl
https://media.tauron.pl/pr/382450/wystartowala-dolnoslaska-edycja-programu-taurona-nhttps://media.tauron.pl/pr/382450/wystartowala-dolnoslaska-edycja-programu-taurona-na-rzecz-czystego-powa-rzecz-czystego-pow
https://media.tauron.pl/pr/383850/tauron-unowoczesnia-siec-cieplownicza-o-cyfrowe-rozwiazania
https://media.tauron.pl/pr/385987/tauron-poprawil-warunki-finansowania-w-programie-emisji-obligacji
https://media.tauron.pl/pr/386039/tauron-liderem-relacji-inwestorskich
https://media.tauron.pl/pr/386238/dobre-wyniki-grupy-tauron-w-2017-r-3-5-mld-zl-ebitda-i-1-4-mld-zl-zysk
https://media.tauron.pl/pr/387544/tauron-zawarl-umowy-z-polskim-funduszem-rozwoju-na-finansowanie-budowy


27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

2/24

Blok 910 MW w Jaworznie przeszedł udaną próbę ciśnieniową. Powodzenie tego testu oznacza potwierdzenie szczelności i zakończenie montażu części ciśnieniowej kotła.
Zaawansowanie budowy bloku przekroczyło 60%.

https://media.tauron.pl/pr/389446/tauron-blok-910-mw-w-jaworznie-zaliczyl-kluczowy-test-technologiczny

25 kwietnia 2018

TAURON, po raz drugi z rzędu, znalazł się w gronie laureatów rankingu „Transparentna Spółka Roku” za przejrzystość prowadzenia biznesu oraz jakość i rzetelność
komunikacji z rynkiem.

W rankingu organizowanym przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków oceniano trzy obszary: sprawozdawczość finansową i
raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego. Ranking powstał w oparciu o wyniki badania ankietowego spółek notowanych na warszawskiej GPW.

https://media.tauron.pl/pr/389835/tauron-ponownie-wsrod-najbardziej-transparentnych-spolek

Maj

15 maja 2018

TAURON oraz ING Bank Śląski zainicjowały współpracę w ramach budowy infrastruktury dla elektromobilności i rozwoju carsharingu samochodów elektrycznych. Celem
nawiązanej współpracy jest osiągnięcie efektu synergii z dotychczasowych doświadczeń obu firm zarówno w obszarze budowy infrastruktury do ładowania pojazdów
elektrycznych, jak i tworzenia nowych modeli biznesowych w obszarze elektromobilności.

https://media.tauron.pl/pr/391207/tauron-oraz-ing-bank-slaski-inicjuja-wspolprace-w-zakresie-elektromobi

16 maja 2018

TAURON opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 r.

https://media.tauron.pl/pr/391474/grupa-tauron-1-3-mld-zl-ebitda-i-637-mln-zl-zysku-netto-w-i-kwartale-2

Czerwiec

13 czerwca 2018

TAURON wraz z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) utworzyły fundusz Corporate Venture Capital (CVC) dla rozwijania innowacji. Powołany przez TAURON, PFR oraz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju fundusz (zarządzany przez PFR) CVC jest pierwszym tego typu podmiotem na polskim rynku.

https://media.tauron.pl/pr/393757/tauron-wraz-z-pfr-tworzy-pierwszy-fundusz-corporate-venture-capital-dl

Lipiec

06 lipca 2018

TAURON zaprezentował innowacyjny raport online raport2017.tauron.pl Multimedialny raport wykonano przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych technologii i
oparto na globalnych standardach raportowania.

Sierpień

20 sierpnia 2018

W trosce o bezpieczeństwo klientów TAURON rozpoczął kampanie informacyjne „Nie znasz, nie otwieraj!” oraz „TAURON nie chodzi po domach, aby sprzedawać prąd lub
gaz”.

https://media.tauron.pl/pr/399470/w-trosce-o-bezpieczenstwo-klientow-tauron-rusza-z-nowa-kampania-inform

22 sierpnia 2018

TAURON opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2018 r.

https://media.tauron.pl/pr/399866/grupa-tauron-wzrost-przychodow-ze-sprzedazy-oraz-wyzsza-ebitda-w-i-pol

Październik

02 października 2018

Rozpoczęły się prace rozruchowe bloku 910 MW w Jaworznie. Stan zaawansowania realizacji projektu osiągnął 80%.

https://media.tauron.pl/pr/405157/rozpoczely-sie-prace-rozruchowe-bloku-910mw-w-jaworznie

https://media.tauron.pl/pr/389446/tauron-blok-910-mw-w-jaworznie-zaliczyl-kluczowy-test-technologiczny
https://media.tauron.pl/pr/389835/tauron-ponownie-wsrod-najbardziej-transparentnych-spolek
https://media.tauron.pl/pr/391207/tauron-oraz-ing-bank-slaski-inicjuja-wspolprace-w-zakresie-elektromobi
https://media.tauron.pl/pr/391474/grupa-tauron-1-3-mld-zl-ebitda-i-637-mln-zl-zysku-netto-w-i-kwartale-2
https://media.tauron.pl/pr/393757/tauron-wraz-z-pfr-tworzy-pierwszy-fundusz-corporate-venture-capital-dl
https://media.tauron.pl/pr/395991/innowacyjny-technologicznie-raport-roczny-online-grupy-tauron
https://media.tauron.pl/pr/399470/w-trosce-o-bezpieczenstwo-klientow-tauron-rusza-z-nowa-kampania-inform
https://media.tauron.pl/pr/399866/grupa-tauron-wzrost-przychodow-ze-sprzedazy-oraz-wyzsza-ebitda-w-i-pol
https://media.tauron.pl/pr/405157/rozpoczely-sie-prace-rozruchowe-bloku-910mw-w-jaworznie
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08 października 2018

TAURON przedstawił plany dotyczące budowy szerokopasmowej sieci dostępu do internetu w siedmiu regionach południowej Polski w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (POPC). W siedmiu obszarach zlokalizowanych na południu Polski (oświęcimskim, rybnickim, wałbrzyskim A i B, sosnowieckim, katowickim i tyskim,
krakowskim i tarnowskim) Grupa wygrała dofinansowanie na realizację projektów światłowodowych w ramach POPC. Wartość dofinansowania na tych obszarach wynosi
187 mln zł.

https://media.tauron.pl/pr/406248/187-mln-zl-na-likwidacje-wykluczenia-cyfrowego-w-poludniowej-polsce

10 października 2018

TAURON i PKN ORLEN podpisały list intencyjny dotyczący warunków udostępnienia gruntu pod budowę elektrociepłowni w Czechach.

https://media.tauron.pl/pr/406612/polskie-czempiony-lacza-sily

18 października 2018

TAURON i KGHM Polska Miedź rozpoczęły współpracę w obszarze budowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, rozwoju usługi carsharingu oraz działań
proekologicznych. Podpisane porozumienie zakłada, w pierwszym etapie, uruchomienie stacji szybkiego ładowania w strategicznych dla KGHM oraz TAURON lokalizacjach.

https://media.tauron.pl/pr/407964/giganci-lacza-sily-na-rzecz-rozwoju-elektromobilnosci

19 października 2018

Nagroda specjalna „The Best of The Best” oraz pierwsza nagroda specjalna za najlepszy raport zintegrowany w konkursie „The Best Annual Report” trafiła po raz kolejny do
TAURONA. Konkurs promujący raporty roczne o największej  wartości użytkowej dla akcjonariuszy jest organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

https://media.tauron.pl/pr/408054/tauron-po-raz-kolejny-w-elitarnym-gronie-the-best-of-the-best

23 października 2018

TAURON otrzymał nagrodę Innowatory Wprost 2018. Działalność innowacyjna TAURONA już po raz drugi została doceniona przez tygodnik „Wprost”.

https://media.tauron.pl/pr/408465/tauron-z-nagroda-innowatory-wprost-2018

26 października 2018

TAURON i Ericsson poinformowały o planach wdrożenia internetu rzeczy we Wrocławiu. Usługi na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem technologii internetu
rzeczy to cel projektu zainicjowanego przez TAURON i światowego giganta w dziedzinie teleinformatyki–firmę Ericsson we Wrocławiu. Wdrożenie tego typu rozwiązań
będzie pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, które wykorzystuje Internet Rzeczy na skalę kilkusettysięcznego miasta.

https://media.tauron.pl/pr/408845/tauron-i-ericsson-wdroza-internet-rzeczy-we-wroclawiu

Listopad

06 listopada 2018

TAURON opublikował wyniki za trzeci kwartał 2018 r.

https://media.tauron.pl/pr/410020/grupa-tauron-3-mld-zl-ebitda-i-wzrost-przychodow-po-trzech-kwartalach-

14 listopada 2018

TAURON i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie uruchomiły pierwszą w Polsce stację ładowania i szybkiej wymiany baterii. To kolejny etap rozpoczętej dwa
lata temu współpracy w zakresie rozwoju technologii ładowania autobusów elektrycznych.

https://media.tauron.pl/pr/410836/ruszyla-pierwsza-w-polsce-stacja-ladowania-i-szybkiej-wymiany-baterii

26 listopada 2018

W ramach współpracy z ING Bankiem Śląskim TAURON uruchomił pilotażowy system carsharingu pojazdów elektrycznych, w ramach którego funkcjonują 23 stacje
ładowania i 20 samochodów elektrycznych.

https://media.tauron.pl/pr/412317/w-katowicach-rusza-pilotazowy-carsharing-pojazdow-elektrycznych

Grudzień

06 grudnia 2018

TAURON otrzymał nagrodę „Lider Elektromobilności 2018″ podczas szczytu klimatycznego COP24. Wyróżnienie jest wynikiem badania rynku e-mobility w Polsce
przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i firmę doradczą PwC.

https://media.tauron.pl/pr/413806/tauron-doceniony-na-cop24-za-rozwoj-elektromobilnosci

https://media.tauron.pl/pr/406248/187-mln-zl-na-likwidacje-wykluczenia-cyfrowego-w-poludniowej-polsce
https://media.tauron.pl/pr/406612/polskie-czempiony-lacza-sily
https://media.tauron.pl/pr/407964/giganci-lacza-sily-na-rzecz-rozwoju-elektromobilnosci
https://media.tauron.pl/pr/408054/tauron-po-raz-kolejny-w-elitarnym-gronie-the-best-of-the-best
https://media.tauron.pl/pr/408465/tauron-z-nagroda-innowatory-wprost-2018
https://media.tauron.pl/pr/408845/tauron-i-ericsson-wdroza-internet-rzeczy-we-wroclawiu
https://media.tauron.pl/pr/410020/grupa-tauron-3-mld-zl-ebitda-i-wzrost-przychodow-po-trzech-kwartalach-
https://media.tauron.pl/pr/410836/ruszyla-pierwsza-w-polsce-stacja-ladowania-i-szybkiej-wymiany-baterii
https://media.tauron.pl/pr/412317/w-katowicach-rusza-pilotazowy-carsharing-pojazdow-elektrycznych
https://media.tauron.pl/pr/413806/tauron-doceniony-na-cop24-za-rozwoj-elektromobilnosci
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12 grudnia 2018

TAURON podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dokumentację finansowania, na podstawie której wyemituje obligacje hybrydowe o wartości 400 mln zł,
przeznaczone na rozwój i modernizację infrastruktury sieci elektroenergetycznej.

https://media.tauron.pl/pr/414570/400-mln-na-inwestycje-w-sieci-tauron-z-europejskiego-banku-inwestycyjn

13 grudnia 2018

TAURON po raz szósty znalazł się w RESPECT Index warszawskiej GPW, czyli zestawieniu spółek odpowiedzialnych społecznie i prowadzących rzetelną komunikację z
rynkiem.

https://media.tauron.pl/pr/414793/tauron-po-raz-szosty-w-prestizowym-respect-index

27 grudnia 2018

Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON realizującej budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie i opłacił pierwszą transzę kapitału w
wysokości 100 mln zł.

https://media.tauron.pl/pr/416119/kolejny-krok-milowy-budowy-bloku-w-jaworznie

Kluczowe dane finansowe

Dane operacyjne Grupy TAURON za 2018 r.

2018 2018 vs 2017 2017 2016

Produkcja węgla handlowego [mln ton] 5,01 -22% 6,45 6,37

Produkcja energii elektrycznej [TWh] 16,21 -12% 18,41 16,80

Wytwarzanie ciepła [PJ] 11,29 -7% 12,20 11,52

Dystrybucja energii elektrycznej [TWh] 51,97 1% 51,37 49,68

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej [TWh] 34,52 -1% 34,94 32,04

Przychody ze sprzedaży

Filip Grzegorczyk 
Prezes Zarządu

Grupa TAURON wypracowała w 2018 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 18,1 mld złotych, co oznacza 4-
procentowy wzrost w stosunku do 2017 roku. Mimo utworzenia rezerwy związanej z wpływem regulacji prawnych na
ceny sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 214 mln złotych osiągnęliśmy wynik EBITDA w wysokości 3,4 mld
złotych. Skonsolidowany zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 205 mln złotych i był
obciążony odpisami z tytułu utraty wartości majątku, przede wszystkim w segmencie Wytwarzanie. Na wyniki
finansowe Grupy TAURON znaczący wpływ miał konsekwentnie realizowany program poprawy efektywności. Od
początku jego wdrożenia w 2016 roku przyniósł on łącznie ponad 1 mld złotych pozytywnego wpływu na wynik
EBITDA.

https://media.tauron.pl/pr/414570/400-mln-na-inwestycje-w-sieci-tauron-z-europejskiego-banku-inwestycyjn
https://media.tauron.pl/pr/414793/tauron-po-raz-szosty-w-prestizowym-respect-index
https://media.tauron.pl/pr/416119/kolejny-krok-milowy-budowy-bloku-w-jaworznie
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W 2018 r. Grupa Kapitałowa TAURON wypracowała przychody o 4% wyższe w porównaniu z wartościami uzyskanymi w 2017 r. Głównymi czynnikami, które
ukształtowały osiągnięty wynik, były:

wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej – głównie jako efekt 12% wzrostu ceny oraz 1% wolumenu sprzedanej przez Grupę Kapitałową TAURON energii
elektrycznej;

1.

wyższe przychody ze sprzedaży gazu, z uwagi na wzrost cen sprzedaży gazu o 16% oraz wzrost wolumenu o 24%;2.

niższe przychody ze sprzedaży ciepła – niższy wolumen sprzedaży ciepła i usług przesyłowych, ze względu na wyższe temperatury otoczenia w porównaniu z 2017
r.;

3.

niższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, głównie z uwagi na spadek stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych w następstwie
wprowadzenia do stosowania MSSF 15 i wyłączenie z przychodów opłaty przejściowej w 2018 r.;

4.

niższe przychody ze sprzedaży węgla jako efekt spadku wolumenu sprzedaży węgla (o 37%), przy wzroście ceny sprzedaży węgla o 16%.5.

Przychody ze sprzedaży 2018
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EBITDA

Wynik EBITDA Grupy TAURON w 2018 r. wyniósł 3,4 mld zł i był o 7% niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spadek EBITDA wynika przede wszystkim z ujęcia w 2018 r.
rezerw na umowy rodzące obciążenia, rozwiązania w 2017 r. rezerwy na ECSW oraz rozliczenie w 2017 r. uprawnień nieodpłatnych do emisji CO  przeniesionych z 2016 r.
Na wynik EBITDA Grupy TAURON w 2018 r. miało także wpływ rozwiązanie w 2018 r. rezerwy na świadczenia pracownicze w TAURON Wytwarzanie. Największy udział w
strukturze EBITDA ma Segment Dystrybucja (75%), a w dalszej kolejności Wytwarzanie (22%) i Sprzedaż (9%).

2
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Zysk netto i odpisy aktualizujące

Marek Wadowski 
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Wyniki finansowe za 2018 rok są zgodne z naszymi planami i oczekiwaniami rynku. Zwiększyliśmy przychody ze
sprzedaży, a wynik EBITDA osiągnął poziom 3,4 mld złotych. Wynik netto był znacząco obciążony zdarzeniami
jednorazowymi o charakterze niegotówkowym w postaci ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów.

Zysk netto

Zysk netto 2018
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Realizacja finansowych aspektów
strategii

Głównym celem Strategii 2016–2025 jest przygotowanie Grupy TAURON do wyzwań tzw. Energetyki Jutra. Strategia wyznacza priorytety, w ramach których jednocześnie
podejmowane działania przekształcają Grupę Kapitałową TAURON w kierunku jak najlepszego dostosowania do uwarunkowań, jakich można spodziewać się w średnim i
długim okresie. Wynikiem realizacji Strategii są podjęte działania i osiągnięte efekty w ramach priorytetów, realizacja celów strategicznych Programu Poprawy
Efektywności oraz Inicjatyw Strategicznych. 2018 r. był kolejnym okresem, kiedy realizowane były założone w Strategii priorytety i cele:

Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej TAURON

Budowa silnej grupy kapitałowej w oparciu o trzy filary

Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację Strategii

Realizacja celów strategicznych w 2018 r.

Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej TAURON

Realizowane jest poprzez Program Poprawy Efektywności, realizację Inicjatyw Strategicznych oraz poprawę efektywności inwestycyjnej. W 2018 r. zakończono realizację
Programu Poprawy Efektywności przyjętego na lata 2016–2018.

Poniższy rysunek przedstawia Program Poprawy Efektywności na lata 2016–2018.

http://raport.tauron.pl/strategia/wyzwania-energetyki-jutra/
http://raport.tauron.pl/strategia/opis-strategii/cele-strategii/
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W latach 2016–2018 z tytułu realizacji Programu Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej TAURON uzyskano oszczędności w kwocie 1 719 mln zł, co stanowi 132%
zaplanowanych oszczędności, z czego 1 067 mln zł wpłynęło na EBITDA, 652 mln zł na oszczędności CAPEX. Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miał
Obszar Wytwarzanie.

Poniższy rysunek przedstawia Inicjatywy Strategiczne i racjonalizację inwestycji w latach 2017–2020.
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W 2018 r. Inicjatywy Strategiczne przyniosły efekt finansowy na poziomie 1 498 mln zł, z czego 651 mln zł wpłynęło na EBITDA, a 847 mln zł wynikało z redukcji
nakładów inwestycyjnych (w tym 613 mln zł z tytułu wstrzymania budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrowni Łagisza w
Będzinie). Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miał Obszar Wytwarzanie (688 mln zł) oraz Obszar Dystrybucja (89 mln zł). Uzyskane efekty narastająco do
końca 2018 r. wyniosły 2 435 mln zł, z czego 970 mln zł pozytywnie wpłynęło na EBITDA, a 1 464 mln zł pochodziło z redukcji nakładów inwestycyjnych.

Budowa silnej grupy kapitałowej w oparciu o trzy filary

Grupa Kapitałowa TAURON ma najbogatszą ofertę produktów i usług dla klientów wśród polskich grup energetycznych. W 2018 r. Grupa Kapitałowa TAURON została
nagrodzona za rozwój elektromobilności. Działania na rzecz rozwoju Segmentu Sprzedaży są również wspierane poprzez dedykowane projekty w ramach Strategicznej
Agendy Badawczej (SAB). Trwają prace nad udoskonalaniem wysokich standardów obsługi klienta oraz rozwojem nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży i
obsługi klienta.

Ważnym ogniwem łańcucha wartości Grupy Kapitałowej TAURON jest baza aktywów regulowanych obejmujących działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej
oraz ciepła. Znacząca część nakładów inwestycyjnych jest przeznaczana na budowę i modernizację sieci. W 2018 r. Grupa Kapitałowa TAURON zainwestowała w Segment
Dystrybucji łącznie 2 044 mln zł, przy jednoczesnych inicjatywach poprawiających efektywność kosztową i organizacyjną tego Segmentu w ramach realizacji programu
„Jedna Dystrybucja”. Główne działania polegały na  ujednolicaniu procesów i systemów oraz wdrożeniu optymalnej i spójnej struktury TAURON Dystrybucja.

W zakresie Segmentów Wydobycia i Wytwarzania w 2018 r. kontynuowano działania poprawiające efektywność kosztową i produktywność. Zoptymalizowano nakłady
inwestycyjne, które łącznie dla Segmentów Wydobycia i Wytwarzania narastająco do końca 2018 r. osiągnęły poziom 1 547 mln zł. Jednocześnie, realizowane są
strategiczne projekty inwestycyjne, zgodne ze Strategią. W 2018 r. kontynuowano przygotowywanie inwestycji w ramach projektów dostosowania jednostek wytwórczych
do wymogów konkluzji BAT. W wyniku zawarcia umów, będących konsekwencją uczestnictwa w przeprowadzonych aukcjach rynku mocy, jednostki wytwórcze Grupy
Kapitałowej TAURON będą otrzymywały dodatkowe przychody z tytułu gotowości do dostarczania energii elektrycznej.

Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację Strategii

Podstawą modelu operacyjnego jest zarządzanie procesowe, podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy zdefiniowane jednostki: Centrum Korporacyjne, Obszary
Biznesowe i Centra Usług Wspólnych. W ramach kultury innowacyjnej obok tradycyjnie pojmowanej działalności badawczo-rozwojowej duże znaczenie zyskała kooperacja
Grupy Kapitałowej TAURON ze start-upami.

Więcej: w sekcji Strategia (priorytety)

Realizacja celów strategicznych w 2018 r.

W 2018 r. realizowano poniższe cele strategiczne Grupy Kapitałowej TAURON:

http://raport.tauron.pl/strategia/opis-strategii/priorytety/
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Cel strategicznyCel strategiczny Realizacja w 2018Realizacja w 2018

EBITDA powyżej 4 mld w
2020 r.

Cel realizowany był poprzez podstawową działalność segmentów biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON
oraz realizację Inicjatyw Strategicznych i Programu Poprawy Efektywności. W 2018 r. uzyskano EBITDA na
poziomie 3,4 mld zł, niższym o 7% w porównaniu z 2017 r.

Kowenant dług
netto/EBITDA poniżej
3,5x

Dotrzymanie kowenantów jest efektem zarówno działań wpływających na poprawę wyników finansowych, jak i
działań zmierzających do poprawy efektywności inwestycyjnej. W ramach Strategii zoptymalizowano portfel
inwestycyjny oraz pozyskano nowoczesne finansowanie w postaci emisji obligacji hybrydowych. Na koniec
2018 r. wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 2,5x.

Utrzymanie wysokiego
wskaźnika CSI

Grupa Kapitałowa TAURON jest liderem branży w zakresie jakości obsługi klienta. Coroczne badania satysfakcji
klientów, wykonywane przez firmę zewnętrzną, potwierdzają wysoki poziom zadowolenia klientów Grupy
Kapitałowej TAURON. Wyniki badania CSI z listopada 2018 r. były następujące: dla gospodarstw domowych 81
pkt, dla małych i średnich przedsiębiorstw 73 pkt, a dla klientów biznesowych 77 pkt.

Elektrownie z
pozytywnymi
przepływami
finansowymi do 2020 r.

Osiągnięcie tego celu będzie wynikiem szeregu działań podejmowanych w ramach Grupy Kapitałowej TAURON,
m.in.: optymalizacji kosztów i nakładów na jednostki wytwórcze, strategii handlowej Grupy Kapitałowej
TAURON, jak również oddziaływania otoczenia zewnętrznego zarówno regulacyjnego, jak i rynkowego (rynek
mocy, wsparcie OZE i kogeneracji, ceny paliw, ceny praw majątkowych, ceny energii). Istotny, dodatni wpływ na
uzyskanie pozytywnych przepływów finansowych jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON od 2021
r. będą miały zagwarantowane przychody, uzyskane w ramach wygranych aukcji głównych rynku mocy, które
miały miejsce w 2018 r.

Utrzymanie bazy
klientów

Grupa Kapitałowa TAURON jest największym w kraju dystrybutorem i drugim co do wielkości sprzedawcą
energii elektrycznej. Utrzymanie bazy klientów stanowi dla Grupy Kapitałowej TAURON platformę
długofalowego wzrostu i jest realizowane przez zarówno działania poprawiające jakość świadczonych usług,
m.in. rozwój kanałów komunikacji z klientem, jak i szeroką ofertę produktową. Na koniec 2018 r. Grupa
Kapitałowa TAURON świadczyła usługi dla blisko 5,5 mln klientów Segmentu Sprzedaży i 5,6 mln klientów
Segmentu Dystrybucji.

Lider marży
jednostkowej wśród 4
największych
sprzedawców energii w
Polsce

Utrzymanie pozycji lidera opiera się zarówno na utrzymaniu wysokiego wolumenu sprzedawanej energii
eklektycznej, jak i zdolności do generowania pozytywnego wyniku ekonomicznego. Grupa Kapitałowa TAURON,
koncentrując się na kliencie, buduje szeroką, rentowną bazę produktów i usług. Według danych za rok 2018 r.
Grupa Kapitałowa TAURON utrzymała pozycję lidera marży jednostkowej wśród czterech największych spółek
krajowych kalkulowanej jako wynik EBITDA Segmentu Sprzedaży przypadający na energię elektryczną
sprzedaną do odbiorców końcowych.

Nowe biznesy mają
stanowić przynajmniej
25% przychodów/marży
w 2025 r.

TAURON aktywnie przygotowuje się do udziału w nowych rynkach oraz obszarach działalności. Działania
skupione w ramach nowych biznesów wspiera realizacja SAB oraz współpraca ze start-upami. TAURON
zaangażował się w projekt, którego celem jest budowa szerokopasmowego dostępu do internetu w siedmiu
regionach południowej Polski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Atrakcyjność projektu
zwiększa dodatkowo wartość dofinansowania, które wynosi 187 mln zł. W listopadzie 2018 r. TAURON oddał
do użytku sieć terminali do ładowania samochodów elektrycznych składającej się z czterech szybkich stacji
ładowania oraz 27 stacji przyspieszonego ładowania. Dodatkowo, uruchomiona została aplikacja eCar od
TAURONA, która pozwala wypożyczyć samochód elektryczny.

W 2019 r. kontynuowane będą, zgodnie z przyjętą Strategią, największe inwestycje Grupy Kapitałowej TAURON, w tym:

Segment Wydobycie

Segment Wytwarzanie

Segment Dystrybucja

budowa szybu Grzegorz w ZG Sobieski

budowa poziomu 800 m w ZG Janina i inwestycje w ZG Brzeszcze

budowa bloku węglowego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III

budowa bloku gazowo-parowego 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola

zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją sieci
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TAURON konsekwentnie inwestuje w poprawę elastyczności jednostek, czego przykładem jest zainstalowanie
wytwornic pary w naszych blokach. To rozwiązanie umożliwia wyłączenie całej elektrowni w sytuacji, gdy na rynek
trafia duża ilość energii z OZE. Ten kierunek transformacji energetyki jest możliwy dzięki rynkowi mocy, który zapewnia
podstawowe przychody jednostkom, których produkcja systematycznie spada zastępowana OZE. Mechanizm ten
opiera się na założeniu, że wytwórcy energii uzyskują przychody nie tylko ze sprzedaży energii, ale również z tytułu
utrzymania swoich jednostek wytwórczych w gotowości do pracy, kiedy system tego wymaga. Rynek mocy stanowi
klucz do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz współpracy energetyki konwencjonalnej i OZE. Dzięki
stabilnemu zapleczu, możliwe będzie bowiem przyłączanie większych ilości źródeł bezemisyjnych, a to z kolei klucz do
sprawnej transformacji energetyki.

TAURON konsekwentnie pracuje też nad możliwością wychwytu i utylizacji dwutlenku węgla. – Realizowany w elektrowni w Łaziskach projekt CO -SNG polega na
przekształceniu CO  pochodzącego z naszych elektrowni węglowych w gaz ziemny, w wyniku reakcji z wodorem pochodzącym z procesu elektrolizy wody zasilanego
nadwyżką taniej energii z OZE lub bloków w dolinach nocnych. Oprócz rozwiązania problemu emisji CO  technologia ta byłaby jednocześnie ogromnym chemicznym
magazynem energii, co rozwiązałoby największy mankament OZE, czyli ich zależność od pogody.

2

2

2

Jarosław Broda
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Wyniki i perspektywy w podziale na
segmenty

Segment Wydobycie

Segment Wydobycie obejmuje wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego energetyce zawodowej i klientom indywidualnym. Szczegółowe informacje na temat
Segmentu znajdziesz tu: Łańcuch wartości.

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie
(tys. zł)

2018 2017 2016
Dynamika

(2018/2017)
Zmiana

(2018-2017)

Wydobycie

Przychody ze sprzedaży 1 266 024 1 541 425 1 311 143 82,1% (275 401)

http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/lancuch-wartosci-i-model-biznesowy/
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Dane finansowe Segmentu Wydobycie za lata 2016–2018 [mln zł]

Wynik EBITDA [mln zł]

węgiel – sortymenty grube i
średnie

367 449 509 348 346 251 72,1% (141 899)

węgiel energetyczny 831 875 973 549 918 647 85,4% (141 674)

pozostałe przychody 66 700 58 528 46 245 114,0% 8 172

Zysk operacyjny (1 053 469) (211 070) (205 163) – (842 399)

Amortyzacja i odpisy 846 288 128 034 123 033 661,0% 718 254

EBITDA (207 181) (83 036) (82 130) – (124 145)

1 311
1 541

1 266

-82 -83
-207-205 -211

-1 053

2016 2017 2018
-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT

-83

-284

43

123

-6 -207

EBITDA 2017 Sprzedaż
węgla

Koszt
wytwarzanni

a węgla

Zmiana
stanu

zapasów

Pozostałe EBITDA 2018
-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

W 2018 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wydobycie były niższe o 18% w porównaniu z 2017 r. za sprawą niższego wolumenu sprzedanego węgla, co wynikało z
niższej produkcji węgla handlowego realizowanego przez  zakłady górnicze Spółki.

Wyniki operacyjne EBIT oraz EBITDA Segmentu Wydobycie ukształtowały się w 2018 r. na poziomie znacząco niższym w stosunku do 2017 r., na co wpłynęły następujące
czynniki:

sprzedaż niższego wolumenu każdego z sortymentów węgla przeciętnie o 22% – głównie w wyniku niższej produkcji węgla handlowego oraz sprzedaży w 2017 r.
części węgla z zapasów;

1.
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Grupa Kapitałowa TAURON rozpoznała w wynikach 2018 r. utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek generujących przepływy
pieniężne (CGU) wchodzących w skład Segmentu Wydobycie, których łączny wpływ na obciążenie wyniku operacyjnego Segmentu wyniósł 733 mln zł.

wyższa przeciętna cena sprzedawanych produktów przeciętnie o 12%, co jest pochodną sytuacji na rynku węgla, w efekcie wzrostu zapotrzebowania na ten surowiec;2.

wyższy jednostkowy koszt wyprodukowanego węgla, co jest wypadkową 22% spadku wolumenu wyprodukowanego węgla oraz niższych kosztów bezpośrednich
zmiennych, przy utrzymaniu wartości kosztów stałych na poziomie roku 2017. Spadek kosztów bezpośrednich zmiennych wynika z niższych kosztów zużytej energii
oraz rozliczanych kosztów robót przygotowawczych, co jest związane z niższym poziomem wydobycia;

3.

ujęcie w aktywach bilansu 2018 r. części wyprodukowanego, a niesprzedanego węgla, podczas gdy w 2017 r. spółka zrealizowała część sprzedaży z produkcji
poprzedniego okresu.

4.

Główne inwestycje

W Segmencie Wydobycie w 2018 r. poniesiono ogółem 247 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym przede wszystkim na następujące projekty inwestycyjne:

Pozostałe nakłady w Segmencie Wydobycie poniesione zostały na przygotowanie i obsługę wydobycia (głównie zakup maszyn i urządzeń, drążenie wyrobisk,
przygotowanie ścian).

Perspektywy rozwoju

Aktualna sytuacja w branży wydobywczej węgla kamiennego, w tym przede wszystkim problemy logistyczne i wpływ czynników geologicznych, spowodowała spadek
wydobycia węgla kamiennego, co przełożyło się na niskie zapasy surowca na przykopalnianych składowiskach i wzrost cen surowca w 2018 r. Średnioroczna cena węgla w
portach ARA na rynku hurtowym w 2018 r. wyniosła 12,6 zł/GJ, a polski indeks PSCMI 10,9 zł/GJ.

Na rynku węgla analitycy oczekują kontynuacji obecnej sytuacji, na którą wpływa niski poziom wydobycia i rosnąca ekspozycja na import. Prognozują w szczególności, że
indeks węglowy PSCMI w 2019 r. ukształtuje się na poziomie ok. 12,5 zł/GJ i przełoży się to na wzrost cen energii elektrycznej w kontrakcie rocznym o ok. 14–19 zł/MWh.
Niski poziom podaży węgla kamiennego na lokalnym rynku może się przyczynić do wzrostu importu węgla, co również wpłynie na poziom cen. Powstanie na rynku
dominującego podmiotu, tj. PGG, znacznie osłabiło konkurencyjność na rynku węgla. Wprowadzanie dalszych obostrzeń z zakresu ochrony środowiska, podwyższonych
wymagań dotyczących jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu, podatków oraz przepisów samorządowych (w tym antysmogowych) stanowią wyzwanie dla
sektora.

Najbliższy okres będzie okresem trudnym i wymagającym ze względu na niekorzystne perspektywy węgla jako paliwa w polityce energetycznej UE. Wyzwaniem dla
obszaru jest konieczność dostosowania się do zaostrzającej się polityki dekarbonizacyjnej UE – wprowadzane regulacje energetyczno-klimatyczne skutkują sukcesywnym
obniżaniem konkurencyjności energetyki węglowej. Kierunki rozwoju branży wydobywczej będą silnie skorelowane także z wytycznymi zawartymi w dokumentach:
Polityka Energetyczna Kraju oraz Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu. W projektach ww. dokumentów przedstawiono rosnące znaczenie OZE i nowych technologii,
jednak węgiel pozostanie kluczowym nośnikiem energii w kraju.

Najważniejsze priorytety

Głównym celem dla Segmentu Wydobycie określonym w ramach Strategii jest stabilne dostarczanie konkurencyjnego kosztowo i odpowiedniego pod względem jakości
paliwa dla Grupy Kapitałowej TAURON oraz rozwój oferty produktowej i maksymalizacja masy marży ze sprzedaży pozostałych produktów.

Cele wyznaczone dla Segmentu w Strategii realizowane są poprzez prowadzenie zakładanych inwestycji i wdrożenie inicjatyw strategicznych, obejmujących m.in.:
optymalizację kosztów i nakładów inwestycyjnych, wzbogacanie trójproduktowe w ZG Sobieski i ZG Janina oraz rozbudowę linii do paczkowania ekogroszku, przygotowanie
paliwa dedykowanego dla jednostek wytwórczych.

Strategia zakłada, że planowane inicjatywy strategiczne i realizowane projekty inwestycyjne pozwolą na to, aby Segment Wydobycie Grupy Kapitałowej TAURON umacniał
swoją pozycję rynkową oraz zapewniał paliwo węglowe spółkom Grupy Kapitałowej TAURON, tym samym mitygując ryzyko wzrostu cen tego surowca na rynku
zewnętrznym.

68 mln zł na budowę szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi,

34 mln zł na budowę poziomu 800 m w ZG Janina,

87 mln zł na program inwestycyjny w ZG Brzeszcze.

Segment Wytwarzanie

Segment Wytwarzanie obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych, jak również wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła.
Szczegółowe informacje na temat Segmentu znajdziesz tu: Łańcuch wartości.

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie
(tys. zł)

2018 2017 2016
Dynamika

(2018/2017)
Zmiana

(2018-2017)

Wytwarzanie

Przychody ze sprzedaży 4 638 494 4 537 002 4 356 101 102,2% 101 492

energia elektryczna 3 598 195 3 484 071 3 101 505 103,3% 114 124

ciepło 833 410 873 777 861 029 95,4% (40 367)

http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/lancuch-wartosci-i-model-biznesowy/


27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

14/24

Dane finansowe Segmentu Wytwarzanie za lata 2016–2018 [mln zł]

Wynik EBITDA [mln zł]

Wynik EBITDA

prawa majątkowe ze świadectw
pochodzenia energii elektrycznej

153 637 114 840 335 673 133,8% 38 797

pozostałe przychody 53 252 64 314 57 894 82,8% (11 062)

Zysk operacyjny 196 658 89 645 (752 813) 219,4% 107 013

Amortyzacja i odpisy 534 714 447 379 1 298 124 119,5% 87 335

EBITDA 731 372 537 024 545 311 136,2% 194 348
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W 2018 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wytwarzanie były wyższe o 2% w porównaniu z 2017 r. za sprawą wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej
i praw majątkowych (głównie ze względu na wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz PM OZE). Niższe przychody ze sprzedaży ciepła to konsekwencja mniejszego
wolumenu sprzedaży, na co wpłynęły wyższe temperatury zewnętrzne r/r.

Wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie za 2018 r. ukształtował się na poziomie o 36% wyższym w stosunku do roku ubiegłego.

Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły przede wszystkim następujące czynniki:
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Grupa Kapitałowa TAURON rozpoznała w wynikach 2018 r. utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek generujących
przepływy pieniężne (CGU) wchodzących w skład Segmentu Wytwarzanie, których łączny wpływ na obciążenie wyniku operacyjnego Segmentu wyniósł 122 mln zł.

wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej – głównie ze względu na wyższą cenę sprzedaży energii elektrycznej r/r;1.

niższa marża na sprzedaży ciepła – niższy wolumen sprzedaży ciepła i usług przesyłowych (efekt wyższej temperatury zewnętrznej oraz wyższych kosztów
jednostkowych wytwarzania ciepła (wzrost cen węgla i biomasy r/r));

2.

wyższe koszty obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO , co jest wypadkową:3. 2

mniejszej ilości nieodpłatnych uprawnień do emisji CO (w 2017 r. rozliczono 1,7 mln nieodpłatnych uprawnień do emisji CO , natomiast w 2018 r. brak
nieodpłatnych uprawnień do emisji CO ),

2 2

2

niższego wolumenu emisji CO  (niższa produkcja energii elektrycznej i ciepła r/r),2

wyższych cen uprawnień do emisji CO  r/r;2

rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze (ekwiwalent pieniężny za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej (taryfa pracownicza), nagrody jubileuszowe i
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w TAURON Wytwarzanie – zdarzenie o charakterze jednorazowym;

4.

pozostałe (głównie niższe koszty podatku od nieruchomości dotyczącego farm wiatrowych oraz niższe koszty dotyczące premii pracowniczych i Programu
Dobrowolnych Odejść r/r).

5.

Główne inwestycje

W Segmencie Wytwarzanie w 2018 r. poniesiono łącznie 1 300 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

Ponadto w kwocie nakładów segmentu ok. 147 mln zł stanowią koszty finansowe.

Oprócz powyższych inwestycji realizowana była inwestycja w Stalowej Woli z udziałem partnera strategicznego PGNiG. TAURON i PGNiG posiadają po 50% udziałów w
spółce celowej realizującej projekt obejmujący budowę bloku gazowo-parowego o mocy 449 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 240 MWt. W styczniu 2016 r.
odstąpiono od kontraktu z głównym wykonawcą firmą Abener Energia S.A. W marcu 2017 r., dzięki spłacie dotychczasowych instytucji finansujących projekt, weszły w
życie podpisane aneksy do umowy gazowej, elektrycznej i porozumienie restrukturyzujące projekt. Uzgodniono i podjęto decyzję o budowie rezerwowego źródła ciepła.

W marcu 2018 r. pozyskano finansowanie od Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. (BGK) i PGNiG. W wyniku przeprowadzenia szeregu analiz, m.in. z uwagi na poziom
zaawansowania inwestycji, zdecydowano się na formułę menedżera kontraktu (EPCM). Do realizacji EPCM wybrano konsorcjum firm Energopomiar Gliwice –
Energoprojekt Katowice. Zakończenie realizacji tej inwestycji planowane jest na 2019 r. Przewidywane nakłady inwestycyjne na projekt (bez kosztów finansowych)
wynoszą 1,4 mld  zł. Do końca 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości ok. 1,06 mld zł (bez kosztów finansowych). Przewidywane nakłady inwestycyjne na projekt (bez
kosztów finansowych) wynoszą 1,4 mld  zł. Do końca 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości ok. 1,06 mld zł (bez kosztów finansowych).

Perspektywy rozwoju

Dostępne prognozy i analizy na najbliższy rok zakładają wzrost krajowej produkcji energii elektrycznej, w tym także produkcji z OZE.

Prognozowany jest wzrost mocy wytwórczych OZE i wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej z OZE na rynku, co stanowi wyzwanie dla sieci i stabilności dostaw
energii elektrycznej. Duże zainteresowanie obszarem OZE, poparte polityką UE, może mieć przełożenie na inwestycje, w tym okazje akwizycyjne w obszarze OZE.

W najbliższych latach kluczową kwestią pozostanie zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE, głównie przez jednostki konwencjonalne, w tym celu wprowadzono w Polsce
rynek mocy, który pozwoli na uzyskanie m.in. przez TAURON dodatkowego źródła przychodów. Wprowadzony mechanizm wsparcia jest jednym z elementów
wspierających transformację polskiej energetyki. Potencjalną szansą dla energetyki konwencjonalnej będzie uzyskanie odstępstw od BAT i możliwość pozyskania środków
na inwestycje z dedykowanych funduszy przewidywanych na lata 2021–2030.

Na rynku ciepła polityka kraju ukierunkowana na wsparcie kogeneracji i poprawę jakości powietrza może przełożyć się na  wzrost inwestycji i rozwój tego obszaru. Ważnym
czynnikiem wpływającym na rozwój rynku ciepła systemowego jest wzrost świadomości społecznej, samorządowa walka ze smogiem oraz krajowe programy pomocowe.

Najważniejsze priorytety

Głównymi celami dla Segmentu Wytwarzanie określonymi w ramach Strategii są:

Cele wyznaczone w Strategii są realizowane poprzez wdrożenie inicjatyw strategicznych, obejmujących m.in.: optymalizację kosztów i nakładów inwestycyjnych,
optymalizację zatrudnienia, optymalizację majątku produkcyjnego, sprzedaż zbędnych aktywów nieprodukcyjnych oraz projekty inwestycyjne wpływające na
unowocześnienie floty wytwórczej.

Głównym kierunkiem strategicznym wyznaczonym dla aktywów konwencjonalnych Segmentu Wytwarzanie jest uzyskanie efektywności ekonomicznej lub trwałe
wyłączenie z eksploatacji. Działania w ramach tego obszaru będą się koncentrowały m.in. na dokończeniu budowy bloku węglowego w Jaworznie o mocy 910 MW z
partnerem strategicznym. W 2018 r. wypracowano  koncepcję dostosowania jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON do konkluzji BAT. W ciągu najbliższych lat

991 mln zł na budowę nowego bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie;1.

17 mln zł na inwestycje związane z rozwojem i utrzymaniem sieci ciepłowniczych;2.

28 mln zł na przyłączenia nowych obiektów;3.

7 mln zł na przyłączanie obiektów ogrzewanych ze źródeł niskiej emisji do sieci ciepłowniczych;4.

76 mln zł na nakłady odtworzeniowe i komponenty remontowe w TAURON Wytwarzanie.5.

dla spółki TAURON Wytwarzanie: zbudowanie optymalnego z punktu widzenia rentowności i ryzyka portfela aktywów wytwórczych oraz jego efektywna
eksploatacja;

1.

dla spółki TAURON EKOENERGIA: podniesienie rentowności posiadanych aktywów wytwórczych i przygotowanie opcji na zyskowny rozwój obszaru;2.

dla spółki TAURON Ciepło: uzyskanie zwrotu z zainwestowanego kapitału dzięki wzrostowi rynku i zwiększonej satysfakcji klientów.3.
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rozwiązania te będą wdrażane na posiadanych jednostkach wytwórczych.

W zakresie OZE przygotowywane są opcje dla rozwoju instalacji OZE przy założeniu korzystnego systemu wsparcia oraz wypracowania rentownego modelu ich działania.

W zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepłem istotnymi działaniami są inicjatywy zmierzające do rozwoju wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła, w
szczególności likwidacja niskiej emisji, poszukiwanie rozwiązań w obszarze kogeneracji, w tym wielopaliwowej, oraz poprawa poziomu wykorzystania istniejącej
infrastruktury.

Segment Dystrybucja

Segment Dystrybucja obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem należących do Grupy TAURON sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce.
Szczegółowe informacje na temat Segmentu znajdziesz tu: Łańcuch wartości.

Wyniki finansowe

Dane finansowe Segmentu Dystrybucja za lata 2016–2018 [mln zł]

Wynik EBITDA [mln zł]

Wyszczególnienie
(tys. zł)

2018 2017 2016
Dynamika

(2018/2017)
Zmiana

(2018-2017)

Dystrybucja

Przychody ze sprzedaży 6 158 215 6 719 943 6 310 216 91,6% (561 728)

usługi dystrybucyjne 5 789 487 6 311 594 5 892 510 91,7% (522 107)

opłaty przyłączeniowe 81 129 114 112 103 636 71,1% (32 983)

konserwacja oświetlenia ulicznego 121 650 115 265 116 462 105,5% 6 385

pozostałe przychody 165 949 178 972 197 608 92,7% (13 023)

Zysk operacyjny 1 417 102 1 210 925 1 363 236 117,0% 206 177

Amortyzacja i odpisy 1 100 363 1 071 760 1 031 576 102,7% 28 603

EBITDA 2 517 465 2 282 685 2 394 812 110,3% 234 780
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http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/lancuch-wartosci-i-model-biznesowy/
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* W związku ze zmianą MSFF 15 z przychodów i kosztów roku 2018 wyłączona zostaje opłata przejściowa

117
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W 2018 r. Segment Dystrybucja, w porównaniu do 2017 r., zanotował spadek przychodów ze sprzedaży o 8%, podczas gdy wzrost wyników na poziomie EBIT i EBITDA
wyniósł odpowiednio 17% i 10%. Na dynamikę wyników wpłynęły poniższe przyczyny:

spadek stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych (dane po wyłączeniu opłaty przejściowej w 2018 r. w następstwie wprowadzenia do
stosowania MSSF 15),

1.

wzrost dostaw do odbiorców, a w szczególności do odbiorców w grupie A oraz B, w efekcie korzystnej koniunktury gospodarczej oraz wzrostu produkcji,2.

niższe koszty zakupu usług przesyłowych (dane po wyłączeniu opłaty przejściowej w 2018 r. zgodnie z MSSF 15),3.

wyższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat różnicy bilansowej,4.

spadek przychodów z opłat przyłączeniowych głównie w wyniku realizacji istotnej inwestycji w 2017 r. oraz zmiany MSSF 15,5.

wzrost opłat za przekroczenie mocy, ponadnormatywny pobór energii biernej oraz przychodów z tytułu kolizji energetycznych,6.

spadek kosztów pracy w efekcie niższego zatrudnienia, urealnienia narzutu kosztów pośrednich na inwestycje systemem gospodarczym oraz efektu programu
dobrowolnych odejść,

7.

wzrost wartości majątku sieciowego w wyniku realizowanych inwestycji, co w konsekwencji przekłada się na wzrost kosztów podatków i opłat.8.

Główne inwestycje

W Segmencie Dystrybucja w 2018 r. poniesiono ogółem 2 044 mln zł nakładów inwestycyjnych. Główne kierunki inwestowania to:

Ponadto, w 2018 r. poniesiono również nakłady w łącznej wysokości ok. 250 mln zł na: łączność i informatykę, budynki i budowle, środki transportu, modernizację
oświetlenia ulicznego.

Perspektywy rozwoju

Dostępne prognozy i analizy na najbliższy rok zakładają wzrost krajowej produkcji energii elektrycznej, w tym także produkcji z OZE.

