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1. Podstawą prawną niniejszego Oświadczenia stanowiącego wyodrębnioną część dokumentu
„Sprawozdanie Zarządu z działalności Enea SA oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2017 r.” jest

Ustawa
o Rachunkowości, w szczególności artykuły 49b oraz 55 Ustawy o Rachunkowości.

2. Grupa od 2011 roku prowadzi praktykę raportowania zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialnego biznesu. Poprzednie raporty CSR Grupy są dostępne na stronie www pod
adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/raportowanie-csr. Poza
niniejszym Oświadczeniem za rok 2017 Grupa Kapitałowa Enea planuje opublikować odrębną
publikację pt. „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Enea 2017”.

3. Niniejsze „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Enea 2017”
powstało

z wykorzystaniem wytycznych międzynarodowego standardu raportowania GRI Standards.
Oznacza to m.in., że:

• w etap określania zakresu raportowanych informacji niefinansowych i tzw. „istotnych
aspektów raportowania” włączono perspektywę Interesariuszy (za pośrednictwem
badania ankietowego)

• w Oświadczeniu wykorzystano wskaźniki w ujęciu rekomendowanym przez standard
raportowania „GRI Standards”

• zgodnie z wytycznymi standardu raportowania „GRI Standards” we wskaźnikach
dotyczących liczby Pracowników podano dane na ostatni dzień raportowanego okresu,
to jest na dzień
31 grudnia 2017 r.

4. „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Enea 2017” obejmuje:

• wszystkie spółki zależne Grupy Kapitałowej Enea ujęte w „Skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2017 r.”

• dodatkowo ujęto należące do Grupy Kapitałowej Enea dwie spółki zależne: Enea
Innovation

sp. z o.o. oraz Enea Badania i Rozwój sp. z o.o., nie ujęte (z powodu braku istotności z
punktu widzenia wyników finansowych) w „Skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.”

Spółką zależną Grupy Kapitałowej Enea nie ujętą zarówno w „Skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.” jak
i w „Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Enea” jest spółka

Energo-Tour
sp. z o.o. w likwidacji.

METODOLOGIA OPRACOWANIA OŚWIADCZENIA NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA
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Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Enea są:

1. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej (Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Enea Elektrownia Połaniec SA, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach,

Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o., Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku)

2. Obrót energią elektryczną (Enea SA, Enea Trading sp. z o.o.)

3. Dystrybucja energii elektrycznej (Enea Operator sp. z o.o., Enea Pomiary sp. z o.o., Enea Serwis sp. z o.o., Annacond Enterprises sp. z o.o.)

4. Dystrybucja ciepła (Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach, Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o., Enea Ciepło sp.

z o.o.)

5. Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego (Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA – w skrócie GK LW Bogdanka).

MODEL BIZNESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA
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Grupa Kapitałowa Enea wdraża „Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku”. 

W ramach Strategii zdefiniowano 60 inicjatyw strategicznych, z których ponad połowa ma charakter innowacyjny. Realizacja zwiększających potencjał biznesowy inicjatyw wesprze m.in. rozwój 

innowacyjnych produktów, usług i linii biznesowych Grupy Kapitałowej Enea. Część z inicjatyw wpłynie w znacznym stopniu na zagadnienia środowiskowe oraz społeczne związane z 

działalnością Grupy Kapitałowej Enea (np. elektromobilność, hybrydowe OZE, czyste technologie węglowe). 

MODEL BIZNESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA

Więcej informacji na temat „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w Perspektywie do 2030 roku” zamieszczono na slajdzie 27 „Sprawozdania Zarządu z działalności Enea SA oraz Grupy

Kapitałowej Enea w 2017 r.” oraz w prezentacji dostępnej pod adresem: https://ir.enea.pl/pl/ir/relacje-inwestorskie/prezentacje/prezentacje-2016.