Prognozowany jest wzrost mocy wytwórczych OZE i wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej z OZE na rynku, co stanowi wyzwanie dla sieci i stabilności dostaw
energii elektrycznej. Duże zainteresowanie obszarem OZE, poparte polityką UE, może mieć przełożenie na inwestycje, w tym okazje akwizycyjne w obszarze OZE.

W najbliższych latach kluczową kwestią pozostanie zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE, głównie przez jednostki konwencjonalne, w tym celu wprowadzono w Polsce
rynek mocy, który pozwoli na uzyskanie dodatkowego źródła przychodów. Wprowadzony mechanizm wsparcia jest jednym z elementów wspierających transformację
polskiej energetyki. Szansą dla energetyki konwencjonalnej będzie uzyskanie odstępstw od BAT i możliwość pozyskania środków na inwestycje z dedykowanych funduszy
przewidywanych na lata 2021–2030.

Na rynku ciepła polityka kraju ukierunkowana na wsparcie kogeneracji i poprawę jakości powietrza może przełożyć się na wzrost inwestycji i rozwój tego obszaru. Ważnym
czynnikiem wpływającym na rozwój ciepła systemowego jest wzrost świadomości społecznej, samorządowa walka ze smogiem oraz krajowe programy pomocowe.

Najważniejsze priorytety

Głównym celem Segmentu Dystrybucja określonym w ramach Strategii jest utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim w dziedzinie bezpieczeństwa i efektywności
funkcjonowania sieci.

Założony cel będzie realizowany poprzez kluczowe inicjatywy strategiczne: Program „Jedna Dystrybucja”, na który składają się projekty optymalizujące procesy działania w
spółce; działania wpływające na poprawę zadowolenia klientów i jednocześnie poprawę wizerunku firmy. Segment Dystrybucja realizuje istotne projekty inwestycyjne
związane z przyłączeniem nowych odbiorców oraz modernizacją i odbudową sieci.

1 118 mln zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci;1.

676 mln zł na inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców.2.

Segment Sprzedaż

Segment Sprzedaż obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i gazu klientom końcowym oraz handel hurtowy energią elektryczną, a także obrót i zarządzanie uprawnieniami
do emisji CO , prawami majątkowymi pochodzącymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami. Szczegółowe informacje na temat Segmentu znajdziesz
tu: Łańcuch wartości.

2

http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/lancuch-wartosci-i-model-biznesowy/
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Wyniki finansowe

Dane finansowe Segmentu Sprzedaż za lata 2016–2018 [mln zł]

Wynik EBITDA [mln zł]

Wyszczególnienie
(tys. zł)

2018 2017 2016
Dynamika

(2018/2017)
Zmiana

(2018-2017)

Sprzedaż

Przychody ze sprzedaży 14 074 115 13 567 887 14 016 190 103,7% 506 228

energia elektryczna, w tym 9 011 153 8 740 196 8 814 692 103,1% 270 957

przychody ze sprzedaży
detalicznej energii elektrycznej

7 928 888 7 554 291 7 145 644 105,0% 374 597

uprawnienia do emisji gazów
cieplarnianych

666 306 336 566 363 500 198,0% 329 740

paliwa 1 371 117 1 024 912 1 583 672 133,8% 346 205

usługa dystrybucyjna (przeniesiona) 2 948 322 3 400 487 3 183 232 86,7% (452 165)

pozostałe przychody, w tym usługi
handlowe

77 217 65 726 71 094 117,5% 11 489

Zysk operacyjny 306 481 832 216 479 374 36,8% (525 735)

Amortyzacja i odpisy 14 062 9 006 10 631 156,1% 5 056

EBITDA 320 543 841 222 490 005 38,1% (520 679)
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Przychody ze sprzedaży w 2018 r. osiągnęły poziom wyższy o 3,7% w porównaniu z 2017 r. głównie za sprawą wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, w
wyniku wzrostu cen sprzedaży. Wyższe były również przychody ze sprzedaży paliw, w efekcie wzrostu cen sprzedaży paliwa gazowego oraz ze sprzedaży pozostałych
towarów i usług, wynikające z wyższych obrotów w zakresie sprzedaży uprawnień do emisji w konsekwencji wzrostu rynkowych cen CO . Natomiast niższe przychody z
tytułu usługi dystrybucyjnej są wynikiem zastosowania MSSF 15 i związanego z tym znettowania opłaty przejściowej.

Wynik operacyjny EBIT oraz EBITDA ukształtował się w 2018 r. na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, na co wpływ miały poniższe czynniki:

2

niższa marża na energii elektrycznej jako efekt wyższego tempa wzrostu cen zakupu w stosunku do cen sprzedaży. Sytuacja na rynku energii elektrycznej przełożyła
się wprost na spadek marży w segmencie masowym, gdzie występuje wysoki udział klientów ze stałą ceną sprzedaży (klienci produktowi oraz klienci taryfy G
regulowanej przez URE). Pomimo podwyżki taryfy G, podwyżki w grupie ABC oraz sprzedaży w taryfie rezerwowej odnotowano niższą marżę jednostkową aniżeli w
ub.r.;

1.

ujęcie w bieżącym okresie sprawozdawczym przez spółki Segmentu Sprzedaż rezerw na umowy rodzące obciążenia w wysokości 214 mln zł, związanych z wejściem
w życie Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (szerzej zostało to opisane w nocie 36 skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy TAURON za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.);

2.

wyższe koszty obowiązku umorzenia praw majątkowych, co jest wypadkową:3.

wzrostu poziomu obowiązku dla certyfikatów „zielonych” z 15,4% do 17,5%; dla certyfikatów „fioletowych” z 1,8% do 2,3%; dla certyfikatów „żółtych” z 7,0% do
8,0%, obniżenie obowiązku dla certyfikatów „błękitnych” z 0,60% do 0,50% oraz utrzymanie poziomu obowiązku umarzania certyfikatów z kogeneracji dla
certyfikatów „czerwonych” w wysokości 23,2%,

niższych cen praw majątkowych poprzez wykorzystanie sprzyjającej sytuacji rynkowej, głównie w zakresie certyfikatów „zielonych” (kontraktacja i realizacja
zakupu PMOZE pod obowiązek umorzenia po niższych cenach) oraz jednocześnie zmiana modelu tworzenia rezerw pod zabezpieczenie praw majątkowych
(model FIFO);

rozwiązanie w roku 2017 rezerwy na umowy rodzące obciążenia ze wspólnym przedsięwzięciem (ECSW), co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego
Segmentu Sprzedaż o 203 mln zł, na skutek wejścia w życie Porozumienia zawartego pomiędzy TAURONEM i PGNiG w zakresie umowy gazowej i elektrycznej oraz
aneksów do wieloletnich umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej dotyczących projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli;

4.

pozostałe – pozostałe produkty handlowe – marże osiągnięte na pozostałych produktach handlowych, głównie wzrost marży na obrocie uprawnieniami do emisji
CO .

5.

2

Główne inwestycje

W Segmencie Sprzedaż w 2018 r. poniesiono ogółem 7 mln zł nakładów inwestycyjnych.

Perspektywy rozwoju

Rosnąca konkurencja w segmencie sprzedaży energii elektrycznej, jak również wymagająca sytuacja na rynku hurtowym energii elektrycznej, prowadzi do spadku
wolumenów sprzedaży oraz do erozji marży.

Działania konkurencji oraz rosnące oczekiwania klientów wpływają na rozwijanie oferty produktowej i konieczność ciągłego podnoszenia standardów obsługi klienta.
Rosnąca świadomość klientów wpływa na wzrost wymagań, zarówno w zakresie oferowanych produktów, jak i szybkości oraz jakości obsługi. W tym zakresie Grupa
Kapitałowa TAURON systematycznie rozwija ofertę produktową, dopasowując ją do oczekiwań klientów indywidualnych i biznesowych, oraz rozwija kanały komunikacji,
zarówno na poziomie platform cyfrowych, jak i kontaktów bezpośrednich. Modernizacja i rozwój tradycyjnej sieci obsługi klienta odpowiadają na oczekiwania tej części
społeczeństwa, która nie jest jeszcze gotowa na zmianę sposobu komunikowania się z dostawcą usług za pomocą kanałów wykorzystujących technologie informatyczne.

Firmy konkurencyjne również poszerzają swoją ofertę produktów, które często są bardzo zbliżone do oferowanych przez Obszar Sprzedaży. Przy zbliżonych ofertach
cenowych walka o klienta będzie się toczyć na poziomie nowatorskich propozycji produktów i usług, w szczególności na płaszczyźnie dostosowania platform komunikacji
do wymagań klientów i jakości obsługi.

Najważniejsze priorytety

Głównym celem dla Segmentu Sprzedaż określonym w Strategii jest: osiągnięcie pozycji lidera w relacjach z klientami poprzez wysoką jakość obsługi oraz przywództwo
produktowe.

Cele wyznaczone w Strategii są realizowane poprzez wdrożenie inicjatyw strategicznych, obejmujących m.in.: wzrost potencjału sprzedażowego poprzez przekształcenie
kanałów obsługi w zintegrowane kanały kontaktu z klientami nakierowane na sprzedaż i doradztwo produktowe, wzrost wartości sprzedaży produktów i usług do klientów
masowych poprzez rozwój oferty produktowej oraz technik sprzedaży, rozwój produktów i budowę kanałów kontaktu w zakresie produktów specjalistycznych oraz oferty
partnerskiej skierowanych do segmentu klientów masowych, jak również do klientów biznesowych, wzmocnienie ekspansji i optymalizacji marż sprzedażowych w
segmentach biznesowych.

Pozostała działalność

W Segmencie Pozostała Działalność ujęte są głównie działania związane z obsługą klientów Grupy Kapitałowej TAURON i świadczeniem usług wsparcia dla spółek Grupy,
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w tym w zakresie rachunkowości i teleinformatyki.

Wyniki finansowe

Dane finansowe Segmentu Pozostała działalność za lata 2016–2018 [mln zł]

Wyszczególnienie
(tys. zł)

2018 2017 2016
Dynamika

(2018/2017)
Zmiana

(2018/2017)

Pozostała działalność

Przychody ze sprzedaży 857 462 804 560 827 928 106,6% 52 902

usługi obsługi klienta 190 765 198 113 205 388 96,3% (7 348)

usługi wsparcia 424 468 392 394 386 323 108,2% 32 074

biomasa 78 699 74 248 111 087 106,0% 4 451

kruszywa 101 495 101 343 90 490 100,1% 152

pozostałe przychody 62 035 38 462 34 640 161,3% 23 573

Zysk operacyjny 46 023 35 902 42 642 128,2% 10 121

Amortyzacja i odpisy 88 770 82 141 71 928 108,1% 6 628

EBITDA 134 793 118 043 114 570 114,2% 16 750

828 805
857

115 118 135

43 36 46
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Przychody ze sprzedaży segmentu Pozostała działalność w 2018 r. były wyższe o 6,6% w porównaniu z 2017 r., co wynika głównie ze wzrostu przychodów z usług
wsparcia w ramach zarządzania nieruchomościami, ochrony mienia i serwisu. Ponadto zanotowano wzrost przychodów w wyniku centralizacji usług świadczonych przez
CUW HR oraz sprzedaży ubocznych produktów spalania i wydobycia węgla.

Główne inwestycje

W spółkach Pozostałej działalności wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2018 r. wyniosła ogółem 73 mln zł. Są to przede wszystkim nakłady na systemy
informatyczne.

Perspektywy rozwoju

Efektywność kosztowa spółek tego Segmentu przekłada się bezpośrednio na konkurencyjność pozostałych Segmentów, na rzecz których świadczone są usługi. Działania
obsługi klienta, a w szczególności profesjonalna i sprawna obsługa klientów oraz dostosowanie narzędzi informatycznych do potrzeb biznesowych, rozwój zarówno
tradycyjnych, jak i informatycznych kanałów obsługi klienta, będą istotnie wpływały na rozwój i wyniki Segmentów Sprzedaż i Dystrybucja.

Aktualne trendy rynkowe wyraźnie wskazują na przenoszenie obsługi klienta do kanałów alternatywnych, dostosowanych do rosnących oczekiwań oraz różnorodności
klientów. Konieczne jest prowadzenie działań w zakresie obsługi stacjonarnej, jak również rozwój kanałów telefonicznych i informatycznych podnoszących satysfakcję
klientów. Efektywność działań w tym zakresie, jakość oraz innowacyjność oferowanych rozwiązań będą w znacznym stopniu wpływały na wyniki całej Grupy Kapitałowej
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TAURON.

Wyniki osiągnięte w poszczególnych kategoriach produktów,
towarów i usług

Poniższa tabela przedstawia wolumeny produkcji i sprzedaży w Grupie Kapitałowej TAURON w 2018 r. na tle poprzednich lat.

Wolumeny produkcji i sprzedaży za lata 2018–2016

Lp. Wolumeny produkcji i sprzedaży J.m. 2018 2017 2016
Dynamika

(2018/2017)

1 Produkcja węgla handlowego mln Mg 5,01 6,45 6,37 78%

2 Sprzedaż węgla przez Segment Wydobycie mln Mg 4,87 6,77 6,06 72%

3 Produkcja brutto energii elektrycznej TWh 16,21 18,41 16,80 88%

w tym produkcja z OZE TWh 0,97 1,30 1,32 75%

4 Produkcja ciepła PJ 11,29 12,20 11,52 93%

5
Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła przez Segment
Wytwarzanie

TWh 15,68 19,61 15,54 80%

PJ 15,23 16,38 15,82 93%

6 Dystrybucja energii elektrycznej TWh 51,97 51,37 49,68 101%

7
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej
(łącznie przez Segmenty: Sprzedaż i Wytwarzanie)

TWh 34,52 34,94 32,04 99%

8 Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 598 5 533 5 474 101%

Sprzedaż węgla handlowego

Sprzedaż węgla prowadzona jest przede wszystkim przez TAURON Wydobycie – spółkę Segmentu Wydobycie oraz TAURON.

Spółka TAURON Wydobycie sprzedaje węgiel z własnego wydobycia i produkcji, oferowany do sprzedaży na rynku w sortymentach grubych, średnich oraz miałach
energetycznych, a także metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Brzeszcze.

W 2018 r. sprzedaż węgla kamiennego przez TAURON Wydobycie wyniosła ok. 4,9 mln Mg, w tym 3,7 mln Mg (ok. 76%) do spółek z Segmentu Wytwarzanie Grupy
Kapitałowej TAURON. W porównaniu z 2017 r. oznacza to spadek o 28% i wynika z niższej produkcji węgla handlowego w każdym z zakładów górniczych. Największy
spadek zanotowano w ZG Janina, co wynikało m.in. z zatrzymania wydobycia na jednej ze ścian na skutek wzmożonego wypływu wody. Mniejsze wydobycie w pozostałych
zakładach jest efektem pogorszonych warunków geologiczno-górniczych lub występowania awarii sprzętu na ścianach.

Sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej

W 2018 r. spółki Grupy Kapitałowej TAURON wyprodukowały 16,2 TWh energii elektrycznej (w tym z OZE 1,0 TWh), tj. o 12% mniej w stosunku do 2017 r., w którym
produkcja energii elektrycznej wyniosła 18,4 TWh (w tym z OZE 1,3 TWh). Jest to konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej r/r i przyjętej
strategii handlowej.

Niższa produkcja z OZE wynika z mniej korzystnych warunków wietrznych i hydrologicznych oraz ograniczenia spalania biomasy.
Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji razem z energią zakupioną do odsprzedaży wyniosła w 2018 r. 15,7 TWh, co oznacza spadek wobec 2017 r. o 20%.

W 2018 r. wytworzona przez spółki Grupy TAURON energia elektryczna została sprzedana na rynku krajowym, przede wszystkim do spółek Segmentu Sprzedaż Grupy
Kapitałowej TAURON (55%), jak również na TGE (obligo giełdowe) (26%) i na rynku bilansującym (PSE Operator) (19%). W 2018 r. istotnie wyższy, w stosunku do 2017 r., był
udział sprzedaży energii elektrycznej na TGE (ze względu na zwiększenie poziomu obliga giełdowego) oraz na rynku bilansującym.

Sprzedaż ciepła

Sprzedaż ciepła spółek Grupy Kapitałowej TAURON w 2018 r. wyniosła 15,2 PJ i była o 7% niższa w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Udział sprzedaży ciepła
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wytwarzanego w źródłach własnych w łącznej wielkości sprzedaży ciepła wynosił w 2017 r. 63%. Rynkiem zbytu ciepła wytwarzanego przez elektrownie spółki TAURON
Wytwarzanie jest Górny Śląsk i Zagłębie, a także część woj. podkarpackiego – miasta Stalowa Wola i Nisko zasilane z Elektrowni Stalowa Wola oraz woj. małopolskiego –
część miasta Trzebinia zasilana z Elektrowni Siersza.

Ciepło jest sprzedawane głównie za pośrednictwem dystrybutorów ciepła: spółki TAURON Ciepło, SCE Jaworzno III, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Tychy sp. z o.o. i
innych, a na rynku podkarpackim – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. oraz ENESTA sp. z o.o. Niewielkie ilości ciepła są sprzedawane bezpośrednio odbiorcom
zlokalizowanym w sąsiedztwie spółek wytwórczych.

Z kolei rynek sprzedaży ciepła spółki TAURON Ciepło – głównie dla celów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, technologicznych, obejmuje zróżnicowanych
odbiorców:

Sektor spółdzielczy (47%);

Sektor prywatny – wspólnoty mieszkaniowe oraz domy jednorodzinne (14%);

Sektor komunalny (17%);

Sektor urzędy i instytucje (11%);

Sektor przemysłowy i pozostałe (10%).

Dystrybucja energii elektrycznej

W 2018 r. wolumen sprzedaży usług dystrybucyjnych energii elektrycznej wyniósł 51,97 TWh, czyli wzrósł w porównaniu z 2017 r. o 0,6 TWh (1%).

W wolumenie dostawy usług dystrybucyjnych 95,5% stanowi sprzedaż odbiorcom taryfowym w zakresie poszczególnych poziomów napięć: wysokiego (grupa A), średniego
(grupa B) i niskiego (C, G, R). Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom taryfowym w 2018 r., w ramach sprzedaży usług dystrybucyjnych,
przyłączonym do sieci TAURON Dystrybucja, wyniósł 52 TWh (z doszacowaniem) i był wyższy w porównaniu z 2017 r. o ok. 0,8 TWh, tj. o 1,68%.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę dystrybucji energii elektrycznej według grup taryfowych w 2018 r. (w stosunku do 2017 r. struktura się nie zmieniła).
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Dystrybucja energii elektrycznej według grup taryfowych w 2018 r. (%)

Sprzedaż usług dystrybucji realizowana jest na podstawie zawartych z odbiorcami umów kompleksowych oraz umów o świadczenie usług dystrybucji. Pierwszy typ
umowy obejmuje zarówno sprzedaż energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż, jak też dostawy tej energii przez spółkę pełniącą funkcję OSD. Drugi typ umowy
reguluje wyłącznie dostawy energii elektrycznej przez spółkę pełniącą funkcję OSD. W przypadku tego rodzaju umów zakup energii elektrycznej uregulowany jest
w odrębnych umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorcę z wybranym przez niego sprzedawcą.

GRUPA A GRUPA B GRUPA C2 GRUPA C1,R,D

GRUPA G

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

W 2018 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż na rzecz ok. 5,5 mln klientów wyniosła 34,5 TWh, czyli 99% poziomu osiągniętego w
2017 r., w którym sprzedaż wyniosła 34,9 TWh. Spadek wolumenu sprzedaży zauważalny jest przede wszystkim w Segmencie Klientów Biznesowych, co związane jest z
obniżeniem ilości PPE u klientów będących w portfelu spółek sprzedażowych Grupy Kapitałowej TAURON (np. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Spółka Restrukturyzacji
Kopalń S.A.). Z kolei sprzedaż gazu do odbiorców końcowych wyniosła 1,5 TWh i była wyższa o 1% od wolumenu sprzedaży z 2017 r., znacząco wzrósł natomiast wolumen
sprzedaży gazu do pozostałych odbiorców i na giełdy: z 0,9 TWh w 2017 r. do 1,43 TWh w 2018 r.

Wyniki osiągnięte w ramach
kluczowych segmentów Klientów

Wśród klientów detalicznych Grupy TAURON są zarówno największe podmioty z sektora przemysłu ciężkiego, jak i drobni
przedsiębiorcy i gospodarstwa domowe.

W celu dostosowania oferty produktowej, kanałów sprzedaży i komunikacji marketingowej do zróżnicowanych oczekiwań odbiorców Grupa TAURON dzieli klientów na
główne kategorie, w zależności od ilości zużywanej energii elektrycznej: klienci strategiczni, biznesowi i masowi.

W tabeli poniżej prezentujemy ilość sprzedanej energii według opisanej wyżej segmentacji oraz specyfiki prowadzonej działalności.

Ilość energii elektrycznej sprzedanej w 2018 r. przez Grupę TAURON klientom końcowym z różnych segmentów

Lp. Rodzaj klientów
Ilość

(TWh)

Liczba
klientów

(tys.)

1 Klienci strategiczni

Klienci o rocznym potencjalne zużycia energii nie mniejszym niż 40 GWh lub
będący strategicznymi partnerami biznesowymi Grupy Kapitałowej TAURON
tj. podmioty głównie z sektora przemysłu ciężkiego m.in. hutniczego,
chemicznego, wydobywczego, samochodowego

7,1 0,5
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Lp. Rodzaj klientów
Ilość

(TWh)

Liczba
klientów

(tys.)

2 Klienci biznesowi

Klienci o rocznym potencjale zużycia powyżej 250 MWh lub dokonujący
zakupu energii w oparciu o przepisy Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych tj. wytwórcy sprzętu, odbiorcy z przemysłu
spożywczego, sektora publicznego, przemysłu budowlanego oraz sektora
usług komunalnych z pozostałych sektorów przemysłu

12,9 198

3
Klienci masowi –
gospodarstwa domowe

Gospodarstwa domowe 9,5 4 889

4
Klienci masowi –
małe i średnie przedsiębiorstwa

Klienci zajmujący się działalnością sprzedażową, usługową, bankową,
gastronomiczną oraz drobni przedsiębiorcy

1,7 358

4
Sprzedaż do TAURON
Dystrybucja

Sprzedaż na pokrycie różnic bilansowych 2,9 0,001

5 Pozostałe M.in. eksport, potrzeby własne 0,4 –

Segment Sprzedaż 34,5 5 445,5

Wpływ liberalizacji rynku na relacje z klientami

Proces postępującej liberalizacji i związana z tym rosnąca świadomość w zakresie mechanizmów funkcjonowania rynku energii po stronie klientów ma swoje
odzwierciedlenie w stopniu lojalizacji poszczególnych segmentów nabywców. Efektem tej sytuacji są działania z zakresu ochrony własnej bazy klientów przed działaniami
konkurencji poprzez wprowadzenie umów lojalizujących. Na najbardziej zaawansowanym poziomie tego procesu są klienci z segmentu biznesowego Grupy Kapitałowej
TAURON, gdzie ok. 97% wolumenu zawartych umów jest efektem indywidualnie negocjowanych warunków handlowych.

W 2018 r. oferta sprzedażowa spółki TAURON Sprzedaż dla segmentu biznesowego obejmowała dwa media – energię elektryczną i paliwo gazowe. Spółka kontynuowała
działania ukierunkowane na budowanie lojalności klientów – szczególny nacisk położony był na budowę oferty spełniającej oczekiwania klientów. Klientom zaoferowano
do wyboru szereg produktów uwzględniających ich potrzeby oraz specyfikę poboru energii elektrycznej, wśród nich produkty ekologiczne, giełdowe i techniczne.

W 2018 r. kontynuowano sprzedaż produktu TAURON Giełda zbudowanego w oparciu o ceny rynkowe wyznaczane na podstawie notowań indeksów RTT TGE. Ponadto, w
celu intensyfikacji kontraktacji energii elektrycznej i gazu, utrzymano w ofercie produkt TAURON Multipakiet, który zapewniał jednoczesną kontraktację klientów w zakresie
obu mediów w trakcie jednych negocjacji biznesowych. Dużym powodzeniem cieszył się produkt Wakacje od faktury, którego sprzedaż w 2018 r. w stosunku do
poprzedniego wzrosła prawie czterokrotnie.

W 2018 r. obserwowany był również proces migrowania klientów segmentu masowego (klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru taryfowego
do produktowego. Na koniec 2018 r. Grupa Kapitałowa TAURON sprzedawała energię na podstawie umów gwarantujących warunki handlowe w ustalonym okresie do 42%
klientów segmentu (umowy lojalizujące), a 58% klientów kupowało energię po cenach taryfowych.

Kluczowym elementem oferty handlowej dla klientów masowych w 2018 r. były produkty łączone Elektryk oraz Serwisant oparte o funkcjonalność assistance, z których
skorzystało ponad 1,2 mln klientów (wdrożono pakiety medyczne, rozszerzono funkcjonalność produktu Serwisant 24h PLUS). Ponadto w 2018 r. gama produktów
kierowanych do klientów została rozszerzona o produkty specjalistyczne, np. TAURON Smart Home, którego sprzedaż w 2018 r. wyniosła 24 tys. sztuk. Produkty
assistance będą stanowiły podstawę oferty także w 2019 r.
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Ekosystem innowacji

Grupa TAURON uważnie analizuje zmiany w otoczeniu, które wpływają na cały jej łańcuch wartości, jego poszczególne elementy lub
mogą z dużym prawdopodobieństwem wywierać znaczący wpływ na ten łańcuch w przewidywalnej przyszłości. Dostrzegamy
intensywny rozwój i potencjalne znaczenie rozproszonych źródeł energii, postępującą digitalizację sieci dystrybucyjnych oraz zmianę
roli odbiorcy energii, który z pasywnego uczestnika rynku staje się jego aktywnym graczem lub wręcz tzw. prosumentem. Postępu
technologicznego nie traktujemy jako zagrożenie, lecz szansę, aby stać się liderem innowacji sektora.

W realizowanej od września 2016 r. Strategii Grupy TAURON stawiamy na
dynamiczny rozwój obszaru badań, rozwoju i innowacji, dostrzegając w nim
potencjał do kreowania w przyszłości istotnej części przychodów. Od 2017 r. na
działania z kategorii B+R+I Grupa jest gotowa przeznaczać minimum 0,4%
skonsolidowanych przychodów rocznie, co w roku 2018 przełożyło się na budżet w
wysokości 80 mln zł. Ostatnie lata potwierdzają, że cel ten jest realizowany. Efekty
prac pozwolą nam na wzrost atrakcyjności i zwiększenie przewagi konkurencyjnej
na rynku. Pracujemy nad projektami, które pozwolą wzbogacić naszą ofertę o
nowoczesne usługi i technologie podwyższające komfort i bezpieczeństwo życia
odbiorców. Wykorzystujemy nasz kapitał intelektualny, kapitał ludzki, a także
zdolność do budowania relacji z zewnętrznymi partnerami, takimi jak jednostki
naukowe i start-upy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji
poświęconej zarządzaniu innowacjami. Strategia przewiduje również rozwój
projektów w oparciu o model Corporate Venture Capital (CVC) i coroczną rewizję
wskaźnika wydatków na B+R+I, odnosząc ją do aktualnej sytuacji finansowej.

W Strategii wskazane zostały cztery priorytetowe kierunki działalności
innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Na ich bazie stworzony został system
zarządzania projektami grupujący je w cztery kluczowe portfele.

Jarosław Broda 
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Priorytetowe kierunki działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej wskazane w Strategii Grupy
TAURON

Chcemy to osiągnąć, opracowując nowe produkty i
efektywnie zarządzając infrastrukturą. W ten
sposób przygotowujemy się na wyzwania
energetyki przyszłości.
Opisane ambicje wymagały zmian organizacyjnych,
wypracowania systemu zarządzania innowacjami
oraz zabezpieczenia źródeł finansowania działań
innowacyjnych.

http://raport.tauron.pl/strategia/opis-strategii/priorytety/
http://raport.tauron.pl/innowacje/jak-zarzadzamy-innowacjami/
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Jak zarządzamy innowacjami?

Historycznie innowacje w TAURONIE rozwijane były w poszczególnych elektrowniach i w ramach rejonów energetycznych. Spółki
tworzące Grupę dysponują obecnie kilkudziesięcioma patentami, niektóre z wypracowanych rozwiązań udało się rentownie wdrożyć
lub sprzedać innym przedsiębiorstwom.

Ten konserwatywny model rozwoju rozwiązań, produktów i usług został obecnie dostosowany do nowych wyzwań stojących przed Grupą i całym sektorem
energetycznym. Budując od podstaw ekosystem innowacji, postawiliśmy na elastyczność i otwartość.
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Obok tradycyjnie pojmowanej działalności badawczo-rozwojowej duże znaczenie zyskała kooperacja ze start-upami. Jej nawiązanie wymagało od Grupy wypracowania od
podstaw formuły „współpracy dużego z małym” – czyli Grupy TAURON z niewielkimi, innowacyjnymi zespołami o kulturze organizacyjnej odległej od korporacyjnych
procedur opracowywania i wdrażania projektów.

Jak pokazała praktyka, tego typu współpraca wymaga wspomnianej już elastyczności, zarówno po stronie korporacji, jak i start-upu. Obie strony muszą dostosować swoje
oczekiwania do potrzeb i możliwości partnera. Wypracowanie wspólnego języka było wysiłkiem, który przyniósł w 2018 r. widoczne efekty. W marcu 2018 r. zakończony
został program Pilot Maker, realizowany we współpracy z firmą techBrainers. Nabór projektów i wsparcie start-upów w ramach tego programu pozwoliły skierować na
ścieżkę realizacji projekty, które w najbliższej przyszłości mogą istotnie wpłynąć na działalność Grupy.

Intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej wymagała wprowadzenia i skutecznego stosowania, w codziennej realizacji zadań, zarządzania
procesowego. Jasne definiowanie zadań i odpowiedzialności osób oraz komórek organizacyjnych zajmujących się działalnością B+R+I w poszczególnych spółkach Grupy
zwiększyło naszą efektywność i poprawiło terminowość. Stałe usprawnianie organizacji obszaru odpowiedzialnego za kreowanie innowacji pozwoliło na wzrost
skuteczności nadzoru Centrum Korporacyjnego nad realizacją poszczególnych projektów, włączając w to zarządzanie zasobami finansowymi i niefinansowymi.

Case: Pilot Maker

W lipcu 2016 r. zarząd TAURON Polska Energia S.A. podjął decyzję o zaangażowaniu spółek Grupy w program
„ScaleUp” i postanowił zgromadzić oferty potencjalnych operatorów. Do współpracy wybrano firmę techBrainers z
koncepcją programu Pilot Maker. Zaproponowany model połączenia potencjału start-upów z infrastrukturą,
doświadczeniem i zasobami dużych przedsiębiorstw okazał się na tyle atrakcyjny i dopracowany, że inicjatywa Pilot
Maker w ramach konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskała
dofinansowanie w wysokości niemal 6 mln zł.
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PilotMaker w liczbach+

3 nabory start-upów (luty, kwiecień, sierpień 2017 r.)

128 zgłoszonych pomysłów

80 zespołów projektowych prezentujących projekty na Komitetach Selekcji

36 start-upów weszło do Programu (podpisało umowy akceleracyjne)

28 start-upów rozpoczęło prace ze spółkami Grupy TAURON (przeszło przez min. jedną iterację w fazie prototypowania)

9 spółek Grupy TAURON zaangażowanych we współpracę komercyjną

20 ekspertów merytorycznych TAURON biorących czynny udział w akceleracji

10 kluczowych menedżerów TAURON wspierających projekty start-upowe od strony biznesowej

Efektem Pilot Makera są konkretne projekty innowacyjne przetestowane i zrealizowane w Grupie TAURON. Start-upy, z którymi TAURON miał szansę pracować,
zaprezentowały oraz przetestowały przy użyciu i czynnym zaangażowaniu zasobów TAURONA (eksperci merytoryczni, biznesowi, infrastruktura) rozwiązania z obszarów:

elektromobilność;

bezpieczeństwo i stabilna praca sieci energetycznych;

zarządzanie aktywami wytwórczymi;

Smart Home;

innowacyjne technologie komunikacji z klientem;

optymalizacja procesów wewnętrznych korporacji;

Smart Metering;

efektywność energetyczna.

Program Pilot Maker został oficjalnie zakończony 12 marca 2018. Efektem zainicjowanej w trakcie jego trwania współpracy ze start-upami jest m.in. nawiązanie
dwustronnej współpracy i testowanie rozwiązań przygotowanych przez start-upy w większej skali. Strony podjęły wspólne prace nad rozwiązaniami takimi jak rozwój
narzędzi do interaktywnej komunikacji z klientami TAURONA w przestrzeni www, rozwiązań służących do automatycznej analizy obrazu sieci energetycznych,
pozwalających na lokalizację usterek i anomalii na obiektach liniowych czy dedykowanym rozwiązaniem zdalnego odczytu komunalnych liczników energii elektrycznej.

 

Z myślą o unowocześnieniu sieci dystrybucyjnych powstaje rozwiązanie
monitorujące odpływy niskiego napięcia w stacjach transformatorowych Sn/nn. W
ramach kolejnego projektu opracowywane jest rozwiązanie umożliwiające zdalny
pomiar odległości pomiędzy linią energetyczną SN (WN) a gruntem za pomocą
sensorów oraz przesył wykonanych pomiarów na duże odległości za pomocą
bezprzewodowej ultraenergooszczędnej technologii transmisji danych.

Pilot Maker to również jedna ze ścieżek wejścia grupy w obszar elektromobilności
– we współpracy z jednym ze start-upów pracujemy nad dynamicznym
balansowaniem mocy w sieci ładowarek do samochodów elektrycznych.
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Kontynuując model współpracy wypracowany w ramach programu Pilot Maker,
TAURON zaangażował się także w uruchomiony w 2018 r. program Pilot Maker
Elektro ScaleUp. Carsharing elektrycznych samochodów, skuterów czy rowerów,
rozwój i zarządzanie punktami ich ładowania, alternatywne systemy zasilania
pojazdów, wykorzystanie tzw. big data, dynamiczna wycena usług czy systemy
rozliczeń – to obszary, które znajdują się w centrum zainteresowania nowego
programu.

Rola TAURONA w projekcie i cel utworzenia Funduszu CVC

 

W kontekście zaangażowania TAURONA w szereg projektów w ramach modelu
Open Innovation, realizowanego poprzez działalność spółki Magenta Grupa
TAURON, jak również udział w programie akceleracyjnym Pilot Maker, stworzenie
funduszu CVC stanowi kolejny element budowy ekosystemu współpracy z
innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Powstanie funduszu CVC zajmującego się
inwestycjami w innowacyjne przedsiębiorstwa w różnych etapach rozwoju – od
fazy zalążkowej do fazy wzrostu i ekspansji – jest istotnym elementem tego
ekosystemu.

TAURON uczestniczy w funduszach w roli Inwestora. Intencją TAURONA jest
zapewnienie tzw. smart money, czyli dostarczenia innowacyjnym
przedsiębiorstwom na wczesnym etapie rozwoju nie tylko środków finansowych
do dalszego wzrostu, ale przede wszystkim udzielania wsparcia w zakresie
konsultacji strategicznych dla spółek portfelowych, w pozyskiwaniu kontrahentów
oraz organizowania finansowania zewnętrznego.

Istotną przewagą oferty TAURONA jest możliwość udostępnienia infrastruktury
Grupy w celu testowania innowacyjnych rozwiązań. Z kolei TAURON dzięki
zaangażowaniu w Fundusz zyskuje możliwość bezpiecznego inwestowania w
innowacyjne spółki, których rozwiązania wspierają rozwój Grupy w zakresie
efektywności aktywów lub nowych modeli biznesowych.

Budując strategiczną pozycję Grupy TAURON w
obszarze start-upów, podpisaliśmy w dniu 13
czerwca 2018 r. wraz z Polskim Funduszem
Rozwoju oraz Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju umowę o utworzeniu funduszu typu
Corporate Venture Capital (CVC). W centrum
zainteresowania nowego funduszu EEC Magenta
znajdują się projekty innowacyjnych rozwiązań dla
energetyki, które odpowiadają na wyzwania
rynkowe z obszarów działalności Grupy TAURON.
Powołany fundusz jest pierwszym tego typu
podmiotem na polskim rynku.

Rozwój funduszy CVC jest trendem światowym,
także w szeroko pojętej branży energetycznej.
Wśród wiodących grup kapitałowych o zasięgu
globalnym, działających w branży energetycznej,
można wymienić podmioty, które również są
zaangażowane w fundusze typu CVC, jak np. EDF,
Engie, BP, Statoil czy Shell. Jednym z ważniejszych
wyzwań, przed którymi stoi obecnie TAURON, jest
także moderowanie i promowanie innowacyjności
wśród pracowników Grupy. Naszą intencją jest
osiągnięcie statusu lidera innowacji branży
energetycznej. Lider wyznacza kierunki i kreuje
przyszły kształt sektora, najlepiej dostrzegając
kierunki umożliwiające zachowanie przewagi
konkurencyjnej.
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Innowacje w 2018 r.

Rok 2018 był kolejnym, w którym znacząco zwiększyliśmy skalę działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, czego
wskaźnikiem jest liczba uruchomionych projektów oraz wielkość zaangażowanych zasobów ludzkich i finansowych.

Uruchomiliśmy 16 nowych projektów (w tym jeden start-up) we wszystkich obszarach biznesowych. Na koniec raportowanego roku w czterech portfelach Obszaru Badań i
Innowacji znajdowało się w sumie 57 projektów o łącznej wartości przekraczającej 261 mln zł. Na realizację części z tych projektów Grupa pozyskała dofinansowanie ze
źródeł zewnętrznych o łącznej wartości niemal 45 mln zł.

Najważniejsze projekty badawczo-rozwojowe realizowane w 2018 r. przez spółki Grupy TAURON współfinansowane ze źródeł
zewnętrznych

Lp. Projekty/programy/zadania Źródło współfinansowania

1.

Projekt CO -SNG, obejmujący chemiczną akumulację energii poprzez produkcję metanu z
wychwyconego CO

2

2

Projekt POLYGEN, którego koncepcja opiera się na wykorzystaniu układu poligeneracyjnego
przetwarzającego w procesie zgazowania lokalnie dostępne paliwa (np. wybrane frakcje odpadów)

Wspólnota Wiedzy i
Innowacji KIC InnoEnergy

(KIC InnoEnergy)

2.

System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach
dystrybucyjnych

Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego
rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów
sterowalnych

Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej

Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych
elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas

Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych

System optymalizacji pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych nakierunkowany na
zwiększenie ich regulacyjności w celu zapewnienia bieżącej stabilności systemu
elektroenergetycznego i długoterminowych warunków do dalszej integracji odnawialnych źródeł
energii

Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej

Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci
elektroenergetycznej

Wytwarzanie wody zdemineralizowanej do uzupełniania obiegu wodno-parowego metodami
elektromembranowymi

Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń
zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS

Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z
wykorzystaniem CO  do produkcji zamiennika cementu2

Budowa hybrydowego system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin

Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego
kotła w celu zwiększenie niezawodności jednostki kotłowej

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

(NCBR)
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Lp. Projekty/programy/zadania Źródło współfinansowania

3.
Projekt CERES mający na celu wprowadzenie szeregu usprawnień technologicznych w celu
zmniejszenia ryzyka związanego z produkowanymi odpadami pogórniczymi.

Fundusz Badawczy dla
Węgla i Stali Unii

Europejskiej

4.

Projekt ICP4Life dotyczący budowy zintegrowanej platformy współpracy do zarządzania cyklem życia
technologii i usług produktowych.

Projekt MOBISTYLE, dotyczący rozwiązań technologicznych, które pozwolą pozytywnie wpłynąć na
zachowania klientów poprzez podniesienie świadomości i poczucia własności u konsumentów.

Projekt UtilitEE mający na celu wdrożenie rozwiązania które zwiększy efektywności zużycia energii
poprzez aktywne angażowanie klientów w swoje zachowania dotyczące zużycia energii z
wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mechanizmów DSM.

Projekt GEMINI+, Wypracowanie projektu wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego
gazem (HTGR) do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Horyzont 2020: Program
Ramowy w zakresie badań
naukowych oraz innowacji

Inicjatywą, która łączy działania spółek TAURON Polska Energia, TAURON Dystrybucja, TAURON Ekoenergia i TAURON Sprzedaż jest projekt M-GRID 2.0 – „Model
funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0”. W jego ramach przeprowadzimy demonstracje samobilansującego się obszaru sieci elektroenergetycznej. Naszym celem jest
opracowanie technologii budowy lokalnych sieci elektroenergetycznych, które wyróżniać będą ograniczenie strat podczas przesyłu oraz zwiększona niezawodność i
elastyczność systemu. Pozyskana wiedza i doświadczenie w zakresie budowy oraz eksploatacji mikrosieci pozwoli na włączenie wypracowanych rozwiązań do oferty
skierowanej do klientów zewnętrznych oraz zastosowanie innowacji wewnątrz Grupy.

Projekt CO -SNG

Jednym z istotnych projektów innowacyjnych realizowanych obecnie w Grupie TAURON jest projekt CO -SNG, dotyczący przetwarzania dwutlenku węgla powstającego w
procesie spalania paliw w instalacjach przemysłowych w syntetyczny gaz ziemny.

Inicjatywa realizowana jest przez międzynarodowe konsorcjum grupujące polskie i francuskie podmioty, którego liderem jest spółka TAURON Wytwarzanie. Proces ten
polega na reakcji CO  z wodorem powstającym w procesie elektrolizy, która zasilana jest tanią, nadwyżkową energią pochodzącą z OZE (w dolinach obciążeń systemu
elektroenergetycznego). Powstaje w ten sposób niemal czysty metan.

Może to być doskonały sposób na przechowywanie nadwyżki zielonej energii lub energii pochodzącej z innych „tanich” źródeł pracujących w okresach niskiego
zapotrzebowania ze strony odbiorców. Jednocześnie jest to droga zagospodarowania CO  wytwarzanego w instalacjach Grupy TAURON. Proces produkcji syntetycznego
gazu ziemnego przebiega w modułowych strukturalnych reaktorach metanizacji CO , opracowanych przez francuskich partnerów projektu. W prace koncepcyjne
zaangażowane są polskie instytucje naukowo-badawcze: Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa (AGH) oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza (IChPW).

W 2018 r. ukończyliśmy budowę instalacji pilotowej zlokalizowanej w Elektrowni Łaziska i rozpoczęliśmy kampanię badawczą, wykorzystując CO  wychwycone ze spalin
bloku węglowego klasy 200 MW. Na realizację inicjatywy pozyskano dofinansowanie ze środków EIT InnoEnergy. Infrastruktura wytworzona w ramach projektu CO -SNG
stanowi także bazę dla innych projektów: PolyGen i TENNESSEE.

POLYGEN

Celem projektu POLYGEN jest opracowanie przyjaznego dla środowiska sposobu termicznego przekształcania odpadów i paliw alternatywnych z myślą o zastosowaniach
mało- i średnioskalowych. Opracowywana jest technologia wytwarzania ciepła, elektryczności oraz syntetycznego gazu ziemnego w oparciu o zgazowanie paliw
alternatywnych, takich jak odpady komunalne, osady ściekowe czy biomasa.

2

2

2

2

2

2

2

http://raport.tauron.pl/wp-content/uploads/2019/06/tauron-model-inforgrafiki-81.svg
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TENNESSEE

Celem projektu TENNESSEE jest udoskonalenie procesu magazynowania energii w postaci chemicznej – czyli stworzenia substytutu gazu ziemnego. Oczekiwana jest
poprawa parametrów eksploatacyjnych instalacji względem projektu CO -SNG, głównie poprzez wyższą sprawność elektrolizy wysokotemperaturowej oraz zastosowanie
węglanowych ogniw paliwowych do wychwytu CO  ze spalin. W efekcie możliwe będzie radykalne zmniejszenie ilości dostarczanej do układu wychwytu energii z
elektrowni. Projekt przyczyni się więc do obniżenia energochłonności przypadającej na jednostkę wytwarzanego SNG.

PROmoc

W obszarze sprzedaży kluczowym projektem badawczo-rozwojowym jest „PROmoc – aktywne zarządzanie bilansem energetycznym i preferencjami Klientów w celu
optymalnego wykorzystania potencjału do sterowania zapotrzebowaniem na energię”. Projekt koncentruje się na wygenerowaniu korzyści z efektywnego zarządzania
mocą dla trzech kluczowych uczestników rynku: klienta, firmy energetycznej kontraktującej energię elektryczną oraz podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem
krajowego systemu energetycznego.

Założenia projektu PROmoc przewidują zagregowanie i wykorzystanie dostępnej mocy redukcji zapotrzebowania na budującym się obecnie rynku mocy przy jednoczesnej
poprawie komunikacji z klientem poprzez stworzenie nowych kanałów komunikacji w czasie rzeczywistym oraz poznanie potrzeb i zachowań konsumenta.

Głównym celem projektu jest zbudowanie narzędzia, które może w aktywny sposób pomóc zarządzać bilansem energetycznym oraz poznać preferencje klientów w tym
obszarze poprzez zbudowanie odpowiedniej technologii. Realizacja projektu ma również za zadanie zbudowanie świadomości klientów na temat możliwości efektywnego
zarządzania zużyciem energii, co przełoży się na otwarcie nowych obszarów do świadczenia usług dla wszystkich klientów. Produkty projektu przełożą się na zysk nie tylko
klienta, ale również dostawców i partnerów powiązanych z Grupą TAURON.

Internet Rzeczy (IoT)

W 2018 r. zintensyfikowaliśmy prace związane z tzw. internetem rzeczy. W dniu 24 maja 2018 r. została podpisana Umowa Konsorcjum, której celem jest wspólne
wdrożenie usług na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem technologii internetu rzeczy (Internet of Things – IoT). Współpraca w tym zakresie została
zainicjowana przez TAURON Polska Energia i światowego giganta w dziedzinie teleinformatyki – firmę Ericsson. Wdrożenie tego typu rozwiązań będzie pierwszym w
Polsce przedsięwzięciem, które wykorzystuje internet rzeczy na skalę kilkusettysięcznego miasta.

Wdrożenie zakłada kompleksową optymalizację wykorzystania i budowę nowych usług na bazie infrastruktury miejskiej, komunalnej, energetycznej i telekomunikacyjnej.
Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu sieci czujników dostarczających informacji ułatwiających zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji. Odpowiednio dobrane,
nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwią bezpieczne i efektywne zarządzanie oświetleniem ulicznym czy miejscami parkingowymi, czyniąc miasto bardziej
komfortowym dla mieszkańców. Wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura dystrybucyjna Grupy TAURON, po to by świadczyć zaawansowane usługi technologiczne
dla mieszkańców i biznesu.

2

2

Kluczowi beneficjenci, czyli klienci, traktowani są jako aktywni uczestnicy rynku, którzy w sposób bezpieczny i funkcjonalny chcą zarządzać swoim bilansem
energetycznym.

Firma kontraktująca energię elektryczną może zyskać na zmniejszonej ilości szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Operator systemu przesyłowego zyska możliwość aktywnego wpływania na zapotrzebowanie klientów.

Finansowanie innowacji

Biorąc pod uwagę charakter prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz relatywnie wysokie ryzyko związane z prowadzeniem
tego typu przedsięwzięć, istotną kwestią jest określenie optymalnego poziomu wydatków Grupy oraz wykorzystanie – obok
funduszy własnych – dostępnych środków finansowych pochodzących z programów badawczych, zarówno krajowych, jak i
międzynarodowych. W aktualnej perspektywie finansowania na lata 2014–2020 pojawiły się szerokie możliwości pozyskiwania
środków na innowacje.

W zakończonym w 2018 r. programie Pilot Maker, dofinansowanym przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Scale Up,
przeprowadzono 3 nabory gotowych do współpracy start-upów. TAURON
przeanalizował blisko 130 zgłoszonych rozwiązań – 46 z pierwszego naboru, 23 z
drugiego naboru i 60 z trzeciego naboru. Aż 36 start-upów przystąpiło do
programu akceleracyjnego, a 28 z nich rozpoczęło współpracę z TAURONEM nad
przygotowaniem rozwiązań będących odpowiedzią na zdefiniowane przez Grupę
wyzwania technologiczne, testując swoje rozwiązania na infrastrukturze
TAURONA i przygotowując swoje rozwiązania do testów pilotażowych. Liderem
programu była firma techBrainers, a partnerem głównym TAURON. Pozostałe
podmioty zaangażowane w inicjatywę to znane spółki – Kross S.A. i Amplus sp. z
o.o. W związku z zakończeniem możliwości finansowania dalszej współpracy ze
start-upami w ramach programu Pilot Maker, Grupa kontynuowała działania w
oparciu o własne środki. W ich wyniku doszło do podpisania umów pomiędzy
spółkami Grupy TAURON a start-upami, które przedstawiły konkretne rozwiązania
technologiczne, możliwe do zastosowania w działalności Grupy.
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Kontynuacja finansowania współpracy ze start-upami wyłonionymi w ramach programu Pilot Maker ma na celu utrwalenie relacji z podmiotami, które udowodniły, że ich
rozwiązania mogą przełożyć się na konkretne korzyści dla Grupy.

Rozszerzenie współpracy ze start-upami to także utworzenie wspomnianego wcześniej funduszu typu Corporate Venture Capital (CVC). TAURON będzie uczestnikiem
dwóch funduszy tworzonych w ramach programów PFR Starter – FIZ oraz BRIdge VC / PFR NCBiR CVC. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie przez TAURON
wieloetapowego wsparcia dla innowacyjnych firm, m.in. poprzez zapewnienie możliwości udziału w programach akceleracyjnych, inwestycje w przedsiębiorstwa we
wczesnej fazie rozwoju w ramach PFR Starter FIZ czy zapewnienie kolejnych rund finansowania w ramach PFR NCBR CVC. Docelowa kapitalizacja funduszu utworzonego
w ramach PFR Starter FIZ wyniesie 50 mln zł, a funduszu utworzonego w ramach PFR NCBR CVC wyniesie 160 mln zł. Udział TAURONA w funduszach nie przekroczy
odpowiednio 25% i 49%.

Rok 2018 można również podsumować jako intensywny w kontekście współpracy z podmiotami zagranicznymi. Nawiązaliśmy m.in. współpracę z amerykańskim Electric
Power Research Institute (EPRI) – umowę o współpracy podpisano 8 marca 2018 r. Zakres pierwszych wspólnych programów badawczych realizowanych przez TAURON i
EPRI obejmuje magazynowanie energii oraz identyfikację potrzeb odbiorców energii elektrycznej.

Złożyliśmy również kolejne wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach paneuropejskiego programu Horyzont 2020. Jest to kontynuacja działalności
Obszaru Badań i Innowacji TAURONA w tym zakresie – do tej pory udało się nam złożyć w różnego rodzaju konsorcjach międzynarodowych ponad 20 wniosków w ramach
tego programu. W Grupie TAURON uruchomiono w 2018 r. czwarty już projekt dofinansowany z programu Horyzont 2020.

W 2018 r. Grupa realizowała także prace w ramach KIC InnoEnergy, w szczególności polskiego węzła InnoEnergy Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (jednego z
sześciu w UE). W strukturach KIC InnoEnergy TAURON ma status Partnera Stowarzyszonego. Jednym z obszarów zainteresowań TAURONA są tzw. czyste technologie
węglowe – jednoczesne prowadzenie badań i koordynacja działań w tym obszarze są głównymi zadaniami spółki InnoEnergy Central Europe sp. z o.o., której TAURON jest
jednym z udziałowców. Obok realizacji projektów badawczo-rozwojowych dofinansowanych ze środków KIC, w 2018 r. przedstawiciele TAURONA byli także zaangażowani
w prace KIC InnoEnergy, związane z ewaluacją projektów/inicjatyw zgłaszanych przez innych partnerów działających w strukturach KIC InnoEnergy, zarówno na szczeblu
krajowym, jak i międzynarodowym.

Strategiczna Agenda Badawcza

Cztery priorytetowe kierunki działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej wskazane w Strategii znalazły odzwierciedlenie w
przyjętej w 2018 r. Strategicznej Agendzie Badawczej (SAB).

Dokument ten stanowi przełożenie celów wskazanych w Strategii na „mapę
drogową” działalności B+R+I. Jednocześnie wykracza poza perspektywę aktualnie
obowiązującej Strategii Grupy.

Strategiczną Agendę Badawczą tworzą szczegółowe dokumenty czterech portfeli
merytorycznych, zgodnych ze wskazanymi wcześniej w Strategii kierunkami.
Każdy z dokumentów wskazuje cele przyświecające prowadzeniu działalności
badawczo-rozwojowej w Grupie, zawiera opis obszarów badawczych,
planowanych rezultatów i listę inicjatyw. Tym samym działalność badawczo-
rozwojowa i innowacyjna w Grupie TAURON jest realizowana i będzie rozwijana w
oparciu o kompletne i szczegółowe założenia o charakterze strategicznym – z
jasno zdefiniowanymi celami i osadzonymi w horyzoncie czasowym rezultatami.
Jest to pierwszy tego typu dokument opracowany w ramach polskiego sektora
energetycznego.

Strategiczna Agenda Badawcza jest także zgodna i komplementarna wobec
pozostałych dokumentów strategicznych opracowywanych lub przyjętych w
Grupie TAURON, w tym przede wszystkim w obszarze inwestycji czy zarządzania
majątkiem.

4 Portfele merytoryczne

3 Horyzonty czasowe

W 2018 r. spółki Grupy były także mocno
zaangażowane w budowanie mechanizmów
współpracy pomiędzy przemysłem a nauką oraz
między przemysłem a start-upami.

SAB w liczbach:
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krótkoterminowy (2 lata)

średnioterminowy (4 lata)

długoterminowy (6 lat i powyżej)

13 Celów Rozwojowych

45 Obszarów Badawczych

253 Inicjatywy

Strategiczna Agenda Badawcza definiuje następujące portfele merytoryczne:

Klient i jego potrzeby

Portfel „Klient i jego potrzeby” koncentruje się na tworzeniu nowych strumieni przychodów w oparciu o innowacyjne rozwiązania opracowane w odpowiedzi na
zidentyfikowane potrzeby klientów. Jednym z aspektów prac nad tym portfelem jest tworzenie nowoczesnej i elastycznej oferty Grupy. Współpraca z ponad 5,6 mln
klientów daje nam możliwość tworzenia przemyślanych ofert na bazie produktów i usług energetycznych oraz pozaenergetycznych. Takie podejście umożliwia nam
dosprzedaż (up-selling) oraz oferowanie produktów powiązanych (cross-selling).

Dysponujemy dużą i różnorodną bazą klientów reprezentujących różne kategorie wiekowe, miejsce zamieszkania i style życia. W segmencie klientów biznesowych
obsługujemy podmioty różniące się stylem zarządzania, strukturą organizacyjną biznesu, branżą i skalą działalności. Aby dotrzeć do każdego segmentu klientów ze
spersonalizowaną ofertą, skupiamy uwagę na wykorzystaniu narzędzi analitycznych, pozwalających poszerzyć wiedzę o odbiorcach – zarówno obecnych, jak i przyszłych.
Naszym celem w działalności innowacyjnej jest wykorzystywanie w analizach autorskiej metodyki współtworzenia ofert z udziałem klientów, pilotażowego testowania
nowych rozwiązań (Living Lab), co pozwoli nam podejmować trafne decyzje biznesowe.

Zakres działań badawczo-rozwojowych obejmuje: przygotowywanie rozwiązań w zakresie budowania zaangażowania klienta oraz opracowanie skutecznych narzędzi
komunikacji i obsługi klienta poprzez kanały online (sztuczna inteligencja (AI), doświadczenie konsumenta i użytkownika czy cyfryzacja). Aby te elementy mogły przyczynić
się do naszych sukcesów rynkowych, inicjatywy zaproponowane w niniejszym portfelu podejmują temat wielokanałowości, zarówno w kontakcie z klientem, jak i w
sprzedaży, a innowacyjne, prototypowe narzędzia analityki głosu i obrazu zwiększają możliwości spersonalizowanego podejścia do konsumenta. Dzięki powyższym
instrumentom Grupa TAURON ma możliwość budowania cyfrowego doświadczenia swoich klientów, uwzględniając obecnie obserwowane trendy.

Trafne prognozowanie i przewidywanie przyszłych wydarzeń na rynku to jeden z najważniejszych elementów w prowadzeniu biznesu, pozwalający na podejmowanie
właściwych decyzji w oparciu o wielowymiarową analizę danych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Grupa TAURON chce być firmą, która na
podstawie zgromadzonych danych oraz nowoczesnych metod analiz rynku przeprowadzi dokładną segmentację klienta oraz opracuje odpowiednie scenariusze możliwych
zdarzeń, a także będzie współtworzyć nowatorskie rozwiązania odpowiadające na zindywidualizowane potrzeby klientów. Te czynniki, w połączeniu z nowoczesnymi
narzędziami marketingowymi, takimi jak inteligentne aplikacje w portalach społecznościowych czy automatyzacja marketingu, pozwolą jeszcze bardziej poznać potrzeby i
preferencje klienta i szybko reagować na zmieniające się trendy.

Inteligentne Usługi Sieciowe

Inteligentne Usługi Sieciowe to portfel, który realizuje dwa zasadnicze cele. Pierwszy z nich to realizacja projektów badawczo-rozwojowych nakierowanych na rozwój
działalności, którą prowadzi dzisiaj Grupa TAURON w zakresie dostarczania energii elektrycznej i ciepła. Drugi cel dotyczy nowych usług i funkcjonalności na bazie
posiadanej w Grupie TAURON infrastruktury, jak również zdobytej wiedzy i doświadczeń.

W przypadku celu dotyczącego rozwoju bieżącej działalności skupiamy się na działaniach związanych z poprawą niezawodności dostaworaz jakości energii elektrycznej i
ciepła, poprzez rozwój nowoczesnych rozwiązań w obszarze diagnostyki, automatyzacji i digitalizacji procesów zarządczych. W ramach realizacji tego celu chcemy również
zaadresować wyzwania, jakie pojawiają się wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku energii, w szczególności w zakresie energii elektrycznej, związanymi głównie z
intensywnym rozwojem generacji rozproszonej i koniecznością jej integracji z siecią.

W zakres portfela wchodzą również inicjatywy dotyczące infrastruktury do przesyłu danych, w tym infrastruktury światłowodowej, będącej w posiadaniu Grupy TAURON.
Należy jednak podkreślić, że z uwagi na potencjał oraz zakres wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorstwami zajmującymi się dystrybucją energii elektrycznej, portfel
koncentruje się przede wszystkim na tym właśnie obszarze. Kwestie związane z dystrybucją ciepła i infrastrukturą światłowodową są w SAB zaakcentowane w miejscach,
w których istnieje największa możliwość rozwoju dla tej infrastruktury.

TAURON jako grupa posiadająca olbrzymie zaplecze inżynieryjno-technologiczne i doświadczenie, związane nie tylko z dostarczaniem energii czy ciepła, ale także np. z
obsługą infrastruktury komunikacyjnej (m.in. infrastruktury światłowodowej), wydaje się być naturalnym podmiotem, który może świadczyć szereg usług w zakresie
inteligentnych budynków, inteligentnych miast czy usług związanych z zarządzaniem energią. Dlatego w ramach tego portfela chcemy rozwijać technologie i kompetencje
związane z rozwojem narzędzi do zarządzania energią, rozwojem technologii pozyskania i przetwarzania danych czy rozwojem technologii komunikacyjnych.

Energetyka Rozproszona

Projekty w portfelu Energetyka Rozproszona służą realizacji trzech, szczegółowo zdefiniowanych celów rozwojowych. Pierwszy z nich dedykowany jest optymalizacji
technologii i procesów związanych z obecnie prowadzoną działalnością biznesową w obszarze energetyki rozproszonej i odnawialnej. Poszukujemy projektów, które
wpływać będą na poprawę dyspozycyjności i sprawności urządzeń, wzrost efektywności procesu produkcyjnego i zwiększenie produktywności z jednoczesnym
uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.

Drugi cel związany jest z rozwojem elementów i systemów energetyki przyszłości. Obserwowane trendy rozwoju rynku energetycznego oraz wdrażane modele w obszarze
regulacji pozwalają na sformułowanie wniosku, iż energetyka rozproszona, w tym również odnawialna, będzie zyskiwać na znaczeniu w długim horyzoncie czasowym. W
projektach badawczych w tym celu rozwojowym budujemy technologiczną gotowość do funkcjonowania na przyszłym rynku energii i usług okołoenergetycznych.
Rozwijamy zarówno innowacyjne i wysokosprawne źródła wytwarzania bazujące na lokalnie dostępnych paliwach oraz źródłach energii odnawialnej i odpadowej, systemy
magazynowania wytworzonych mediów energetycznych oraz narzędzia informatyczne pozwalające na skuteczne zarządzanie generacją rozproszoną.
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Jednym z potencjalnych kierunków rozwoju przedsiębiorstw energetycznych może być integrowanie źródeł rozproszonych i wykorzystywanie efektów skali, które powstają
po stronie operatora posiadającego w swoim portfelu wiele źródeł rozproszonych.

Trzeci z celów rozwojowych koncentruje się na rozwoju usług i nowych modeli biznesowych budowanych na bazie elementów i systemów rozwijanych w ramach celu
drugiego, a także bazujących na rozwiązaniach opracowanych w ramach celu pierwszego i doświadczeń związanych z eksploatacją własnych, rozproszonych aktywów
wytwórczych.

Niskoemisyjne technologie wytwarzania

Obserwowane trendy, regulacje prawne i finansowe oraz konkurencyjny rynek pozwalają wysnuć wniosek, iż w długim horyzoncie czasowym malejąca rola
wysokoemisyjnej, wielkoskalowej energetyki konwencjonalnej stanie się faktem. Niemniej jednak w zakresie, w którym ekonomicznie uzasadnione jest budowanie pozycji
tego obszaru, zidentyfikowano szereg zagadnień, których rozwój poprzez projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne pozwoli na określenie nowych ram funkcjonowania
obszaru wielkoskalowego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak również wydobycia węgla kamiennego i innych surowców wydobywanych w Grupie TAURON.

Istotną alternatywą wobec konwencjonalnych źródeł wielkoskalowych jest rozwój niskoemisyjnej i bezemisyjnej energetyki wielkoskalowej, której technologie są jednym z
przedmiotów badań w ramach tego portfela.

Projekty realizowane w ramach portfela niskoemisyjne technologie wytwarzania mają dwa główne zadania:

Realizacja dotychczas uruchomionych projektów B+R oraz uruchamianie i skuteczna realizacja nowych przedsięwzięć z zakresu B+R+I, wpisujących się w przemyślaną i
jasno zdefiniowaną Strategiczną Agendę Badawczą jest warunkiem koniecznym do tego, aby w strukturze przychodów Grupy coraz większe znaczenie miały przychody z
tzw. nowych biznesów, czyli działalności, która na dzisiaj jest stosunkowo niewielka lub wręcz nieobecna.

Działalność obszaru B+R+I wpisuje się w aspirację wskazaną w Strategii Grupy, aby w roku 2025 nie mniej niż 25% przychodów/marży z segmentu sprzedaży w Grupie
pochodziło z nowych biznesów. Sprostanie temu wyzwaniu ma charakter długofalowy. Patrząc jednak na dynamikę zmian w obszarze B+R+I, szybki wzrost liczby
projektów i zaangażowanych zasobów, zainicjowanie i rozwój współpracy ze start-upami, wspólne inicjatywy z wiodącymi europejskimi przedsiębiorstwami czy budowanie
struktur wspierających kreowanie i uruchamianie nowych biznesów, wyzwanie to należy uznać za ambitne, ale realne do wykonania.

wsparcie w procesie transformacji energetyki konwencjonalnej, umożliwiające nadanie temu obszarowi nowego, „niskoemisyjnego” oblicza,

znalezienie źródeł nowych przychodów na bazie wiedzy, kompetencji i infrastruktury spółek Grupy TAURON.
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Kluczowe dane dotyczące
zatrudnienia

102-8, 405-1

Kluczowe dane dotyczące zatrudnienia w Grupie Kapitałowej TAURON

Przeciętne zatrudnienie w Grupie TAURON w 2018 r. wynosiło  25 622 etatów, co oznacza wzrost o 602 etaty względem zatrudnienia w 2017 r., w którym przeciętne
zatrudnienie wynosiło 25 020 etatów.

Wzrost ten spowodowany jest głównie rozwojem działalności spółki Wsparcie Grupa TAURON, która od 1 stycznia 2018 r. przejęła pracowników ochrony mienia ze spółek
nienależących do Grupy TAURON.
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Przeciętne zatrudnienie w Grupie TAURON w 2017 r. i w 2018 r.* (etaty)

* Przeciętne zatrudnienie obejmuje spółkę Wsparcie Grupa TAURON, która w związku z rozwojem działalności, od dnia 1 stycznia 2018 r. przejęła pracowników ochrony

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w spółkach Grupy TAURON zatrudnionych było 25 829 osób. Odnotowano wzrost zatrudnienia o 994 osoby w stosunku do stanu zatrudnienia
na dzień 31 grudnia 2017 r., który wynosił 24 835 osoby.

6 572

5 053

9 438

729

3 228

6 659

4 891

9 368

768

3 936

Obszar
Wydobycie

Obszar
Wytwarzanie

Obszar
Dystrybucja

Obszar Sprzedaż Obszar Pozostałe
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2017 2018



27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

3/24

Zatrudnienie w Grupie TAURON na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r.* (osoby)

*Przeciętne zatrudnienie obejmuje spółkę Wsparcie Grupa TAURON, która w związku z poszerzeniem zakresu działalności, od dnia 1 stycznia 2018 r. przejęła pracowników
ochrony
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Struktura zatrudnienia w Grupie TAURON według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. (wykształcenie)
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Kobiety Mężczyźni
10

31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2018 r.

Kluczowe dane dotyczące zatrudnienia w TAURON Polska Energia S.A.

Przeciętne zatrudnienie w TAURON Polska Energia w 2018 r. wynosiło 456 etatów, co oznacza wzrost o 22 etaty w stosunku do zatrudnienia w 2017 r. w którym
przeciętne zatrudnienie wynosiło 434 etaty. Poniższy rysunek przedstawia poziomy przeciętnego zatrudnienia w Spółce w etatach (w zaokrągleniu do pełnego etatu), w
latach 2017 – 2018.
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Zatrudnienie w Spółce w etatach w 2017 r. i 2018 r.
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Struktura zatrudnienia w Spółce według wykształcenia na dzień 31 grudnia 2017 r. i 2018 r.
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Struktura zatrudnienia w Spółce według wieku na dzień 31 grudnia 2017 r. i 2018 r.
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Struktura zatrudnienia w Spółce według płci na dzień 31 grudnia 2017 r. i 2018 r.
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Innowacyjna kultura organizacyjna w
Grupie TAURON

Naszą aspiracją jest najlepiej jak to możliwe wspierać realizację celów wynikających ze Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025
oraz wychodzić poza jej horyzont, poprzez rozwijanie kompetencji i wzmacnianie zaangażowania naszych pracowników.

102-8, 103 (401)

Dążymy do tego, aby nasi pracownicy byli wysoko wykwalifikowanymi specjalistami posiadającymi kompetencje niezbędne do realizacji obecnych, a także przyszłych celów
biznesowych, które będą stanowiły przewagę konkurencyjną na rynku, na którym funkcjonuje nasza organizacja. Mamy przekonanie, że to pozwoli organizacji efektywnie
korzystać ze zmian i trendów rynkowych, ale także kształtować te, które tworzą warunki działania sektora energetycznego.

Zasadniczym wyzwaniem stojącym przed obszarem HR Grupy TAURON jest, obok standardowych zadań skupionych na podnoszeniu efektywności operacyjnej, umacnianie
kultury innowacyjności, pozwalającej Grupie osiągać i utrzymywać przewagę konkurencyjną w spodziewanych, nowych warunkach  tzw. energetyki jutra.

Takie podejście jest fundamentem strategii obszaru HR, powiązanej ściśle z realizacją  Misji i Wizji Grupy TAURON, jej Strategią i wyznaczonymi celami biznesowymi.
Strategia działań HR skoncentrowana jest na dwóch z sześciu kluczowych kapitałów Grupy TAURON, tj. kapitale ludzkim i kapitale intelektualnym. Działania podejmowane
przez HR skupiają się na realizacji przyjętej przez nas Misji HR:

Działamy PROaktywnie, tworzymy i wdrażamy procesy i narzędzia odzwierciedlające potrzeby biznesu
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oraz Wizji HR:

Jesteśmy profesjonalnym partnerem dla kadry kierowniczej i pracowników w budowaniu efektywnej firmy, w oparciu o
jasne zasady i nowoczesne narzędzia.

Głównym celem obszaru HR jest budowanie i wzmacnianie kultury organizacyjnej. Filarem zmiany kultury organizacyjnej w kierunku koncentracji na innowacyjności są
wartości Grupy TAURON – Partnerstwo, Rozwój, Odwaga oraz wspólny dla wszystkich pracowników Model Kompetencyjny.

Nasze wartości kształtują naszą kulturę, a kultura to nasza marka – Klienci oceniają Grupę przez pryzmat naszych zachowań i działań. My sami oceniamy siebie w
perspektywie efektywności finansowej, zadowolenia klientów i poziomu innowacyjności. W codziennej pracy wspólne wartości pozwalają nam na szybsze
wypracowywanie rozwiązań i innowacji w zespołach projektowych działających w modelu zarządzania procesowego. Synergia działań osadzona we wspólnych
wartościach pozwala nam zarówno na nowo spojrzeć na stare problemy, jak i w najlepszy możliwy sposób przygotować odpowiedź Grupy na nowe wyzwania.
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Jesteśmy przekonani, że działania integrujące pracowników Grupy TAURON wokół wartości PRO pozwolą na umocnienie spójnej i innowacyjnej kultury organizacyjnej,
ukierunkowanie podejmowanych decyzji, wyznaczanie standardów pracy oraz kształtowanie działań pracowników i ich rozwój.

Wspólnota wartości ukierunkowana na osiąganie celów strategicznych została uzupełniona przez kompetencje, które są niezbędne na każdym stanowisku pracy w Grupie
TAURON. Identyfikacja kluczowych kompetencji, które pozwalają osiągać cele i z sukcesem realizować zadania, została ujęta w ramach Modelu Kompetencyjnego Grupy
TAURON.  Zdefiniowane kompetencje w prosty sposób pozwalają na określenie mocnych stron i obszarów rozwoju każdego pracownika, na każdym stanowisku pracy,
dzięki czemu Grupa TAURON ma realny wpływ na kształtowanie wśród pracowników efektywnych zachowań ukierunkowanych na efektywność biznesową, proklienckość i
innowacyjność. Realizacji tego celu służyć ma m.in. grupa kompetencji związanych z gotowością do proponowania, przygotowywania i wdrażania zmian w organizacji, co
wymaga ciągłego doskonalenia siebie i innych w swoim zespole.

Strategiczne kierunki działań

103-1 (401), 103-2 (401), 103-3 (401)

Strategicznymi kierunkami działań obszaru HR są:

dążenie do utrzymania oraz przyciągania do organizacji pracowników o kompetencjach zgodnych z potrzebami
biznesowymi

kreowanie środowiska pracy wspierającego innowacyjność

stwarzanie możliwości ciągłego rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej i pracowników oraz

promowanie idei organizacji uczącej się
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102-41, 102-8

Ważnym obszarem naszej codziennej pracy jest dbałość o efektywność i spójność działań HR w całej Grupie, tak aby pracownicy poszczególnych spółek objęci byli
spójnymi regulacjami. Ma to szczególne znaczenie w kontekście tego, iż ponad 93% pracowników Grupy TAURON objętych jest umowami zbiorowymi.

Nasze działania koncentrują się na ujednoliceniu rozwiązań w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników, przy zachowaniu specyfiki ich pracy, ale także
standardów obowiązujących wszystkie spółki Grupy TAURON.

TAURON
Polska
Energia

Kopalnia
Wapienia

Czatkowice

TAURON
Ciepło

TAURON
Ekoenergia

TAURON
Wydobycie

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Obsługa
Klienta

TAURON
Sprzedaż

Całkowita liczba zatrudnionych 464 275 1 452 178 6 651 2 646 2 427 297

Całkowita liczba pracowników objętych
umowami zbiorowymi

0 275 1 430 178 6 636 2 646 2 427 297

Odsetek pracowników objętych
umowami zbiorowymi

0,0% 100,0% 98,5% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0%

Informacja o pracownikach i współpracownikach:+

Liczba pracowników
TAURON
Polska
Energia

Kopalnia
Wapienia

Czatkowice

TAURON
Ciepło

TAURON
Ekoenergia

TAURON
Wydobycie

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Obsługa
Klienta

Umowy o pracę

Łączna liczba pracowników
zatrudnionych na umowę o
pracę, w tym: 

464 275 1 452 178 6 651 2 646 2 427

kobiety 206 43 264 41 640 453 1 782

mężczyźni 258 232 1 188 137 6 011 2 193 645

w tym:

na czas określony (w tym na
okres próbny i na zastępstwo):

78 30 54 15 499 48 317

k bi
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kobiety 38 8 6 3 18 10 254

mężczyźni 40 22 48 12 481 38 63

na czas nieokreślony: 386 245 1 398 163 6 152 2 598 2 110

kobiety 168 35 258 38 622 443 1 528

mężczyźni 218 210 1 140 125 5 530 2 155 582

Liczba pracowników
TAURON
Polska
Energia

Kopalnia
Wapienia

Czatkowice

TAURON
Ciepło

TAURON
Ekoenergia

TAURON
Wydobycie

TAURON
Wytwarzanie

TAUR
Obsł
Klien

Pracownicy zatrudnieni na innych zasadach niż umowa o pracę

Łączna liczba pracowników
zatrudnionych na innych zasadach niż
umowa o pracę: 

24 18 11 8 263 111

kobiety 8 7 3 1 18 21

mężczyźni 16 11 8 7 245 90

Osoby na kontraktach menedżerskich: 4 2 3 2 2 4

kobiety 0 0 0 0 0 0

mężczyźni 4 2 3 2 2 4

Osoby samozatrudnione:  0 0 0 0 0 0

kobiety 0 0 0 0 0 0

mężczyźni 0 0 0 0 0 0

Pracownicy będący pod nadzorem
Grupy:

0 0 0 0 0 0

kobiety 0 0 0 0 0 0

mężczyźni 0 0 0 0 0 0

Osoby odbywające praktyki: 1 0 0 0 112 2

kobiety 1 0 0 0 10 0

mężczyźni 0 0 0 0 102 2
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Osoby świadczące usługi na
podstawie umowy cywilno-prawnej

10 12 4 2 145 101

kobiety 3 6 1 0 8 19

mężczyźni 7 6 3 2 137 82

Pracownicy Rady Nadzorczej 9 4 4 4 4 4

kobiety 4 1 2 1 0 2

mężczyźni 5 3 2 3 4 2

Liczba
pracowników

TAURON
Polska Energia

Kopalnia Wapienia
Czatkowice

TAURON
Ciepło

TAURON
Ekoenergia

TAURON
Wydobycie

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Obsługa
Klienta

TAURON
Sprzedaż

Pracujących na umowę o pracę, w tym:

na pełny etat: 456 275 1 449 174 6 651 2 636 2 418 294

kobiety 202 44 262 41 640 448 1 776 160

mężczyźni 254 231 1 187 133 6 011 2 188 642 134

na niepełny
etat:

8 0 3 4 0 10 9 3

kobiety 4 0 2 0 0 5 6 1

mężczyźni 4 0 1 4 0 5 3 2

Województwo/ region TAURON Polska Energia
Kopalnia Wapienia

Czatkowice
TAURON

Ciepło
TAURON

Ekoenergia

czas
określony

czas
nieokreślony

czas
określony

czas
nieokreślony

czas
określony

czas
nieokreślony

czas
określony

c
nieo

dolnośląskie 8 25 11

kujawsko-
pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie 1 30 243 59

mazowieckie 2 7

l ki
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opolskie 3

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie 76 370 2 54 1 314

świętokrzyskie

warmińsko-
mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie 1

Suma 78 386 30 245 54 1 398 15

Co istotne, podejmowane przez nas działania realizowane są przy zachowaniu wysokiej jakości i skuteczności współpracy ze stroną społeczną, z którą prowadzimy
konstruktywny i otwarty dialog.

Kluczowymi wskazówkami wyznaczającymi kierunki działań w obszarze kapitału ludzkiego i kapitału intelektualnego są dla nas wyniki z przeprowadzonego badania
struktury pokoleniowej Grupy TAURON oraz zadowolenia pracowników Grupy TAURON.

Uzyskane wyniki powyższych badań pozwoliły nam na precyzyjne zidentyfikowanie luki pokoleniowej oraz związanych z nią wyzwań, jak i kwestii związanych z budową
kultury organizacyjnej skupionej na efektywności i innowacyjności. W oparciu o wyniki badań zaprojektowane i podjęte zostały działania mające na celu przeciwdziałanie
zdiagnozowanym ryzkom. Uwzględniając kierunki strategiczne Grupy TAURON oraz silną koncentrację na innowacyjności, podejmujemy inicjatywy mające na celu
zabezpieczenie zarówno kluczowych kwalifikacji niezbędnych do zapewnienia ciągłości podstawowych procesów realizowanych w Grupie, jak również przeciwdziałanie
luce kompetencyjnej, wiążącej się z realizacją nowych wyzwań, które często wymagają zupełnie nowych kompetencji. Między innymi temu ma służyć tworzenie przestrzeni
do generowania pomysłów, różnych scenariuszy i niestandardowych rozwiązań w ciągle zmieniającym się otoczeniu Grupy.

Świadomość luki pokoleniowej i kompetencyjnej pozwala nam ocenić jakich kwalifikacji i kompetencji może zabraknąć w najbliższych latach w Grupie TAURON, a jakich
nowych kompetencji Grupa będzie potrzebować w związku z wyzwaniami „energetyki jutra”. Działania niwelujące skutki obu luk mają już jednak odmienny charakter i
koncentrują się na zabezpieczeniu kluczowych kwalifikacji oraz wspieraniu rozwoju tych kompetencji, które będą nam niezbędne do podejmowania nowych wyzwań.

Luka pokoleniowa i kompetencyjna

Badaniem objęte zostały spółki Obszaru Wytwarzania, Wydobycia, Sprzedaży,
Dystrybucji, TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o.
(wcześniej Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o.), Wsparcie Grupa TAURON Sp. z o.o.,
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. oraz spółki nieskonsolidowane. Jak
pokazują wyniki, w Grupie TAURON 36,2% pracowników to osoby powyżej 50 roku
życia, a na przestrzeni najbliższych 10 lat z powodu odejść emerytalnych
zabraknąć może blisko 4,5 tys. pracowników. Z badania wynika, że luka
pokoleniowa w Grupie TAURON dotyczyć będzie przede wszystkim obszaru
Dystrybucji, Wydobycia oraz Wytwarzania. W szczególności zagrożenie brakiem
ekspertów dotyczy stanowisk: elektromonter, górnik, obchodowy urządzeń
pomocniczych, inżynier elektryk, ślusarz, maszynista, dyspozytor, monter,
laborant, elektroenergetyk, próbobiorca czy dyżurny ruchu.

Zidentyfikowana w ramach badania luka pokoleniowa może wpłynąć na zdolność organizacji do optymalnego realizowania Strategii w najbliższych 10 latach. Jednocześnie
przeprowadzone badania pokazały obraz TAURONA jako organizacji wielopokoleniowej. Ta diagnoza zdefiniowała działania HR w 2018 r., których celem jest

Na przełomie 2017 i 2018 r. przeprowadzone
zostało pierwsze badanie luki pokoleniowej w
Grupie TAURON. Lukę pokoleniową rozumiemy jako
brak istotnych i kluczowych z punktu widzenia
Grupy TAURON kompetencji, które pozwalają
zabezpieczyć realizację podstawowych zadań i
procesów.
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wyeliminowanie lub niwelowanie ryzyka związanego z brakiem fachowców, potrzebnych do zapewnienia ciągłości głównych procesów produkcyjnych. Działania te mają
przede wszystkim na celu odtworzenie kluczowych stanowisk z obszaru core biznesu Grupy oraz zapobieganie długotrwałym procesom rekrutacji i adaptacji na skutek
braku dostępności kompetencji na rynku pracy. Stąd wiele z podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych było i jest w dalszym ciągu na podniesienie świadomości kadry
zarządzającej i pracowników w tym zakresie. W szczególności duże znaczenie ma budowanie umiejętności pracy w zespołach wielopokoleniowych oraz dostarczenie
konkretnych narzędzi, które pozwalają osiągnąć efekt synergii współpracy różnych pokoleń. Zidentyfikowany brak dostępności na rynku pracy pracowników o wymaganych
kwalifikacjach zawodowych jest jednym z powodów, dla których Grupa TAURON aktywnie wzmacnia współpracę z sektorem szkolnictwa.

103 -1

Drugi kluczowy kierunek realizowanych działań wyznacza luka kompetencyjna, rozumiana jako niedostosowanie potencjału kompetencyjnego organizacji do wymagań
koniecznych do realizacji wyznaczonych celów oraz nowych wyzwań. W celu zniwelowania luki Grupa TAURON podejmuje działania mające na względzie dynamizację
rozwoju określonych kompetencji w organizacji, w rozumieniu wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do sprawnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz
konieczności rozwoju nowych biznesów. W przyszłym, nie do końca dającym się określić otoczeniu gospodarczym znaczenie innowacyjnych kompetencji przybiera na sile.
Wartość rynkowa tworzona jest nie przez jednostki posiadające odpowiednie umiejętności, ale przez zespoły zdolne wykonać stawiane przed nimi zadania. Praktyka
rynkowa potwierdza, że zespół stanowić będzie podstawową jednostkę przyszłych struktur organizacyjnych, charakteryzujących się wysoką zmiennością oraz
elastycznością. Działania rekrutacyjne w Grupie TAURON ukierunkowywane są na możliwość tworzenia innowacyjnych zespołów tworzonych z kompetentnych ludzi o
odmiennych i uzupełniających się umiejętnościach, ale działających na podstawie wspólnych norm i wartości. Podstawą budowania efektywnych zespołów jest ich
różnorodność i otwartość. Stanowi to integralną część zarówno działań biznesowych Grupy TAURON, jak i funkcjonującej Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie
TAURON. Spółki Grupy TAURON stosują politykę równego traktowania oraz dążą do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i
doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników, a w szczególności organów spółki i jej kluczowych menedżerów.

Kultura pracy zespołowej, różnorodność, doświadczenie oraz kompetencje poszczególnych członków zespołów będą wykorzystane zarówno przy okazji podnoszenia
efektywności realizowanych procesów, jak i w aktywności zespołów ukierunkowanych na radykalne projekty, których celem jest opracowanie nowych produktów,
technologii czy wejście na nowe rynki.

Badanie zadowolenia

Istotne znaczenie dla podejmowanych kierunków działań w obszarze HR miały także wyniki przeprowadzonego w 2017 r. Badania zadowolenia pracowników Grupy
TAURON, które umożliwiły identyfikację mocnych i słabych punktów naszej kultury organizacyjnej  oraz zaprojektowanie działań wzmacniających i rozwijających. Celem
badania było poznanie opinii pracowników na najważniejsze tematy dotyczące środowiska pracy, które mają wpływ na poziom zadowolenia z pracy. Poziom zadowolenia
pracowników wyrażony został poprzez następujące wskaźniki:

zadowolenie (satysfakcja ogólna);

lojalność;

zaangażowanie;

komunikacja;

relacje pracownicze;

komunikacja kierownicza;

postawy kierownicze;

bezpieczeństwo i warunki BHP.

Wyniki badania stanowiły główny czynnik do opracowania planów działania realizowanych w 2018 r., których celem było zwiększenie satysfakcji z pracy w Grupie TAURON.
Plany działania, opracowane przez poszczególne spółki, skupiały się na poprawie tych wskaźników, z których pracownicy danej spółki byli w najmniejszym stopniu
zadowoleni, oraz utrzymaniu wysokiego poziomu pozostałych wskaźników. Kluczowe inicjatywy podejmowane w 2018 r. przez spółki dotyczyły usprawniania obszaru
komunikacji w ramach zespołów, z którymi na co dzień współpracujemy, jak również wzmacniania procesu komunikacji na temat istotnych inicjatyw czy zmian
zachodzących w spółce i Grupie TAURON.

W 2018 r. zrealizowano szereg programów rozwojowych dedykowanych kadrze menedżerskiej, część z nich wynikała bezpośrednio z inicjatyw po badaniu zadowolenia
pracowników, część była wynikiem działań ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji zarządczych pracowników na strategicznych stanowiskach.

Inicjatywy wspierające rozwój

Pracownicy spółek Grupy TAURON mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności rozwojowych. W 2018 roku
pracownicy Grupy TAURON odbyli blisko 500 tys. godzin szkoleniowych.

Najpopularniejsze formy aktywności rozwojowych pracowników spółek Grupy Kapitałowej TAURON to:
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Poza powyższymi formami rozwoju, dbamy o przygotowywanie dedykowanych programów rozwojowych dla pracowników, które uwzględniają rzeczywiste potrzeby
biznesowe i wzmacniają kompetencje kluczowe dla Grupy TAURON, promując nieustannie ideę organizacji uczącej się.

Trenerzy wewnętrzni+

Kultura dzielenia się wiedzą i doświadczeniem skutecznie wzmacnia organizację od wewnątrz oraz sprzyja wzmacnianiu Partnerstwa i Rozwoju – dwóch
wartości Grupy TAURON. Dlatego też z powodzeniem kontynuujemy realizację idei Trenerów Wewnętrznych. W 2018 roku trenerzy wewnętrzni zrealizowali
łącznie 215 szkoleń dla ponad 2100 pracowników. W spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o. uruchomiono autorski program szkoleniowy PRoM, ideą którego było
wyłonienie trenerów wewnętrznych spośród kadry dyrektorskiej oraz ich zaangażowanie w prowadzenie cyklu szkoleń z zakresu strategii, komunikacji, stylów
zarządzania i zarządzania zmianą dla kadry z poziomu N-2 i N-3. W szkoleniach wzięło łącznie udział ponad 100 pracowników.

Szkolenia wewnętrzne niosą korzyści dla organizacji w wielu obszarach. Rozwój potencjału trenerskiego, wzmocnienie kompetencji zawodowych
pracowników, budowanie spójnego systemu wartości, wzajemne poznanie się, to kluczowe elementy, które wspierają motywację i zaangażowanie
pracowników oraz transfer wiedzy w organizacji oraz zapewniają większą świadomość i lepsze zrozumienie funkcjonowania całej organizacji. Otwartość
pracowników w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem wzmacnia wizerunek Grupy TAURON jako organizacji uczącej się.

Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON+

W celu zapewnienia pracownikom dostępu do bieżącej wiedzy eksperckiej oraz dobrych praktyk kontynuowana jest idea Uniwersytetu Otwartego Grupy
TAURON. Inicjatywa pozwala na stworzenie platformy wymiany poglądów oraz doświadczeń pracowników z różnych Spółek i w efekcie zwiększenie integracji
pomiędzy pracownikami. W 2018 roku odbył się XX jubileuszowy wykład Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON, którego tematyka związana była z luką
pokoleniową w Grupie TAURON oraz współpracą w zespołach międzypokoleniowych. W wykładzie dotyczącym efektywnej komunikacji międzypokoleniowej
wzięło udział 270 pracowników Grupy TAURON. W 2018 roku zostały wygłoszone także trzy inne wykłady, których tematyka dotyczyła
cyberbezpieczeństwa, racjonalności podejmowanych decyzji oraz bezpieczeństwa w górach. Łącznie w inicjatywie od 2014 roku wzięło udział ok. 4000
pracowników.

Konferencja „MOC Pokoleń”+

W listopadzie 2018 r. odbyła się Konferencja „MOC Pokoleń”, której głównym celem było zwrócenie uwagi kadry menadżerskiej na wyzwania związane z
zarządzaniem wielopokoleniowymi zespołami oraz dostarczenie narzędzi i inspiracji, jak wykorzystywać unikalne możliwości takich zespołów. Podczas
konferencji budowana była świadomość wśród liderów i członków zespołów wielopokoleniowych dotycząca istoty jasnych zasad efektywnej współpracy w
zespole, właściwego i precyzyjnego delegowania zadań, cierpliwości w uczeniu się siebie nawzajem, doceniania za wykonanie zadanie, korzystania z
różnorodności zespołów do tworzenia najlepszych pomysłów, budowania przekonania w zespole, że każdy patrzy na świat inaczej, co pozwala zmniejszyć
ryzyko błędów i zwiększyć szanse na sukces oraz wzajemnego szacunku, zgodnie z ideą, iż każde pokolenie ma coś wyjątkowego do przekazania.

Działania rozwojowe dedykowane kadrze menadżerskiej+

W 2018 r. zrealizowano szereg programów rozwojowych dedykowanych kadrze menadżerskiej, których celem było wzmocnienie kompetencji zarządczych
pracowników na strategicznych stanowiskach. We wrześniu 2018 r. odbyły się warsztaty dla kadry zarządzającej  Grupy TAURON oraz członków Rady
Społecznej, podczas których uczestnicy wzmacniali swoje kompetencje z zakresu postaw menadżerskich i komunikacji oraz budowania zaangażowania przy
wykorzystaniu istniejących zasobów (narzędzi, procesów i zespołów).

W ramach rozwijania kompetencji zarządczych grupa menadżerów, reprezentujących spółki Grupy TAURON, podjęła studia Master of Business Administration
in Corporate Management, których program został dostosowany do specyfiki branży energetycznej i obejmował szereg zagadnień związanych z aspektami
prawnymi, finansowymi, ekonomicznymi oraz zagadnienia związane z etyką, komunikacją i rozwojem osobistym.

Cykl szkoleń z zakresu zarządzania projektami+
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Ponad 130 pracowników Grupy TAURON miało możliwość uczestniczyć w cyklu certyfikowanych szkoleń z zakresu zarządzania projektami. Szkolenia
pozwoliły uczestnikom nie tylko poszerzyć posiadaną wiedzę w zakresie zarządzania projektami, ale  były  też dobrą okazją do wymiany doświadczeń
pracowników, którzy na co dzień pracują w różnych spółkach.

Akademia Project Managera+

W celu wsparcia rozwoju kluczowych kompetencji w obszarze inwestycji strategicznych w 2018 r. zainicjowany został projekt „Akademia PM” – program
rozwoju kompetencji dla pracowników Grupy TAURON. Celem programu jest wspieranie rozwoju kompetencji technicznych (narzędziowych), behawioralnych i
zarządczych Kierowników Projektów Inwestycyjnych oraz pracowników zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji z zakresu zarządzania
projektami inwestycyjnymi oraz czynne angażowanie ich w realizację strategicznych projektów inwestycyjnych. I edycja Programu Zarządzania Projektami
Inwestycyjnymi w Grupie TAURON realizowana będzie w 2019 r.

Pozostałe inicjatywy

Poza działaniami rozwojowymi, dedykowanymi pracownikom Grupy TAURON, podejmujemy szereg inicjatyw, które pomagają nam
umocnić pozycję Grupy jako lidera wśród pracodawców, a jednocześnie wzmacniać stałą współpracę ze środowiskiem szkolnym i
naukowym.

Klasy patronackie+

Zidentyfikowany brak dostępności na rynku pracy pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, jest jednym z powodów dla których Grupa
TAURON aktywnie wzmacnia współpracę ze szkołami zawodowymi oraz angażuje się w działania wspierające przygotowanie dobrze wykwalifikowanej kadry
fachowców. Jednym z wymiarów współpracy ze szkołami zawodowymi jest tworzenie tzw. klas patronackich, którego celem jest wsparcie procesu
kształcenia w tych zawodach, które są kluczowe w organizacji oraz promowanie zatrudnienia w spółkach Grupy TAURON po zakończeniu edukacji. W 2018 r. 
Grupa TAURON podpisała umowy na uruchomienie kolejnych 21 kolejnych klas patronackich, łącznie obejmując swoim patronatem 47 klas. Tworzenie klas
patronackich wpisuje się we współpracę Grupy TAURON z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącą wspierania kształcenia zawodowego oraz
dostosowywania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy.

Realizacja projektu w ramach kształcenia dualnego+

Kształcenie zawodowe jest tym obszarem edukacji, który obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na zapewnienie nowoczesnych kadr oraz
efektywnej wymiany pokoleniowej w Grupie TAURON. Od roku 2018 Grupa TAURON realizuje projekt  pn.: „Wypracowanie modelu programu kształcenia
zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach działania
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Projekt stanowi formę aktywnego włączania się w strategię na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie kształcenia dualnego. W projekt zaangażowanych jest 100 szkół i centrów kształcenia zawodowego lub
praktycznego, kształcących w zawodach w branży elektryczno – energetycznej z całej Polski. Głównym założeniem projektu jest przygotowanie rozwiązań w
zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących
kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem Europejskich Ram Staży Zawodowych oraz opracowanie modelowych programów
praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika.

Równolegle i w ramach ww. działania PO WER, we współpracy z instytucjami zewnętrznymi TAURON Wydobycie realizuje na swoich obiektach pilotaż
modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

Udział w projekcie Katowice Miastem Fachowców+

TAURON został zaproszony do realizacji pilotażowego projektu Katowice Miastem Fachowców. Projekt jest odpowiedzią na zmiany widoczne na rynku pracy.
Celem projektu było między innymi zachęcenie młodzieży stojącej przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach
technicznych i branżowych I stopnia, pokazanie perspektyw zawodowych związanych z kształceniem zawodowym i technicznym oraz zwiększenie poziomu
wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia.
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Staże i praktyki w Grupie TAURON+

TAURON systematycznie buduje swoją pozycję i markę wśród studentów i absolwentów, dzięki czemu aktywizuje młodych ludzi i zachęca ich do współpracy.
Dzięki udziałowi w programach praktyk i staży, studenci i absolwenci mogą lepiej poznać naszą Grupę, specyfikę pracy w wybranym obszarze oraz zdobyć
pierwsze doświadczenia zawodowe. W 2018 r. z programów praktyk i staży w Grupie TAURON skorzystało 748 osób. Praktyki i staże organizowane przez
Grupę TAURON odpowiadają zarówno na bieżące potrzeby kadrowe, jak i uwzględniają długofalowe plany zatrudnienia dla poszczególnych jednostek
organizacyjnych. Ponadto, w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania studentów i absolwentów, w 2018 r. uruchomiona została kolejna edycja programu
stażowego „Przyłącz się”, którego celem jest przygotowanie najzdolniejszych studentów krajowych uczelni wyższych do wejścia na rynek pracy.