Czyste technologie węglowe (w tym IGCC)

Rozwój poligeneracji
rozproszonych

Inteligentna sieć 
dystrybucyjna

Najlepsze praktyki i wzrost efektywności 
wydobycia

Hybrydowe 
OZE

Kopalnia inteligentnych 
rozwiązań

Usługi operatorskie (w tym dla mikrosieci oraz 
kopalń)

Rozwój mikro- i makroklastrów
energetycznych

Elektromobilność

Instalacje prosumenckie

Usługi w ramach Internetu 
Rzeczy

Zintegrowane pakiety produktów i 
usług

WIZJA: Enea jest wiodącym dostawcą zintegrowanych 
produktów i usług surowcowo-energetycznych oraz innych 
innowacyjnych usług dla szerokiego grona Klientów, 
cenionym za jakość, kompleksowość i niezawodność.

MISJA: Enea dostarcza stale doskonalone produkty i usługi, 
wyprzedzając oczekiwania Klientów dzięki zmotywowanym 
zespołom pracującym w przyjaznej, bezpiecznej i 
innowacyjnej organizacji.
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Kontynuacja współpracy przy budowie pierwszej w Polsce
elektrowni jądrowej
3 września 2014 r., pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna
a Tauron Polska Energia, Enea oraz KGHM Polska Miedź (Partnerzy
Biznesowi), zawarta została Umowa Wspólników. 15 kwietnia 2015 r.,
zgodnie z Umową Wspólników, zawarta została umowa sprzedaży
udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o., w wyniku której każdy z Partnerów
Biznesowych nabył 10% udziałów w PGE EJ 1. W następstwie zbycia
przez PGE Polską Grupę Energetyczną na rzecz Partnerów
Biznesowych udziałów w PGE EJ 1, PGE Polska Grupa Energetyczna
posiada 70% w kapitale zakładowym PGE EJ 1, a pozostali Partnerzy
Biznesowi (Tauron Polska Energia, Enea oraz KGHM Polska Miedź)
30%, tj. każdy z osobna po 10%.
Zgodnie z założeniami PGE Polska Grupa Energetyczna pełni rolę
lidera projektu budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni

jądrowej,
a PGE EJ 1 ma w przyszłości pełnić funkcję operatora elektrowni.
Zgodnie z Umową Wspólników Strony zobowiązują się wspólnie,
w proporcji do posiadanych udziałów, sfinansować działania
w ramach fazy wstępnej Projektu (Etap rozwoju). Zaangażowanie
finansowe Enei w okresie Etapu rozwoju nie przekroczy kwoty ok. 107
mln zł. W 2017 r. Spółka PGE EJ 1 kontynuowała prace w programie
przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
Strony Umowy Wspólników przewidują, że decyzja dotycząca
deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych Stron w kolejnym
etapie Projektu zostanie podjęta po zakończeniu Etapu rozwoju.

Istotne trendy w obszarze Dystrybucji
Pojawiające się nowe technologie, rosnące oczekiwania Klientów oraz
dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze w Polsce i na
świecie antycypują zmiany w sposobie funkcjonowania OSD, a w
szczególności zwracają uwagę na konieczność wdrażania rozwiązań

innowacyjnych
w obszarze dystrybucji, prowadzących do modernizacji i rozbudowy
sieci dystrybucyjnej pozwalającej na zaabsorbowanie wiodących

trendów
w energetyce.
Kluczowe trendy związane są z:

• rozwojem i wdrażaniem inteligentnych sieci
• rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych systemów IT

wspierających zarządzanie siecią
• pojawieniem się nowych rozwiązań instytucjonalnych i

technicznych, takich jak klastry, spółdzielnie energetyczne, rynek
prosumencki, magazyny energii, elektromobilność