Program Ambasador Grupy TAURON+

W celu zaprezentowania organizacji młodym pokoleniom kontynuujemy realizację Programu Ambasador Grupy TAURON. W roku akademickim 2018/2019 –
9 Ambasadorów z uczelni partnerskich realizuje autorskie działania promocyjne na swoich uczelniach. W ramach programu nawiązujemy współpracę ze
studentami, którzy mają innowacyjne i świeże pomysły dotyczące inicjatyw promujących Grupę, a także dostarczają nam inspiracji, jak zmieniać i
dostosowywać programy dedykowane studentom, w stosunku do coraz większych wymagań.

Działania prozdrowotne+

Aktywne promowanie zdrowia jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie oraz sposób w jaki pracujemy. Takie podejście przestaje być już modą, a staje się
to wymogiem naszych czasów. Dlatego Grupa TAURON w trosce o swoich pracowników inwestuje w opiekę medyczną, wdraża coraz bardziej atrakcyjne i
dopasowane do potrzeb pracowników programy prozdrowotne i promuje zdrowy tryb życia po to, by wyrobić w swoich pracownikach zdrowe nawyki.

Przyświeca temu idea „work-life balance”, jako aktywna próba wsparcia pracowników poprzez dostarczanie im narzędzi i usług pomagających zrównoważyć,
pogodzić i zarządzać stresem rodzącym się w wymagającym środowisku zawodowym i przenikającym w obszar życia prywatnego. W Grupie TAURON
organizowany jest szereg akcji wskazujących, jak dbać o zdrowie i zapobiegać chorobom zawodowym czy cywilizacyjnym.

Poza inicjatywami promującymi zdrowie, pracownicy wybranych Spółek mogli uczestniczyć w szkoleniach z zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. W spółkach Obszaru Dystrybucji rozpoczęto realizację programu szkoleniowego „Twoja moc – pierwsza pomoc!”. Szkolenia z pierwszej
pomocy przedmedycznej skierowane są do wszystkich pracowników Obszaru Dystrybucji tj. do ponad 9 tysięcy osób. W roku 2018 zostało przeszkolonych
łącznie aż 1370 pracowników. Szkolenia będą kontynuowane przez kolejne 3 lata.

401-3

Program „Mama pracuje!”+

Z myślą o rodzicach pracujących, podejmujemy działania wspierające połączenie rodzicielstwa z pracą zawodową.

2018
TAURON

Polska Energia
Kopalnia Wapienia Czatkowice

TAURON
Ciepło

Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiet

Liczba
pracowników
upoważniona do
urlopu
rodzicielskiego

31 33 64 1 17 18 18 27 45

i b
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W 2018 roku w spółkach Obszaru Dystrybucji uruchomiony został autorski program wspierania macierzyństwa „Mama pracuje!”. Program skierowany jest do
zatrudnionych kobiet wychowujących dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia oraz kobiet w ciąży. Głównym celem kampanii jest wsparcie w łączeniu
macierzyństwa z pracą zawodową, zwiększenie komfortu pracy przyszłych mam, zwiększenie liczby kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka oraz
umożliwienie kobietom w trakcie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego bieżącego kontaktu z miejscem pracy. Ponadto w TAURON Polska Energia S.A.
oraz w TAURON Dystrybucja S.A została przewidziana możliwość skrócenia czasu pracy do 6 godzin dla kobiety w ciąży z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia sprzed obniżenia wymiaru czasu pracy.

Realizowana praktyka odpowiada też na wyzwania związane z dążeniem do równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet w życiu zawodowym.

Liczba
pracowników,
którzy
skorzystali z
urlopu
rodzicielskiego

31 22 53 1 8 9 18 27 45

Liczba
pracowników,
którzy wrócili do
pracy po
zakończeniu
urlopu
rodzicielskiego

23 20 43 0 4 4 5 25 30

Liczba
pracowników,
którzy wrócili do
pracy po
zakończeniu
urlopu i którzy
byli nadal
zatrudnieni
przez 12
miesięcy od
powrotu

7 13 20 3 0 3 4 20 24

Liczba
pracowników,
którzy wrócili do
pracy po
zakończeniu
urlopu
rodzicielskiego
w poprzednim
roku
raportowania

8 14 22 3 4 7 5 22 27

Odsetek
powrotów do
pracy

74% 91% 81% 0% 50% 44% 28% 93% 67% 50

Wskaźnik
retencji po
urlopie
rodzicielskim

88% 93% 91% 100% 0% 43% 80% 91% 89%

Elastyczny czas pracy+

Z ideą „work-life balance” łączą się także inicjatywy podejmowane w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Mając świadomość jak ważna jest równowaga
pomiędzy pracą a życiem prywatnym wdrażamy w Grupie TAURON szereg rozwiązań, które pozwalają pracownikom na indywidualne dopasowanie czasu

pracy do własnych potrzeb, preferencji  i okoliczności które pojawiają się w ich życiu. Wierzymy, iż przyjęte rozwiązania w zakresie czasu pracy zwiększają
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produktywność naszych pracowników i zapewniają im większy komfort pracy.

Powszechnie przyjętą praktyką jest ruchomy czas pracy polegający na rozpoczynaniu pracy na przykład pomiędzy godziną 7:00 a 9:00 zgodnie z
preferencjami pracowników. Wprowadzamy także inne formy równoważnego czasu pracy, tak aby optymalnie, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika,
zaplanować zadania i czas pracy. Wdrażając nowe rozwiązania mamy na uwadze specyfikę poszczególnych Spółek Grupy, ale także konkretnych obszarów.
Jednym z rozwiązań jest wydłużenie czasu pracy od poniedziałku do czwartku do 8,5 godziny przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy w piątki do 6 godzin.
Inicjatywą wdrożoną dotychczas min. w TAURON Polska Energia S.A. i TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. jest praca zdalna, która zapewnia Pracownikom
możliwość realizacji obowiązków  z domu w przypadku niespodziewanych sytuacji lub braku możliwości przyjazdu do pracy w danym dniu, co jest dla nich
bardzo dużym udogodnieniem.

Budujemy zaangażowanie pracowników+

Mamy świadomość tego, że nasze działania, mają wpływ na pracowników i ich rodziny. Właśnie dlatego, decyzje biznesowe podejmujemy przez pryzmat
odpowiedzialności wobec tej najważniejszej grupy interesariuszy. Kierunki działań do nich adresowanych wyznacza Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Grupy TAURON na lata 2016-2025, w której zagadnieniom dotyczącym pracowników poświęcono szereg zobowiązań. Skala prowadzonych inicjatyw jest
różna – od jednorazowych działań na poziomie lokalnym do wieloletnich, programów i rozwiązań systemowych. Jednak bez względu na zakres oraz czas ich
trwania wszystkie adresowane do pracowników działania w zakresie zrównoważonego rozwoju mają wspólny mianownik – wpisują się w naczelne wartości
firmy, misję i wizję jako drogowskaz w prowadzeniu działalności biznesowej.

Integracja na bazie wspólnej pasji

Ważne miejsce wśród działań dla pracowników Grupy TAURON mają odbywające się cyklicznie wydarzenia sportowe takie, jak Igrzyska Olimpijskie, czy
Mistrzostwa Siatkarskie.

Pierwszej w historii Grupy TAURON, interdyscyplinarnej imprezie sportowej dla wszystkich spółek, przyświecała zasada współpracy między pracownikami,
budowania przyjaznej atmosfery wewnątrz organizacji, partnerstwa oraz wspierania idei pozytywnej rywalizacji na bazie wspólnej pasji – sportu. Pracownicy
wchodzący w skład reprezentacji poszczególnych spółek swoją postawą przyczynili się do wsparcia tych wartości. W sumie w Igrzyskach wzięło udział blisko
280 osób.

Dużą popularnością wśród pracowników Grupy TAURON cieszą się organizowane nieprzerwanie od 2016 roku Mistrzostwa Grupy TAURON w Siatkówce. Z
roku na rok, do Miejskiego Ośrodka Sportowego w Kętach, przyjeżdża coraz większa liczba pasjonatów siatkówki i ich rodzin, a wydarzenie zyskało status
kultowego.

Pomagają do kwadratu+

Dopełnieniem działań prowadzonych przez spółki Grupy TAURON w ramach zarządzania kapitałem ludzkim jest wzrost wrażliwości społecznej pracowników
wyrażającej się w formie działań wolontariackich. W 2018 r. odbyły się 24 projekty wolontariackie, w których wzięło udział ponad 200 pracowników.
Projektem, który cieszył się największym powodzeniem była Energia dobrych słów, w ramach której pracownicy Grupy wcielili się w role lektorów i w studiu
nagraniowym Polskiego Radia Katowice przeczytali bajki dla dzieci. Wydane w liczbie 3 000 egzemplarzy audiobooki trafiły do szpitali i hospicjów dziecięcych
z terenu działania TAURONA.

Działania rozwojowe

Wartości Grupy TAURON, Model Kompetencyjny oraz Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON dają obszarowi HR
podstawę do prowadzenia ustrukturyzowanych działań rozwojowych. Mają one dać silny impuls aktywizujący kapitał intelektualny i
ludzki wspierając realizację „Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025" poprzez dostarczenie pracownikom i przełożonym narzędzi
pomocnych w realizacji celów i zadań, a także wychodząc poza horyzont Strategii.

W perspektywie najbliższych lat, przygotowujemy się do wdrożenia nowoczesnego rozwiązania IT, którego celem jest optymalizacja i zwiększenie efektywności działań w
ramach zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym. Nowe rozwiązanie IT będzie nas wspierać w codziennej komunikacji z pracownikiem, także w zakresie ustalania
celów do realizacji oraz pozwoli na zwiększenie wpływu i odpowiedzialności pracowników za swój rozwój, przy jednoczesnym zachowaniu istotności bieżącego dialogu z
przełożonym.

Nowoczesne rozwiązanie IT umożliwi kompleksowe zarządzanie takimi procesami jak proces rekrutacji i selekcji, wdrożenia pracowników, zarządzania potencjałem,
rozmowy rozwojowej oraz systemu premiowania w oparciu o wyznaczone cele i obejmował będzie wszystkie Spółki Grupy TAURON.
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Obecnie obszar HR dysponuje różnymi aplikacjami klasy ERP dla procesów kadrowych w Grupie TAURON, procesu elektronicznego obiegu dokumentacji oraz zarządzania
szkoleniami e-learningowymi. Wdrożenie nowego rozwiązania pozwoli osiągnąć wyższy poziom w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i intelektualnych
oraz ich płynny przepływ pomiędzy spółkami w ramach realizacji działań strategicznych.

Rozwiązanie IT wspierać będzie realizację procesów w obszarze HR, które do tej pory nie były realizowane lub realizowane były wyłącznie w niektórych spółkach Grupy, a
ich wdrożenie przyniesie wymierne efekty. Nowe rozwiązania pozwolą na efektywne zarządzanie oraz dynamiczne monitorowanie podejmowanych działań i ich efektów,
co spowoduje transformację funkcji HR z eksperckiej na strategiczną.

Istotnym procesem, do wdrożenia którego przygotowuje się Grupa TAURON jest rozmowa rozwojowa, która ma wspierać ideę ciągłego dialogu pomiędzy pracownikiem a
przełożonym, przy jednoczesnej koncentracji na działaniach wspierających rozwój kompetencji pracowników, szczególnie tych, które pomagać będą w realizacji celów
obszarowych.

Obszar HR przygotowuje się do wdrożenia globalnego w skali Grupy TAURON programu zarządzania potencjałem. Jego nadrzędnym celem jest zidentyfikowanie,
zarządzanie oraz motywowanie pracowników z wysokim potencjałem do podejmowania działań i realizacji zadań zgodnych z celami biznesowymi Grupy TAURON, co
wpływa na zwiększenie konkurencyjności Grupy. W ramach procesu zarządzania potencjałem uruchamiane będą programy talentowe np. liderskie i eksperckie, które będą
odpowiadać na konkretne potrzeby i wyzwania biznesowe organizacji oraz pozwolą na szybkie reagowanie i zaspokajanie potrzeb biznesu w zmiennym otoczeniu
biznesowym. W efekcie Grupa TAURON uzyska kontrolowany dostęp do własnych zasobów intelektualnych i ludzkich, często bez konieczności sięgania po rozwiązania
spoza Grupy. Proces zarządzania potencjałem pozwoli także efektywnie zarządzać sukcesją stanowiskową.

Cyfryzacja w zakresie systemu premiowania pracowników znacznie ułatwi pracę pracownikom i ich przełożonym, skróci czas poświęcany na formalną obsługę systemu i
umożliwi nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu. Przygotowanie jednego spójnego systemu informatycznego dla spółek Grupy TAURON umożliwi, oprócz
efektywnego zarządzania procesem premiowym, również prowadzenie analiz i wewnętrznych benchmarków oraz koordynację funkcjonowania systemów wynagrodzeń.
System wsparcia premiowego będzie wzmacniał realizację celów strategicznych Grupy TAURON poprzez spójne i jednorodne nadzorowanie procesu kaskadowania celów
biznesowych.

Tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej innowacyjność, transformacja obszaru HR do funkcji strategicznej w Grupie TAURON oraz zdolność do ewaluacji strategii,
procesów, projektów i poszczególnych działań HR opiera się na wskaźnikach mierzonych w ramach cyklicznej diagnozy kapitału ludzkiego i kapitału intelektualnego min. w
postaci badania luki pokoleniowej czy badania zadowolenia.

Planowana druga edycja badania luki pokoleniowej pozwoli nam zweryfikować skuteczność podejmowanych działań, skupiających się na intensyfikacji współpracy ze
środowiskiem naukowym oraz szkolnym. Otwieranie kolejnych klas patronackich oraz coraz większe zaangażowanie w rozwój kształcenia dualnego, na przestrzeni lat
powinno skutkować krótszym czasem rekrutacji oraz wdrożenia nowych pracowników, którzy dzięki możliwości odbywania praktyk na naszych obiektach, mają już
świadomość specyfiki pracy.

Liczymy również na to, że kolejne badanie zadowolenia pracowników, dostarczy nam danych do porównania poziomu kluczowych wskaźników zadowolenia pracowników.
Z punktu widzenia samego badania, jednym z najważniejszych wskaźników, na którym się obecnie koncentrujemy jest uzyskanie wysokiego poziomu frekwencji w badaniu,
co bezpośrednio przełoży się na jakość pozyskanych danych, a w konsekwencji pozwoli podjąć precyzyjne działania w kolejnych latach.

Bezpieczeństwo pracy

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

103-1 (403), 103-2 (403), 103-3 (403)

Skalę wyzwania, z którym musimy się codziennie mierzyć, czyli zagwarantowanie bezpiecznej pracy dla każdego naszego pracownika, najlepiej obrazuje liczba
zatrudnionych w Grupie TAURON, która sięga ponad 25 tys. osób.

Jednym z fundamentów jednolitego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy jest stworzona w 2017 r. Polityka BHP Grupy TAURON, która stanowi dokument powiązany do
Megaprocesu Zarządzanie Majątkiem, w ramach zarządzania procesowego w Grupie TAURON. Dokument stanowi zbiór celów i zasad, które wyznaczają kierunki
działalności Grupy i determinują wszystkie decyzje w obszarze BHP. Do podstawowych czterech celów w zakresie BHP należą:

Polityka jest zbiorem regulacji prowadzących do stałego podnoszenia standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosując zawarte w niej zapisy, Grupa
Kapitałowa TAURON konsekwentnie dąży do eliminacji wypadków przy pracy oraz minimalizacji występowania chorób zawodowych i liczby zdarzeń potencjalnie
wypadkowych.

Poza obowiązującą w całej Grupie Polityką BHP każda spółka posiada własne regulacje w tym zakresie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Co więcej, w obrębie
samych spółek przepisy BHP są dostosowywane do charakteru wykonywanych obowiązków.

eliminacja wypadków przy pracy wszystkich zatrudnionych i pracujących na rzecz spółek Grupy Kapitałowej TAURON oraz wszelkich innych osób znajdujących się na
terenie prowadzenia działalności przez spółki;

zapewnienie optymalnych warunków pracy wszystkim zatrudnionym i pracującym na rzecz Grupy Kapitałowej TAURON;

podnoszenie kwalifikacji pracowników Grupy Kapitałowej TAURON mające na celu wzrost kompetencji w zakresie poprawy swojego bezpieczeństwa oraz
bezpieczeństwa współpracowników oraz osób, które znajdują się na terenie wykonywania przez nich pracy;

doskonalenie skutecznego systemu zarządzania BHP.
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W spółkach Grupy TAURON o charakterze produkcyjnym – TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, Kopalnia Wapienia Czatkowice oraz TAURON
Ekoenergia – kwestie związane z ochroną zdrowia i życia pracowników są przedmiotem szczególnej troski, która objawia się także w rozbudowanych systemach
bezpieczeństwa, jak również kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP na poszczególnych stanowiskach pracy. Wśród najważniejszych
dokumentów regulujących kwestie BHP w miejscu pracy znajdują się Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wydobycie,
Procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w TAURON Ciepło czy Polityka Jakości, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy TAURON Wytwarzanie.
Pracownicy tych spółek przechodzą cykl szkoleniowy (instruktaż ogólny, instruktaże stanowiskowe i szkolenia okresowe), właściwy dla poszczególnych grup zawodowych
w swoich jednostkach organizacyjnych, a zaświadczenia o ukończonych szkoleniach przechowywane są w teczkach akt osobowych.

Ważnym elementem w promowaniu zasad BHP jest podnoszenie świadomości pracowników i podwykonawców, głównie za pomocą dedykowanych szkoleń, które są
prowadzone w formie spotkań i warsztatów oraz interaktywnej (szkolenie na platformie e-learningowej). Z uwagi na to, że najlepszymi promotorami bezpiecznych
zachowań w miejscu pracy są sami pracownicy, spółki organizują szkolenia wewnętrzne, kampanie informacyjne, a także konkursy wiedzy o BHP z nagrodami.

W 2018 r. w spółkach Grupy miało miejsce 209 wypadków. Wśród nich był tylko jeden wypadek śmiertelny, który miał miejsce w Zakładzie Górniczym Sobieski TAURON
Wydobycie. Ogólna liczba wypadków w stosunku do roku 2017 wzrosła o 11 zdarzeń, co stanowi niespełna 6%. Warto odnotować, iż liczba najtragiczniejszych wypadków,
tj. śmiertelnych, spadła z 3 zdarzeń do 1 w roku 2018. Wzrosła liczba wypadków lekkich o 11 zdarzeń oraz pojawiły się wypadki ciężkie w liczbie 3 zdarzeń, których w 2017
r. nie odnotowano. Wskaźnik częstości wypadków pozostał na analogicznym poziomie jak w roku poprzednim i wynosił 8,1.

Wskaźnik wypadkowości pracowników (częstości/częstotliwości wypadków) w podziale na płeć (Injury
rate - IR)
403-9

Z uwagi na konsekwentne dążenie do spadku liczby wypadków intensyfikowane są działania promujące bezpieczne zachowania w miejscu pracy, a poszczególne spółki
prowadzą liczne kampanie informacyjno-edukacyjne. W roku 2018 należały do nich m.in.:

Łączna liczba wszystkich wypadków 209

kobiety 14

mężczyźni 199

Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy 1

kobiety –

mężczyźni 1

Liczba wypadków lekkich przy pracy 202

kobiety 13

mężczyźni 189

Liczba wypadków ciężkich przy pracy 3

kobiety –

mężczyźni 3

Liczba wypadków zbiorowych 3

kobiety 1

mężczyźni 6

Wskaźnik częstości wypadków

Wskaźnik częstości wypadków = (liczba wypadków przy pracy x 1000 ) / średnie zatrudnienie w 2018 r. 8,1

kobiety 0,5

mężczyźni 7,7

działania prewencyjne w zakresie bezpiecznej organizacji pracy przy
urządzeniach (TAURON Dystrybucja), w tym: spotkania z elektromonterami w
terenie oraz z przedstawicielami firm wykonawczych;

zaangażowanie osób na stanowiskach kierowniczych (wszystkie poziomy i
obszary) w kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy, budowanie

program adaptacji zawodowej pracowników nowo przyjętych, kończący się
oceną przydatności pracownika do pracy na danym stanowisku pracy;

informowanie pracowników w zakresie BHP z wykorzystaniem dostępnych form
przekazu (tablice i znaki informacyjne oraz ostrzegawcze), w tym za pomocą
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zaangażowania i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony
pracy;

promowanie idei „Zero wypadków przy pracy”;

organizacja spotkań z pracownikami dozoru firm zewnętrznych
współpracujących ze spółkami Grupy Kapitałowej TAURON;

systematyczne kontrole BHP na wszystkich poziomach organizacji;

poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii oraz metod pracy pod względem
BHP;

tablice informacyjne o liczbie wypadków oraz liczbie dni bez wypadku;

przeprowadzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
podejmowanie działań korygujących w obszarach o największej wypadkowości;

realizacja Planów Poprawy BHP;

system dodatkowych, cyklicznych szkoleń z oderwaniem od pracy dla wybranych
stanowisk i miejsc pracy, uwzględniających w szczególności prawidłowość
postrzegania zagrożeń, ogólne zasady BHP, wielkość ryzyka zawodowego oraz
konsekwencje nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP, poparte przykładami
zaistniałych zdarzeń wypadkowych;

przekazu multimedialnego z wykorzystaniem dostępnych monitorów i
telebimów;

wprowadzanie nowoczesnych form szkolenia pracowników i popularyzacji
wiedzy z zakresu BHP z wykorzystaniem materiałów multimedialnych;

przeprowadzanie we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej TAURON
Społecznych Przeglądów Warunków Pracy;

organizacja we wszystkich Oddziałach spółki TAURON Wytwarzanie Konkursu
Wiedzy o BHP dla pracowników;

organizacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych w TAURON Wytwarzanie;

dodatkowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

dokonanie przeglądu dróg i ciągów komunikacyjnych w zakresie bezpiecznego
poruszania się.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca odsetek przeszkolonych pracowników firm zewnętrznych. Pozostałe spółki Grupy (nieujęte w tabeli) nie prowadzą ewidencji w
tym zakresie.

Odsetek pracowników, wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli szkolenie BHP
EU18

Jednocześnie w każdej spółce przestrzega się wysokich standardów wynikających z przepisów BHP i dąży do minimalizacji zdarzeń wypadkowych.

W Kopalni Wapienia Czatkowice oraz w TAURON Wydobycie z uwagi na branżę i charakter działalności każdy pracownik firmy zewnętrznej przed przystąpieniem do pracy
przechodzi szkolenie z zakresu znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa wykonywania powierzonych mu czynności.

W spółkach TAURON Ciepło oraz TAURON Wytwarzanie na podstawie wewnętrznych uregulowań przeprowadzane są szkolenia pracowników dozoru firm zewnętrznych w
zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, jak również zapoznaje się ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w spółce.
Statystycznie jest to ok. 15–20% osób (szkolenia bezpośrednie). Jednocześnie wykonawcy (pracownicy dozoru firm zewnętrznych) zobowiązani są do przeszkolenia osób
wykonujących przedmiot umowy/zlecenia w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również
zapoznania z wewnętrznymi aktami normatywnymi odpowiednio do zakresu realizowanych prac. W konsekwencji przeszkolonych winno być 100% pracowników
wykonawców lub podwykonawców (szkolenia pośrednie).

2018
Kopalnia
Wapienia

Czatkowice

TAURON
Wydobycie

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Dystrybucja

Serwis

TAURON
Dystrybucja

Pomiary

TAURON
Serwis

Odsetek pracowników
zatrudnionych przez
wykonawców i
podwykonawców, którzy
przeszli powyższe szkolenia
BHP

100% 100% 16% 67% 84% 38%
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Wprowadzenie

Grupa Kapitałowa TAURON to organizm gospodarczy złożony z autonomicznych spółek prawa handlowego, na czele którego stoi
TAURON Polska Energia S.A. jako jednostka dominująca.

103-2

Podstawowym aktem normatywnym Grupy Kapitałowej TAURON jest przyjęty przez Zarząd TAURON Polska Energia S.A. Kodeks Grupy TAURON, który reguluje jej
funkcjonowanie, poprzez specjalnie zaprojektowane rozwiązania w zakresie koordynacji zarządzania podmiotami Grupy, w tym w szczególności określania szczegółowych
celów działalności spółek, umożliwiających osiągnięcie efektów zakładanych w Strategii.

Model Biznesowy jako narzędzie realizacji strategii

Obecny Model Biznesowy i Operacyjny, w ramach którego działa Grupa TAURON realizując cele Strategii, przyjęty został przez Zarząd 4 maja 2016 r., a następnie
zaktualizowany 23 stycznia 2018 r. Model Biznesowy określa zasady zarządzania Grupą, definiuje wysokopoziomową architekturę procesów oraz zawiera wytyczne
odnośnie wskaźników efektywności jednostek tworzących Grupę TAURON.

Model Biznesowy opracowany został na podstawie Strategii Grupy TAURON i określa założenia modelu funkcjonowania (strukturę biznesową) oraz podział zadań i
odpowiedzialności pomiędzy jednostkami Grupy. Kluczowe założenia Modelu Biznesowego to:

budowa wartości Grupy Kapitałowej TAURON;

koncentracja na klientach;

postępowanie zgodnie z wartościami Grupy TAURON (wartości Grupy TAURON zostały podsumowane skrótem „PRO”: Partnerstwo – Rozwój – Odwaga);

czytelny podział obowiązków i odpowiedzialności;

efektywna wymiana informacji;

wykorzystanie wiedzy pracowników;

elastyczność szczegółowych rozwiązań Modelu Biznesowego przy zachowaniu spójności organizacyjnej Grupy TAURON.

Model Biznesowy obejmuje wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację Strategii w ramach:

wdrożenia nowego modelu operacyjnego,

wdrożenia innowacyjnej kultury organizacyjnej.

Rozwiązania wprowadzone wraz z Modelem Biznesowym wdrożyły w Grupie Kapitałowej TAURON zarządzanie procesowe, które polega na ustanowieniu podległości
procesowej biegnącej horyzontalnie we wszystkich spółkach Grupy. Członkowie Zarządu zarządzają przypisanymi im strumieniami procesowymi, które następnie dzielą się
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na megaprocesy. Właścicielami megaprocesów są wskazani dyrektorzy zarządzający i wykonawczy w Grupie TAURON. Dokumentacja procesowa (mapy, diagramy i karty
procesu) wyznacza i opisuje kompetencje decyzyjne oraz czynności podejmowane przez poszczególne jednostki organizacyjne w różnych spółkach Grupy. Właściciele
megaprocesów dekomponują je na procesy niższego rzędu, wyznaczając im właścicieli. Każdy proces ma swojego właściciela i mierniki procesowe wyznaczone przez
właściciela procesu wyższego rzędu.

Dokumentacja procesowa określa przebiegi i kompetencje decyzyjne dla działań powtarzalnych. Celem wprowadzonego zarządzania procesowego jest uzyskanie synergii
działań realizowanych w różnych spółkach Grupy, dzielenie się i wykorzystanie najlepszych praktyk, standaryzacja i automatyzacja procesów, a także zapewnienie
spójności działań w spółkach Grupy TAURON w celu wsparcia realizacji Strategii. Istotą zarządzania procesowego jest ciągłe poszukiwanie i wdrażanie usprawnień i jasny
oraz transparentny podział kompetencji i odpowiedzialności. Procesy cały czas podlegają odpowiednim modyfikacjom w celu poprawy ich efektywności.

Dokumentacja procesowa publikowana jest w intranecie i dostępna dla wszystkich pracowników. Kompetencje i zależności procesowe opisane w dokumentacji procesowej
są uzupełnieniem kompetencji wynikających ze struktury organizacyjnej poszczególnych spółek Grupy TAURON i wspierają ich działanie jako jednolitego organizmu.

Działalność Grupy TAURON jest zorganizowana w oparciu o pięć priorytetowych strumieni procesowych. Ich wyodrębnienie pozwala nam postrzegać biznes i cele z szerszej
perspektywy i kłaść większy nacisk na zagadnienia przekrojowe, dotyczące więcej niż jednego Obszaru Biznesowego. W ten sposób identyfikujemy wyzwania, które
zadecydują o wartości Grupy w przyszłości – w tym o jej przewagach konkurencyjnych względem innych podmiotów funkcjonujących w branży energetycznej.
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Działalność operacyjna Grupy jest zorganizowana w siedmiu Obszarach Biznesowych pokrywających się z łańcuchem wartości produkcji energii elektrycznej i ciepła:
Wydobycie, Wytwarzanie, Odnawialne Źródła Energii (OZE), Ciepło, Handel, Dystrybucja i Sprzedaż.

Nadrzędną jednostką organizacyjną Grupy TAURON jest Centrum Korporacyjne. Jest ono odpowiedzialne za zarządzanie działalnością Grupy i podejmowanie
najważniejszych decyzji mających wpływ na Obszary Biznesowe, Centra Usług Wspólnych i spółki należące do Grupy Kapitałowej.

Centra Usług Wspólnych to jednostki odpowiedzialne za świadczenie określonych usług wsparcia (np. rachunkowość, IT, kadry i płace, ubezpieczenia, obsługa klienta) na
rzecz pozostałych jednostek Grupy.

Model zarządzania w Grupie TAURON

http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/lancuch-wartosci-i-model-biznesowy/
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Źródło: Opracowanie TPE

Celem realizacji kluczowych założeń Strategii obejmujących przekształcenie Grupy TAURON w nowoczesną i innowacyjną organizację, stale prowadzimy działania
obejmujące wdrożenie zmian zgodnie z obowiązującym Modelem Biznesowym, aby wypracować jak najefektywniejszy podział ról i odpowiedzialności oparty na
przypisaniu kompetencji procesowych pomiędzy:

Centrum Korporacyjne

Nadrzędną jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie działalnością Grupy TAURON i podejmowanie najważniejszych decyzji mających wpływ na Grupę,
Obszary Biznesowe, Centrum Usług Wspólnych i poszczególne spółki należące do Grupy TAURON.

Obszary Biznesowe

Siedem obszarów podstawowej działalności Grupy TAURON, zdefiniowanych zgodnie z ogniwami łańcucha wartości produkcji energii elektrycznej i ciepła, tj.: Handel,
Wydobycie, Wytwarzanie, Odnawialne Źródła Energii (OZE), Ciepło, Dystrybucja i Sprzedaż.

Centrum Usług Wspólnych

Jednostki odpowiedzialne za świadczenie określonych usług wsparcia (np. rachunkowość, IT, kadry i płace, ubezpieczenia, obsługa klienta) na rzecz pozostałych jednostek
Grupy TAURON.

W ramach prac nad wdrożeniem przyjętego w Strategii Modelu Biznesowego w I półroczu 2017 r. ustalono właścicieli megaprocesów, a także zdekomponowano
megaprocesy do poziomów procesów niższego rzędu, które realizowane są w całości w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON. Opracowano i wydano pełną dokumentację
procesową dla procesów przebiegających w TAURONIE.

W ramach prac nad modelem zarządzania procesowego zaktualizowano Model Biznesowy. Zakresy kompetencji i czynności przypisane poszczególnym megaprocesom
zostały ponownie przeanalizowane, dopracowane i uzupełnione tak, aby w pełni odzwierciedlić w dokumentacji realizowane działalności oraz zapewnić możliwie wysoką
efektywność. Do najważniejszych zmian należy przypisanie działalności z zakresu BHP i ochrony środowiska do megaprocesu zarządzania majątkiem, przeniesienie działań
z zakresu prognozowania rynku z megaprocesu handel do megaprocesu controlling oraz uzupełnienie procesu controlling o działania związane z pomocą publiczną. Poza
wymienionymi wprowadzono zmiany o charakterze uzupełniającym i doprecyzowującym zapisy Modelu Biznesowego.

W ramach prac nad projektowaniem procesów zidentyfikowano i wyeliminowano
wiele nieefektywności i produktów procesów nieprzynoszących wartości dodanej,
a także uzupełniono o działania potrzebne i konieczne dla skutecznej realizacji
celów i założeń Strategii. Działania te wspierane były warsztatami i szkoleniami
pracowników uczestniczących w modelowaniu procesów i tworzeniu dokumentacji
procesowej.

W ramach Grupy funkcjonują stałe Komitety Grupy Kapitałowej TAURON, w tym:

Komitet Inwestycyjny,1.

Komitet Ryzyka.2.

Komitety te zostały utworzone w celu zwiększenia efektywności działania Grupy, prowadzenia działalności według założeń jednolitości operacyjnej, zapewnienia
zgodności z wymogami prawa i interesem Grupy oraz jej interesariuszy.

Kluczowe zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej

W 2018 r. kontynuowano działania w kierunku usprawniania, projektowania i wprowadzania kluczowych procesów w spółkach Grupy prowadzących działalność
operacyjną.

102-10

Najważniejszymi zmianami organizacyjnymi przeprowadzonymi w roku 2018 i na początku 2019 były:

Umowa pomiędzy TAURON Polska Energia S.A., Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

+

28 marca 2018 r. TAURON Polska Energia podpisał z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju, umowę inwestycyjną i
umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Stronami umowy inwestycyjnej i
umowy wspólników są TAURON Polska Energia S.A., Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A.
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Zgodnie z zapisami umowy ww. Fundusze zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce
celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (NJGT), będącej obecnie jednoosobową spółką TAURON Polska Energia, która realizuje budowę bloku
energetycznego 910 MW w Jaworznie. Udział Funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien
wynosić ok. 14%, a udział TAURON Polska Energia S.A. co najmniej 50% + 1 udział.

Proces ten jest efektem realizacji Strategii Grupy TAURON, zgodnie z którą projekt budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III będzie realizowany w
nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie ze spółki TAURON Wytwarzanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż części udziałów
partnerom zewnętrznym. Działanie to wspiera realizację priorytetu strategicznego dotyczącego zapewnienia stabilności finansowej Grupy TAURON.

Przywrócenie kapitału zakładowego TAURON EKOENERGIA sp. z o.o. do wysokości sprzed podziału spółki.+

30 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym zmianę kapitału zakładowego
spółki TAURON EKOENERGIA sp. z o.o. przywracającą jego wysokość do stanu sprzed podziału spółki poprzez wydzielenie i przeniesienie wydzielonych
składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Marselwind sp. z o.o. i związanego z nim obniżenia kapitału
zakładowego spółki TAURON EKOENERGIA sp. z o.o. uchwalonego przez Nadzwyczajne ZW spółki w dniu 9 lutego 2015 r. W związku z przywróceniem
kapitału zakładowego sprzed podziału spółki kapitał został podwyższony z kwoty 444 888 000 zł do 573 423 000 zł, tj. o kwotę 128 535 000 zł, a liczba
udziałów posiadanych przez jedynego wspólnika – TAURON Polska Energia S.A. – zwiększyła się z 444 888 do 573 423.

Zmiana firmy spółki „Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o.” na „Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.”+

W dniu 8 października 2018 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana firmy spółki Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w
Stalowej Woli na Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

Zawiązanie spółki Finanse Grupa TAURON sp. z o.o.+

W dniu 15 lutego 2019 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka Finanse Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która
została zawiązana w dniu 23 stycznia 2019 r. Wszystkie udziały w spółce zostały objęte przez TAURON.

Zawiązanie spółek TEC1 sp. z o.o., TEC2 sp. z o.o. oraz TEC3 sp. z o.o.+

W dniu 4 marca 2019 r. TAURON zawiązał następujące spółki: TEC1 sp. z o.o., TEC2 sp. z o.o. i TEC3 sp. z o.o., wszystkie z siedzibą w Katowicach.

Wszystkie udziały w ww. spółkach zostały objęte przez TAURON.

Zawiązanie spółek komandytowo-akcyjnych+

W dniu 26 października 2018 r. TAURON zawiązał następujące spółki:

Zawiązanie przez TAURON ww. spółek wpisuje się w Strategię Grupy TAURON na lata 2016–2025 i ma na celu poszerzenie współpracy Grupy z
innowacyjnymi przedsiębiorstwami oraz sektorem nauki i instytucjami B+R, a także wsparcie rozwoju nowych biznesów.

EEC Magenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (EEC Magenta ASI). TAURON objął w
spółce 12 450 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja w zamian za wkład pieniężny równy wartości nominalnej obejmowanych akcji, tj. za 12 450
zł. Udział TAURONA w kapitale zakładowym oraz w głosach na WZ spółki wynosi 24,90%.

1.

EEC Magenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 ASI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (EEC Magenta 2 ASI). TAURON objął
w spółce 24 015 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja w zamian za wkład pieniężny równy wartości nominalnej obejmowanych akcji, tj. za 24 015
zł. Udział TAURONA w kapitale zakładowym oraz w głosach na WZ spółki wynosi 48,03%.

2.

Unie personalne+

Celem usprawnienia przebiegu procesów (wiele interakcji) w 2018 r., w wybranych obszarach, funkcjonowały unie personalne łączące funkcje Dyrektorów
Wykonawczych w centrum zarządzania  i członków zarządów wybranych spółek Grupy TAURON. Dotyczyło to przede wszystkim:
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Dodatkowo w kwietniu 2019 r. wprowadzono unię personalną pomiędzy Spółką TAURON Obsługa Klienta oraz Obszarem IT w TAURONIE.

Spółki TAURON Sprzedaż oraz Obszaru Klienta w TAURONIE;

Spółki TAURON Sprzedaż oraz Obszaru Handlu w TAURONIE;

Spółki TAURON Czech Energy oraz Obszaru Obrotu w TAURONIE.

Działania te, obejmujące m.in. Obszary Klienta, Handlu i IT, mają umożliwić uzyskanie pozycji wiodącego sprzedawcy
energii elektrycznej na rynku poprzez budowę jednolitej organizacji w obszarach sprzedaży i obsługi klienta. Wspiera to
realizację priorytetu strategicznego dotyczącego budowy silnej Grupy Kapitałowej w oparciu o relację z klientem jako
platformy długoterminowego wzrostu.

Jak tworzymy nasze cele zarządcze?

Ogólny katalog celów zarządczych określa Walne Zgromadzenie TAURONA. W jego uchwale z 15 grudnia 2016 r. określone zostały następujące cele:

osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie zatwierdzonym w planie rzeczowo-finansowym na dany rok obrotowy;1.

osiągnięcie wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie zatwierdzonym w planie rzeczowo-finansowym na dany rok obrotowy;2.

utrzymanie ratingu spółki TAURON Polska Energia S.A. na poziomie inwestycyjnym;3.

realizacja Programu Poprawy Efektywności na lata 2016-2018 i uzyskanie łącznego efektu na poziomie zatwierdzonym w planie rzeczowo-finansowym na dany rok
obrotowy;

4.

dostosowanie Grupy do istotnych zmian strukturalnych zachodzących w ramach sektora (wprowadzenie struktury procesowo-zadaniowej, korespondencyjnego
systemu wsparcia technicznego);

5.

uzyskanie pozycji wiodącego sprzedawcy energii elektrycznej na rynku poprzez budowę jednolitej i zgodnej z trendami organizacji w obszarach sprzedaży i obsługi
klientów (efektywne zarządzanie doświadczeniem uzyskanym przez klienta – ang. customer experience management), utrzymanie pozycji lidera wśród 4 największych
sprzedawców energii elektrycznej w Polsce w zakresie liczby klientów przy ustalonym poziomie udziału w rynku i poziomie rentowności (z wyłączeniem sytuacji
akwizycji w tym segmencie) oraz stały wzrost sprzedaży nowych produktów (sprzedaż produktów zawierających energię oraz produktów synergicznych do energii
elektrycznej i gazu);

6.

budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, optymalnym z punktu widzenia rentowności projektu i kondycji Grupy;7.

budowa strukturalnego podejścia do innowacji marketingowej, produktowej i procesowej, finansowanie prac badawczych, rozwojowych, pilotaży i wdrożeń oraz
stworzenie ekosystemu dla innowacji w Grupie TAURON, uwzględniającego efektywne wykorzystywanie środków przeznaczonych na ten cel;

8.

stworzenie strukturalnego podejścia do budowy marki, marketingu produktowego, sponsoringu kultury, sportu i działań o charakterze społecznym.9.

Równocześnie Walne Zgromadzenie określiło następujące dodatkowe cele zarządcze:

wdrożenie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej;1.

ukształtowanie składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej tak, by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach
nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z
obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień doktora nauk ekonomicznych lub prawnych albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów,
biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

2.

Rada Nadzorcza, w oparciu o upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie, uszczegółowiła ww. cele zarządcze, a także określiła wagi tych celów oraz obiektywne i
mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania (KPI). W ramach uszczegółowienia wyznaczonych do realizacji celów niefinansowych Rada Nadzorcza wskazała realizację
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priorytetów strategicznych wspierających dany cel.

Następnym krokiem było wyznaczenie celów na potrzeby członków zarządów spółek zależnych Grupy TAURON. Ich katalog obejmuje:

cele solidarnościowe (wspólne dla wszystkich członków zarządów),

cele do realizacji przez cały Zarząd Spółki,

cele indywidualne – wyznaczone wybranym członkom zarządów,

systemy wyznaczania celów, wynagradzania, premiowania i motywowania.

Schemat ilustrujący wyznaczanie celów dla zarządów spółek zależnych:

Zasady wynagradzania członków organów korporacyjnych spółek zależnych od TAURONA:+

zatwierdzane przez TAURON

Wyznaczanie celów zarządczych dla zarządów spółek zależnych:+

wyznacza TAURON

Mogą zostać wyznaczone cele finansowe oraz cele niefinansowe+

W wyznaczonych celach uwzględnia się:

cele wyznaczone do realizacji Zarządowi TAURONA

cele wyznaczone do realizacji Dyrektorom w TAURONIE

znaczące projekty realizowane przez spółki

parametry finansowe specyficzne dla danej spółki

Założenia ładu korporacyjnego

Ład korporacyjny to całokształt działań i regulacji ukierunkowanych na zapewnienie równowagi interesów wszystkich grup
interesariuszy zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki: akcjonariuszy, Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników, klientów,
dostawców.

Jako spółka publiczna dbamy o budowanie partnerskich i przejrzystych relacji z naszymi interesariuszami, uwzględniając zasady ładu korporacyjnego.

Od 2013 r. TAURON wchodzi w skład RESPECT Index– indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, funkcjonujących w oparciu o najlepsze standardy w zakresie
polityki informacyjnej, relacji inwestorskich, relacji społecznych i ochrony środowiska.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Działając zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
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a ając god e  § 70 ust  6 p t 5) o po ąd e a st a a só   d a 9 a ca 0 8   sp a e fo acj
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018, poz. 757), Zarząd
Spółki przedstawia oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 r.

Stosowanie ładu korporacyjnego w
2018 r.

102-16, 103-3

Zbiór zasad ładu korporacyjnego

Firma TAURON w 2018 r. podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą GPW uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r., a weszły w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.

Tekst zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, którym podlega Spółka, jest opublikowany na stronie internetowej GPW pod adresem:
https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.

Zarząd Spółki przyjął do stosowania rekomendacje i zasady określone w tym dokumencie z kilkoma wyjątkami. Spółka przekazała raport dotyczący niestosowania
szczegółowych zasad za pośrednictwem systemu Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Zasady ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono

W 2018 r. Spółka nie stosowała następujących szczegółowych zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016:

Z.2. dotyczącej zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym, z uwagi na brak stosownych postanowień Statutu umożliwiających
wyżej wymienioną transmisję. Aby umożliwić stosowanie przedmiotowej zasady, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Zwyczajnego WZ Spółki o uchwalenie
stosownej zmiany Statutu, umożliwiającej zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym. Jednak Zwyczajne WZ Spółki obradujące
w dniu 8 czerwca 2016 r. nie uchwaliło zmiany Statutu zaproponowanej przez Zarząd Spółki w tym zakresie;

1.

Z.1. dotyczącej takiego skonstruowania programów motywacyjnych, by m.in. uzależniać poziom wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i jej kluczowych
menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Zasada ta nie była stosowana z uwagi na obowiązujący w TAURONIE system wynagradzania i premiowania członków Zarządu i jej kluczowych
menedżerów, który przewiduje uzależnienie poziomu wynagrodzenia od sytuacji finansowej Spółki w perspektywie rocznej, w powiązaniu z realizacją celów
strategicznych;

2.

Z.2. dotyczącej powiązania wynagrodzenia członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki. Okres
pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki a możliwością ich realizacji powinien
wynosić min. 2 lata. Zasada ta nie była stosowana z uwagi na obowiązujący w TAURONIE system wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki i jej
kluczowych menedżerów, który nie przewiduje powiązania wynagrodzeń z instrumentami powiązanymi z akcjami Spółki.

3.

W 2018 r. następujące zasady nie dotyczyły Spółki:

https://www.gpw.pl/dobre-praktyki
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Z.1.10. dotycząca zamieszczania na stronie internetowej Spółki prognoz finansowych – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowanych w okresie co
najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, z uwagi na niepublikowanie prognoz finansowych;

Z.6. stanowiąca, iż w przypadku, gdy w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję
komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia, z uwagi na posiadanie przez Spółkę w strukturze organizacyjnej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej ds. audytu wewnętrznego.

Ponadto Zarząd Spółki, przyjmując zasady szczegółowe Dobrych Praktyk 2016, oznaczone jako: I.Z.1.3, I.Z.1.15, I.Z.1.16, II.Z.1, II.Z.6, II.Z.10.1, II.Z.10.2, II.Z.10.3, II.Z.10.4,
V.Z.5, V.Z.6, VI.Z.4., wskazał sposób ich stosowania. Szczegółowy opis sposobu stosowania powyższych zasad został zawarty w Informacji na temat stanu stosowania przez
Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki 2016, stanowiącej załącznik do raportu o niestosowaniu zasad szczegółowych w zbiorze Dobre Praktyki 2016
oraz zamieszczonej na stronie internetowej Spółki.

Informacja dotycząca niestosowania rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach 2016

W 2018 r. Spółka nie stosowała jedynie rekomendacji zawartej w Dobrych Praktykach 2016 oznaczonej jako IV.R.2. dotyczącej umożliwienia akcjonariuszom udziału w WZ
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z uwagi na brak takiego oczekiwania ze strony akcjonariuszy. Wyrazem tego jest nieuchwalenie przez Zwyczajne
WZ Spółki obradujące w dniu 8 czerwca 2016 r. zmian do Statutu Spółki, umożliwiających zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym.

Pozostałe rekomendacje zawarte w Dobrych Praktykach 2016 były przez Spółkę stosowane w 2018 r.

Główne systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Poziom I Ogólne zasady zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową TAURON+

Na podstawie przyjętych regulacji wewnętrznych spółki Grupy Kapitałowej TAURON funkcjonują w oparciu o regulaminy organizacyjne i posiadają
zdefiniowane struktury organizacyjne, w których odpowiedzialności za czynności w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych są przypisane do właściwych jednostek biznesowych. Jednostki te zobowiązane są do bieżącej kontroli wbudowanej w realizowane
zadania oraz do kontroli funkcjonalnej. Na podstawie obowiązującego w Grupie Kapitałowej TAURON Modelu Biznesowego wdrożona została Dokumentacja
Procesowa Megaprocesu 3.4 Rachunkowość, w ramach której rozpisane zostały m.in. procesy związane ze sprawozdawczością finansową Spółki i Grupy
Kapitałowej TAURON. Dokumentacja procesu definiuje odpowiedzialności jednostek biznesowych w ramach procesów sprawozdawczych.

Poziom II Zarządzanie Ryzykiem+

W Grupie Kapitałowej TAURON funkcjonuje Obszar Ryzyka zarządzany przez Dyrektora Wykonawczego ds. Ryzyka, którego rolą jest nadzór i kreowanie
systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON. Funkcje te w Spółce realizują Zespoły Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, Regulacyjnym,
Rynkowym i Kredytowym. Celem zarządzania ryzykiem jest zapewnienie w Grupie Kapitałowej TAURON zwiększenia przewidywalności osiągnięcia celów
strategicznych, w tym stabilne kreowanie wyniku finansowego poprzez odpowiednio wczesną identyfikację zagrożeń pozwalającą na podejmowanie działań
prewencyjnych. W Grupie Kapitałowej TAURON obowiązują standardy zarządzania ryzykiem określone w Strategii zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie
TAURON i politykach zarządzania ryzykami specyficznymi. System ERM obejmuje wszystkie obszary działalności Grupy Kapitałowej TAURON oraz realizowane
w Grupie Kapitałowej TAURON procesy biznesowe, w tym proces sporządzania sprawozdań finansowych. Ryzyka powiązane z tym procesem są zarządzane,
monitorowane i raportowane w ramach systemu ERM. Standaryzacja ma na celu zapewnienie spójności w zakresie zarządzania poszczególnymi kategoriami
ryzyka, definiując główne zasady, standardy i narzędzia architektury systemu. Nadzór nad systemem ERM w Grupie Kapitałowej TAURON sprawuje Komitet
Ryzyka.

Poziom III Audyt wewnętrzny+

W Spółce funkcjonuje system audytu wewnętrznego. Celem Audytu Wewnętrznego jest planowanie i realizacja zadań audytowych, w tym wykonywanie
zleconych kontroli doraźnych w Grupie Kapitałowej TAURON, a także działalność o charakterze doradczym i opiniotwórczym. Sposoby i zasady
funkcjonowania Audytu Wewnętrznego określa Dokumentacja Procesowa Megaprocesu 1.5 Audyt wraz z dokumentem powiązanym Regulaminem audytu
wewnętrznego w Grupie TAURON. Wprowadzenie Megaprocesu 1.5 Audyt było następstwem przyjęcia przez Zarząd TAURONA Modelu Biznesowego. Realizując
funkcję audytu wewnętrznego, Spółka kieruje się Kodeksem Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej
Audytu Wewnętrznego. W II półroczu 2018 r. podjęto inicjatywę budowy modelu oceny funkcjonującego Systemu Kontroli Wewnętrznej, którego wyniki
prezentowane są Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Z końcem 2018 r. podjęto również wewnętrzne działania reorganizacyjne funkcji audytu,

zmierzające do wyodrębnienia w strukturach funkcjonowania „strumienia audytu” i „strumienia kontroli”. W ramach „strumienia kontroli” realizowane będą
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m.in. zadania mające na celu wykrywanie oszustw. Powołano także specjalistyczną komórkę specjalizującą się w kontroli obszaru IT, OT i systemów
bezpieczeństwa.

Najistotniejsze aspekty w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych obejmują:

nadzór nad stosowaniem jednolitych zasad rachunkowości przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON przy sporządzaniu pakietów sprawozdawczych dla celów
sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TAURON;

procedury autoryzacji i opiniowania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TAURON;

systemy informatyczne oraz procesy finansowo-księgowe;

poddawanie sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TAURON badaniu i przeglądom przez niezależnego
biegłego rewidenta;

reguła dotycząca zmieniania firmy audytorskiej Spółki oraz Grupy Kapitałowej TAURON.

Nadzór nad stosowaniem jednolitych zasad rachunkowości przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON przy sporządzaniu pakietów sprawozdawczych
dla celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TAURON+

W celu zapewnienia stosowania jednolitych zasad rachunkowości w oparciu o MSSF zatwierdzone przez UE, w Grupie Kapitałowej TAURON została
opracowana i wdrożona Polityka Rachunkowości Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. (Polityka rachunkowości). Dokument ten jest odpowiednio
aktualizowany w przypadku wystąpienia zmian w regulacjach. Zasady zawarte w Polityce rachunkowości mają zastosowanie do jednostkowych sprawozdań
finansowych TAURON i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TAURON. Spółki Grupy Kapitałowej TAURON są zobowiązane do
stosowania Polityki rachunkowości przy sporządzaniu pakietów sprawozdawczych, które są podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej TAURON.

Ponadto, w Grupie Kapitałowej TAURON została opracowana i wdrożona regulacja wewnątrzgrupowa kompleksowo regulująca zagadnienia związane z
zasadami i terminami przygotowania pakietów sprawozdawczych dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Pakiety sprawozdawcze są
weryfikowane przez Zespół Konsolidacji i Sprawozdawczości w jednostce dominującej oraz przez niezależnego biegłego rewidenta w trakcie przeprowadzania
badania lub przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TAURON.

Procedury autoryzacji i opiniowania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TAURON+

W Spółce wdrożone zostały procedury autoryzacji sprawozdań finansowych. Kwartalne, półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz
skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TAURON przed publikacją są zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Roczne sprawozdania finansowe
TAURONA oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TAURON są dodatkowo przed publikacją przedstawiane do oceny Radzie
Nadzorczej Spółki. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań finansowych pełni Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Spółki, natomiast za sporządzenie
pakietów sprawozdawczych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON odpowiedzialność ponoszą Zarządy spółek
objętych konsolidacją.

W strukturach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A., którego skład, kompetencje i opis działania
przedstawiono tutaj.

Systemy informatyczne oraz procesy finansowo-księgowe+

Spółki Grupy Kapitałowej TAURON prowadzą księgi rachunkowe stanowiące podstawę przygotowania sprawozdań finansowych w komputerowych
systemach finansowo-księgowych klasy ERP, dających możliwość systemowych kontroli prawidłowości obiegu dokumentów i ujęcia zdarzeń gospodarczych.
Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego następuje przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego dla celów konsolidacji sprawozdań
finansowych, zapewniającego systemową kontrolę w zakresie spójności i terminowości przygotowania danych konsolidacyjnych.

W spółkach Grupy Kapitałowej TAURON funkcjonują rozwiązania informatyczne i organizacyjne zabezpieczające kontrolę dostępu do systemu finansowo-
księgowego oraz zapewniające należytą ochronę i archiwizację ksiąg rachunkowych. Dostęp do systemów informatycznych ograniczony jest odpowiednimi
uprawnieniami dla upoważnionych pracowników. Stosowane są mechanizmy kontrolne w procesie nadawania i zmiany uprawnień dostępowych do
systemów finansowo-księgowych. Nadane uprawnienia podlegają również okresowej weryfikacji.

W związku z integracją funkcji rachunkowości i przeniesieniem obsługi finansowo-księgowej istotnych spółek Grupy Kapitałowej TAURON do CUW-R nastąpił
proces stopniowego ujednolicania procesów finansowo-księgowych w Grupie Kapitałowej TAURON. Spółki dostosowały własne procedury do przebiegu
procesów finansowo-księgowych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych segmentów.

Obowiązujący w Grupie Kapitałowej TAURON Model Biznesowy wyraźnie dzieli odpowiedzialność w zakresie procesów finansowo-księgowych pomiędzy

http://raport.tauron.pl/zasady-zarzadzania/lad-korporacyjny/rada-nadzorcza/
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Spółką (wskazaną jako Centrum Korporacyjne) oraz podmiotami zależnymi i CUW-R, wskazując, iż właścicielem procesów związanych z rachunkowością i
sprawozdawczością Grupy Kapitałowej TAURON jest Centrum Korporacyjne. W zakresie zadań Centrum Korporacyjnego wskazano strategiczne funkcje
związane z opracowaniem modelu funkcjonowania oraz standardów Grupy Kapitałowej TAURON w zakresie rachunkowości oraz nadzorowaniem realizacji
standardów w obszarze rachunkowości w spółkach zależnych oraz CUW-R. Ponadto wskazano, iż Spółka jako Centrum Korporacyjne jest odpowiedzialna za
sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON. Wyraźny podział
odpowiedzialności oraz istotny nacisk na pełnienie przez Centrum Korporacyjne funkcji nadzorczych w stosunku do CUW-R oraz podmiotów zależnych ma na
celu m.in. usprawnienie procesu przygotowania sprawozdań finansowych.

Poddawanie sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TAURON badaniu i przeglądom
przez niezależnego biegłego rewidenta+

Roczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta. W 2017 r. Spółka wybrała podmiot uprawniony do badania i
przeglądu sprawozdań finansowych istotnych spółek Grupy Kapitałowej TAURON oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Umowa z podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych została zawarta na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za 2017 r., a następnie, po
wejściu w życiu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, została dostosowana do nowych
przepisów w formie zawarcia aneksu, obejmującego przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za 2018 r. oraz roczne skonsolidowane
sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TAURON podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Półroczne sprawozdania finansowe Spółki
oraz półroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TAURON.

Reguła dotycząca zmieniania firmy audytorskiej Spółki oraz Grupy Kapitałowej TAURON+

W przyjętej w dniu 16 października 2017 r. przez Komitet Audytu Polityce wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania
finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. ustanowiona została reguła w brzmieniu:

maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub podmiot powiązany z tą firmą audytorską
lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach UE, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat,

po upływie 5-letniego okresu trwania zlecenia firma audytorska ani żaden z członków jej sieci działający w ramach UE nie podejmują badania w Spółce w
okresie 4 kolejnych lat,

kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat,

kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.

Zasady dokonywania zmian Statutu Spółki

Zmiany Statutu Spółki dokonywane są zgodnie z postanowieniami Ksh, w szczególności: zmiana Statutu Spółki następuje w drodze uchwały WZ powziętej większością
trzech czwartych głosów, a następnie wymaga wydania przez właściwy sąd postanowienia o wpisie zmiany do rejestru przedsiębiorców. Tekst jednolity Statutu Spółki,
obejmujący zmiany uchwalone przez WZ, przyjmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Zgodnie ze Statutem Spółki, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki wymaga dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę
kapitału zakładowego.

103-3

Opis polityki różnorodności stosowanej do organów Spółki

W 2018 r. obowiązywała w Spółce i Grupie Kapitałowej TAURON wdrożona w 2017 r. Polityka różnorodności w Grupie TAURON, której celem jest wzmacnianie świadomości
i kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność.

Zgodnie z przyjętą Polityką Różnorodności, różnorodność i otwartość są integralną częścią działań biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON. Grupa stosuje politykę
równego traktowania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich
pracowników, a w szczególności do organów zarządzających i jej kluczowych menedżerów. Polityka różnorodności jest również stosowana we współpracy z partnerami
zewnętrznymi Grupy Kapitałowej TAURON, czyli firmami, uczelniami, szkołami czy innymi podmiotami gospodarczymi.

Podejmowane są również działania mające na celu zapobieganie przejawom dyskryminacji poprzez kształtowanie właściwej atmosfery w pracy oraz kultury opartej na
wartościach korporacyjnych PRO Partnerstwo, Rozwój i  Odwaga, czego potwierdzeniem jest stosowana Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie
TAURON.

W odniesieniu do członków organów korporacyjnych TAURONA, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej, wyboru osób pełniących funkcje członków Zarządu dokonuje Rada
Nadzorcza, natomiast wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie oraz Minister Energii w ramach przysługujących Skarbowi Państwa statutowych
uprawnień.

Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, które ma na celu sprawdzenie i ocenę ich kwalifikacji oraz
wyłonienie najlepszego kandydata. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Energii. Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymogi określone w Statucie Spółki oraz wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. Od kandydatów
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wymaga się wykształcenia wyższego, minimum pięcioletniego stażu pracy i minimum trzyletniego doświadczenia menedżerskiego, jak również spełnienia wymogów
określonych w przepisach odrębnych. Z uwagi na brak szczególnych wymogów dotyczących m.in. płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego Rada
Nadzorcza przy ocenie i wyborze kandydatów na członków Zarządu ma możliwość zapewnienia wszechstronności i różnorodności przy doborze członków Zarządu.

Informacje dotyczące kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego  osób powoływanych do składu Zarządu i Rady Nadzorczej są publikowane w stosownych raportach
bieżących oraz na stronie internetowej Spółki.

Opis Polityki różnorodności w Grupie TAURON oraz szczegółowe dane i wskaźniki dotyczące różnorodności pod względem wieku, płci, stażu zostały przedstawione tutaj.

Akcjonariusze

102-5

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających, według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego, bezpośrednio lub pośrednio znaczne
pakiety akcji Spółki.

Od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. od dnia 27 maja 2019 r., do dnia przekazania niniejszego raportu zintegrowanego Spółka nie otrzymała
zawiadomień od akcjonariuszy o wystąpieniu zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji TAURONA.

Lp. Akcjonariusze
Liczba

posiadanych akcji

Procentowy
udział

w kapitale
zakładowym

Liczba posiadanych
głosów

Procentowy
udział w

ogólnej liczbie
głosów

1.
Skarb
Państwa

526 848 384 30,06% 526 848 384 30,06%

2. KGHM 182 110 566 10,39% 182 110 566 10,39%

3.

Nationale-
Nederlanden
Otwarty
Fundusz
Emerytalny

88 742 929 5,06% 88 742 929 5,06%

Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne+

Spółka nie emituje papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne wobec niej.

Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu+

Ograniczenia co do wykonywania prawa głosu zostały szczegółowo opisane w Statucie Spółki i wskazują m.in., że prawo głosu akcjonariuszy
dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na WZ więcej niż 10%
ogółu głosów w Spółce
Zgodnie ze Statutem TAURON pozostałe ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu są następujące:

1.

Ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów do wykonywania prawa głosu do 10%, nie dotyczy Skarbu Państwa i
podmiotów zależnych od Skarbu Państwa w okresie, w którym Skarb Państwa wraz z podmiotami od siebie zależnymi posiada liczbę akcji Spółki
uprawniającą do wykonywania co najmniej 25% ogółu głosów w Spółce.

2.

Głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu § 10 Statutu (Zgrupowanie Akcjonariuszy)
kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Szczegółowe zasady
kumulacji i redukcji głosów zostały określone w pkt 5 i 6 poniżej.

3.

Akcjonariuszem w rozumieniu § 10 Statutu Spółki jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub
pośrednio prawo głosu na WZ na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności

użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

4.

http://raport.tauron.pl/pracownicy/polityki/
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g
finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w WZ mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w WZ.

Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby § 10 Statutu Spółki rozumie się odpowiednio osobę:5.

mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w
rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub

mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki
współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego
szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub

która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dn. 22 września
2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej
niektórych przedsiębiorców, lub

której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na
zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji
Spółki.

Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.6.

Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na WZ akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania
Akcjonariuszy do progu 10% ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:

7.

liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład
Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w Spółce przysługujących łącznie
wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,

jeżeli mimo redukcji, o której mowa powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na WZ akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania
Akcjonariuszy przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących
w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi
dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Redukcja jest dokonywana aż do
osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania, nie będzie przekraczać 10%
ogółu głosów w Spółce,

w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,

ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na WZ.

Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w WZ, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa
w pkt 8 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego WZ o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

8.

Niezależnie od postanowienia pkt 7 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu
dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu § 10 Statutu Spółki. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami.

9.

Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w pkt 7 i 8 powyżej, do chwili usunięcia
uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z
pozostałych akcji jest bezskuteczne.

10.

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych+

Statut TAURON na dzień sporządzenia niniejszego raportu zintegrowanego nie przewiduje ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych Spółki.

Zgodnie z art. 13 Ustawy z dn. 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Skarb Państwa nie może zbyć akcji posiadanych w TAURON
Polska Energia S.A. Nie występują inne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

Zarząd

102-18

Zarząd Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Zarządu TAURON Polska
Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, który jest dostępny na stronie. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Zarządu kierują się zasadami zawartymi
w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/informacje-o-spolce/dokumenty-spolki
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Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest
jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są również na wniosek większości
Wiceprezesów Zarządu, jak również Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w terminie ustalonym przez zwołującego
posiedzenie. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się poza siedzibą Spółki. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub
wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu.

Zarząd głosuje w sposób jawny. Wynik głosowania odnotowywany jest w protokole posiedzenia. Prezes Zarządu zarządza głosowanie tajne na wniosek któregokolwiek z
członków Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 3/5 składu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w
powyższych trybach zarządza Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu, określając termin końcowy dla oddania głosu przez członków Zarządu.
Dopuszczalne jest złożenie zdania odrębnego. Odnotowywane jest ono w protokole wraz z uzasadnieniem. Decyzje Zarządu, będące postanowieniami w sprawach
bieżących, niewymagających podjęcia uchwały, są odnotowywane wyłącznie w protokole.

W sytuacji, gdy członków Zarządu jest mniej niż Pionów, członkowie Zarządu mogą łączyć pełnienie obowiązków w zakresie dwóch Pionów bądź dokonać innego podziału
kompetencji, niesprzecznego z przyporządkowaniem kompetencji dokonanym przez Radę Nadzorczą.

Wewnętrzny podział pomiędzy członków Zarządu zadań i odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki (Piony) określone w Regulaminie Organizacyjnym
TAURON Polska Energia S.A. i obejmujące samodzielne stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne podlegające poszczególnym członkom Zarządu i przez nich
nadzorowane, określa powyższy Regulamin Organizacyjny, a schemat wyżej wymienionego podziału jest publikowany na stronie internetowej Spółki.

Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

Zarząd Spółki składa się z jednej do sześciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji,
która trwa 3 lata, z wyjątkiem I kadencji, która trwała 2 lata. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub WZ.

Celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania w Spółce, Rada Nadzorcza ogłasza konkurs oraz przeprowadza postępowanie
kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa lub Wiceprezesa, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Kandydat
na członka Zarządu musi spełniać wymogi określone w § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej
Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii. Spółka powiadamia akcjonariuszy o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

Kompetencje Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach
sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw
Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla WZ lub
Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Zgodnie ze Statutem uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy
przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności sprawy
wymienione w poniższej tabeli:

Sprawy wymagające uchwały Zarządu

według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego

1. regulamin Zarządu,

2. regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,

3. tworzenie i likwidacja oddziałów,

4. powołanie prokurenta,

5. zaciąganie kredytów i pożyczek,

6. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,

7.
zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę
gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Spółki,

8. udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 12 i 13 Statutu Spółki,

9.
nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z zastrzeżeniem
postanowień § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,

10.
nabycie składników aktywów trwałych z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub
w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 40 tys. zł, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,

11.
rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub
użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 40 tys. zł, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki,
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12.
określenie wykonywania prawa głosu na WZ lub na ZW spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do
kompetencji WZ lub ZW tych spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 4 pkt 9 i 10 Statutu Spółki,

13. zasady prowadzenia działalności sponsoringowej,

14. przyjęcie rocznego planu działalności sponsoringowej,

15. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do WZ.

Skład osobowy

Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu+

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie
uzyskał habilitację z prawa gospodarczego. Absolwent studiów Executive Master of Business Administration
(AESE Business School, EM Normandie, Krakowska Szkoła Biznesu UEK).

Ukończył również program Summer Advanced Course in European Law University of London, King’s College,
Centre of European Law; program International Business and Trade Summer School Catholic University of
America – Columbus School of Law oraz École de droit français Université d’Orléans. Biegle włada językami:
angielskim i francuskim.

Posiada doświadczenie zawodowe w branży paliwowo-energetycznej i administracji publicznej. W latach
2015-2016 wiceminister Skarbu Państwa odpowiedzialny za nadzór właścicielski i procesy legislacyjne oraz
członek Stałego Komitetu Rady Ministrów. W latach 2011-2014 związany z Kompanią Węglową SA jako
pełnomocnik zarządu ds. rozwoju energetyki i dyrektor ds. korporacyjnych w spółce Węglokoks Energia sp. z
o.o., a w okresie 2007-2008 wiceprezes TAURON Polska Energia SA ds. zarządzania grupą kapitałową.

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jako prezes zarządu kieruje pracami zarządu, wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy oraz bezpośrednio nadzoruje obszary: zarządzania strategicznego,
prawny, bezpieczeństwa i zgodności oraz audytu i kontroli.

Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu+

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania projektami w Akademii
Leona Koźmińskiego.

Posiada doświadczenie w obszarze konsolidacji i funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, prywatyzacji państwowych grup energetycznych, tworzenia
procesów związanych z restrukturyzacją i budowaniem strategii oraz projektów rozwojowych podmiotów energetycznych.

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, w których zajmował wysokie stanowiska menedżerskie i dyrektorskie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w TAURONIE i GDF Suez Energia Polska. Ostatnio związany z GDF Suez
Energia Polska – Katowice i z GDF Suez (Branch Energy Europe), gdzie był odpowiedzialny za analizy rynku oraz opracowanie strategii rozwoju spółki,
zarządzanie regulacyjne i projekty M&A. Brał także udział w budowie strategii rozwoju działalności w obszarze sprzedaży i marketingu w Europie. Od połowy
2015 r. odpowiadał za przygotowanie strategii komercyjnej oraz kontraktu różnicowego przy projekcie nuklearnym w Wielkiej Brytanii.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od dnia 8 grudnia 2015 r. Obecnie nadzoruje następujące obszary działalności: zarządzania
majątkiem, badań i innowacji, projektów inwestycyjnych oraz BHP.

Kamil Kamiński – Wiceprezes Zarządu+

Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał tytuł Executive MBA (Stockholm University School of
Business / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Post-MBA Diploma in Strategic Financial Management (Rotterdam School of Management, Erasmus
University/GFKM).

Posiada doświadczenie w zakresie budowania wartości firm, fuzji i przejęć oraz integracji biznesowej i operacjonalizacji strategii, jak również w zarządzaniu
kompleksowymi projektami w sektorze publicznym oraz prywatnym. Brał udział w złożonych procesach przekształceniowych i restrukturyzacyjnych
przedsiębiorstw w sektorze energetyczno-paliwowym oraz logistyki transportu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, pełniąc funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmując wysokie stanowiska menedżerskie. Od początku 2014 r.
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był związany z Grupą Kapitałową Węglokoks, gdzie w ramach Węglokoks Energia uczestniczył w konsolidacji aktywów energetyczno-ciepłowniczych
Kompanii Węglowej i Węglokoksu. W tym czasie przewodził pracom Komitetu Zarządzania. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmują m.in. pracę w
Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku czy Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Kierował
również działaniami Jonn Menzies PLC w Polsce. Przez wiele lat współpracował z Grupą Lotos, wspierając rozwój segmentu paliwa lotniczego, czego efektem
był proces joint venturez Air BP Ltd. i powołanie Lotos Air BP.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od dnia 8 grudnia 2015 r. Obecnie nadzoruje następujące obszary działalności: zarządzania
korporacyjnego, zasobów ludzkich, strategii marketingowej i relacji z klientami, funkcjonowania i zarządzania systemami IT, ochrony danych osobowych oraz
zakupów i administracji.

Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu+

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie
uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak
również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Brał udział w realizacji projektów due dilligencei wyceny licznych
spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą).

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, w których pełnił funkcje Prezesa lub Wiceprezesa
Zarządu oraz zajmował wysokie stanowiska menedżerskie. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku
Miasteczko Śląskie S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2008 r., pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu
odpowiedzialnego za pion finansowy w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, odpowiadał m.in. za strukturyzowanie transakcji
handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością, pozyskanie finansowania od
konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Uczestniczył również w procesie debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
(wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy
z inwestorami). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej oraz
zajmował się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

Od dnia 29 stycznia 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Obecnie nadzoruje następujące obszary działalności: finansów i
polityki ubezpieczeniowej, controllingu i planowania, analiz oraz rachunkowości i polityki podatkowej.

Dodatkowo do czasu powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu nadzoruje pracę następujących obszarów: handlu energią elektryczną i prawami
majątkowymi, handlu paliwami, zarządzania portfelem oraz obrotu energią elektryczną.

Szczegółowy opis doświadczenia i kompetencji członków Zarządu został opublikowany na stronie.

Zmiany w składzie osobowym Zarządu+

W 2018 r. oraz w okresie do dnia przekazania niniejszego raportu zintegrowanego nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza

102-18

Zasady działania

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki
kolegialnie. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego:

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może zostać zwołane w innym miejscu.

zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą ustaleniami;1.

z własnej inicjatywy;2.

na pisemny wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej;3.

na pisemny wniosek Zarządu.4.

https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/wladze-spolki
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Do zwołania posiedzenia wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Z
ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady
Nadzorczej przekazywane są za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia,
miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Rada Nadzorcza
może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu do faktu odbycia posiedzenia lub
do porządku obrad.

Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wniesie sprzeciwu do porządku
obrad. Sprawa nieuwzględniona w porządku obrad powinna być włączona do porządku obrad następnego posiedzenia.

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu
Spółki, o ile Rada Nadzorcza nie wyrazi sprzeciwu. Udział członków Zarządu w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkowy, jeżeli zostali zaproszeni przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także inne osoby, jeżeli zostaną one zaproszone w powyższy sposób.

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii radców prawnych świadczących stałą pomoc prawną na rzecz Spółki oraz, w uzasadnionych przypadkach, powoływać i zapraszać na
posiedzenia Rady Nadzorczej odpowiednich ekspertów w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia właściwej decyzji. W przypadkach, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza
podejmuje uchwałę o zleceniu pracy wybranemu ekspertowi (firmie audytorskiej, konsultingowej, kancelarii prawnej), zobowiązując Zarząd Spółki do zawarcia
odpowiedniej umowy.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów,
za zgodą większości członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, prowadzący posiedzenie ma obowiązek poddać pod głosowanie wniosek o przerwanie obrad i
ustalić termin wznowienia obrad Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są głównie na
posiedzeniach. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni we
właściwy sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ksh, oraz postanowień Statutu
Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się
więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu. Nie dotyczy to uchwał w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu.
Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się:

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w
tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz
odwołania tych osób, jak również innych spraw, których rozstrzygnięcie wymaga głosowania tajnego. Głosując nad uchwałą podejmowaną w powyższym trybie, członek
Rady Nadzorczej wskazuje, jak głosował, tj. „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”. Uchwałę z zaznaczeniem, że została podjęta w trybie pisemnym lub w trybie głosowania
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Podjęte w tym trybie uchwały zostają
przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

Dopuszcza się możliwość uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu obrad wskazanym w
zawiadomieniu o posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków i istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązani są do
dokładania należytej staranności. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w
związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.

Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Rada
Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani,
złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Delegowanie, o którym mowa powyżej, wymaga uzyskania zgody członka Rady
Nadzorczej, który ma być delegowany.

Szczegółowy opis działalności Rady Nadzorczej w minionym roku obrotowym zawiera sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, składane corocznie WZ i publikowane
na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły robocze, komitety dla wykonywania określonych czynności. Stałymi komitetami
Rady Nadzorczej są:

Szczegółowy opis działania Rady Nadzorczej zawarty jest w Ksh, Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia
S.A. z siedzibą w Katowicach (który jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej;1.

w sprawach osobowych.2.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.;1.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Nominacji i Wynagrodzeń);2.

Komitet Strategii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Strategii).3.

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu osób powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwała 1 rok.
Zgodnie ze Statutem Spółki członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez WZ, z zastrzeżeniem, iż:

http://www.tauron.pl/
https://www.tauron.pl/tauron/bip/bip-dokumenty-spolki
http://www.tauron.pl/
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1. w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 Statutu, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą
do wykonywania co najmniej 25% ogółu głosów w Spółce, Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej
połowie maksymalnej liczby składu Rady Nadzorczej określonej w Statucie (w razie gdyby liczba ta okazała się niecałkowita, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w
dół, np. 4,5 ulega zaokrągleniu do 4) powiększonej o 1 z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa:

2. w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 Statutu, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą
do wykonywania poniżej 25% ogółu głosów w Spółce, Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jest uprawniony do
powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;

3. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa w trybie określonym w pkt 1) lub pkt 2) powyżej następuje w drodze oświadczenia składanego
Spółce.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Określenie
„niezależny członek rady nadzorczej” oznacza niezależność członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowych kryteriów wskazanych w
Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności, o których
mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady
Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka na swojej stronie internetowej zamieszcza informację na temat spełniania przez
członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

jest zobowiązany głosować na WZ w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odpowiadającej maksymalnej liczbie członków Rady Nadzorczej określonej w
Statucie w razie zgłoszenia takiego wniosku do Zarządu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających liczbę akcji uprawniającą do wykonywania co najmniej 5%
ogółu głosów w Spółce,

jest wyłączony od prawa głosowania na WZ w sprawie powołania i odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym niezależnych członków Rady Nadzorczej;
nie dotyczy to jednak przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie może działać z powodu składu mniejszego od wymaganego Statutem, a obecni na WZ akcjonariusze inni niż
Skarb Państwa nie dokonają uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z podziałem miejsc w Radzie Nadzorczej, opisanym w niniejszym rozdziale;

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie ze Statutem Spółki do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności sprawy wymienione w poniższej tabeli.

Sprawy wymagające uchwały Rady Nadzorczej

według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego

Kompetencje opiniodawcze

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z
księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, o
ile jest ono sporządzane;

2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

3. składanie WZ pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
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4. sporządzanie raz w roku i przedstawianie WZ:

oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i
działalności operacyjnej,

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego co najmniej informacje na temat:

składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,

spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,

liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komitetów,

dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,

oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w
Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych,

oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym
charakterze, albo informacji o braku takiej polityki;

5. sporządzanie, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki, opinii Rady Nadzorczej w kwestii
ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki dokonanego w danym roku obrotowym w innych podmiotach prawa
handlowego;

6. opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej;

7. opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej;

8. opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji;

9. opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 38  Statutu Spółki.1

Kompetencje stanowiące

1. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej;

2. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej;

3. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;

4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

5. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;

6. nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej:

z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 6 Statutu Spółki;

20 mln zł lub

5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
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7. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi
do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do
spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20 000 000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu
ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 6, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na
podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 500 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy
czym, oddanie do korzystania w przypadku:

umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość
rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,

cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość
rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub
dzierżawy, za:

rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,

cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

8. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej
równowartość 20 mln zł,

9. wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość 20 mln zł,

10. wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

11. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:

20 mln zł lub

5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego,

12. zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

20 mln zł lub

10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

13. zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z
zastrzeżeniem, iż obowiązkowi powyższemu nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej
działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej TAURON,

14. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie
w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,

15. zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 14,

16. zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

17. zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w
rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego,
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18. zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

19. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

20. określanie sposobu wykonywania prawa głosu na WZ lub na ZW spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w
następujących sprawach:

zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa
rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 5 mln EUR w zł,

rozwiązania i likwidacji spółki.

21. określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta TAURON na WZ spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą
dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:

zawiązania przez spółkę innej spółki,

zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,

połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,

podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,

zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa
rzeczowego,

umorzenia udziałów lub akcji,

kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,

postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4
Statutu Spółki, z wyłączeniem spraw dotyczących czynności prawnych, o których mowa w § 20 ust. 6 Statutu Spółki, oraz z wyłączeniem
spraw dotyczących nabycia lub rozporządzania składnikami aktywów trwałych stanowiących lub mających stanowić majątek niezbędny do
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej przez spółkę będącą operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

22. zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej.

Kompetencje dotyczące Zarządu

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

2. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 18 Statutu Spółki;

3. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów;

4. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich
czynności i ustalanie im wynagrodzenia z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez oddelegowanego jako członka Rady
Nadzorczej oraz z tytułu oddelegowania do czasowego sprawowania czynności członka Zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia
ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady Nadzorczej został oddelegowany;

5. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu;

6. przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce, i zawieranie
umowy o sprawowanie zarządu w Spółce;

7. udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

Pozostałe kompetencje Rady Nadzorczej Spółki

1. sporządzanie sprawozdań z nadzoru realizacji przez Zarząd inwestycji, w tym zakupu aktywów trwałych, a w szczególności opiniowanie
prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych z tym związanych;
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2. zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych;

3. przyjęcie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących:

wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz
usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu,

4. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej.

Skład osobowy

Obecna, V kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 29 maja 2017 r.,tj. w dniu odbycia Zwyczajnego WZ Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni
pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej IV kadencji, czyli za rok obrotowy 2016. Zgodnie ze Statutem Spółki jest to kadencja wspólna i wynosi 3
lata.

Beata Chłodzińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej+

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego.

W latach 2001–2016 związana z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie prowadziła obsługę prawną, ostatnio jako Zastępca Dyrektora w Departamencie
Prawnym i Procesowym. W Ministerstwie Energii koordynowała pracami Zespołu Radców Prawnych w Biurze Prawnym w Ministerstwie Energii. Obecnie
pracuje w spółce PKN Orlen S.A. w obszarze prawnym.

Doświadczenie związane z nadzorowaniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała, zasiadając m.in. w radach nadzorczych następujących
spółek: Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku, Chemia Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 12 sierpnia 2015 r. W Radzie Nadzorczej V kadencji pełni funkcję Przewodniczącej Rady
Nadzorczej, Przewodniczącej Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, a ponadto jest członkiem Komitetu Strategii Rady Nadzorczej.

Teresa Famulska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej+

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, profesor nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta RP na wniosek Rady Wydziału Finansów i
Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od 1981 r. związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Finansów Publicznych, zajmując stanowisko
profesora zwyczajnego. W latach 1998–2013 pracowała w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów, ostatnio jako dziekan, zajmując stanowisko profesora
zwyczajnego.

Autorka ok. 150 publikacji krajowych i zagranicznych z problematyki finansów, głównie finansów publicznych (w tym podatki i systemy podatkowe) oraz
finansów przedsiębiorstw. Obok pracy akademickiej stale współpracuje z praktyką gospodarczą, uczestnicząc m.in. w kilkudziesięciu projektach naukowo-
badawczych. Prowadzi liczne wykłady i szkolenia dla kadr finansowych i menedżerskich przedsiębiorstw oraz pracowników aparatu skarbowego, w ramach
studiów podyplomowych oraz we współpracy m.in. z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Od marca 2007 r. do
listopada 2018 r. pracowała w trzech kolejnych kadencjach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego, przy czym od 2010 r. w
dwóch kolejnych kadencjach pełniła funkcję Przewodniczącej. Od 2007 r. członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, gdzie w latach 2011–
2015 była członkiem Prezydium Komitetu. Ponadto jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, International Fiscal
Association, Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego. We wrześniu 2018 r. została wpisana na listę doradców podatkowych.

Posiada następujące nagrody i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra
Edukacji Narodowej oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 29 maja 2017 r. W Radzie Nadzorczej V kadencji pełni funkcję Wiceprzewodniczącej
Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Jacek Szyke – Sekretarz Rady Nadzorczej+

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie w Łodzi oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki w Poznaniu, na której uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.
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Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w energetyce zawodowej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, poczynając od stażysty,
majstra, Kierownika Działu Zabezpieczeń i Automatyki (Zakład Energetyczny Kalisz i Łódź), Dyżurnego Inżyniera Ruchu (ElektrociepłowniaŁódź), do
stanowiska Głównego Inżyniera (Zakład Energetyczny Łódź i Płock)i Dyrektora Naczelnego (Zakład EnergetycznyPłock oraz Elektrociepłownia Siekierki).
Pracował również jako Menedżer Kontraktu w Libii. Właściciel oraz Prezes firmy konsultingowej JES ENERGY.

Posiadane odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski.Posiadane odznaczenia resortowe: Zasłużony dla resortów: Energetyki,
Budownictwa, Łączności, Pożarnictwa, Kultury i Ciepłownictwa.

Autor ponad 100 artykułów, publikacji i książek, w tym: „Wspomnienia o tradycji i zwyczajach pracy w energetyce”, „O energetyce z sentymentem”, „Historia
polskiej elektroenergetyki”, „Złota Księga Elektroenergetyki”, „Grupa TAURON – monografia”.

Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 14 września 2010 r. W Radzie Nadzorczej V kadencji pełni funkcję Sekretarza Rady
Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Strategii Rady Nadzorczej, a także jest członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Barbara Łasak-Jarszak – Członek Rady Nadzorczej+

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 1997 r. do lutego 2017 r. była pracownikiem Departamentu Prawnego w Ministerstwie Skarbu Państwa. W okresie od kwietnia 1998 r. do lutego
2017 r. kierowała komórką organizacyjną w ramach Departamentu Prawnego zapewniającego obsługę prawną ministerstwa. Od 1 marca 2017 r. zatrudniona
na stanowisku naczelnika Wydziału ds. Mienia Państwowego i Finansów w Departamencie Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmuje
się m.in. problematyką związaną z nowymi zasadami zarządzania mieniem państwowym.

W latach 1999–2001 członek Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Skarbu Państwa. W latach 1999–2005 zastępca rzecznika dyscypliny finansów
publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym: ZPP Lenora sp. z o.o., Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., ŚWWG Polmos S.A., Stocznia Gdynia S.A., Archimedes S.A., PSO Maskpol S.A., ZG Dom Słowa Polskiego S.A. w
likwidacji, Fundusz Rozwoju Spółek S.A., Zakłady Mięsne Nisko S.A.

Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 29 maja 2017 r. W Radzie Nadzorczej V kadencji jest członkiem Komitetu Nominacji i
Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Rafał Pawełczyk – Członek Rady Nadzorczej+

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

W latach 1999–2011 związany z Grupą PZU S.A., gdzie zajmował się między innymi planowaniem strategicznym oraz reorganizacją Grupy PZU do struktury
holdingowej z uwzględnieniem nowych rozwiązań biznesowych i prawnych. Rafał Pawełczyk z powodzeniem zarządzał zespołami i nadzorował realizację
projektów Grupy PZU, koordynował również w spółce proces przygotowania oferty publicznej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmował się doradztwem prawno-gospodarczym, optymalizując struktury organizacyjne podmiotów
gospodarczych, pozyskując źródła finansowania i prowadząc negocjacje z instytucjami finansowymi; opracowywał także strategie rozwoju nowych rynków
dla produktów klientów.

W latach 2016–2018 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie odpowiadał za obszary: korporacyjny oraz inwestycji. Od
lipca 2018 r. Pan Rafał Pawełczyk jest Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego w KGHM Polska Miedź S.A.

Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 8 maja 2019 r. W Radzie Nadzorczej V kadencji jest członkiem Komitetu Strategii Rady
Nadzorczej.

Jan Płudowski – Członek Rady Nadzorczej+

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej,
na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku marketing i zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Zawodowo związany z energetyką, doświadczenie zawodowe zdobywał, zajmując stanowiska na wszystkich szczeblach kariery zawodowej. Pracował m.in.
na stanowiskach Głównego Energetyka Okręgu (PKP Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach), Dyrektora Zakładu Energetyki Kolejowej
w Katowicach oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Energetycznej (PKP Dyrekcja Energetyki Kolejowej w Warszawie), Dyrektora Biura Przepływu Środków
Pieniężnych (PKP Energetyka sp. z o.o. w Warszawie).

W latach 2007–2008 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A.
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Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 30 grudnia 2016 r. W Radzie Nadzorczej V kadencji jest członkiem Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej oraz Komitetu Strategii Rady Nadzorczej.

Marcin Szlenk – Członek Rady Nadzorczej+

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – magister ekonomii, specjalność Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość.

Ukończył program Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, a także Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo-
Ekonomiczno-Prawnych w Szkole Głównej Handlowej. Od 2007 r. jest członkiem Chartered Institute of Management Accounting (CIMA). W 2016 r. ukończył
program Global Management Development Programme organizowany przez Grupę Johnson Matthey.

Wieloletni kontroler i dyrektor finansowy z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym w różnorodnych środowiskach biznesowych. W latach 1999–
2002 Senior Auditor w Arthur Andersen. W latach 2002–2010 Kontroler Finansowy, najpierw w Magneti Marelli Aftermarket sp. z o.o., a następnie
Automotive Lighting Polska sp. z o.o. (obie spółki należące do Grupy FIAT). W latach 2010–2012 pracował jako Europejski Kontroler Finansowy grupy Axeon.
Od 2012 r. jest Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu Johnson Matthey Battery Systems sp. z o.o., a od 2017 r. Członkiem Zarządu Johnson Matthey
Poland sp. z o.o.

Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 16 kwietnia 2018 r. W Radzie Nadzorczej V kadencji jest członkiem Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej.

Katarzyna Taczanowska – Członek Rady Nadzorczej+

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Pani Katarzyna Taczanowska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, którym zajmuje się od
roku 2003. Była wspólnikiem w kancelarii GWW Woźny i Wspólnicy, od roku 2009 do chwili obecnej jest wspólnikiem w kancelarii Kudlak, Taczanowska-
Wileńska sp.k.

W latach 2009–2012 była Dyrektorem Biura Prawnego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Zasiadała w radach nadzorczych PZU Życie S.A.,
LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. oraz IDA Management sp. z o.o.

Od lipca 2018 r. Pani Katarzyna Taczanowska pełni funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Korporacyjnych i Prawnych w KGHM Polska Miedź S.A.

Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 8 maja 2019 r. W Radzie Nadzorczej V kadencji jest członkiem Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej.

Agnieszka Woźniak – Członek Rady Nadzorczej+

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Z wykształcenia prawnik.

W latach 2001–2015 pracowała w Ministerstwie Gospodarki, gdzie przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej od referendarza, przez stanowiska
specjalisty, głównego specjalisty, naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora i dyrektora. Od 2005 r. urzędnik mianowany. Z Ministerstwem Energii związana od
momentu jego powstania, tj. od listopada 2015 r., gdzie zajmowała stanowisko Dyrektora Biura Ministra, a obecnie Z-cy Dyrektora.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu kadrami. Zajmowała się sprawami związanymi z kontrolami, sprawami organizacyjnymi urzędu,
zamówieniami publicznymi, sprawami kadrowymi. Piastowała także funkcję Pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Posiada doświadczenie związane z nadzorowaniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od stycznia 2009 r. do czerwca 2014 r. była członkiem
Rady Nadzorczej w spółce Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach.

Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 16 grudnia 2016 r. W Radzie Nadzorczej V kadencji jest członkiem Komitetu Nominacji i
Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Komitetu Strategii Rady Nadzorczej.

Szczegółowy opis doświadczenia i kompetencji członków Rady Nadzorczej został opublikowany na stronie.

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej w 2018 r. oraz do dnia przekazania niniejszego raportu zintegrowanego+

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Beata Chłodzińska (Przewodnicząca Rady Nadzorczej), Teresa Famulska
(Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej), Jacek Szyke (Sekretarz Rady Nadzorczej), Radosław Domagalski-Łabędzki (Członek Rady Nadzorczej), Barbara Łasak-

https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/wladze-spolki
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( cep e od c ąca ady ad o c ej), Jace  S y e (Se eta  ady ad o c ej), ados a  o aga s abęd  (C o e  ady ad o c ej), a ba a asa
Jarszak (Członek Rady Nadzorczej), Paweł Pampuszko (Członek Rady Nadzorczej), Jan Płudowski (Członek Rady Nadzorczej) oraz Agnieszka Woźniak (Członek
Rady Nadzorczej).

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Zwyczajne WZ Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji Marcina Szlenka.

W 2018 r. nie miały miejsca inne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 8 maja 2019 r. Zwyczajne WZ Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Pana Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego
oraz Pana Pawła Pampuszko i powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Pana Rafała Pawełczyka oraz Panią Katarzynę Taczanowską.

Do dnia przekazania niniejszego raportu zintegrowanego nie miały miejsca inne zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Informacja o niezależności członków Rady Nadzorczej

Na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego wymogi niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz Załączniku II do
Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)
(2005/162/WE) spełniało sześciu członków spośród dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej.

Opis działania Komitetów Rady Nadzorczej+

Szczegółowy opis działania Komitetów Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. zawarty jest w ich regulaminach.

Komitety Rady Nadzorczej są organami doradczymi i opiniotwórczymi działającymi kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej i pełnią funkcje
pomocnicze oraz doradcze wobec Rady Nadzorczej. Zadania Komitetów Rady Nadzorczej są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej
wniosków, rekomendacji, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu ich zadań, w formie podjętych uchwał. Komitety Rady Nadzorczej są niezależne od Zarządu
Spółki.

W skład Komitetu Audytu i Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzi od trzech do pięciu członków, a w skład Komitetu Strategii wchodzi od trzech do
siedmiu członków. Pracami poszczególnych Komitetów kieruje ich Przewodniczący.

Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego danego Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu lub Przewodniczącego Rady
Nadzorczej i odbywają się w miarę potrzeb. W przypadku Komitetu Audytu posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Do udziału w
posiedzeniach Przewodniczący danego Komitetu może zaprosić członków Rady Nadzorczej niebędących członkami Komitetu, członków Zarządu
i pracowników Spółki oraz inne osoby pracujące bądź też współpracujące ze Spółką. Przewodniczący danego Komitetu lub osoba przez niego wskazana
przedkłada Radzie Nadzorczej wnioski, rekomendacje i sprawozdania.

Komitety Rady Nadzorczej podejmują uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa ich członków, a wszyscy członkowie zostali właściwie
zaproszeni. Uchwały Komitetów Rady Nadzorczej są przyjmowane bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy czym przez bezwzględną
większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. Komitety Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały
w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Członkowie Komitetów Rady Nadzorczej mogą również brać udział w posiedzeniach Komitetów oraz głosować nad podejmowanymi uchwałami przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. telekonferencji lub wideokonferencji.

O przedkładanych Radzie Nadzorczej przez dany Komitet rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki. Komitety Rady Nadzorczej co roku
podają do wiadomości publicznej, za pośrednictwem Spółki, informacje o ich składzie, liczbie odbytych posiedzeń i uczestnictwie w posiedzeniach w ciągu
roku oraz głównych działaniach.

Zarząd Spółki zapewnia poszczególnym Komitetom możliwość korzystania z usług doradców zewnętrznych w zakresie niezbędnym do wypełniania
obowiązków Komitetów.

Komitet Audytu+

Członkowie Komitetu Audytu na obecną kadencję zostali powołani w dniu 20 czerwca 2017 r. przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W 2018 r. Komitet
Audytu funkcjonował w składzie pięcioosobowym.

Skład Komitetu Audytu na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego:

Teresa Famulska – Przewodnicząca Komitetu Audytu;1.

Jan Płudowski – Członek Komitetu Audytu:2.

Marcin Szlenk – Członek Komitetu Audytu;3.

Katarzyna Taczanowska – Członek Komitetu Audytu,4.

Jacek Szyke – Członek Komitetu Audytu.5.
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Zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu w 2018 r. oraz do dnia przekazania niniejszego raportu zintegrowanego+

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili następujący członkowie: Teresa Famulska (Przewodnicząca), Beata Chłodzińska, Radosław
Domagalski-Łabędzki, Jan Płudowski i Jacek Szyke.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Beata Chłodzińska złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 25 kwietnia 2018 r.  Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Komitetu Audytu Marcina Szlenka.

W dniu 8 maja 2019 r. Zwyczajne WZ Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Pana Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego.
W dniu 27 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Komitetu Audytu Panią Katarzynę Taczanowską.

W 2018 r. oraz w okresie do dnia przekazania niniejszego raportu zintegrowanego nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Audytu.

Informacja o niezależności członków Komitetu Audytu

Skład Komitetu Audytu jest zgodny z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Oceny
niezależności i ustawowych wymogów co do posiadanej wiedzy i umiejętności przez poszczególnych członków Komitetu Audytu dokonała Rada Nadzorcza na podstawie
stosownych oświadczeń złożonych przez członków Komitetu Audytu.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają ustawowe wymogi co do niezależności, za wyjątkiem Pani Katarzyny Taczanowskiej.

Przewodnicząca Komitetu Audytu Teresa Famulska oraz Marcin Szlenk posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.
Jacek Szyke i Jan Płudowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu energetyki, tj. branży, w której działa Spółka.

Zadania i kompetencje Komitetu Audytu

W 2018 r. Komitet Audytu realizował zadania i kompetencje, które w związku z wejściem w życie w dniu 21 czerwca 2017 r. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zostały zweryfikowane i dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz przyjęte przez Radę
Nadzorczą na wniosek Komitetu Audytu w formie nowego Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Audytu według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego.

Kompetencje Komitetu Audytu

według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego

1. monitorowanie:

procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,

skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie
sprawozdawczości finansowej,

wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem
wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki
świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;

3. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących
badaniem w Spółce;

4. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

5. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską
oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;

6. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
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Szczegółowy opis działalności Komitetu Audytu w minionym roku obrotowym zawarty jest w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym corocznie WZ oraz
publikowanym na stronie.

7. przedstawianie Radzie Nadzorczej na potrzeby wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej ustawowe badanie lub przegląd sprawozdań
finansowych rekomendacji, o której mowa w art. 130 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym oraz w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014
r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego,
uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, zgodnie z politykami, o których mowa powyżej w pkt 4 i 5;

8. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;

9. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;

10. wykonywanie innych czynności przypisanych do obowiązków komitetów audytu mocą Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE i Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Członkowie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na obecną kadencję zostali powołani w dniu 30 czerwca 2017 r. przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W 2018 r.
Komitet Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonował w składzie trzyosobowym.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego:

W 2018 r. oraz w okresie do dnia przekazania niniejszego raportu zintegrowanego nie miały miejsca zmiany w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Beata Chłodzińska – Przewodnicząca Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń;1.

Barbara Łasak-Jarszak – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń;2.

Agnieszka Woźniak – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.3.

Zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego. Zadania i
kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2018 r. nie uległy zmianie.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w minionym roku obrotowym zawarty jest w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym
corocznie WZ oraz publikowanym na stronie.

Kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego

1. rekomendowanie Radzie Nadzorczej procedury przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków Zarządu Spółki;

2. ocena kandydatur na członków Zarządu oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie;

3. rekomendowanie Radzie Nadzorczej formy oraz treści umów zawieranych z członkami Zarządu;

4. rekomendowanie Radzie Nadzorczej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu;

5. rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności zawieszenia członka Zarządu z ważnych powodów;

6. rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków
Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, wraz z propozycją wynagrodzenia.

Komitet Strategii

Członkowie Komitetu Strategii zostali powołani na obecną kadencję w dniu 30 czerwca 2017 r. przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W 2018 r. Komitet Strategii
funkcjonował w składzie pięcioosobowym.

Skład Komitetu Strategii na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego:

Jacek Szyke – Przewodniczący Komitetu Strategii;1.

Beata Chłodzińska – Członek Komitetu Strategii;2.

https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie
https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie


27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

28/49

Rafał Pawełczyk – Członek Komitetu Strategii,3.

Jan Płudowski – Członek Komitetu Strategii;4.

Agnieszka Woźniak – Członek Komitetu Strategii.5.

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Strategii w 2018 r. oraz do dnia przekazania niniejszego raportu zintegrowanego+

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w skład Komitetu Strategii wchodzili następujący członkowie: Jacek Szyke (Przewodniczący), Beata Chłodzińska, Paweł
Pampuszko, Jan Płudowski i Agnieszka Woźniak.

W dniu 8 maja 2019 r. Zwyczajne WZ Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Pana Pawła Pampuszko. W dniu 27 maja 2019 r.
Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Komitetu Strategii Pana Rafała Pawełczyka.

W 2018 r. oraz w okresie do dnia przekazania niniejszego raportu zintegrowanego nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Strategii.

Zadania i kompetencje Komitetu Strategii

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Strategii według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
zintegrowanego. Zadania i kompetencje Komitetu Strategii w 2018 r. nie uległy zmianie.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Strategii w minionym roku obrotowym zawarty jest w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym corocznie WZ oraz
publikowanym na stronie.

Kompetencje Komitetu Strategii

według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego

1. ocena Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON oraz przedstawianie wyników tej oceny Radzie Nadzorczej;

2. rekomendowanie Radzie Nadzorczej zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich;

3. ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji strategicznych na kształt aktywów Spółki;

4. monitorowanie realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych;

5. ocena działań dotyczących dysponowania istotnymi aktywami Spółki;

6. opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

Walne Zgromadzenie

Zasady działania

WZ zwoływane jest przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. W przypadku,
gdy WZ jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów Ksh, a zwołanie WZ wymaga współpracy ze strony Zarządu, Zarząd ma
obowiązek dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia WZ, które odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

WZ otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia WZ upoważnieni są w kolejności: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Prezes
Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, który zarejestrował na WZ akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Następnie spośród
osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

WZ podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Ksh oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej. WZ może
zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

Przerwa w obradach WZ może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały, sporządzanym w oparciu o powody
przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.

https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie
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Uchwała WZ w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we
wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

Sposób funkcjonowania WZ Spółki oraz jego uprawnienia zawarte są w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., który jest
dostępny na stronie.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały WZ wymagają sprawy wymienione w poniższej tabeli.

Zgodnie z przepisami Ksh decyzja o emisji i wykupie akcji należy do kompetencji WZ.

Sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia

według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu zintegrowanego

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
TAURON za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
TAURON;

2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

3. podział zysku lub pokrycie straty;

4. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;

5. zawieszanie członków Zarządu w czynnościach;

6. ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 29 ust. 4 Statutu Spółki;

7. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzenia i wysokości wynagradzania członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia
9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;

8. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa
rzeczowego;

9. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej,
prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub
innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;

10. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich
posiadacza do zapisu lub objęcia akcji;

12. nabycie akcji własnych w przypadku, gdy wymagają tego przepisy Ksh;

13. przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Ksh;

14. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;

15. użycie kapitału zapasowego;

16. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

17. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;

18. umorzenie akcji;

19. zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;

20. rozwiązanie i likwidacja Spółki.

Opis praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Poniższa tabela przedstawia opis praw akcjonariuszy Spółki związanych z WZ zgodnie ze Statutem Spółki, Ksh, i Regulaminem Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia
S.A.

https://www.tauron.pl/tauron/bip/bip-dokumenty-spolki
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Lp.
Prawa

akcjonariuszy
Opis praw akcjonariuszy

1. Zwołanie WZ

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania
Nadzwyczajnego WZ. Żądanie to powinno zawierać zwięzłe uzasadnienie. Może ono zostać złożone Zarządowi
na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mailowy Spółki, wskazany przez Spółkę na stronie
internetowej w zakładce „Relacje inwestorskie”. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne WZ i wyznaczyć
przewodniczącego tego WZ.

2.
Umieszczenie
spraw w porządku
obrad WZ

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Żądanie, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później niż na 21 dni
przed wyznaczonym terminem WZ w postaci elektronicznej na adres e-mailowy Spółki bądź w formie pisemnej
na adres Spółki.

3.
Zapoznanie się z
listą akcjonariuszy

Akcjonariusze mogą zapoznać się z listą akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie
bezpośrednio poprzedzające odbycie WZ. Akcjonariusze mogą również żądać przesłania listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

4.
Uczestnictwo w
WZ

Prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą WZ (dzień
rejestracji w WZ). W celu uczestniczenia w WZ akcjonariusze powinni zgłosić firmie inwestycyjnej prowadzącej
ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
WZ. Żądanie to powinno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ oraz nie później niż w
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ.

5.

Reprezentowanie
akcjonariusza
przez
pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Współuprawnieni z akcji mogą uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu jedynie poprzez wspólnego
przedstawiciela (pełnomocnika). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

6.
Wybór
Przewodniczącego
WZ

Akcjonariusze wybierają przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ. Każdy z
uczestników WZ ma prawo zgłosić jedną kandydaturę. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata, wybór może
odbyć się przez aklamację.

7.
Wybór Komisji
Skrutacyjnej

Każdy akcjonariusz może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów na członka Komisji Skrutacyjnej, wybieranej
przez WZ, oraz głosować maksymalnie na trzech kandydatów.

8.
Zgłoszenie
projektu uchwały

Do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad WZ akcjonariusze mają prawo do wniesienia
propozycji zmian do treści projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez WZ w ramach danego punktu
porządku obrad lub do zgłoszenia własnego projektu takiej uchwały. Propozycje zmian lub projekty uchwał wraz
z uzasadnieniem można składać pisemnie na ręce Przewodniczącego albo ustnie do protokołu obrad.

9.
Zgłoszenie
sprzeciwu

Akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwale, a po jej podjęciu przez WZ chcą zgłosić swój sprzeciw,
powinni bezpośrednio po ogłoszeniu wyników głosowania wyrazić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania
przed przystąpieniem do następnego punktu porządku obrad. W razie późniejszego zgłoszenia sprzeciwu, jednak
nie później niż do zamknięcia obrad WZ, akcjonariusze powinni wskazać, przeciwko której uchwale podjętej przez
WZ zgłaszają sprzeciw. Akcjonariusze zgłaszający swój sprzeciw przeciwko uchwale WZ mogą zgłosić do
protokołu obrad jego zwięzłe uzasadnienie.

Polityka wynagrodzeń osób
zarządzających i nadzorujących
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Ogólna informacja o przyjętym systemie wynagrodzeń członków Zarządu

System wynagradzania członków Zarządu

W 2018 r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki określone w uchwale Nadzwyczajnego WZ TAURON z dnia 15 grudnia 2016 r. w
sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu (Zasady kształtowania wynagrodzeń) z późniejszymi zmianami i uszczegółowione przez Radę Nadzorczą Spółki
uchwałą z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z późniejszymi zmianami. Wyżej wymienione zasady
kształtowania wynagrodzeń są zgodne z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Uwzględniając powyższe zasady kształtowania wynagrodzeń, Rada Nadzorcza w dniu 23 października 2017 r. przyjęła do stosowania zaktualizowaną Politykę wynagrodzeń
członków organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A.

Przyjęte zasady kształtowania wynagrodzeń określają system wynagradzania członków Zarządu w powiązaniu z pozostającymi do realizacji zadaniami mającymi na celu
wdrażanie przyjętej Strategii, kierunków rozwoju i planów finansowych. Nadrzędnym celem stosowanego systemu wynagrodzeń jest zapewnienie motywacyjnego
charakteru wynagradzania najwyższej kadry zarządzającej oraz stworzenie podstaw do ich rozwoju.

Nadrzędnymi celami polityki wynagrodzeń są:

Model wynagradzania zakłada dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia dla członków Zarządu, w którym wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z
części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe i części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zależne od
spełnienia określonych celów zarządczych (KPI).

System wynagradzania członków Zarządu zakłada powiązanie części zmiennej wynagrodzenia z pozostającymi do realizacji celami zarządczymi wynikającymi z przepisów
Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i ustalanymi na podstawie tych przepisów przez WZ i Radę
Nadzorczą Spółki. Przyjęcie w systemie wynagradzania zależności wynagrodzenia w części zmiennej od realizacji stawianych do wykonania celów zarządczych ma na celu,
w szczególności, wdrażanie przyjętej Strategii, kierunków jej rozwoju i planów finansowych, kształtuje również nową kulturę organizacyjną Spółki.

Uwzględniając obowiązujące regulacje, Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu w przedziale określonym przez WZ Spółki.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu TAURON stanowi do 60% wynagrodzenia stałego za rok obrotowy, przy założeniu realizacji celów zarządczych ustalonych przez
WZ, a uszczegóławianych przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy.

Do ogólnych celów zarządczych, ustalonych przez WZ, należą:

Członkowie Zarządu Spółki nie są objęci programem premiowym opartym na kapitale Spółki, jak również nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji
we władzach spółek należących do Grupy Kapitałowej TAURON.

W 2018 r. nie były dokonywane zmiany zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.

zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania Członków Zarządu;1.

powiązanie zasad wynagradzania z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych i realizowaniem planów finansowych;2.

kształtowanie wysokości wynagradzania członków Zarządu w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych;3.

wzrost wartości Spółki poprzez rozwój najwyższej kadry zarządzającej;4.

doskonalenie systemów wynagradzania przekładających się na realizowanie Strategii i kierunków rozwoju.5.

osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo-Finansowym na dany rok obrotowy;1.

osiągnięcie wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo-Finansowym na dany rok obrotowy;2.

utrzymanie ratingu spółki TAURON Polska Energia S.A. na poziomie inwestycyjnym;3.

realizacja Programu „Poprawy efektywności w latach 2016–2018” i uzyskanie łącznego efektu na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo-Finansowym na
dany rok obrotowy;

4.

dostosowanie do istoty zmian strukturalnych sektora (wprowadzenie struktury procesowo-zadaniowej, korespondencyjnego systemu wsparcia technicznego);5.

uzyskanie pozycji wiodącego sprzedawcy energii elektrycznej na rynku poprzez budowę jednolitej organizacji w obszarach sprzedaży i obsługi klientów zgodnej z
trendami – efektywnego zarządzania doświadczeniem uzyskanym przez klienta (ang. Customer experience management), utrzymania pozycji lidera wśród 4
największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce w zakresie liczby klientów przy ustalonym poziomie udziału w rynku i poziomie rentowności (z wyłączeniem
sytuacji akwizycji w tym segmencie) oraz stały wzrost sprzedaży nowych produktów (sprzedaż produktów zawierających energię oraz produktów synergicznych do
energii elektrycznej i gazu);

6.

budowa bloku 910 MW w Jaworznie zgodnie z optymalnym z punktu widzenia rentowności projektu i kondycji Grupy zatwierdzonym harmonogramem;7. e 

budowa strukturalnego podejścia do innowacji marketingowej, produktowej i procesowej, finansowanie prac badawczych, rozwojowych, pilotaży oraz wdrożeń oraz
stworzenie ekosystemu dla innowacji w Grupie TAURON, uwzględniającego efektywne wykorzystywanie środków przeznaczonych na ten cel;

8.

stworzenie strukturalnego podejścia do budowy marki, marketingu produktowego, sponsoringu kultury, sportu i działań o charakterze społecznym.9.

System wynagrodzeń członków zarządu spółek Grupy Kapitałowej

We wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej TAURON, wobec których TAURON jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, wdrożono zasady wynagradzania członków organów zarządzających zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Powyższe zostało uregulowane w przyjętej przez Zarząd TAURONA Polityce kształtowania wynagrodzeń członków organów
Spółek Zależnych oraz w Zasadach wynagradzania członków organów korporacyjnych Spółek Zależnych.
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Zasady wynagradzania członków organów zarządzających spółek zależnych, podobnie jak w TAURONIE, obejmują dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia,
składający się z wynagrodzenia stałego oraz z wynagrodzenia zmiennego, uzależnionego od spełnienia określonych kryteriów wynikowych, tj. realizacji celów zarządczych.
Uzależnienie części zmiennej wynagrodzenia od realizacji stawianych do wykonania celów zarządczych ma istotne znaczenie w procesie zarządzania Grupą Kapitałową
TAURON oraz ma na celu priorytetyzację kierunków rozwoju poszczególnych spółek zależnych.

Cele zarządcze, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne, mogą stanowić w szczególności:

wzrost zysku netto albo EBITDA, albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;1.

osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;2.

wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;3.

zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;4.

realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;5.

osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;6.

realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;7.

zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych
kryteriów;

8.

realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.9.

Ogólna informacja o przyjętym systemie wynagrodzeń kluczowych menedżerów

Zasady wynagradzania oraz premiowania kluczowych menedżerów oraz innych pracowników zostały określone w Regulaminie Wynagradzania Pracowników TAURON Polska
Energia S.A., przyjętym do stosowania przez Zarząd Spółki.

W 2018 r. wdrożono, opracowane w 2017 r. Zasady wynagradzania w Grupie TAURON, które stanowią wytyczne dla spółek Grupy Kapitałowej TAURON w zakresie systemów
wynagradzania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem systemu premiowania dla kluczowych menedżerów, opartego o spójny dla całej Grupy Kapitałowej TAURON
system zarządzania przez cele, będący połączeniem procesu planowania, procesu mierzenia efektywności oraz procesu oceny.

Obowiązujący system wynagradzania i premiowania kluczowych menedżerów przewiduje uzależnienie poziomu wynagrodzenia od sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej
TAURON i Spółki w perspektywie rocznej, w powiązaniu z realizacją celów strategicznych.

Nadrzędnym założeniem obowiązującego systemu wynagradzania jest zapewnienie optymalnego i motywującego poziomu wynagrodzenia, uzależnionego od wartości i
rodzaju pracy na danym stanowisku oraz jakości pracy i efektów osiąganych przez pracowników.

Struktura wynagrodzenia składa się z następujących elementów:

System premiowania MBO oparty o rynkowe mechanizmy premiowania zapewnia integrację działań kluczowych menedżerów wokół osiągnięcia celów zmierzających do
realizacji Strategii, jak również celów strategicznych i kierunków rozwoju poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej TAURON. System ten pozwala na kaskadowanie celów
ustalonych przez Zarząd Spółki na poziomie Grupy Kapitałowej TAURON oraz na poziomie Spółki, na konkretne, sparametryzowane zadania dla pracowników
zatrudnionych na niższych szczeblach organizacji. Dodatkowo, system premiowania MBO został powiązany z wdrożonym w Grupie Kapitałowej TAURON zarządzaniem
procesowym, m.in. poprzez powiązanie celów ze zdefiniowanymi w Grupie Kapitałowej TAURON Megaprocesami. Dzięki temu wprowadzona kultura zarządzania przez cele
odzwierciedla specyfikę poszczególnych funkcji realizowanych w Spółce i umożliwia zastosowanie mechanizmów dialogu przełożonego z podwładnym podczas procesu
wyznaczania i oceny realizacji celów, które przekładają się na efektywność całej organizacji.

Jednocześnie narzędzie to umożliwia precyzyjne skorelowanie KPI ustalonych dla członków Zarządu z celami, które wyznaczane są na dany rok kluczowym menedżerom
Spółki. Wstępna ocena realizacji celów następuje po zakończeniu pierwszego półrocza, natomiast po zakończeniu roku członkowie Zarządu dokonują końcowej oceny
realizacji celów kluczowych menedżerów.

Dodatkowo, funkcjonuje system premiowy dla obszaru handlowego, którego celem jest motywowanie do osiągania wyższych przychodów dla Grupy Kapitałowej TAURON.
Premią handlową objęto kluczowych menedżerów z obszaru handlu, przy czym mechanizm premiowy wyznacza im dodatkową premię tylko po przekroczeniu rocznych
planów handlowych.

Pracownicy Spółki nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek należących do Grupy Kapitałowej TAURON.

części stałej – którą stanowi wynagrodzenie zasadnicze, ustalone zgodnie z obowiązującą w Spółce tabelą kategorii zaszeregowania i miesięcznych stawek
osobistego zaszeregowania. Przyznany poziom wynagrodzenia zasadniczego odzwierciedla wartość i rodzaj pracy oraz jakość pracy pracownika, określoną przez
ocenę poziomu kompetencji pracownika;

1.

części zmiennej – która jest uzależniona od wyników pracy, określonych przez poziom realizacji celów i zadań w ramach systemu premiowania MBO;2.

świadczeń – które są określone w regulacjach wewnętrznych Spółki.3.

Zasady, warunki i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i jednostek wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej TAURON

Wynagrodzenia członków Zarządu Spółki

Łączna kwota wynagrodzeń, rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści otrzymanych w pieniądzu, w naturze lub jakiejkolwiek innej formie, należnych lub
wypłaconych przez Spółkę członkom Zarządu w 2018 r. wyniosła 4 730 tys. zł brutto.

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Zarządu Spółki za 2018 r. w podziale na składniki.
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W Spółce nie występują zobowiązania wobec byłych członków Zarządu wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze.

Równocześnie wskazuje się, iż z tytułu zobowiązań Spółki w stosunku do byłych członków Zarządu TAURONA w 2018 r. wypłacono łączną kwotę w wysokości 793 tys. zł z
tytułu wypłaty m.in. części zmiennej za realizację KPI w 2017 r. oraz odszkodowań za powstrzymywanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Członkowie Zarządu TAURONA w 2018 r. nie otrzymywali wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej TAURON.

Bez narzutów

Lp.
Imię

i nazwisko
Okres pełnienia
funkcji w 2018 r.

Wynagrodzenie
(tys. zł)

1 Wynagrodzenie
zmienne
(tys. zł)

1
Pozostałe
korzyści
(tys. zł)

1 Razem
(tys. zł)

1.
Filip

Grzegorczyk
01.01.2018 r. –
31.12.2018 r.

793 407 0 1 200

2.
Jarosław

Broda
01.01.2018 r. –
31.12.2018 r.

740 426 16 1 182

3.
Kamil

Kamiński
01.01.2018 r. –
31.12.2018 r.

740 426 15 1 181

4.
Marek

Wadowski
01.01.2018 r. –
31.12.2018 r.

740 427 0 1 167

Razem 3 013 1 686 31 4 730

1 

Wynagrodzenia członków zarządów spółek Grupy Kapitałowej

Wynagrodzenia członków organów zarządzających spółek zależnych ustalane są z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności:

Na podstawie powyższych kryteriów określa się kategorie spółek, z których wynika wysokość wynagrodzenia stałego członków organów zarządzających spółek zależnych
wyrażone w formie przedziałów krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przypisanie spółki do danej kategorii następuje w oparciu o dane finansowe za ostatnie dwa
lata obrotowe, pochodzące z zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Członkowie zarządów spółek Grupy Kapitałowej TAURON w 2018 r. nie otrzymywali wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek wchodzących
w skład Grupy Kapitałowej TAURON.

Umowy zawarte z osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny
lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie

Umowy o świadczenie usług zarządzania zawarte zarówno z członkami Zarządu TAURONA, jak i członkami zarządów poszczególnych spółek zależnych wchodzących w
skład Grupy Kapitałowej TAURON, przewidują w razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż określone w tej umowie wypłacenie odprawy
w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez nich funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

Ponadto, w związku z dostępem członków Zarządu TAURONA oraz członków zarządów spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON do informacji
poufnych, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę oraz spółki Grupy Kapitałowej TAURON na straty, umowy o świadczenie usług zarządzania zawierają postanowienia
o zakazie konkurencji obowiązujące po ustaniu pełnienia funkcji. Na podstawie powyższych umów członkowie Zarządu zobowiązali powstrzymywać się od prowadzenia
działalności konkurencyjnej w oznaczonym okresie, za co przysługuje im odszkodowanie.

Członkowie Zarządu Spółki nie zajmowali stanowisk członków zarządów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON przed ich powołaniem w skład Zarządu
Spółki.

średnioroczne zatrudnienie;1.

roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych;2.

suma aktywów bilansu na koniec roku.3.

Pozafinansowe składniki wynagrodzenia przysługujące członkom Zarządu i kluczowym menedżerom

Pozafinansowe składniki wynagrodzenia członków Zarządu

Członkowie Zarządu zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usług zarządzania uprawnieni są do refinansowania przez Spółkę kosztów szkolenia do wysokości netto
15 000 zł w roku kalendarzowym.

Pozafinansowe składniki wynagrodzenia kluczowych menedżerów

Pracownicy zatrudnieni na kluczowych stanowiskach w Spółce uprawnieni są do korzystania z następujących świadczeń i pozafinansowych składników wynagrodzenia
oferowanych przez Spółkę:
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uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym prowadzonym przez pracodawcę (warunek pozostawania w stanie zatrudnienia w Spółce lub w jednej ze
spółek Grupy Kapitałowej TAURON przez okres co najmniej 1 roku);

1.

korzystania z pakietu medycznego finansowanego ze środków Spółki;2.

korzystania z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego;3.

korzystania z mieszkania służbowego w przypadku, gdy dyspozycyjność pracownika jest konieczna z uwagi na charakter pracy i zakres obowiązków.4.

Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa

Stosowany system wynagradzania członków Zarządu jest zgodny z Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi
spółkami. Zapewniony jest motywacyjny i spójny system, powiązany z monitorowaniem rocznych planów finansowych oraz przyjętej Strategii i kierunków rozwoju.
Obowiązująca w Spółce Polityka wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A. jest zgodna z
zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i określa w szczególności formę, strukturę i sposób ustalania wynagrodzeń członków Zarządu.

Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających kryteria
wymagane do zarządzania Spółką w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy (budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy), jak również zapobiegają powstawaniu
konfliktu interesów członków Zarządu i akcjonariuszy. Równocześnie są one skonstruowane w sposób przejrzysty dla inwestorów, tak aby budować ich zaufanie do Spółki
oraz umożliwić im wyrażenie opinii we właściwym trybie.

Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia jest powiązana z określonymi z góry, wymiernymi celami zarządczymi. Wyznaczone cele zarządcze powinny sprzyjać
długoterminowej stabilności Spółki.

Kryteria, od spełnienia których zależy uzyskanie oraz wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, są określone zgodnie z metodyką SMART, a więc wykazują takie
cechy, jak: precyzyjność, mierzalność, możliwość osiągnięcia, istotność i określenie w czasie.

Obowiązujący w TAURON system wynagradzania i premiowania zarówno członków Zarządu Spółki, jak i kluczowych menedżerów, wspiera realizację celów strategicznych
oraz uwzględnia uzależnienie poziomu wynagrodzenia od sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON w perspektywie rocznej.

System wynagradzania członków Rady Nadzorczej

W 2018 r. obowiązywał system wynagradzania członków Rady Nadzorczej określony w uchwale Nadzwyczajnego WZ TAURON z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, podjętej w wykonaniu przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202).

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Nadzwyczajnego WZ miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone zostało jako iloczyn przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego oraz mnożnika:

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów
nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze
uchwały.

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca
kalendarzowego.

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca
zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty
zakwaterowania i wyżywienia.

dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7;1.

dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,5.2.

Wynagrodzenie osób nadzorujących 

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki za 2018 r. (w tys. zł)

Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji w 2018 r. Wynagrodzenie (tys. zł)

1. Beata Chłodzińska 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 97

2. Teresa Famulska 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 85

3. Jacek Szyke 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 85

4. Radosław Domagalski-Łabędzki 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 85

5. Barbara Łasak-Jarszak 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 85
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W Spółce nie występują zobowiązania wobec byłych członków Rady Nadzorczej wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze.

Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji w 2018 r. Wynagrodzenie (tys. zł)

6. Paweł Pampuszko 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 85

7. Jan Płudowski 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 85

8. Marcin Szlenk 16.04.2018 r. – 31.12.2018 r. 60

9. Agnieszka Woźniak 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 85

Razem 752

Polityki

Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości określonymi w art. 49 b ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości Zarząd
TAURON przyjął w 2017 r. do stosowania w Grupie Kapitałowej TAURON następujące Polityki:

PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON (PRO Kliencka Polityka
Społeczna),

Polityka Różnorodności w Grupie TAURON (Polityka Różnorodności),

Polityka Środowiskowa Grupy TAURON (Polityka Środowiskowa),

Polityka Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON (Polityka
Poszanowania Praw Człowieka),

Polityka Antykorupcyjna Grupy TAURON (Polityka Antykorupcyjna),

Polityka BHP Grupy TAURON (Polityka BHP).

Działania podejmowane przez Tauron w obszarach objętych Politykami są jednocześnie ujęte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025
przyjętej przez Zarząd TAURON  w dniu 1 sierpnia 2017 r.

PRO Kliencka Polityka Społeczna

PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON jest dokumentem, który służy kształtowaniu odpowiednich warunków organizacyjnych i biznesowych, niezbędnych do
realizacji strategicznych celów Grupy TAURON w zakresie relacji z klientami otoczeniem rynkowym.

Polityka jest zbiorem głównych założeń, które są stosowane podczas realizacji sprzedaży i obsługi klienta. Definiuje działania podejmowane przez Grupę Kapitałową
TAURON w ramach dialogu z klientami, podkreśla wagę budowania trwałych relacji tak z nimi, jak i otoczeniem rynkowym, a także określa odpowiedzialności leżące po
stronie firmy w aspekcie jej klientów.

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej TAURON, co oznacza, że każdy zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią i stosowania jej zasad,
wspierając w ten sposób realizację Strategii oraz przyczyniając się do podnoszenia świadomości PRO klienckiej wśród pracowników Grupy Kapitałowej TAURON.

Realizując założenia PRO Klienckiej Polityki Społecznej, Grupa Kapitałowa TAURON odpowiada najlepiej jak to możliwe na potrzeby klientów koncentrując swoje wysiłki na
następujących pryncypiach:

dbałości o najwyższe standardy w relacjach z klientami opartymi
natransparentności, wzajemnym szacunku izaufaniu,

ciągłej komunikacja dwustronnej opartej na dialogu,

badaniu opinii, doświadczeń i oczekiwań klientów,

odpowiadaniu na potrzeby klientów poprzez czytelną ofertę odpowiadającą na
ich potrzeby i spełniającą oczekiwania.

Grupa kapitałowa TAURON stara się zrozumieć potrzeby klientów, wspierając swoją wiedzę na podstawie przeprowadzonych badań konsumenckich. Cyklicznie
prowadzone są działania, w ramach których TAURON pyta swoich klientów o oczekiwania oraz doświadczenia. Takie podejście stanowi podstawę budowania trwałych
relacji, opartych na szacunku i zaufaniu. Działania te wspomagane są przez upraszczanie komunikacji i szkolenia pracowników, którzy na co dzień komunikują się z
klientami.

Procedury i wewnętrzne regulacje+

Wśród procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach PRO Klienckiej Polityki Społecznej kluczowe miejsce zajmuje dbałość o jasną i przejrzystą
komunikację z klientami.
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W celu realizacji procedury znacznie uproszczone zostały dokumenty formalno-prawne, komunikaty oraz pisma kierowane do klientów, podjęta została
współpraca z Pracownią Prostej Polszczyzny, która przeszkoliła w zakresie upraszczania języka urzędowego kilkaset osób, które mają bezpośredni kontakt z
obsługą klientów oraz wybrani zostali konsultanci językowi, którzy pełnią rolę ambasadorów prostej komunikacji w Grupie Kapitałowej TAURON.

Poniższa tabela przedstawia badania zrealizowane w ramach procedur należytej staranności.

Badania realizowane w ramach procedur należytej staranności

Monitoring komunikacji marketingowej odbywa się przy współpracy z analitykami rynkowymi.

W ramach procedur należytej staranności zrealizowane zostały również działania edukacyjne, skierowane do grup defaworyzowanych, przede wszystkim
klientów wrażliwych energetycznie oraz osób w wieku senioralnym.

Poniższa tabela przedstawia działania edukacyjne zrealizowane w ramach procedur należytej staranności.

Działania edukacyjne zrealizowane w ramach procedur należytej staranności

Tematyka badania
Okres, w którym zostało
przeprowadzone badanie

Oczekiwania klientów względem produktów, w tym:

„Włącz prąd” Marzec 2018 r.

Fotowoltaika Czerwiec i Sierpień 2018 r.

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem Czerwiec i Sierpień 2018 r.

Smart Professional Inteligentny Dom Czerwiec i Sierpień 2018 r.

Oczyszczacz powietrza Sierpień 2018 r.

Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez partnerów Grupy TAURON, w zakresie
sprzedaży oferty urządzeń grzewczych

Marzec 2018 r.

Ocena nowej usługi odtwarzania muzyki za pośrednictwem aplikacji internetowej Czerwiec 2018 r.

Świadomość klientów w zakresie:

Inteligentnych urządzeń Smart Home, oferowanych przez TAURON Maj 2018 r.

Produktów Grupy TAURON Kwiecień 2018 r.

Monitoring spójności i przejrzystości komunikacji marketingowej, ze szczególnym
uwzględnieniem komunikacji dotyczącej nowych produktów i ofert w tym:

Badania skuteczności kampanii oraz spotów kampanijnych „Smart 500″ oraz kampanii „Mój
TAURON”

Listopad 2018 r.

Badania znajomości oferty (badania ilościowe): 2 fale badania

badanie w Punktach Obsługi Klienta grudzień 2018

I fala grudzień 2017 r.,

II fala grudzień 2018 r.

Badanie świadomości posiadania produktu przez klienta (badanie ilościowe) Kwiecień 2018 r.

Kampanie informacyjne
Działania przeprowadzone w

ramach kampanii

„Senior znaczy szacunek” – kampania porusza takie problemy jak: nieuczciwi sprzedawcy energii
a prawa klienta, świadomość konsumencka, znajomość nowoczesnych technologii, aktywność,
zdrowie, porównywanie ofert

10 odcinków słuchowiska
radiowego w Programie
Pierwszym Polskiego Radia

konkurs promujący
słuchowisko „Złote lata”

6 eventów „Miasteczko
Seniora”
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Kampanie informacyjne
Działania przeprowadzone w

ramach kampanii

10 wykładów na
Uniwersytetach Trzeciego
Wieku

„Akcja – reakcja” – działania ostrzegawcze, prowadzone na wąskim terenie, wskazanym jako
obszar tymczasowego działania konkurencji na podstawie zgłoszeń od klientów. Akcja oparta na
materiałach informacyjnych „Nie znasz, nie otwieraj!” oraz „TAURON nie chodzi po domach”

ok. 400 plakatów

16 mobilnych bilboardów
przy 32 parafiach

Kampania „Wybieraj mądrze” jest kampanią edukacyjną, realizowaną we współpracy z
największymi spółkami energetycznymi w kraju przez Towarzystwo Obrotu Energią. Ma na celu
propagowanie wiedzy o rynku energetycznym i podnoszenie świadomości o działaniach firm,
które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe.

spoty reklamowe w 60
rozgłośniach radiowych

reklamy prasowe w 18
tytułach

reklamy w komunikacji
miejskiej, social media i na
YouTube

„Nie znasz – nie otwieraj” – lokalna kampania, której celem jest dotarcie z komunikatem
ostrzegawczym do jak największej liczby mieszkańców, a w konsekwencji ograniczenie liczby
klientów rezygnujących z umowy. Ostrzega przed nieuczciwymi sprzedawcami prądu, nawołuje
do kontaktu z infolinią.

6 reklam prasowych w 6
tytułach prasowych,

komunikaty w spotach
radiowych w 16 rozgłośniach,
na plakatach oraz w social
media

Podjęte działania i uzyskane rezultaty+

W ramach implementacji PRO Klienckiej Polityki Społecznej podjęte zostały następujące działania:

w kwietniu 2018 r. Polityka została wydana nakładem 400 szt. w formie broszury dostępnej zarówno
w formie drukowanej, jak i wersji elektronicznej udostępnionej w intranecie Grupy;

1.

w intranecie stworzona została dostępna dla wszystkich pracowników Grupy TAURON baza wiedzy pt. „Głos Klienta”.  W witrynie znajdują się 
informacje o aktualnych działaniach PRO Klienckich oraz treści pogłębiające wiedzę i świadomość pracowników w obszarze zorientowania na klienta,
dobrych praktyk
w relacjach z klientami oraz budowania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z marką TAURON. W bazie znajduje się również mapa podróży klienta,
informacje o akcjach edukacyjnych kierowanych do osób starszych i pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz najważniejsze informacje
związane
z inicjatywą „TAURON mówi po ludzku”;

2.

przeprowadzone zostało szkolenie e-learningowe, skierowane do pracowników spółek: TAURON, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta oraz
TAURON Ciepło. Szkolenie dotyczyło oferowanych produktów i usług.

3.

Polityka Różnorodności
103-1 (405), 103-2 (405), 103-3 (405), 102-16

Różnorodność i otwartość są integralną częścią działań biznesowych Grupy TAURON. Stosujemy politykę równego traktowania oraz dążymy do zapewnienia różnorodności
w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników, a w szczególności do organów zarządzających i
kluczowych menadżerów. Polityka różnorodności jest również stosowana we współpracy z partnerami zewnętrznymi Grupy czyli firmami, uczelniami, szkołami czy innymi
podmiotami gospodarczymi.

Głównymi założeniami i stosowanymi w ramach Polityki Różnorodności pryncypiami są:

kształtowanie środowiska pracy opartego na szacunku, otwartości, rzetelności
i sprawiedliwości,

zapewnienie wszechstronności i różnorodności, szczególnie w obszarze płci,
wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego,

budowanie kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność, opartej na
wartościach korporacyjnych Partnerstwo, Rozwój i Odwaga (PRO),

zapobieganie dyskryminacji poprzez kształtowanie właściwej atmosfery w pracy
oraz budowanie i umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami.
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Procedury i wewnętrzne regulacje+

W ramach zagadnień pracowniczych wspierających realizację kierunków
wyznaczonych przez Politykę Różnorodności, wprowadzono do stosowania
następujące regulacje oraz programy szkoleniowe:

1. Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON
wspierana przez szkolenie e-learningowe mające na celu budowanie i
umacnianie pozytywnych relacji miedzy Pracownikami oraz zapobieganie
zjawiskom mobbingu czy dyskryminacji. Dodatkowo w spółkach Grupy
TAURON powołane zostały Komisje Etyczne mające na celu m.in. dbałość o
przestrzeganie zasad etyki.

2. Programy szkoleniowe i rozwoju kompetencji sprzyjające oraz wspierające
tworzenie atmosfery do rozwoju każdego pracownika, w tym m.in.:

Program Zarządzania Talentami mający na celu wsparcie procesu rozwoju
pracowników oraz wykorzystania ich potencjału – w roku 2018 w ramach
VI edycji w TAURON Polska Energia S.A. z Programu skorzystało 12
pracowników,

Program Trenerów Wewnętrznych i Akademia Trenera Wewnętrznego
zapewniające szeroki dostęp do wiedzy dla  wszystkich pracowników, a
także budujący kulturę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W ramach
Programu Trenerów Wewnętrznych  działa w spółkach 71 trenerów,
natomiast w ramach Akademii Trenera Wewnętrznego 5 trenerów
grupowych.

3. Regulacje zapewniające sprawiedliwość i obiektywizm w zakresie
organizacji pracy i wynagradzania, w tym m.in.:

4. Programy i regulacje dedykowane kobietom zapewniające im równe
szanse oraz wsparcie w łączeniu życia zawodowego z życiem prywatnym

5. Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników spółek Grupy
TAURON.

6. Model kompetencyjny Grupy TAURON.

Zasady wynagradzania w Grupie TAURON,

Polityka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON,

stosowane regulacje w zakresie świadczeń,

wdrażane elastyczne formy czasu pracy i możliwość pracy zdalnej.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Realizując Politykę Różnorodności, Grupa TAURON zapewnia środowisko pracy oparte na szacunku i sprawiedliwości, w którym każdy pracownik może w pełni realizować
swój indywidualny potencjał. Podejmowane inicjatywy zapewniają propagowanie wartości korporacyjnych Partnerstwo, Rozwój i Odwaga (PRO) wśród pracowników oraz
dostarczają narzędzi koniecznych do skutecznego zarządzania różnorodnymi zespołami w kierunku uzyskiwania synergii wynikającej z działań  podejmowanych przez te
zespoły.

Jednym z priorytetów 2018 roku była budowa dialogu międzypokoleniowego oraz rozpowszechnienie idei zarządzania wiekiem i zarządzania wiedzą. Dla Grupy TAURON
zagadnienie to jest szczególnie ważne, z uwagi na fakt, iż pracownicy Grupy reprezentują różne grupy wiekowe, z istotnym udziałem osób powyżej 50 roku życia.
Szczegółowe dane dotyczące struktury wieku w Grupie TAURON zostały zamieszczone w „Informacja dotycząca zatrudnienia w TAURON Polska Energia S.A. i Grupie
Kapitałowej TAURON”

Celem zrealizowanych inicjatyw w 2018 roku było także zwrócenie uwagi pracowników na wyzwania związane z różnorodnością wewnątrz zespołów, która wynika między
innymi z ich wielopokoleniowości oraz dostarczenie inspiracji i narzędzi, jak wykorzystywać ogromne możliwości takich zespołów. Kluczowe inicjatywy to:

Konferencja „MOC POKOLEŃ”+

Uczestnikami konferencji byli menadżerowie oraz pracownicy zespołów HR spółek Grupy TAURON, którzy zostali zapoznani z metodami zarządzania
zespołami wielopokoleniowymi z perspektywy pracownika młodszego pokolenia, a także z wynikami badań społecznych, neurodydaktyką, dobrymi
praktykami stosowanymi na rynku oraz prognozami dotyczącymi rynku pracy.

Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON+

Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON, to cykl wykładów prowadzonych od 2014 r. przez najwybitniejszych ekspertów specjalizujących się w różnych
dziedzinach nauki, polityki, biznesu, kultury oraz rozwoju osobistego. Poprzez uczestnictwo w wykładach pracownicy mają zapewniony dostęp do bieżącej
wiedzy oraz informacji. Dodatkowo inicjatywa ta pozwala na stworzenie platformy wymiany poglądów oraz doświadczeń pracowników z różnych spółek.

W 2018 r. odbył się XX jubileuszowy wykład Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON, którego tematyka związana była z luką pokoleniową w Grupie
Kapitałowej TAURON oraz współpracą w zespołach międzypokoleniowych. Wystąpienie dotyczyło efektywnej „Komunikacji międzypokoleniowej”. W 2018 r.
zostały wygłoszone dodatkowo trzy wykłady, których tematyka dotyczyła cyberbezpieczeństwa, racjonalności podejmowanych decyzji oraz bezpieczeństwa
w górach.
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Projekt „Badanie luki pokoleniowej”+

Luka pokoleniowa to brak istotnych i kluczowych z punktu widzenia TAURONA kompetencji, którego  głównym powodem jest wiek pracowników i
perspektywa ich przejścia na emeryturę oraz sytuacja na rynku pracy, związana z czynnikami demograficznymi i zmianami w zakresie kształcenia
zawodowego. Aby móc zidentyfikować potencjalne zagrożenie luką pokoleniową, na przełomie 2017 i 2018 r. przeprowadzono pierwsze badanie luki
pokoleniowej w Grupie Kapitałowej TAURON. Jak pokazują statystyki, w Grupie Kapitałowej TAURON 36,2% pracowników to osoby powyżej 50 roku życia, a na
przestrzeni najbliższych 10 lat z powodu odejść emerytalnych może zabraknąć nawet 4 495 pracowników. Z badania wynika, że luka pokoleniowa w Grupie
Kapitałowej TAURON dotyczyć będzie przede wszystkim obszaru Dystrybucji, Wydobycia, oraz Wytwarzania .

Konsekwencją przeprowadzonego badania jest podjęcie przez TAURON szeregu inicjatyw, których celem jest wyeliminowanie lub zniwelowanie ryzyka
związanego z brakiem fachowców, potrzebnych do zapewnienia ciągłości głównych procesów produkcyjnych. Działania te mają przede wszystkim na celu
odtworzenie kluczowych stanowisk z obszaru core biznesu Grupy Kapitałowej TAURON oraz zapobieganie długotrwałym procesom rekrutacji i adaptacji na
skutek braku dostępności kompetencji na rynku pracy.

Projekt „Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej”+

Grupa TAURON realizuje projekt w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
pn. „Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej”. Beneficjentami projektu jest 100 Szkół
i Centrów Kształcenia Praktycznego oraz Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Doradcy Zawodowi i Pracodawcy z całej Polski. Projekt
zakłada przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w tym:

Opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem Europejskich Ram Staży
Zawodowych,

Opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika.

W relacji z otoczeniem efektem wdrożenia Polityki Różnorodności jest współpraca ze środowiskiem akademickim i oświatowym. Dbamy o synergię wiedzy i doświadczeń
pomiędzy biznesem, a wspomnianymi środowiskami edukacyjnymi kooperując z 12 uczelniami wyższymi z całej Polski: Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim,
Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem
Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechniką Opolską, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Częstochowską, Politechniką Krakowską. W celu
wymiany wiedzy i doświadczeń jako Grupa TAURON współpracujemy   uczelniami przy wspólnych projektach badawczo – rozwojowych. Równocześnie Grupa TAURON
aktywnie współpracuje ze środowiskiem szkolnym. Obecnie posiadamy 47 klas patronackich, które zlokalizowane są na terenie województw: śląskiego, małopolskiego
i dolnośląskiego. Klasy patronackie obejmują różnorodne zawody między innymi techników: górnictwa podziemnego, elektryków, mechaników, mechatroników,
elektroników, jak i energetyków, automatyków czy specjalistów górnictwa odkrywkowego i transportu.  W ramach otwartości na współpracę uruchomiony został program
stażowy „Przyłącz się” podczas, którego młodzi studenci i absolwenci mogli zdobywać doświadczenie zawodowe w różnych obszarach. W całej Grupie TAURON w 2018
odbyło się 748 praktyk i staży.

W roku 2019 planowana jest kontynuacja działań zarówno edukacyjnych, jak i wspierających realizację zadań w zróżnicowanym środowisku, kładąc jednocześnie nacisk na
szerokie możliwości jakie generuje różnorodność. Dodatkowo w pierwszej połowie roku uruchomiona zostanie kolejna edycja badania zadowolenia pracowników, tak aby
móc dostosować rozwiązania do potrzeb pracowników i nieustannie rozwijać Grupę TAURON zgodnie z oczekiwaniami pracowników, biznesu oraz rynku zewnętrznego.

Polityka Środowiskowa Grupy TAURON

Polityka Środowiskowa to wspólnie opracowany i przyjęty do stosowania przez wszystkie spółki Grupy dokument określający podejście Grupy do zarządzania kwestiami
związanymi z wpływem wywieranym przez jej działalność na środowisko naturalne, w tym ogólny kierunek działań środowiskowych organizacji oraz zasady, jakimi będzie
kierować się organizacja w kwestiach dotyczących środowiska. Dokument jest punktem odniesienia, względem którego oceniane są wszystkie działania spółek w obszarze
ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

W Polityce środowiskowej udokumentowane zostały wartości i wizja, jakimi kieruje się Grupa w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne. Głównym pryncypium
Polityki jest ograniczanie zarówno bezpośredniego jak i pośredniego oddziaływania na środowisko oraz prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji zapewniającej
zrozumienie działań Grupy TAURON, mogących wywierać wpływ na środowisko.

Grupa Kapitałowa TAURON zgodnie z przepisami i praktykami administracyjnymi obowiązującymi na obszarze swojego działania bierze pod uwagę potrzeby związane z
ochroną środowiska, działa w sposób przyczyniający się do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest zrównoważony rozwój, a w szczególności wdrożenie gospodarki obiegu
zamkniętego.

Procedury i wewnętrzne regulacje+

Ochrona środowiska w branży energetyczno-wydobywczej jest obszarem ściśle kontrolowanym i regulowanym. Niezależnie od obowiązujących przepisów
ogólnych Grupa Kapitałowa TAURON biorąc odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z zasobów naturalnych i przyjmując w lipcu 2017 r. dokument pn.
„Polityka środowiskowa Grupy TAURON” podkreśliła, że jest gotowa do podejmowania działań wykraczających ponad obowiązki prawne.
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Część spółek posiada wdrożony certyfikowany system zarządzania środowiskowego wg normy ISO14001, zaś TAURON Wytwarzanie reprezentujący
konwencjonalne wytwarzanie energii dodatkowo Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (ang. Eco-Management and Audit Scheme) EMAS, co
potwierdza dokonanie stosownej rejestracji w systemie krajowym.

Ze względu na różne profile produkcyjne i usługowe spółek Grupy ich wpływ na środowisko lub komunikację o jego ochronie jest istotnie zróżnicowany, stąd
zasady Polityki Środowiskowej Grupy TAURON są przenoszone w indywidualnych dokumentach wewnętrznych poszczególnych spółek adekwatnie do ich roli
w systemie wartości Grupy.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty+

W 2018 r. rozwinięto istniejący system monitorowania danych umożliwiających ocenę adekwatnych i aktualnych informacji dotyczących wpływu działalności
spółek na środowisko, na podstawie których Kierownictwo Grupy otrzymuje w cyklu miesięcznym zbiorczy obraz wpływu środowiskowego całej Grupy.
Bieżące monitorowanie kluczowych wskaźników środowiskowych umożliwia ustanawianie wymiernych celów projektów i usprawnianie działań na rzecz
środowiska.

Grupa podlega regularnym kontrolom zewnętrznym, poddaje się audytom, wdrożyła wzajemną wymianę dobrych praktyk środowiskowych pomiędzy
spółkami Grupy dzięki czemu prowadzi weryfikację postępu w zakresie osiągania celów związanych ze środowiskiem.

Mając na uwadze dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku i jego ochronie Grupa przekazuje stosowne, wymierne, zweryfikowane aktualne
informacje dotyczące potencjalnego wpływu swojej działalności na środowisko w formie sprawozdań z działalności.

W procesie decyzyjnym, w zakresie kluczowych oddziaływań oceniany i uwzględniany jest możliwy do przewidzenia wpływ stosowanych procesów lub
inwestycji na środowisko w celu zredukowania skutków takiego oddziaływania. Jeżeli planowane przez Grupę działania mogą znacząco oddziaływać
na środowisko, opracowywane są stosowne oceny takiego wpływu.

Spółki Grupy posiadają awaryjne plany działania służące zapobieganiu, redukcji i kontroli poważnych skutków oddziaływania na środowisko związanych ze
swoją działalnością, w tym również wypadkom i sytuacjom nadzwyczajnym, a także mechanizmy natychmiastowego zgłaszania takich sytuacji właściwym
instytucjom.

Grupa posiada ustrukturyzowane podejście i podejmuje cały szereg działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Reasumując ogólny kierunek działań środowiskowych Grupy TAURON obejmuje minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko przy uwzględnieniu
specyfiki sektora, rozwoju techniki oraz dostępu do technologii przyjaznych środowisku.

W latach wcześniejszych Grupa TAURON poczyniła szereg inwestycji w ochronę środowiska i aktualnie w ramach zarządzania majątkiem utrzymuje
odpowiedni stan techniczny instalacji ochrony środowiska i optymalizuje ich pracę.

W 2018 r. na działania podjęte przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON mające na celu ograniczanie oddziaływania na środowisko składały się między innymi:

Trzon produkcji Grupy Kapitałowej TAURON tworzy tradycyjna energetyka bazująca na stałych paliwach kopalnych, pomimo tego Grupa Kapitałowa TAURON
w swoim podstawowym wolumenie produkcji uwzględnia wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układzie kogeneracji oraz uzupełnia
swoją ofertę o energię wytwarzaną w źródłach odnawialnych lub w generacji opartej o gaz. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze pozyskanych Praw
Majątkowych  do świadectw pochodzenia wyprodukowanej energii elektrycznej .

Poniższe rysunki przedstawiają strukturę praw majątkowych do świadectw pochodzenia uzyskanych w Grupie Kapitałowej TAURON w 2018 r.

Struktura praw majątkowych do świadectw pochodzenia Świadectwa pochodzenia

Realizacja pasa ochronnego w ZG Brzeszcze (TAURON Wydobycie)

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w ZW Tychy (TAURON Ciepło)

Częściowe wymiana linii napowietrznych na linie kablowe (TAURON Dystrybucja)

Kontynuacja modernizacji majątku i infrastruktury mająca na celu zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego:

doposażenie stanowisk transformatorów w misy olejowe lub wymiana na transformatory „suchych” nie stanowiących zagrożenia dla środowiska (TAURON
Dystrybucja, TAURON Wytwarzanie)

gospodarki pomocnicze: modernizacja stanowiska rozładunku chemikaliów, uszczelnienie geomembraną obwałowań zbiorników mazutowych (TAURON
Wytwarzanie)

Kontynuacja akcji z lat poprzednich „Bocian Nasz” tj. zabudowa kolejnych platform pod nowo budowane gniazda bocianie oraz dokonywanie niezbędnych
prac konserwacyjnych na istniejących platformach.

Zakończenie przebudowy węzła przesypowego obejmująca min. nowy układ odpylania w KW Czatkowice

Modernizacja systemu grzewczego obejmująca likwidację sieci ciepłowniczej przesyłowej wraz z obiektem kotłowni opalanej miałem węglowym i
wykonanie infrastruktury sieci gazowych oraz lokalnych kotłowni gazowych o mocach dostosowanych indywidualnie do zapotrzebowania cieplnego
ogrzewanych obiektów (KW Czatkowice)

Akcja „Sprzątanie Zalewu Pilchowickiego” –  uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół znajdujących się na terenie działania Spółki wraz z opiekunami i
pracownikami TEE po raz 20 sprzątali brzegi Zbiornika Pilchowickiego – zebrano ponad 300 studwudziestolitrowych worków śmieci.

Liczne termomodernizacje i modernizacje instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych istniejących obiektów Grupy.
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efektywności energetycznej (MWh)
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TAURON Wydobycie

TAURON Dystrybucja

gia z kogeneracji "Czerwone certyfikaty"

gia z OZE "Zielone certyfikaty"

gia z kogeneracji gazowej "Żółte certyfikaty"

Gospodarka produktami ubocznymi+

Grupa Kapitałowa TAURON w trosce o środowisko naturalne minimalizuje ilość deponowanych w środowisku odpadów poprzez wprowadzanie ich na rynek w
celu ich wykorzystywania, jako substytutów materiałów naturalnych.

103-1 (306), 103-2 (306), 103-3 (306)

W 2018 r. Grupa TAURON wytworzyła 4,4 mln Mg ubocznych produktów procesowych pochodzących z energetycznego spalania oraz wydobycia węgla, z
czego aż 46% zostało wprowadzone na rynek jako pełnowartościowe produkty do wykorzystania m.in. w budownictwie, drogownictwie górnictwie czy
rolnictwie. Pozostała cześć odpadów została przekazana dalszym uprawnionym odbiorcom, z którymi spółki Grupy Kapitałowej TAURON mają podpisany
szereg umów gwarantujących ich dalsze gospodarcze wykorzystanie. W 2018 r. Grupa nie przekazała ani jednej tony odpadów na składowiska odpadów.

Odpady wytwarzane w Grupie Kapitałowej TAURON wykorzystywane są głównie w branżach: budowlanej, drogowej i górniczej. Stosowane są w szerokim
zakresie przez cementownie i betoniarnie. Posłużyły one również jako materiał do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę wprowadzania na rynek odpadów procesowych wytwarzanych w Grupie Kapitałowej TAURON w 2018 r.
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Struktura wprowadzania na rynek odpadów procesowych wytwarzanych w Grupie Kapitałowej TAURON w 2018 r.

Grupa Kapitałowa TAURON dąży do wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Planuje się, aby maksimum wytwarzanych odpadów procesowych
wykorzystywać w ramach Grupy, ograniczając tym samym zużycie surowców naturalnych oraz ślad węglowy produktu.

W 2018 r. Grupa na własne potrzeby wykorzystała ponad 180 tys. Mg produktów procesowych pochodzących z energetycznego spalania oraz wydobycia
węgla.

Odpady przekazane do gospodarczego wykorzystania

Produkty wprowadzone na rynek
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Polityka Poszanowania Praw Człowieka
102-12

Celem Polityki Poszanowania Praw Człowieka jest przedstawienie zasad Grupy Kapitałowej TAURON dotyczących poszanowania praw człowieka i działań podejmowanych
w celu zapobiegania ich łamaniu oraz wspieraniu atmosfery godności i wzajemnego szacunku w miejscu pracy.

Polityka określa zasady Grupy Kapitałowej dedykowane poszanowaniu i ochronie praw człowieka w tym m.in:

Polityka określa ponadto obowiązujące w ramach Grupy zasady dedykowane poszanowaniu i ochronie praw człowieka w zakresie współpracy z interesariuszami, w
szczególności kontrahentami i partnerami biznesowymi, jak również w zakresie społeczności lokalnych.

zakaz mobbingu i dyskryminacji,

zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej,

zatrudnianie dzieci i nieletnich,

wolność zrzeszania się,

przestrzeganie warunków zatrudniania i wynagradzania,

bezpieczeństwo i higiena pracy,

zaangażowanie pracowników.

przeciwdziałanie przypadkom noszącym znamiona naruszeń praw człowieka,

Procedury i wewnętrzne regulacje+

Podstawowymi regulacjami odnoszącymi się do Polityki Poszanowania Praw Człowieka są Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON oraz Polityka
przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON. Zgodnie z postanowieniami Polityki każdy pracownik, kontrahent oraz podmiot
zewnętrzny/partner biznesowy jest zobowiązany do:

Każdy z pracowników powinien zwracać uwagę na sygnały i okoliczności, które mogą potencjalnie sugerować możliwość wystąpienia sytuacji nierównego
traktowania. W przypadku powstania takich wątpliwości pracownicy powinni zgłaszać je za  pośrednictwem kanałów komunikacji określonych procedurami w
Grupie Kapitałowej TAURON, w szczególności we wspomnianych wyżej Kodeksie Odpowiedzialnego Businessu i Polityce przeciwdziałania mobbingowi i
dyskryminacji.

Kanałem komunikacji umożliwiającym przekazanie przez pracowników informacji w sposób poufny i anonimowy jest Formularza Zgłoszenia Nadużycia,
dostępny na stronie internetowej www.tauron.pl.

szanowania i promowania przestrzegania praw człowieka oraz zapewniania ich ochrony,

odmowy udziału w jakichkolwiek sytuacjach mogących nosić znamiona łamania praw człowieka, mobbingu i dyskryminacji czy nierównego traktowania.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty+

Mając na celu przestrzeganie zasad etycznych w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON działają Komisje Etyczne, powołane do rozpatrywania potencjalnych
naruszeń obowiązujących zasad. Z kwestiami poszanowania praw człowieka oraz możliwościami dokonywania zgłoszeń naruszeń w tym zakresie
zapoznawani są nowo przyjmowani pracownicy TAURON.

http://www.tauron.pl/
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W ramach Grupy Kapitałowej TAURON funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji związkowych, które zrzeszają ok. 70% pracowników. Dodatkowo w celu
zapewnienia właściwego dialogu i wymiany doświadczeń powołano Radę Społeczną Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A., która reprezentuje
wszystkie organizacje związkowe.

Wprowadzenie w Grupie Kapitałowej TAURON Polityki Poszanowania Praw Człowieka przyczynia się do podnoszenia świadomości w zakresie respektowania
praw człowieka oraz promowania ich ochrony.

Polityka Antykorupcyjna Grupy TAURON

Grupa Kapitałowa TAURON wprowadziła politykę zerowej tolerancji wobec korupcji i innych nadużyć w miejscu pracy. Polityka Antykorupcyjna definiuje działania
korupcyjne oraz inne zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi lub wewnątrzkorporacyjnymi Grupy Kapitałowej TAURON
albo etyką. Dokument określa obowiązki dotyczące przeciwdziałania korupcji, potencjalne obszary jej wystąpienia, a także sygnały ostrzegawcze, na które powinni zwracać
uwagę pracownicy w toku realizacji codziennych obowiązków.

Głównym celem wprowadzonej Polityki antykorupcyjnej jest:

przeciwdziałanie oraz mitygowanie ryzyka wystąpienia działań korupcyjnych, a także innych nadużyć w Grupie TAURON

transparentność działań wobec podmiotów zewnętrznych,

informowanie o możliwych sposobach zgłaszania nadużyć.

Procedury i wewnętrzne regulacje+

Zgodnie z postanowieniami procedury każdy pracownik oraz podmiot zewnętrzny są zobowiązani do:

Każdy z pracowników powinien zwracać uwagę na sygnały, które świadczą o tym, że ktoś może dopuścić się działań korupcyjnych lub innych nadużyć a w
przypadku ich wystąpienia dokonać zgłoszenia za pośrednictwem kanałów komunikacji określonych w Polityce Antykorupcyjnej.

W celu zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości przez pracowników, współpracowników, kontrahentów, partnerów
biznesowych oraz interesariuszy w Grupie TAURON stworzony został Formularz Zgłoszenia Nadużycia, który umożliwia przekazanie informacji w sposób
poufny i zapewniający całkowitą anonimowość. Przekazane informacje o nieprawidłowych zachowaniach pozwalają na zidentyfikowanie nieprawidłowych
zdarzeń oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych w celu wykluczenia możliwości zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

promowania uczciwości i przejrzystego postępowania w toku wykonywania bieżących obowiązków,

nieobiecywania, nieoferowania, niewręczania jakichkolwiek korzyści,

nieprzyjmowania jakiejkolwiek korzyści,

odmowy udziału w jakichkolwiek sytuacjach/przedsięwzięciach mogących nosić znamiona zmowy przetargowej lub żądania uzyskania korzyści.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty+

W Grupie Kapitałowej TAURON w 2018 r. została przeprowadzona kampania antykorupcyjna pod hasłem „Gramy fair play !” Celem kampanii było
informowanie o polityce zerowej tolerancji wobec korupcji i innych nadużyć. W ramach kampanii za pośrednictwem Koordynatorów ds. Zgodności w Grupie
TAURON zostało rozdysponowanych ok. 500 plakatów, 1300 broszur i ok. 2 tys. gadżetów związanych z prowadzonymi działaniami. Informacje dotyczące
prowadzonych działań zamieszone zostały na wewnętrznej stronie intranetowej Grupy Kapitałowej TAURON, a także wysłane do pracowników za
pośrednictwem korespondencji mailowej. W ramach działań prewencyjnych Koordynatorzy ds. Zgodności Grupy TAURON wzięli udział w praktycznych
warsztatach stanowiących symulację kontroli w Spółce. W 2018 r. Zespół ds. Zgodności rozpoczął cykl bezpośrednich szkoleń w siedzibach spółek Grupy
TAURON. Do końca 2019 r. planowane jest przeprowadzenie takich szkoleń w całej Grupie TAURON. Z kwestiami przeciwdziałania korupcji w Grupie
zapoznawani są również nowi pracownicy TAURON. Wprowadzenie w Grupie Kapitałowej Polityki Antykorupcyjnej przyczynia się do podnoszenia
świadomości w zakresie identyfikowania przypadków działań korupcyjnych oraz promowania uczciwości i przejrzystego postępowania.

Polityka BHP

Polityka BHP w Grupie TAURON jest zbiorem regulacji prowadzących do stałego podnoszenia standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosując zawarte w
niej zapisy Grupa Kapitałowa dąży do eliminacji wypadków przy pracy oraz minimalizacji występowania chorób zawodowych i liczby zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Bezpieczeństwo pracowników, klientów, wykonawców, gości oraz pozostałych interesariuszy jest priorytetem mającym  istotny wpływ na decyzje i działania
podejmowane w spółkach Grupy TAURON. Powyższe wiąże się ze spełnianiem najwyższych standardów BHP w każdym z obszarów działalności firmy.

Polityka określa zasady działania, a także reguły postępowania, które służyć mają realizacji czterech podstawowych celów w zakresie BHP tj.:

eliminacji wypadków przy pracy wszystkich zatrudnionych i pracujących na rzecz Grupy TAURON oraz wszelkich innych osób znajdujących się na terenie prowadzenia
działalności przez spółki które tworzą Grupę TAURON,
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zapewnieniu optymalnych warunków pracy wszystkim zatrudnionym i pracującym na rzecz Grupy,

podnoszeniu kwalifikacji pracowników TAURON mającym na celu wzrost kompetencji w zakresie poprawy swojego bezpieczeństwa, oraz bezpieczeństwa
współpracowników oraz osób, które znajdują się na terenie wykonywania przez nich pracy,

doskonaleniu skutecznego systemu zarządzania BHP.

Procedury i wewnętrzne regulacje+

Polityka BHP jest nadrzędnym dokumentem opisującym jednolity system bezpieczeństwa i higieny pracy w Grupie TAURON.

W ramach obowiązującej w Grupie Polityki BHP, każda ze spółek, z uwagi na specyfikę swojej działalności, posiada własne regulacje w tym zakresie, zgodne z
wymaganiami i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, w obrębie samych spółek, przepisy w zakresie BHP dostosowywane są do charakteru
wykonywanych prac i zadań. W spółkach, których profil działalności ma charakter produkcyjny i dystrybucyjny, tj. TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie,
TAURON Ciepło, Kopalnia Wapienia Czatkowice, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Dystrybucja – kwestie związane z ochroną zdrowia i życia pracowników są
przedmiotem szczególnej troski, która objawia się w rozbudowanych systemach bezpieczeństwa, jak również kontroli warunków pracy, przestrzegania
przepisów i zasad BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zgodnie z Polityką zasady BHP obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie zakładów Grupy TAURON. Podmioty zewnętrzne, wykonujące prace w
spółkach Grupy, są zobligowane do przestrzegania obowiązujących procedur, w tym w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Od pracowników firm
zewnętrznych (wykonawców i podwykonawców) wymagane jest także posiadanie aktualnych badań lekarskich, odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do
wykonywanych prac. Niektóre spółki Grupy TAURON (szczególnie te, gdzie warunki pracy są szczególnie niebezpieczne) wprowadzają również dodatkowe
wymagania oraz szkolenia dla podmiotów zewnętrznych.

Wśród najważniejszych dokumentów regulujących kwestie BHP w miejscu pracy znajdują się Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy w TAURON Wydobycie, Procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w TAURON Ciepło, czy Polityka jakości, ochrony środowiska i
bezpieczeństwa pracy TAURON Wytwarzanie.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty+

Ważnym elementem w promowaniu zasad BHP jest stałe podnoszenie świadomości pracowników i podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa pracy,
głównie za pomocą dedykowanych szkoleń, które są prowadzone w formie spotkań i warsztatów oraz interaktywnej (szkolenie na platformie e-learningowej).
Z uwagi na to, że najlepszymi promotorami bezpiecznych zachowań w miejscu pracy są sami pracownicy, spółki organizują szkolenia wewnętrzne, kampanie
informacyjne, a także konkursy wiedzy o BHP z nagrodami.

Spółki Grupy TAURON realizują i planują zrealizować szereg inicjatyw mających na celu poprawę zasad BHP. Należą do nich między innymi:

działania prewencyjne, w zakresie bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach (TAURON Dystrybucja), w tym: spotkania z elektromonterami w terenie
oraz z przedstawicielami firm wykonawczych,

zaangażowanie osób na stanowiskach kierowniczych (wszystkie poziomy i obszary) w kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy, budowanie
zaangażowania i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony pracy,

promowanie idei „Zero wypadków przy pracy”,

organizacja spotkań z pracownikami dozoru firm zewnętrznych współpracujących ze spółkami Grupy TAURON,

organizacja spotkań z osobami dozoru pełniącymi funkcję poleceniodawcy w celu wymiany dobrych praktyk,

systematyczne kontrole BHP na wszystkich poziomach organizacji,

poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii oraz metod pracy pod względem BHP,

tablice informacyjne o liczbie wypadków oraz liczbie dni bez wypadku,

przeprowadzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowanie działań korygujących w obszarach o największej
wypadkowości,

realizacja Planów Poprawy BHP,

system dodatkowych, cyklicznych szkoleń z oderwaniem od pracy dla wybranych stanowisk i miejsc pracy, uwzględniający w szczególności prawidłowość
postrzegania zagrożeń, ogólne zasady BHP, wielkość ryzyka zawodowego oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp poparte przykładami
zaistniałych zdarzeń wypadkowych,

program adaptacji zawodowej pracowników nowoprzyjętych, kończący się oceną przydatności pracownika do pracy na danym stanowisku pracy,

informowanie pracowników w zakresie zasad i procedur BHP z wykorzystaniem dostępnych form przekazu (tablice i znaki informacyjne oraz ostrzegawcze),
w tym za pomocą przekazu multimedialnego z wykorzystaniem dostępnych monitorów i telebimów,

wprowadzanie nowoczesnych form szkolenia pracowników i popularyzacji wiedzy z zakresu BHP z wykorzystaniem materiałów multimedialnych,

przeprowadzenie we wszystkich Spółkach Grupy TAURON Społecznych Przeglądów Warunków Pracy,

organizacja we wszystkich Oddziałach Spółki TAURON Wytwarzanie Konkursu Wiedzy o BHP dla pracowników,
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Kluczową rolę w umacnianiu kultury bezpieczeństwa odgrywają działania promowane w ramach kampanii „Bądź bezpieczny w pracy”:

W ramach identyfikacji głównych zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo pracowników Grupy, zidentyfikowano ryzyka o następującym charakterze:

Charakter prowadzonej działalności przez poszczególne Spółki Grupy TAURON przekłada się na określone i ocenione ryzyka. Do najistotniejszych z nich
zaliczane są:

Ryzyka techniczne w Spółkach produkcyjnych tj.:

oraz ryzyka osobowe:

Pełne zestawienia ryzyk oraz karty oceny ryzyk są dostępne w każdej ze spółek Grupy TAURON.

organizacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych TAURON Wytwarzanie,

dodatkowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nowo przyjmowanych pracowników,

dokonanie przeglądu dróg i ciągów komunikacyjnych w zakresie bezpiecznego poruszania się.

mini wykłady „2 minuty dla bezpieczeństwa”,

kampania plakatowa PPU (potknięcie, poślizgnięcie, upadek),

kampania newsletterowa „Wszystko zaczyna się ode mnie”,

wprowadzenie dobrej praktyki „Analiza przyczyn pierwotnych wypadku przy pracy”

tablice informacyjne o ilości wypadków oraz ilości dni bez wypadku,

spacery bezpieczeństwa kadry zarządzającej TC,

dodatkowe szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia,

organizacja corocznych konkursów wiedzy o BHP „Bądź bezpieczny w pracy”.

Naturalnym, które stanowi energia zlokalizowana w naturalnym środowisku pracy (tąpnięcie, wybuch metanu, pyłu węglowego itp.)

Technicznym, którym jest energia zmagazynowana w środkach technicznych np. pochwycenie przez ruchomą cześć maszyny itp.,

Organizacyjnym, którymi jest niewłaściwa organizacja pracy, niewłaściwy nadzór, rutyna, pośpiech,

Osobowym, którymi są niekontrolowane skutki np. potknięcie, uderzenie, poślizgnięcie itp.,

Biologicznym, z którymi pracownicy mają do czynienia w przypadku kontaktu np. z drobnoustrojami itp.

Chemicznym, z którymi pracownicy mają do czynienia w przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi wpływającymi niekorzystnie na człowieka itp

Zagrożenie wybuchem metanu,

Zagrożenie wodne,

Zagrożenie pożarowe,

Zagrożenie wyrzutem skał i gazów,

Zagrożenie tąpnięciem, które bezpośrednio związane są z działalnością górniczą.

Zagrożenie przebywania w bezpośredniej bliskości maszyn i urządzeń,

Porażeniem prądem elektrycznym,

Zagrożenie pracy na wysokości,

Zagrożenie pożarowe,

Styczność w ciałami o wysokich temperaturach.

Poślizgnięcie, potknięcie, upadek, uderzenie.

Polityka w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025

O sukcesie Grupy TAURON, jako firmy zaangażowanej i odpowiedzialnej społecznie, w perspektywie wieloletniej decydować będą działania i aktywność w zakresie
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Kierunki dla działań z zakresu CSR definiuje przyjęta przez zarząd TAURON Polska Energia 1 sierpnia 2017 roku  „Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na
lata 2017-2025”. Dokument zawiera rozwinięcie kwestii z zakresu CSR zgodnie z założeniami i celami „Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025”, a także uwzględnia
opinie otoczenia oraz wpisuje się globalne trendy kształtujące sektor energetyczny. W ramach opracowywania Strategii CSR Grupa zidentyfikowała wyzwania, określiła
ryzyka, zdefiniowała szanse, aktywności i działania pozwalające rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami otoczenia, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego .
Przygotowana Strategia opiera się na pięciu kierunkach: dwa z nich mają charakter wiodący i obejmują działalność rynkową – „Zorientowanie na klienta i jego potrzeby”
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oraz „Niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klientów”. Pozostałe trzy są kierunkami wspierającymi: „Bezpieczeństwo pracy, kultura etyczna i zaangażowanie
pracowników”, „Ochrona środowiska” oraz „Partnerstwo społeczno-biznesowe”. W ramach każdego kierunku zostały wyznaczone zobowiązania (łącznie jest ich 18), które
Grupa TAURON zamierza wypełnić do końca 2025 roku. Dla każdego zobowiązania sformułowane zostały kluczowe inicjatywy, wspierające ich realizację, które zostały
przyporządkowane do poszczególnych jednostek organizacyjnych w spółkach.

Poniższy rysunek przedstawia kierunki zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TAURON  na lata 2017-2025.
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Komentarz Prezesa
W dzisiejszych czasach ryzyko stanowi integralną część każdej działalności biznesowej, a zarządzanie ryzykiem stało się warunkiem koniecznym w każdym efektywnie
działającym przedsiębiorstwie. W Grupie TAURON funkcja ta jest szczególnie istotna. Kładziemy wyjątkowy nacisk na wczesną identyfikację zagrożeń i podejmowanie
skutecznych działań mających na celu zarówno minimalizację negatywnych skutków ryzyka, jak również możliwość wykorzystania potencjału pojawiających się szans.
Stosowane przez nas aktywne podejście do zarządzania ryzykiem  jest konsekwencją przyjętych priorytetów Grupy, do których w pierwszej kolejności należy zachowanie
maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. To odbywa się równolegle biorąc pod uwagę budowę i maksymalizację wartości przedsiębiorstwa dla naszych akcjonariuszy.

Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu

Czego spodziewamy się w efekcie
zmian regulacyjnych i rynkowych

W związku ze zmianami zachodzącymi w europejskiej polityce klimatycznej oraz przekształceniami społecznymi 
i gospodarczymi sektor energetyczny doświadcza dynamicznego wzrostu wpływu szeroko rozumianego otoczenia na wyniki i
działalność operacyjną. Do najistotniejszych czynników wpływających na funkcjonowanie Grupy TAURON należą przeobrażenia
regulacyjne odbywające się zarówno na poziomie prawa europejskiego, jak i krajowego.

W ostatnich latach można obserwować wzmożone procesy legislacyjne po stronie organów unijnych. Dziedziny energetyki oraz środowiska należą do kompetencji
dzielonych pomiędzy Unię Europejską a państwa członkowskie. Większość działań unijnych w tym zakresie wywierać będzie zatem istotny wpływ na działalność Grupy
TAURON. Wśród takich działań w szczególności należy wyróżnić:

Pakiet Zimowy+

„Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków” (tzw. Pakiet Zimowy) stanowi przygotowany przez instytucje unijne szereg propozycji legislacyjnych znacząco
wpływający na działalność całego sektora elektroenergetycznego. Każda z tych propozycji bezpośrednio bądź pośrednio wpływa na podmioty funkcjonujące
w sektorze. Przykładem ich wpływu mogą być przygotowywane rozporządzenie i dyrektywa dotyczące rynku energii elektrycznej, które mają wprowadzić
limit emisyjności 550 g CO /kWh ograniczający wsparcie państw, w ramach mechanizmów mocowych, dla jednostek wytwórczych przekraczających
wskazany poziom emisyjności po 1 lipca 2025 r. Ograniczenie to nie wpłynie jednak na istniejące jednostki wytwórcze emitujące więcej niż 550 g CO /kWh

oraz więcej niż 350 kg CO średniorocznie na każdy zainstalowany kW mocy, które zawarły kontrakty mocowe bądź zawrą je do końca 2019 r. Inne elementy
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Pakietu z największym potencjalnym wpływem to propozycje wyznaczające: nowe cele udziału OZE, nowy cel poprawy efektywności energetycznej oraz
nowy instrument polityczny oznaczający dekarbonizację sektora energetycznego przez przyjęte sposoby zarządzania Unią Energetyczną.

 

Wewnętrzny Rynek Energii UE – Kodeksy Sieci+

Zaimplementowane pod koniec 2018 r. do polskiego prawodawstwa Kodeksy Sieci kończą proces wdrażania jednolitego rynku energii Unii Europejskiej.
Zmiany te wpływają na działalność Grupy, ponieważ Kodeksy są wdrażane celem transformacji całego unijnego sektora pod kątem wzrostu wykorzystania
OZE, harmonizacji zasad alokacji międzysystemowych zdolności przesyłowych, zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, wymianą mocy bilansującej i
integracją rynków państw członkowskich.

Wdrażanie znowelizowanej Dyrektywy ETS+

Wejście w życie Dyrektywy ETS istotnie zmienia kształt handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w IV fazie funkcjonowania systemu EU ETS (2021–
2030). W porównaniu z ustaleniami podjętymi przez Radę Europejską w październiku 2014 r. (redukcja o 43% względem 2005 r.), poprzez kasowane z rynku
uprawnienia, rzeczywisty poziom redukcji może osiągnąć nawet 54% względem 2005 r., co negatywnie wpłynie na segment wytwarzania Grupy TAURON.
Zmniejszenie podaży uprawnień w kolejnym okresie rozliczeniowym doprowadzi bowiem do wzrostu cen uprawnień do emisji, którego skali nie można w tym
momencie dokładnie przewidzieć. Dyrektywa zawiera również mechanizmy, które w zależności od ich ostatecznego ukształtowania przez unijne akty
wykonawcze oraz implementację do polskiego systemu, mogą zostać potencjalnie wykorzystane przez Grupę TAURON do modernizacji części posiadanych
aktywów.

Konkluzje BAT+

Do przyjętych konkluzji BAT operatorzy istniejących instalacji spalania muszą się dostosować do 16 sierpnia 2021 r. Dla Grupy TAURON skutkuje to
koniecznością modernizacji jednostek wytwórczych lub ewentualnego wyłączenia najstarszych jednostek istniejącej floty.

Powyższe regulacje mogą wprowadzać ograniczenia w zakresie wolumenu produkcji energii elektrycznej opartej o paliwa kopalne. Ponadto planowany wzrost
udziału odnawialnych źródeł energii może częściowo zastępować bloki konwencjonalne, co może przekładać się na wysokość marży uzyskiwanej w obszarze
wytwarzania (tzw. Clean Dark Spread). Brak pokrycia kosztów obszaru wytwarzania powoduje w tym segmencie oraz w polskim systemie
elektroenergetycznym tzw. problemy „missing money” i „missing capacity”.

W kontekście otoczenia rynkowego obserwowany jest wzrost poziomu zmienności notowań rynkowych energii elektrycznej na polskiej giełdzie towarowej. Tendencja ta
jest również widoczna w obszarze handlu uprawnieniami do emisji CO , których cena w sposób istotny koreluje z ceną energii elektrycznej. Przyjęta reforma systemu
handlu uprawnieniami (EU ETS) ma na celu doprowadzenie do wzrostu ich cen poprzez redukcję wolumenu uprawnień dostępnego na rynku. Ze względu na niepewność
rozstrzygnięć politycznych można spodziewać się dalszego wzrostu cen uprawnień do emisji, co może w przyszłości przekładać się na wzrost kosztów segmentu
wytwarzania.

Ponadto na poziomie legislacji krajowej do najistotniejszych planowanych bądź procedowanych obecnie regulacji wpływających na działalność Grupy TAURON należą:

2

zmiany w mechanizmach wsparcia produkcji energii z odnawialnych źródeł
energii;

przygotowywane rozporządzenia wykonawcze do ustawy o promowaniu energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

regulacje wprowadzające system inteligentnej sieci opomiarowania.

Szczególnie duże znaczenie dla sektora elektroenergetycznego ma wprowadzona zmiana ustawy o podatku akcyzowym, której deklarowanym celem jest ochrona w 2019
r. odbiorców energii elektrycznej przed istotnym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną. W tym celu ustawa przewiduje, poza obniżeniem stawki akcyzy z
20 zł/MWh do 5 zł/MWh oraz obniżeniem stawek opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców o 95%, także „zamrożenie” w 2019 r. cen i stawek opłat wynikających z
taryf i cenników energii elektrycznej stosowanych przez spółki obrotu energią elektryczną na poziomie cen i stawek opłat z dnia 30 czerwca 2018 r., z uwzględnieniem
zmiany stawki akcyzy. Jednocześnie ustawa przyznaje podmiotom zobowiązanym prawo rekompensat z tytułu utraconych przychodów. Rekompensaty mają być
finansowane ze środków nowo utworzonego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, dysponowanego przez Ministra Energii, którym zarządza Zarządca Rozliczeń S.A.
Ostateczny wpływ powyższych zmian na Grupę TAURON będzie zależeć od sposobu ukształtowania projektowanego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu
obliczania kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Grupa TAURON aktywnie monitoruje zarówno otoczenie regulacyjne, jak również otoczenie rynkowe, w celu przygotowania planu działań odpowiadających zmieniającym
się warunkom prowadzenia działalności rynkowej. W szczególności funkcjonujący w Grupie TAURON system zarządzania ryzykiem jest nakierowany na wdrażanie
odpowiednich i skutecznych reakcji na możliwe zagrożenia, jak również na możliwości wykorzystywania pojawiających się szans rynkowych.
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Cel i zasady zarządzania ryzykiem w
Grupie TAURON

Proces zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON zorganizowany jest w taki sposób, by zapewnić szeroko rozumiane
bezpieczeństwo działalności Grupy, wspierając jednocześnie realizację celów Strategii. W ramach zarządzania ryzykiem Grupa dąży
do zwiększenia przewidywalności osiągania celów strategicznych – w tym stabilnego realizowania zakładanego wyniku
finansowego – koncentrując się przede wszystkim na potencjalnych ryzykach mogących zagrażać kluczowym dla realizacji Strategii
dźwigniom wartości.

Zarządzanie ryzykiem w Grupie TAURON:

obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości;1.

zapewnia centralizację funkcji pomiaru, monitoringu i kontroli ryzyka, a także możliwość oceny pełnego profilu ryzyka w organizacji i spójne zasady zarządzania nim;2.

zapewnia niezależność funkcji podejmowania ryzyka od jego kontroli i monitoringu, istotnie ograniczając lub całkowicie eliminując możliwości powstawania konfliktu
interesów;

3.

zapewnia jasny podział kompetencji i odpowiedzialności, w szczególności poprzez wprowadzenie funkcji właścicielstwa ryzyka;4.

jest procesem proaktywnym, nakierowanym na odpowiednio wczesną identyfikację zagrożeń, pozwalającą na podejmowanie działań prewencyjnych;5.

jest procesem systematycznym i nieustannie doskonalonym, co pozwala na bieżąco dostosowywać go do specyfiki i struktury organizacyjnej Grupy, jak również do
zmieniającego się otoczenia;

6.

kładzie duży nacisk na budowanie świadomości, szkolenia i zachęcanie pracowników do wykorzystywania wiedzy o ryzykach w codziennych działaniach;7.

współtworzy w Grupie TAURON system kontroli wewnętrznej, stanowiąc obok funkcji zapewnienia zgodności oraz zarządzania bezpieczeństwem element tzw.
drugiej linii obrony.

8.

Ryzyko w Grupie Kapitałowej TAURON rozumiane jest jako niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeń, które, jeśli zaistnieją, będą miały wpływ na osiągnięcie zdefiniowanych
dla Grupy Kapitałowej TAURON celów strategicznych, zarówno w sposób negatywny (zagrożenie), jak i pozytywny (szansa, okazja).

Architektura systemu oraz strategia
zarządzania ryzykiem korporacyjnym
(ERM)

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) stanowi zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację
podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy
TAURON.

102-15

System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem
korporacyjnym w Grupie. Strategia ma na celu zapewnienie spójności zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka, które zostały uszczegółowione w odrębnych
regulacjach, dostosowanych do specyfiki poszczególnych grup zagrożeń. Poniższy schemat przedstawia podstawową klasyfikację ryzyka korporacyjnego.



27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

4/35

Centrum systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym stanowi proces zarządzania ryzykiem. Architektura systemu ERM obejmuje ponadto elementy, które mają
zapewnić skuteczne funkcjonowanie procesu, co zaprezentowane zostało na poniższym schemacie.
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Proces zarządzania ryzykiem+

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje ciągłe działania dotyczące identyfikacji ryzyka, oceny ryzyka, planowania reakcji na ryzyko, wdrażania przyjętej reakcji
na ryzyko oraz komunikację pomiędzy uczestnikami procesu zarządzania ryzykiem.

Model ryzyka+

Model ryzyka określa spójną klasyfikację ryzyka na poziomie Grupy Kapitałowej.

Organizacja systemu ERM+

Organizacja systemu ERM obejmuje podział uprawnień i odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem.

Narzędzia zarządzania ryzykiem+

Narzędzia zarządzania ryzykiem pozwalają na skuteczną realizację poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem.

Zasady kontroli i monitorowania ryzyka+

Zasady kontroli i monitorowania ryzyka określają zasady ustalania limitów ryzyka i określania kluczowych wskaźników ryzyka.
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Ocena adekwatności i funkcjonowania systemu ERM+

Ocena adekwatności i funkcjonowania systemu ERM zapewnia dopasowanie systemu zarządzania ryzykiem do specyfiki i struktury organizacyjnej Grupy
TAURON oraz dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Konstrukcja systemu oraz poszczególne jego elementy zostały szczegółowo zaprezentowane na powyższym schemacie i opisane w dalszej części raportu.

Proces zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest oparte o proces ukierunkowany na odpowiednio wczesne zapobieganie skutkom zidentyfikowanych
zagrożeń i efektywne podejmowanie decyzji, a także na jak najlepsze zrozumienie ewentualnych niepożądanych skutków
materializacji ryzyka.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym to ciągłe działania obejmujące identyfikację ryzyka, ocenę ryzyka, planowanie reakcji na ryzyko, wdrażanie przyjętej reakcji na
ryzyko oraz komunikację pomiędzy uczestnikami procesu zarządzania ryzykiem.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym został przedstawiony na schemacie poniżej.
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Etapy zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON:

Identyfikacja ryzyka (Identyfikuj)+

Identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu potencjalnych zdarzeń mogących wpłynąć na realizację celów biznesowych Grupy.

Ocena ryzyka (Oceniaj)+

Ocena ryzyka polega na określeniu możliwych finansowych i niefinansowych skutków materializacji ryzyka wpływającego na realizację określonych celów.

Planowanie reakcji na ryzyko (Planuj)+

Planowanie reakcji na ryzyko polega na przygotowaniu dedykowanych reakcji dla zidentyfikowanego ryzyka w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Wdrażanie przyjętej reakcji na ryzyko (Wdrażaj)+

Wdrażanie przyjętej reakcji na ryzyko polega na wprowadzeniu w życie przygotowanej reakcji na zidentyfikowane ryzyko.

Komunikacja+

Komunikacja polega na ciągłym przepływie informacji między uczestnikami procesu, co ma zapewnić pełną wiedzę na temat bieżącego stanu ryzyka oraz
skuteczność reakcji. Elementem tego procesu jest również okresowe raportowanie o ryzyku.

Przepływ informacji w ramach zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON został zobrazowany na poniższym schemacie.
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Organizacja, role i odpowiedzialność

Kluczowym założeniem systemu zarządzania ryzykiem jest jasny, precyzyjny podział zadań i odpowiedzialności, zapewniający
istotne ograniczenie powstawania konfliktu interesów.

W szczególności system gwarantuje niezależność funkcji podejmowania ryzyka od jego kontroli i monitoringu. Jest to realizowane poprzez centralizację funkcji kontrolnej
na poziomie spółki dominującej w organizacyjnym i funkcjonalnym odseparowaniu funkcji podejmowania ryzyka.

Zasady funkcjonujące w Grupie TAURON wprowadzają funkcję Właściciela ryzyka, tj. osoby odpowiedzialnej za zarządzanie danym ryzykiem oraz opracowanie i wdrożenie
skutecznej reakcji na zagrożenie. Natomiast funkcja kontrolna, koordynacja procesu, jak również odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania
ryzykiem zostały umiejscowione w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Ryzyka.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem szczególną rolę odgrywa Komitet Ryzyka jako zespół ekspercki, który w sposób stały i ciągły inicjuje, analizuje, monitoruje,
kontroluje, wspiera i nadzoruje funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON. W skład Komitetu Ryzyka wchodzą osoby posiadające
odpowiednią wiedzę o Spółce i jej otoczeniu oraz niezbędne kwalifikacje i umocowania. Zadaniem Komitetu Ryzyka jest wyznaczanie norm i standardów zarządzania
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ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON oraz nadzór nad skutecznością procesu zarządzania ryzykiem. W ramach Komitetu Ryzyka wydzielone zostały dwa odrębne
zespoły dla obszaru ryzyka handlowego oraz obszaru ryzyka finansowego i kredytowego. Komitet Ryzyka bezpośrednio nadzoruje realizację procesu zarządzania ryzykiem
korporacyjnym.

Poniższy schemat prezentuje powiązanie poszczególnych ról w kontekście Strategii Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON oraz pozostałych
dokumentów szczegółowo regulujących system zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON.
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Szczegółowy opis ról i odpowiedzialności znajduje się w tabeli poniżej:

Uczestnik Role i odpowiedzialność uczestnika

Rada Nadzorcza
TAURON

Ocena systemu ERM, zwłaszcza jego adekwatności i skuteczności.

Uprawnienie do kontroli działań Spółki w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym, pod kątem zgodności z
oczekiwaniami akcjonariuszy, organów nadzorczych i regulacyjnych.

Komitet Audytu Rady
Nadzorczej TAURON

Monitorowanie skuteczności systemu ERM.

Zarząd TAURON

Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu ERM.

Podejmowanie formalnych decyzji dotyczących kluczowych elementów zarządzania ryzykiem korporacyjnym w
Grupie TAURON, w tym zatwierdzanie listy ryzyk, dla których Zarząd będzie pełnił funkcję Właściciela Ryzyka.

Zatwierdzanie tolerancji na ryzyko w Grupie TAURON i limitów globalnych dla ryzyk kluczowych.

Zarządzanie ryzykami o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania Grupy TAURON.

Komitet Ryzyka

Nadzorowanie procesu zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON.

Kontrola ekspozycji na ryzyko w Grupie TAURON.

Opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi kształtu poszczególnych elementów infrastruktury zarządzania
ryzykiem.

Określanie tolerancji na ryzyko w Grupie TAURON i limitów globalnych dla kluczowych ryzyk, a także
wnioskowanie do Zarządu o ich akceptację lub zmianę.

Nadzorowanie przygotowania kwartalnej informacji dla Zarządu na temat wszystkich istotnych zagadnień
dotyczących ryzyka w Grupie TAURON.

Dyrektor Wykonawczy
ds. Ryzyka

Koordynacja zarządzania ryzykiem na wszystkich szczeblach i we wszystkich obszarach działalności organizacji.

Odpowiedzialność za rozwój systemu ERM (metod, procesów i procedur identyfikacji, oceny, monitorowania i
kontroli zagrożeń).

Wspieranie i nadzór uczestników systemu w realizacji zarządzania ryzykiem oraz ocena jej efektywności.

Sporządzanie i przekazywanie raportów o ryzyku do uprawnionych uczestników procesu zarządzania ryzykiem.
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Uczestnik Role i odpowiedzialność uczestnika

Działania na rzecz budowy odpowiedniej kultury organizacyjnej i podnoszenia świadomości w zakresie
zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON.

Dyrektor Wykonawczy
ds. Audytu
Wewnętrznego i Kontroli
Wewnętrznej 

Cykliczny przegląd poprawności zaprojektowania i wdrożenia oraz efektów działań w ramach systemu ERM.

Zarząd spółki zależnej

Całościowa odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem w ramach spółki zależnej.

Promowanie kultury zarządzania ryzykiem w spółce zależnej.

Odpowiedzialność za właściwe reakcje na ryzyka oraz ich skuteczność.

Wyznaczanie Właścicieli Ryzyk w danej spółce zależnej.

Zatwierdzanie planów reakcji na ryzyko i podejmowanie bieżących decyzji dotyczących postępowania z
ryzykiem w przypadku przekroczenia ustalonych wartości ryzyka (progu eskalacji).

Właściciel Ryzyka

Odpowiedzialność za działania związane z realizacją procesu zarządzania ryzykiem w ramach powierzonego
obszaru odpowiedzialności, w kontekście wpływu na bieżącą działalność, jak i na realizację celów
strategicznych, operacyjnych i finansowych jednostki.

Odpowiedzialność za przygotowanie planu i wdrożenie reakcji na ryzyko w przypadku przekroczenia jego
ustalonych wartości, a także za komunikację i raportowanie w ramach realizowanego zarządzania ryzykiem.

Zasady kontroli i monitoringu ryzyka

Przyjęte zasady kontroli i monitoringu ryzyka mają na celu ograniczenie ekspozycji Grupy TAURON na czynniki mogące niekorzystnie
wpływać na jej funkcjonowanie

Podstawowym narzędziem kontroli ryzyka jest zatwierdzana przez Zarząd tolerancja na ryzyko. Tolerancja oznacza maksymalną dopuszczalną wartość ekspozycji na
ryzyko w Grupie TAURON.

W procesie określania tolerancji na ryzyko brana jest pod uwagę specyfika i zakres działalności Grupy. Wielkość tolerancji określana jest wskaźnikiem liczbowym, a zasady
pomiaru poszczególnych ryzyk w organizacji określono tak, by zapewnić spójność pomiaru ryzyka ze stosowaną definicją tolerancji. Tolerancja na ryzyko stanowi podstawę
do alokacji jej wysokości na limity globalne dla pojedynczego lub wielu ryzyk kluczowych. Następnie w obrębie zarządzania ryzykiem kluczowym alokowane są limity
operacyjne. Podstawowym założeniem jest zagwarantowanie niezależności kontroli ryzyka od jego podejmowania, co gwarantuje bezpieczeństwo funkcjonowania
organizacji.

Uzupełniające narzędzie służące do monitorowania ryzyka i jego kontroli stanowi System Wczesnego Ostrzegania oparty o katalog Kluczowych Wskaźników Ryzyka (KRI –
ang. Key Risk Indicators) oraz Wskaźników Wczesnego Ostrzegania (EWI – ang. Early Warning Indicators). Funkcjonujący w oparciu o wskaźniki KRI i EWI system wczesnego
ostrzegania umożliwia odpowiednio wczesną identyfikację zagrożeń poprzez pomiar przyczyn występowania poszczególnych zagrożeń. Jednocześnie system ten pozwala
na odpowiednio wczesne podejmowanie działań zaradczych, przed faktyczną materializacją poszczególnych zagrożeń.
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Ocena adekwatności systemu
zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest procesem systematycznym i podlegającym ciągłemu doskonaleniu, tak aby w sposób ciągły
dostosowywać podejmowane działania do specyfiki i struktury organizacyjnej Grupy TAURON oraz zmieniającego się otoczenia.

Celem zapewnienia elastyczności systemu zarządzania ryzykiem prowadzone są w szczególności następujące zadania:

system ERM podlega ciągłym przeglądom pod kątem jego adekwatności oraz dopasowania do struktury i specyfiki działania Grupy TAURON, jak również zmieniającego
się otoczenia;

nie rzadziej niż raz w roku Dyrektor Wykonawczy ds. Ryzyka sporządza raport z oceny adekwatności architektury systemu ERM. Jego adresatami są członkowie Komitetu
Ryzyka;

Dyrektor Wykonawczy ds. Audytu w ramach sprawowania nadzoru instytucjonalnego (tzw. trzecia linia obrony) (odniesienie do opisu trzech linii obrony) przeprowadza
niezależną kontrolę zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON pod kątem właściwego stosowania zasad przez uczestników procesu, jak również jego adekwatności i
skuteczności.

Model trzech linii obrony

W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji w Grupie Kapitałowej TAURON funkcjonuje tzw. „Model trzech linii obrony”. Model ten obejmuje kontrolę
wewnętrzną (I linia obrony), niezależną kontrolę w ramach II linii obrony oraz kontrolę instytucjonalną (III linia obrony). Każda z trzech linii odgrywa odmienną rolę w ramach
szeroko rozumianej struktury ładu organizacyjnego.

Kontrolę wewnętrzną realizują jednostki biznesowe zobowiązane do bieżącej kontroli wbudowanej w realizowane zadania oraz do kontroli funkcjonalnej. Kontrolę w
ramach drugiej linii obrony tworzą jednostki sprawujące funkcje zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz bezpieczeństwa, współtworząc w Grupie Kapitałowej
TAURON system kontroli wewnętrznej. Kontrolę instytucjonalną sprawuje audyt wewnętrzny. Audyt wewnętrzny (od 2019 r. jednostka Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wewnętrznej) poprzez przygotowywane, w ramach zadań o charakterze planowym, jak i doraźnym, spostrzeżenia, wnioski i rekomendacje kreuje system kontroli
wewnętrznej. Wyniki działań Audytu Wewnętrznego są raportowane bezpośrednio do kierownictwa wyższego szczebla i Komitetu Audytu/Rady. Sposób zorganizowania
tzw. trzech linii obrony obrazuje poniższy rysunek.

Funkcje poszczególnych linii obrony:

I linia obrony+

jednostki biznesowe, zobowiązane do bieżącej kontroli wbudowanej w realizowane zadania oraz do kontroli funkcjonalnej.

http://raport.tauron.pl/wp-content/uploads/2019/06/tauron-model-inforgrafiki-linie-oborny-82.svg
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II linia obrony+

funkcja zarządzania ryzykiem realizowana zgodnie z przyjętą Strategią zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON i szczegółowymi politykami
dotyczącymi głównych kategorii ryzyka,

funkcja zapewnienia zgodności rozumiana jako dostosowanie organizacji do obowiązujących regulacji prawnych,

funkcja zapewniania bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa technicznego.

III linia obrony+

funkcja audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, odpowiedzialna za planowanie i realizację, w ramach Grupy TAURON, zadań audytowych o
charakterze weryfikującym i doradczym, a także wykonywanie kontroli planowych i doraźnych.

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Narzędzia zarządzania ryzykiem pozwalają na skuteczną realizację poszczególnych etapów tego procesu.

Grupa stosuje przede wszystkim następujące narzędzia:

 

kwestionariusz identyfikacji ryzyk, czyli tabelaryczny formularz określający informacje, jakie powinny być zebrane przy identyfikacji ryzyka;

kartę ryzyka, zawierającą szczegółowe informacje na temat zidentyfikowanego ryzyka;

rejestr ryzyka, czyli tabelaryczne zestawienie ryzyk związanych z działalnością Grupy TAURON, zawierające w szczególności ich opisy, kategorie, wyceny, a w
uzasadnionych przypadkach również reakcję na ryzyko, plan rezerwowy i system wskaźników podlegających monitoringowi;

model ryzyk, czyli ich uporządkowaną listę, pozwalającą na systematyzację ryzyka występującego w działalności Grupy;

mapę ryzyka, czyli graficzne przedstawienie zidentyfikowanych ryzyk w sposób uwzględniający prawdopodobieństwo ich materializacji oraz potencjalny wpływ;

tolerancję na ryzyko i limity ryzyka, czyli maksymalny dopuszczalny przez Zarząd TAURONA poziom ryzyka, które może wystąpić w ramach prowadzonej działalności;

Kluczowe Wskaźniki Ryzyka i Wskaźniki Wczesnego Ostrzegania, informujące o ekspozycji na konkretne ryzyko w określonym przedziale czasu.

Model ryzyka
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Określa spójną klasyfikację ryzyk, umożliwiając ich jednolite i kompleksowe ujęcie. Każde zidentyfikowane ryzyko jest
przyporządkowywane do określonej kategorii i podkategorii.

Główne kategorie ryzyka, określone przez  Grupę TAURON, wraz z liczbą kluczowych zagrożeń przedstawione są na poniższym rysunku:
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Główne kategorie ryzyka

Opis kategorii ryzyka

Handel

Technologia, infrastruktura i bezpieczeństwo

Otoczenie

Klienci i kontrahenci

Pracownicy i kultura organizacyjna

Ryzyko compliance

Finanse i kredyty

0 20 40 60

Niska istotność

Umiarkowana istotność

Średnia istotność

Duża istotność

Otoczenie – ryzyka związane z wpływem otoczenia zewnętrznego na realizację celów Grupy TAURON, w tym w szczególności ryzyka obejmujące niekorzystny wpływ
działań konkurencji, legislacji na poziomie krajowym i europejskim oraz negatywnej oceny opinii publicznej.

Klienci i kontrahenci – ryzyko związane ze zmiennością rynku dostaw/usług, braku zapłaty za dostarczone towary i usługi lub niewywiązywanie się klienta/kontrahenta
z innych zobowiązań umownych. Ryzyko to obejmuje również wypowiadanie przez klientów umów handlowych wpływających zarówno na wolumen, jak i marżę.

Handel – ryzyko związane z niekorzystną zmianą cen lub brakiem płynności na rynku energii i rynkach produktów powiązanych, powodującą negatywny wpływ na wynik
finansowy Grupy TAURON.

Ryzyko compliance – ryzyko związane z oszustwami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, ryzykiem prawnym rozumianym jako błędne lub zbyt późne opracowanie,
uchwalenie lub dostosowanie się do regulacji prawnych, niestabilność uregulowań prawnych, zmiany w orzecznictwie, błędne kształtowanie stosunków prawnych lub
niekorzystnych decyzji sądów. Związane z tym ryzykiem jest również wystąpienie zachowań niezgodnych z ogółem przyjętych do stosowania w społeczeństwie zasad
współżycia społecznego, norm moralnych i zasad słuszności oraz mobbingu. Ryzyko obejmuje również przypadki braku dotrzymania przez kontrahenta parametrów
zawartych w umowie, niezabezpieczenia interesów zamawiającego, nieodpowiednie uregulowania w przypadku zerwania umowy lub niewywiązywania się z realizacji
umowy przez wykonawcę.

Finanse i kredyt – ryzyko związane z finansowaniem działalności w oparciu o zmienne oprocentowanie i możliwe niekorzystne zmiany stopy procentowej powodujące
wzrost kosztów finansowania oraz ryzyko zawierania transakcji, dokonywania zakupów inwestycyjnych, zaciągania kredytów lub pożyczek w walucie obcej mogące
powodować wzrost zobowiązań w przeliczeniu na PLN oraz ryzyko związane z możliwością występowania należności przeterminowanych lub zawarciem kontraktu z
kontrahentem, który może okazać się niewypłacalny.

Pracownicy i kultura organizacyjna – ryzyko związane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zasad, procedur i regulacji wewnętrznych obowiązujących w
Grupie. Ryzyko obejmuje również kwestie błędów lub braku staranności pracowników, ale również możliwość sporów zbiorowych i roszczeń pracowników oraz utratę
wyspecjalizowanej kadry, której kompetencje trudno zastąpić.

Technologia, infrastruktura i bezpieczeństwo – ogół zdarzeń mających niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, informacji oraz infrastrukturę
wytwarzającą, przesyłową, wydobywczą czy informatyczną, obejmujących w szczególności ryzyko majątku firmy, wpływu na środowisko, wpływu czynników
atmosferycznych i geologicznych, jak również bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej.

Najistotniejsze ryzyka i ich
potencjalny wpływ na dźwignie
wartości Grupy Kapitałowej TAURON

Spółka aktywnie zarządza wszystkimi potencjalnymi ryzykami, dążąc do wyeliminowania lub maksymalnego ograniczenia ich
możliwego negatywnego wpływu, w szczególności na wynik finansowy Grupy.
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Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze ryzyka oraz ich potencjalny wpływ na Dźwignie wartości.

Finanse i kredyt

Ryzyko czynników rynkowych+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane
z niekorzystnym wpływem
stóp procentowych i kursów
walutowych na wynik
finansowy Grupy Kapitałowej
TAURON.

➔

Bieżący monitoring ekspozycji na
wspomniane ryzyko w celu minimalizacji
negatywnych skutków zmian czynników
rynkowych.

Transfer ryzyka poprzez wykorzystanie
instrumentów pochodnych.

Ryzyko płynności / finansowania+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane ze sposobem
finansowania działalności,
wynikające ze struktury
kapitału w przedsiębiorstwie.

➔

Dywersyfikacja źródeł finansowania wraz
z aranżowaniem gwarantowanych
programów finansowania i zapewnieniem
alternatywnych źródeł finansowania.

Realizacja polityki centralnego
finansowania.

Analiza rynku oraz dostępności źródeł
finansowania.

Monitorowanie harmonogramów i terminu
ogłoszenia programu finansowania.

Ryzyko kredytowe+

O i k T d k R k j k ( b l t )

http://raport.tauron.pl/grupa-tauron/dzwignie-wartosci/
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Opis ryzyka
Opis ryzyka

Trend ryzyka
Trend ryzyka

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Klientocentryczność

Nowe
biznesyNowe
biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane z możliwością
występowania należności
przeterminowanych lub
zawarcia kontraktu
z kontrahentem, który okaże
się niewypłacalny.

➔

Regularne monitorowanie sytuacji
finansowej kontrahentów.

Cykliczne scoringi klientów, ocena
kredytowa każdego klienta przed złożeniem
oferty/zawarciem kontraktu.

Stosowanie zabezpieczeń w umowach
handlowych.

Handel

Ryzyko rynkowe+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane z
niekorzystną zmianą cen na
rynku energii i rynkach
produktów powiązanych,
mającą negatywny wpływ na
wynik finansowy Grupy.

➔

Monitorowanie i aktualizowanie strategii
zabezpieczenia pozycji.

Bieżący monitoring ekspozycji na
wspomniane ryzyko w celu minimalizacji
negatywnych skutków zmian czynników
rynkowych.

Limitowanie pozycji handlowych w ramach
mandatów ryzyka.

Pracownicy i kultura organizacyjna

Ryzyko sporów społecznych+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

l
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Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność

Klientocentryczność

Nowe
biznesy

Nowe
biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane ze sporami
zbiorowymi, strajkami, 
konfliktami społecznymi
będącymi następstwem braku
satysfakcji pracowników z
sytuacji ekonomicznej
i społecznej.

➔

Prowadzenie konsultacji społecznych w
zakresie planowanych zmian.

Prowadzenie polityki dialogu ze stroną
społeczną.

Przygotowanie i realizowanie rozwiązań
motywacyjnych dla pracowników.

Standaryzacja zadań i wymagań wobec
pracowników.

Budowanie kultury organizacyjnej opartej
na wartościach.

Ryzyko kadrowe+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane z czasową lub
trwałą utratą
wyspecjalizowanej kadry
pracowników oraz
trudnościami w jej
odtworzeniu.

➔

Podejmowanie działań zmierzających do
wypracowania modelu wzmacniającego
motywację pracowników.

Rozwój kompetencji poprzez szkolenia
pracowników.

Ryzyko BHP+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

l
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Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność

Klientocentryczność

Nowe
biznesy

Nowe
biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane z wypadkami
przy pracy wynikającymi z 
niedostosowania do przepisów
BHP i PPOŻ.

➔

Wdrażanie instrukcji i zasad określających
organizację bezpiecznej pracy.

Wpływanie na rozwój pracowników przez
realizację szkoleń okresowych BHP i
dodatkowych specjalistycznych.

Analizowanie i aktualizowanie wg potrzeb
oceny ryzyka zawodowego na
poszczególnych stanowiskach pracy.

Utrzymanie wysokiego standardu
wyposażenia pracowników w środki
ochronne i egzekwowanie ich właściwego
stosowania.

Ryzyko komunikacji+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane
z przekazywaniem
nierzetelnych, nieprawdziwych
informacji lub brakiem ich
przekazywania w określonym
czasie

➔

Stosowanie dostępnych narzędzi
komunikacji do przekazywania informacji.

Organizacja bezpośrednich spotkań kadry
z pracownikami.

Budowanie dobrych relacji ze stroną
społeczną w Grupie TAURON.

Klienci i kontrahenci

Ryzyko obsługi klienta+

O i k T d k R k j k ( b l t )
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Opis ryzyka
Opis ryzyka

Trend ryzyka
Trend ryzyka

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Klientocentryczność

Nowe
biznesyNowe
biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane
z niewywiązywaniem się ze
standardów obsługi klienta.

➔

Monitorowanie i analiza wskaźników
zadowolenia klienta zewnętrznego oraz
wskaźników dotyczących reklamacji.

Podejmowanie działań dodatkowych, np. w
obszarze regulacji wewnętrznych,
określających standardy postępowań jako
wynik analizy wskaźników.

Rozwój kompetencji i umiejętności
opiekunów klientów kluczowych.

Ciągłe podnoszenie standardów obsługi
klienta.

Ryzyko realizacji umów przez podwykonawców+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane z
nienależytym wywiązywaniem
się podwykonawców ze
zleconych prac, odstąpieniem
od realizacji umowy i
związanymi z tym
opóźnieniami, zmianami
budżetu, zakresu.

➔

Zawieranie z podwykonawcami umów
zgodnych ze standardami Grupy TAURON.

Analiza realizacji przedmiotu umowy,
badanie jakości usług wykonywanych przez
podwykonawców.

Ocena kondycji finansowej i wiarygodności
podwykonawców.

Ryzyko procesu zakupowego+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych
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Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane ze
zmiennością sytuacji na rynku
dostaw/usług,  zmiennością
popytu na dany rodzaj
produktu/dostawy/usługi na
rynku, spadkiem dostępności
dostaw/usług odpowiedniej
jakości, powodującej ryzyko
wzrostu wartości zamówienia.

➔

Przygotowywanie Planu Zamówień oraz
jego aktualizacja.

Agregowanie zakupów wybranych grup
asortymentowych.

Konsolidowanie Zamówień.

Zawieranie umów długoterminowych.

Uwzględnienie ryzyka cenowego
związanego z cenami surowców i
wahaniami kursowymi w kontraktach z
wykonawcami.

Ryzyko wolumenu i marży+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Niekorzystne zmiany lub
wypowiadanie umów
handlowych przez klientów
prowadzące do spadku
przychodów z działalności,
utrata i brak pozyskania
nowych klientów.

➔

Prowadzenie działań marketingowych,
pozyskiwanie nowych klientów.

Działania skupione na utrzymaniu
aktualnych klientów i odzyskaniu
utraconych.

Bieżąca aktualizacja oferty, wprowadzanie
do sprzedaży produktów typu multipakiet.

Ryzyko compliance

Ryzyko nadużyć wewnętrznych+

O i k T d k R k j k ( b l t )
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Opis ryzyka
Opis ryzyka

Trend ryzyka
Trend ryzyka

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Klientocentryczność

Nowe
biznesyNowe
biznesy

Potencjał
inwestycyjny

i restrukturyzacyjny

Potencjał
inwestycyjny

i restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Przywłaszczenie lub czasowe
wykorzystywanie składników
majątku Spółki, dewastacja
mienia Grupy Kapitałowej
TAURON, wykorzystywanie
pozycji służbowej do
uzyskiwania różnego rodzaju
korzyści osobistych, np.
poprzez wymuszanie
określonych zachowań
klientów w trakcie realizowania
czynności służbowych.

Ścisłe stosowanie procedur wewnętrznych
mających na celu zabezpieczenie przed
nadużyciami (procedury bezpieczeństwa,
przeglądy uprawnień).

Prowadzenie działań o charakterze
compliance.

Propagowanie najlepszych praktyk,
doskonalenie procedur, szkolenia.

Egzekwowanie i propagowanie zapisów
Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy
TAURON.

Ryzyko nadużyć zewnętrznych+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny

i restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Działania osób trzecich, mające
na celu m.in. kradzież, rabunek,
włamanie fizyczne, włamanie
komputerowe, kradzież
informacji, fałszerstwo.

➔

Monitorowanie potencjalnych i
rzeczywistych incydentów związanych z
bezpieczeństwem.

Ochrona antywirusowa stacji roboczych.

Ochrona fizyczna obiektów.

Przeprowadzanie testów bezpieczeństwa.

Podnoszenie świadomości pracowników
poprzez szkolenia i kampanie informacyjne
o istniejących zagrożeniach.

Ryzyko zachowań nieetycznych+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

l
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Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność

Klientocentryczność

Nowe
biznesy

Nowe
biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO
Kultura

organizacyjna
oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane z
występowaniem zachowań
niezgodnych z ogółem
przyjętych do stosowania w
społeczeństwie zasad
współżycia społecznego, norm
moralnych oraz mobbingu.

➔

Funkcjonowanie w organizacji systemu
zgłaszania nadużyć (whistleblowing
system).

Budowa kultury organizacyjnej opartej na
wartościach i zasadach Grupy TAURON.

Szkolenia, budowanie świadomości poprzez
spotkania, TAURONET, materiały prasowe.

Funkcjonowanie w organizacji Komisji
Etycznych działających w oparciu przyjęte
regulacje.

Ryzyko prawne+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane z
nieprzestrzeganiem przepisów
prawa, błędną interpretacją
nowych przepisów i regulacji,
wymogami nakładanymi przez
URE/UOKiK/KNF/GIODO itp.

➔

Stały monitoring otoczenia prawnego i
zmian przepisów prawa.

Aktualizacja regulacji wewnętrznych
stosownie do zmian w prawie.

Powoływanie grup roboczych mających na
celu przygotowanie i wdrożenie
niezbędnych zmian w regulacjach
wewnętrznych.

Stała współpraca z organami
nadzorującymi rynek energii i rynek
kapitałowy.

Szkolenia dla pracowników dotyczące
wprowadzanych zmian.

Ryzyko ochrony danych osobowych+
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Opis ryzykaOpis ryzyka Trend ryzykaTrend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

KlientocentrycznośćKlientocentryczność
Nowe

biznesy
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Niewłaściwe przechowywanie
i przetwarzanie danych
osobowych skutkujące
niepożądanym wyciekiem lub
naruszeniem praw podmiotów
danych z zakresu ochrony
danych osobowych.

➔

Określenie i wdrożenie odpowiednich
środków technicznych lub organizacyjnych
zapewniających stopień bezpieczeństwa
danych osobowych.

Monitorowanie przestrzegania przepisów
prawa o ochronie danych osobowych.

Podnoszenie poziomu świadomości
pracowników w zakresie ochrony danych
osobowych, zgodnie z obowiązującymi
regulacjami.

Określenie i wdrożenie procesu obsługi
żądań podmiotów danych, zgodnie z
obowiązującymi w Spółce regulacjami oraz
dokumentacją procesową

Informowanie i doradzanie z zakresu
ochrony danych osobowych pracownikom
organizacji.-

Informowanie i doradzanie z zakresu
ochrony danych osobowych pracownikom
organizacji.

Otoczenie

Ryzyko reputacji+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Aktualny i przyszły wpływ na
dochody i kapitał firmy
wynikający z negatywnej oceny
opinii publicznej.

➔

Stały monitoring zagrożeń zewnętrznych i
wewnętrznych Spółki.

Monitoring mediów, budowa kontaktów i
relacji z mediami w ramach Grupy TAURON.

Przygotowanie procedur komunikowania
się Spółki z otoczeniem zewnętrznym i
wewnętrznym.
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Ryzyko regulacyjne+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Niekorzystny wpływ legislacji
na poziomie krajowym oraz
europejskim, wynikający z
konieczności dostosowania się
do nowych regulacji prawnych i
poniesienia związanych z tym
kosztów.

➔

Stały monitoring otoczenia prawnego i
zmian przepisów.

Analiza projektów aktów prawnych oraz
planowanie niezbędnych działań
dostosowawczych.

Wdrażanie wymaganych zmian do regulacji
wewnętrznych.

Ryzyko koncesji+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Brak możliwości prowadzenia
działalności w wyniku
przedłużającego się procesu
uzyskania koncesji lub zmian
posiadanych koncesji.
Niekorzystne zmiany prawne w
odniesieniu do działalności
koncesjonowanej.

➔

Bieżąca kontrola prawidłowej realizacji
obowiązków koncesyjnych.

Monitorowanie zmian w aktach prawnych
pod kątem obowiązków koncesyjnych.

Wsparcie prawne procesu przedłużenia
koncesji lub jej pozyskiwania.

Technologia, infrastruktura i bezpieczeństwo

Ryzyko środowiskowe+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

l
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Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność

Klientocentryczność

Nowe
biznesy

Nowe
biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Potencjalny negatywny wpływ
działalności na środowisko oraz
braku dostosowywania się i
braku wypełnienia wymagań
środowiskowych prawa
krajowego i wspólnotowego.

➔

Bieżący nadzór nad dotrzymywaniem
warunków decyzji środowiskowych.

Utrzymywanie wymaganego poziomu
sprawności urządzeń redukujących emisję
zanieczyszczeń.

Częsta ocena zgodności działań
z wymaganiami prawnymi w zakresie
ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji ze sfery ochrony
środowiska w celu minimalizacji
niekorzystnego wpływu prowadzonej
działalności wydobywczej i przeróbczej.

Ryzyko pogodowe+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Wpływ czynników
atmosferycznych na
funkcjonowanie
przedsiębiorstwa zarówno w
aspektach technologicznych,
jak i handlowych.

➔

Modernizacja budowli wodnych mająca na
celu optymalizację wykorzystania zasobów
wodnych.

Przygotowanie planów remontów,
przeglądów i czynności serwisowych z
elastycznymi zapisami dotyczącymi
terminów wykonania prac.

Stały monitoring wietrzności i oblodzenia
łopat wiatraków.

Stały nadzór techniczny nad pracą
poszczególnych wiatraków, prowadzony
przez firmy eksploatujące farmy.

Monitoring i analiza nowych rozwiązań
technologicznych ograniczających wpływ
niekorzystnych warunków pogodowych na
ilość produkowanej energii elektrycznej.
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Ryzyko majątku firmy+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Wpływ awarii maszyn i
urządzeń, remontów,
modernizacji, utrzymania
i zarządzania majątkiem
produkcyjnym oraz
nieprodukcyjnym na osiąganie
celów firmy.

➔

Optymalizacja nakładów inwestycyjnych na
odtworzenie majątku, bieżące
monitorowanie stanu maszyn, urządzeń
i instalacji.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i
kultury pracy pracowników poprzez
organizowanie kursów i szkoleń.

Reagowanie na sytuacje awaryjne poprzez
obsługę techniczną oraz automatykę
zabezpieczającą.

Ubezpieczenie majątku od zdarzeń
losowych (z wyłączeniem majątku
znajdującego się pod ziemią).

Wprowadzenie narzędzi informatycznych w
obszarze doskonalenia monitoringu i
zarządzania wskaźnikami awaryjności.

Ryzyko IT+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych
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Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyka związane z
bezpieczeństwem
i niezawodnością infrastruktury
IT.

➔

Opracowanie i realizacja planów
zapewnienia ciągłości funkcjonowania
infrastruktury IT.

Okresowa identyfikacja i kategoryzacja
zasobów IT w oparciu o cele dotyczące
przywracania usług.

Stosowanie rozwiązań IT o odpowiednich
parametrach technicznych, zapewniających
akceptowalny poziom niezawodności
i sprawności (tutaj również urządzenia UPS,
modemy GSM, telefony komórkowe).

Planowanie i prowadzenie szkoleń z
zakresu ciągłości funkcjonowania
i bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Przechowywanie i ochrona zapasowych
danych.

Ryzyko bezpieczeństwa i ochrony mienia+

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Ryzyko związane z
naruszeniem integralności
maszyn/urządzeń oraz
bezpieczeństwem informacji,
obejmujące jej niewłaściwe
przetwarzanie i nieuprawnione
ujawnianie.

➔

Monitorowanie realizacji planów ochrony
obiektów podlegających obowiązkowej
ochronie.

Utrzymywanie i aktualizacja
procedur/planów awaryjnych.

Wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad
przestrzeganiem obowiązujących zasad
ochrony informacji.

Regularne szkolenie pracowników w
zakresie obowiązujących procedur
bezpieczeństwa.
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Ryzyko geologiczne+

 

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)

Klientocentryczność
Nowe

biznesy

Potencjał
inwestycyjny i

restrukturyzacyjny

Kultura
organizacyjna

oparta o
wspólne

wartości PRO

Nowoczesna
flota

wytwórcza

Dostęp do
zasobów

naturalnych

Wpływ czynników
geologicznych na działalność
wydobywczą.

➔

Wykonywanie otworów kontrolnych dla
lepszego rozpoznania zalegania pokładów
węgla.

Kontynuowanie działań profilaktycznych w
zagrożonych rejonach dla poprawy
warunków geologiczno-górniczych
i ochrony przed zagrożeniami naturalnymi
(w tym m.in. strzelanie wyprzedzające,
mające na celu rozprężenie górotworu).

Zarządzanie głównymi ryzykami
grupy TAURON – szczegółowe
zasady

Zarządzanie ryzykiem rynkowo-handlowym
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Zarządzanie ryzykiem handlowym w Grupie Kapitałowej TAURON rozumiane jest jako ograniczanie nieplanowanej zmienności wyniku operacyjnego, wynikającej z fluktuacji
cen na rynkach towarowych oraz odchyleń wolumenu w poszczególnych obszarach działalności handlowej Grupy. Ryzyko handlowe, z uwagi na specyfikę prowadzonej
działalności, stanowi jedno z kluczowych ryzyk w Grupie Kapitałowej TAURON. W skład Grupy wchodzą spółki zarówno z Obszaru Wydobycia i Obszaru Wytwarzania, jak
również z Obszaru Sprzedaży. W związku z występowaniem przeciwstawnych pozycji w tych Obszarach ryzyko w pewnym stopniu naturalnie się dywersyfikuje. Z uwagi
jednak na niepełne zbilansowanie tych Obszarów, jak również odmienny charakter ekspozycji, Grupa Kapitałowa TAURON wykazuje wrażliwość na zmienność cen energii
elektrycznej, gazu oraz produktów powiązanych.

W celu efektywnego zarządzania tą grupą ryzyk stworzono system zarządzania ryzykiem handlowym powiązany organizacyjnie i informacyjnie z funkcjonującą na poziomie
Grupy TAURON strategią zabezpieczenia pozycji handlowej.

W szczególności funkcjonująca Polityka zarządzania ryzykiem handlowym w Grupie TAURON wprowadza system wczesnego ostrzegania oraz system limitowania
ekspozycji na ryzyko w poszczególnych obszarach handlowych. Podstawową miarę operacyjną ryzyka rynkowego w Grupie TAURON stanowi miara wartości narażonej
na ryzyko Value at Risk określająca maksymalną dopuszczalną zmianę wartości pozycji w zadanym horyzoncie czasowym i na określonym poziomie prawdopodobieństwa.
Value at Risk stanowi dynamiczną miarę ryzyka, która w odróżnieniu od miar statycznych charakteryzuje się właściwością wyprzedzającą, pozwalającą na określanie
możliwych negatywnych skutków jeszcze przed ich faktycznym wystąpieniem. Obszar zarządzania ryzykiem, mając świadomość pewnych ograniczeń tego typu miar
statystycznych, korzysta również z szeregu uzupełniających miar ryzyka służących zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania obszarów handlowych.

Struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem handlowym przewiduje ścisły i zdecentralizowany podział kompetencji, przy czym sterowanie i kontrola ryzyka
odbywają się na poziomie Grupy Kapitałowej. Kluczowym elementem wspomnianej struktury jest podział działalności handlowej Grupy TAURON na Front, Middle oraz
Back Office. Taki podział zadań ma na celu zagwarantowanie niezależności funkcji operacyjnych, realizowanych przez Front Office, od kontroli ryzyka realizowanej przez
Obszar Ryzyka, a ponadto zapewnia odpowiedni poziom elastyczności operacyjnej. W szczególności zakłada się taki podział odpowiedzialności, aby zapewnić optymalne
podejście do poszczególnych typów zagrożeń, z wykorzystaniem zwłaszcza efektu skali oraz efektu synergii. Zapewnia to efektywność procesów handlowych oraz
właściwy nadzór nad jednym z głównych procesów biznesowych prowadzonych w ramach Grupy TAURON.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Grupa Kapitałowa TAURON zarządza ryzykiem finansowym, rozumianym jako ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, w oparciu o Politykę Zarządzania Ryzykiem
Finansowym w Grupie TAURON, będącą zbiorem zasad i standardów zgodnych z najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Głównym celem zarządzania tymi ryzykami jest minimalizacja wrażliwości przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej TAURON na czynniki ryzyka finansowego oraz
minimalizacja kosztów finansowych i kosztów zabezpieczeń w ramach transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Grupa Kapitałowa TAURON w przypadkach,
w których jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione, wykorzystuje instrumenty pochodne, których charakterystyka pozwala na zastosowanie rachunkowości
zabezpieczeń.

Ryzyko związane z finansowaniem jest identyfikowane na trzech poziomach:

ryzyko braku nowego finansowania, rozumiane jako brak możliwości pozyskania nowego finansowania, co skutkowałoby wstrzymaniem procesu inwestycyjnego
bądź brakiem możliwości zrefinansowania obecnego długu;

1.

ryzyko wzrostu kosztów rozumiane jako wzrost marży finansowania;2.

ryzyko wypowiedzenia finansowania w przypadku złamania kowenantów i konieczności spłaty bieżącego finansowania.3.
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W obrębie ryzyk finansowych Grupa Kapitałowa TAURON identyfikuje i aktywnie zarządza również ryzykiem płynności rozumianym jako możliwość utraty lub ograniczenie
zdolności do regulowania bieżących wydatków ze względu na nieadekwatną wielkość lub strukturę płynnych aktywów w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych lub
niedostateczny poziom rzeczywistych wpływów netto z działalności operacyjnej.

Sytuacja płynnościowa Grupy Kapitałowej TAURON jest na bieżąco monitorowana pod kątem ewentualnych odchyleń od zakładanych planów, a dostępność zewnętrznych
źródeł finansowania, których kwota istotnie przewyższa oczekiwane zapotrzebowanie w krótkim okresie, mityguje ryzyko utraty płynności.

W tym celu TAURON stosuje określone zasady wyznaczania pozycji płynnościowej zarówno poszczególnych spółek, jak i całej Grupy Kapitałowej TAURON, co pozwala
zabezpieczyć środki na pokrycie ewentualnej luki płynnościowej, zarówno poprzez alokację środków pomiędzy spółkami (mechanizm cash pool), jak również z
wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, w tym kredytów w rachunkach bieżących.

W ramach minimalizacji ryzyka związanego z finansowaniem Grupa Kapitałowa TAURON prowadzi politykę pozyskiwania finansowania z wyprzedzeniem wynoszącym co
najmniej 24 miesiące w stosunku do planowanej daty jego wykorzystania. Oznacza to posiadanie przez Grupę Kapitałową TAURON podpisanych programów
gwarantowanego finansowania bądź też zabezpieczenie tego finansowania poprzez zgromadzenie środków na rachunkach TAURONA. Taka polityka ma na celu przede
wszystkim zapewnienie większego komfortu w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego oraz zmniejszenie ryzyka zaciągnięcia nowych zobowiązań w niekorzystnych
warunkach rynkowych. Jednocześnie Spółka dywersyfikuje źródła finansowania, prowadząc aktywne działania w zakresie emisji różnych instrumentów dłużnych, również
poza rynkiem polskim.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym
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Ryzyko kredytowe jest rozumiane jako możliwość poniesienia straty z tytułu niewywiązania się partnerów handlowych z zobowiązań kontraktowych.

Grupa Kapitałowa TAURON posiada zdecentralizowany system zarządzania ryzykiem kredytowym, jednak kontrola, limitowanie i raportowanie tej kategorii ryzyka
odbywają się centralnie, na poziomie Spółki dominującej.

Funkcjonująca Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie TAURON określa zasady zarządzania ryzykiem kredytowym na poziomie Grupy, mające skutecznie
zminimalizować wpływ tego ryzyka na realizację celów Grupy.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym opiera się na sterowaniu poziomem ekspozycji kredytowej, generowanej w momencie zawierania kontraktów przez spółki Grupy
TAURON. Generalną zasadą jest, że przed zawarciem kontraktu każdy podmiot poddawany jest badaniu kondycji finansowej i otrzymuje limit kredytowy, stanowiący
ograniczenie maksymalnej ekspozycji z tytułu zaangażowania handlowego.

Ekspozycja kredytowa w tym kontekście rozumiana jest jako kwota, jaka może zostać utracona, jeśli kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w określonym
czasie (z uwzględnieniem wartości wniesionych przez niego zabezpieczeń). Ekspozycję kredytową wylicza się na dany dzień i dzieli się ją na ekspozycję z tytułu płatności i
ekspozycję zastąpienia.

Na podstawie wartości ekspozycji oraz oceny kondycji finansowej poszczególnych klientów wartość ryzyka kredytowego, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa
TAURON, jest wyliczana z wykorzystaniem metod statystycznych, wg których oblicza się wartość narażoną na ryzyko na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa straty
całkowitej.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Ryzyko operacyjne jest rozumiane jako możliwość poniesienia straty wskutek nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów lub w
wyniku zdarzeń zewnętrznych. Obejmuje ono także ryzyko prawne, ryzyko reputacji oraz ryzyko braku zgodności. Ryzyko operacyjne, z uwagi na specyficzny charakter
zagrożeń oraz możliwości zarządzania nim, stanowi odrębną grupę ryzyka występującego w działalności Grupy TAURON. Przedmiotowe ryzyko jest zjawiskiem złożonym,
występuje w każdym procesie i rodzaju działalności, jest wielowymiarowe i dotyczy różnego rodzaju działań i operacji. Wielkość ryzyka operacyjnego jest powiązana z
wielkością i złożonością struktury organizacyjnej, liczbą i złożonością systemów IT oraz z liczbą prowadzonych procesów biznesowych. Ryzyko operacyjne charakteryzuje
się brakiem możliwości całkowitej eliminacji jego źródeł, a analiza jego czynników i parametrów (m.in. częstości i dotkliwości), a także ich ocena wymagają stosowania
złożonych metod pomiaru i analizy.

W Grupie Kapitałowej TAURON określono zbiór zasad i reguł postępowania, mających na celu minimalizację skutków ryzyka operacyjnego. Zasady te obejmują wszystkie
elementy łańcucha wartości Grupy, a w zarządzaniu ryzykiem uczestniczą wszyscy jej pracownicy. Każda jednostka struktury organizacyjnej odpowiada za aktywne
zarządzanie swoim ryzykiem operacyjnym w ramach prowadzonej działalności.

W celu skutecznego zarządzania ryzykiem operacyjnym Grupa TAURON stosuje odpowiednie narzędzia, w tym m.in. profil ryzyka operacyjnego, bazę zdarzeń operacyjnych,
limit globalny na ryzyko operacyjne i powiązany system limitów operacyjnych, a także tzw. system wczesnego ostrzegania.



27.08.2019 Koszyk z wydrukami - Raport Zintegrowany TAURON 2018

33/35

Globalny limit na ryzyko operacyjne jest podstawowym narzędziem jego kontroli i stanowi alokację tolerancji na ryzyko przyjętą w Grupie TAURON. Limit globalny może
być w dalszej kolejności alokowany na poszczególne obszary działalności Grupy, podkategorie ryzyka operacyjnego, jak również na poszczególne ryzyka operacyjne.

Profil ryzyka operacyjnego ma na celu identyfikację obszarów, procesów lub działań nadmiernie eksponowanych na poszczególne ryzyka operacyjne. Wyraża się on
w szczególności w wymiarze strukturalnym, obejmującym rodzaje zdarzeń operacyjnych, strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej TAURON i procesy, oraz w wymiarze
skali, obejmującym oszacowane potencjalne straty, uwzględniające zwłaszcza historyczne wartości strat rzeczywistych. Profil obejmuje również narzędzia
wykorzystywane w celu mitygacji zagrożeń. Na potrzeby pomiaru ryzyka operacyjnego i określenia profilu ryzyka operacyjnego jego poszczególne rodzaje dzielone są na
ryzyka ciągłe oraz jednorazowe.

System wczesnego ostrzegania jest definiowany w celu monitorowania poziomu ryzyka operacyjnego dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia. Z zestawu Kluczowych
Wskaźników Ryzyka (KRI) wyodrębniane są Wskaźniki Wczesnego Ostrzegania (EWI) jako te, które podlegają stałej kontroli pod kątem wyznaczonych dla nich progów
ostrożnościowych, tj. progu akceptacji, mitygacji i eskalacji.

Baza zdarzeń operacyjnych jest tworzona na potrzeby identyfikacji czynników ryzyka, a także w celu określenia profilu ryzyka dla Grupy TAURON. Pozwala ona na
ewidencję przypadków powodujących potencjalną lub rzeczywistą stratę dla organizacji. Prowadzenie bazy zdarzeń operacyjnych umożliwia określenie częstotliwości i
dotkliwości poszczególnych czynników ryzyka operacyjnego, a także obszarów i procesów, w których one występują.

Kwestionariusz identyfikacji ryzyka to dokument w formie tabelarycznego formularza stanowiący narzędzie wspierające realizację procesu zarządzania ryzykiem w
zakresie identyfikacji ryzyka, określający szczegółowe informacje, jakie powinny być zebrane w tym procesie.

Zarządzanie ryzykiem projektów

Systematyczne stosowanie zapisów Polityki Zarządzania Ryzykiem w Projektach w Grupie TAURON ma na celu mitygację tych ryzyk, przy jednoczesnym wsparciu realizacji
celów strategicznych organizacji. Regulacja ta określa podstawowe zasady zarządzania ryzykiem w projektach, zapewniając w tej sferze spójność, kompleksowość
podejścia oraz jednoznaczność rozumienia. Celem podejmowanych działań jest osiągnięcie wymaganego prawdopodobieństwa realizacji projektu przy zachowaniu
określonego harmonogramu, budżetu i jakości otrzymanych produktów. Celem nadrzędnym jest uzyskanie oczekiwanych korzyści wynikających z realizacji projektu i
realizacja celów strategicznych Grupy TAURON.
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http://raport.tauron.pl/wp-content/uploads/2019/06/tauron-model-inforgrafiki-zarzadzanie-ryzykiem.svg
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Zarządzanie ryzykiem projektów dotyczy również zarządzania ryzykiem wynikającym z projektów i mającym wpływ na organizację. Proces zarządzania ryzykiem
wynikającym z projektów obejmuje identyfikację, wycenę tych ryzyk, określanie i monitorowanie wskaźników wczesnego ostrzegania oraz planowanie i wdrażanie działań
związanych z zarządzaniem tymi ryzykami. Dla ryzyk mających wpływ na organizację wyceny ryzyka dokonuje się w wartości bezwzględnej wpływu ze wskazaniem okresu
wpływu z podziałem na poszczególne okresy obrachunkowe, w odniesieniu do założonej EBITDA lub przyjmowanych w organizacji założeń do projekcji długoterminowych.
Dla najważniejszych ryzyk mających wpływ na organizację opracowywane są Plany reakcji na ryzyko i Plany rezerwowe. Ocena ryzyk dla projektów i wynikających z
projektów dla organizacji uwzględniana jest w trakcie podejmowania kluczowych decyzji związanych z uruchomieniem i realizacją tych projektów.
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O Raporcie

Analiza istotności zagadnień do raportu i dialog z ineresariuszami
102-46

Zagadnienia omawiane w raporcie zostały wybrane na drodze zakrojonych na szeroką skalę konsultacji z naszymi najważniejszymi interesariuszami. Zostały one
przeprowadzone we współpracy z firmą CSR Consulting. Dialog przebiegał kilku etapowo, dzięki czemu uzyskaliśmy pełny obraz oczekiwań otoczenia – zewnętrznego i
wewnętrznego – względem zawartości raportu oraz działalności organizacji.

Złożyły się na niego:

indywidualne wywiady z ekspertami– m.in. z przedstawicielami uczelni
wyższych, organizacji związanych z odpowiedzialnym biznesem oraz organizacji
pozarządowych o profilu ekologicznym,

ekspercka ankieta online – rozesłana m.in. do przedstawicieli organizacji
branżowych, regulatora, organizacji pozarządowych oraz partnera społecznego,

ankieta online– kwestionariusz, który został rozesłany drogą elektroniczną,
został wypełniony przez rekordową liczbę ponad 12 tys. pracowników i klientów.

warsztaty z menedżerami Grupy TAURON– w spotkaniu uczestniczyli
menedżerowie m.in. z obszaru strategii, klienta, dystrybucji, zarządzania
zasobami ludzkimi, zgodności.
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Analiza istotnych tematów wskazanych przez interesariuszy
103-1, 102-47

Analizie poddano 41 zagadnień  podzielonych na cztery grupy tematyczne: rynek, środowisko, miejsce pracy oraz społeczeństwo. Po zestawieniu rezultatów
poszczególnych etapów dialogu z otoczeniem zewnętrznym oraz perspektywą pracowników otrzymano 16 tematów istotnych do opisania w Raporcie.

Ostatecznie w tegorocznym Raporcie uwzględniliśmy 91 wskaźników GRI, w tym 38 profilowych, 8 sektorowych i 45 przypisanych do poszczególnych aspektów.

Kompleksowość oraz prawidłowość wyboru i prezentacji kwestii, które ostatecznie znalazły się w raporcie, potwierdza uzyskanie certyfikacji GRI – Materiality Matters
Check.

102-44

http://raport.tauron.pl/tabele-gri/
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Zagadnienia wybrane w procesie analizy istotności
102-44, 103-1

Zagadnienia wybrane podczas analizy istotności Obszar zrównoważonego rozwoju

1.
Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego – efektywne zapewnianie dostępu do energii
elektrycznej i ciepła

Rynek

2.
Inwestycje na rzecz zwiększenia dostępu klientów do dostaw energii (inwestycje w nowe moce
wytwórcze, modernizacja posiadanych aktywów i rozbudowa portfolio mocy wytwórczych w
oparciu o OZE)

Rynek

3.
Przejrzystość oferty i odpowiedzialny proces sprzedaży (dostęp do informacji na temat produktów
i usług, zrozumiały język sprzedaży, czytelny rachunek/faktura, bezpieczeństwo danych klientów)

Rynek

4.
Odpowiedzialna i etyczna współpraca z dostawcami Grupy TAURON (dostawcami surowców,
partnerami biznesowymi, zleceniobiorcami itd.)

Rynek

5.
Dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb klientów i rozwiązania dla grup wrażliwych (np.:
specjalne rozwiązania dla mniej zamożnych konsumentów, osób starszych, samotnie
wychowujących dzieci itd.)

Rynek

6.
Inwestycje na rzecz zwiększenia udziału wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych oraz
wspierające zrównoważony rozwój

Środowisko

7.
Minimalizacja negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne (poprzez podejmowane
inwestycje, rozwiązania oszczędzania energii, wody, ograniczenie emisji; zagospodarowanie
odpadów itd.)

Środowisko

8.
Inicjatywy badawczo-rozwojowe i innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony środowiska i
oszczędzania energii

Środowisko

9. Efektywne zarządzanie zużyciem surowców wykorzystywanych w procesie produkcji Środowisko

10.
Warunki zatrudnienia i przyjazne miejsce pracy (przejrzysty system wynagrodzeń, jasne kryteria
awansu, brak dyskryminacji, zagadnienia BGP)

Miejsce pracy
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Perspektywa firmy uwzględnia opinie zebrane zarówno od kadry menedżerskiej jak i pracowników Grupy. Nie zostały zatem wyszczególnione odrębne punkty widzenia
poszczególnych spółek, gdyż Grupa traktowana jest jako całość. W jej ramach można jednak wydzielić poszczególne podobszary (wydobycie, wytwarzanie, ciepło, OZE,
dystrybucja, obsługa klienta i sprzedaż), dla których zostały wybrane i zaraportowane te wskaźniki, które są najistotniejsze z punktu widzenia prowadzonej w ich ramach
działalności.

Z kolei perspektywa otoczenia Grupy stanowi wypadkową opinii ekspertów, którzy wzięli udział w panelach dialogowych TAURONA, a także klientów Grupy, przedstawicieli
administracji publicznej, regulatora, organizacji branżowych, pozarządowych oraz mediów.

Zagadnienia wybrane podczas analizy istotności Obszar zrównoważonego rozwoju

11. Komunikacja wewnętrzna z pracownikami Miejsce pracy

12.
Zarządzanie kwestiami odejść pracowników i restrukturyzacji (np. programy aktywizacji
zawodowej osób, u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy)

Miejsce pracy

13. Edukacja i rozwój pracowników na różnych szczeblach organizacji Miejsce pracy

14.
Wspieranie i rozwiązywanie problemów społecznych (np. problemów w dostępie do energii grup
społecznych w trudnej sytuacji – osób biednych, starszych; edukacja społeczeństwa, itd.)

Społeczeństwo

15.
Działania edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywności
energetycznej oraz bezpiecznego korzystania z energii i jej infrastruktury

Społeczeństwo

16.
Wspieranie przez Grupę TAURON lokalnych społeczności, w których działa (wsparcie lokalnych
organizacji, realizacja programów społecznych, organizacja wydarzeń w regionach itd.)

Społeczeństwo

Informacje

Przy określaniu zawartości raportu zintegrowanego wzięliśmy pod uwagę wpływ, jaki wywieramy na wszystkich naszych interesariuszy:
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Niniejszy Raport został opracowany w formule zintegrowanej <IR>,spełniającej wymogi raportowania określoneprzez International Integrated Reporting Council (IIRC).

Dane finansowe zostały opracowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane pozafinansowe, które raportujemy, zostały
przygotowane według wytycznych Global Reporting Index – GRI Standards (poziom podstawowy – core). Dialog z interesariuszami przeprowadziliśmy według standardu
AA1000SES.

102-50, 102-52

Jako że raportujemy w cyklu rocznym, prezentowane dane obejmują okres 1.01.2018 – 31.12.2018 (z wyjątkami  zaznaczonymi w treści). Dane dotyczą całej Grupy
Kapitałowej TAURON i są ujęte w sposób skonsolidowany.

102-51, 102-48, 102-56, 102-45, 102-10, 102-49

Przy opracowywaniu raportu korzystaliśmy ze wsparcia zewnętrznych doradców, którzy czuwali nad zgodnością z wytycznymi i rzetelnością publikacji. Dodatkowo proces
analizy istotności i doboru tematów w części pozafinansowej został zweryfikowany przez Global Reporting Initiative (GRI).

Zakres oraz zasięg raportu nie uległy istotnym zmianom w porównaniu z 2017 r. W stosunku do publikacji z czerwca 2018 r. w raporcie ujęto te spółki, które odpowiadają
za generowanie 98% dochodów Grupy W rezultacie w raporcie uwzględniono – podobnie jak w roku ubiegłym – spółki  TAURON Polska Energia, TAURON Wydobycie,
TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis, TAURON Dystrybucja Pomiary, TAURON Biomasa,
TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta i Kopalnia Wapienia Czatkowice. Taki zestaw spółek, ujętych również w sprawozdaniu finansowym,
jest reprezentatywny dla całości obszarów biznesowych. Umożliwia to zrozumienie ich funkcjonowania, ale także wpływu wywieranego na otoczenie. W raportowanym
okresie nie miały miejsca znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości.

Niniejszy raport został w całości opublikowany online. Wszystkie wskaźniki GRI (w szczególności środowiskowe) zamieszczone w raporcie zostały opracowane w oparciu o
obowiązujące przepisy i regulacje krajowe i europejskie.  Nie dokonano w nim zmian merytorycznych w stosunku do raportu za 2017 r.

102-53

W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii, wątpliwości co do zawartości raportu zachęcamy do kontaktu z Zespołem Komunikacji TAURON Polska Energia:

Urszula Jarczyk-Wójtowicz  

tel. 516 114 285

e-mail: urszula.jarczyk-wojtowicz@tauron.pl

 

Zapewniamy, że przeanalizujemy każdą Państwa opinię.

mailto:urszula.jarczyk-wojtowicz@tauron.pl