• prowadzeniem projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej
Nowy model regulacji jakościowej zaczął obowiązywać od 1 stycznia
2016 r., ale przekłada się na finanse Enea Operator (i innych OSD)
od 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzależnił część
przychodu regulowanego od jakości usług świadczonych przez te
podmioty. Ocena jakości usług odbywać się będzie poprzez pomiar
szeregu wskaźników, w szczególności niezawodności zasilania oraz
czasu realizacji przyłączeń do sieci elektroenergetycznej.
Z perspektywy zatwierdzonej na rok 2018 Taryfy dla usług
dystrybucji energii elektrycznej stwierdzić należy, że dla omawianego
roku, wpływ regulacji jakościowej na możliwy do uzyskania przez
Spółkę przychód jest nieznaczny.
Budowa portfela wytwórczego
Niezależnie od uruchomienia w Elektrowni Kozienice bloku o mocy
1.075 MW, Enea planuje swoje zaangażowanie w budowę nowych
źródeł lub akwizycje już istniejących. Część tych aktywności będzie
realizować poprzez partnerstwa z innymi grupami energetycznymi.
Realizacja tej strategii będzie oznaczała istotny wzrost znaczenia
Enei w wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego. Łączna moc zainstalowana
konwencjonalnych źródeł wytwarzania ma wzrosnąć do poziomu 5,8-
6,3 GW w 2025 r. Pozwoli to Grupie na produkcję ze źródeł własnych
20,7-22,8 TWh energii elektrycznej, co oznaczać będzie
zbilansowanie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCZEKIWANYCH ZDARZEŃ I SPRAW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM TOCZĄCYCH SIĘ 
NEGOCJACJI

Zapotrzebowanie na energię elektryczną
Według prognoz ujętych w dokumencie „Aktualizacja prognozy
zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030” zapotrzebowanie na
energię elektryczną w najbliższych latach będzie rosło we wszystkich
sektorach gospodarki. Zgodnie z ww. dokumentem produkcja energii
elektrycznej netto wzrośnie do 2030 r. do 193,3 TWh. Jednocześnie
zgodnie z dokumentem „Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby
Polityki energetycznej Polski
do 2050 roku” w perspektywie do 2050 r. produkcja energii elektrycznej
zwiększy się o ok. 40% – z 158 TWh w 2010 r. do 223 TWh w 2050 r.1)

Niezależnie od powyższego aktualnie Ministerstwo Energii pracuje nad
nową polityką energetyczną Polski (PEP), która określać będzie
długoterminową wizję rządu dla sektora energii.

Spory zbiorowe
W żadnej z kluczowych spółek wchodzących w skład GK Enea
nie ma sporów zbiorowych. W celu wyeliminowania zagrożenia
i ewentualnego powstania sporu zbiorowego zarządy spółek
prowadzą systematycznie dialog ze stroną społeczną.
Dostosowujemy poszczególne zapisy „ Ładu Korporacyjnego”
uwzględniając specyfikę LW Bogdanka jako spółki notowanej
na GPW.

Postępowania sądowe i administracyjne
Na dzień przekazania niniejszego raportu nie toczą się
postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności,
których stroną byłaby
Enea SA lub jednostka zależna, których pojedyncza lub łączna
wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Enea SA.
Szczegółowy opis postępowań zamieszczony jest w nocie 47
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Enea za 2017 r.

Długofalowy rozwój rynku energii
16 lutego 2016 r. Rząd RP przyjął „Plan na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju Polski”2). Dokument określa
główne kierunki działania państwa i nowe impulsy, które
zapewnią jego stabilny rozwój
w przyszłości.
Plan zakłada, że rozwój polskiej gospodarki będzie się opierał
na pięciu filarach: reindustrializacji, innowacjach, kapitale,
ekspansji zagranicznej oraz rozwoju społecznym i regionalnym.
Zgodnie z zapisami dokumentu dot. rynku energii, w celu
podniesienie wydajności energetycznej i odblokowania
inwestycji po 2020 r. (w tym uniknięcia blackoutu i
uniezależnienia się od importu energii) państwo zamierza m.in.
wspierać rozwój infrastruktury energetycznej (mosty
energetyczne, technologie magazynowania prądu), uwolnić
obszary rynku oraz wprowadzić mechanizm rynku mocy, który
stanowiłby impuls dla inwestycji w segmencie energetyki
konwencjonalnej.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
W dniu 28 grudniu 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt

ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przedłożony
przez Ministra Energii. Projekt zaproponował regulacje, których
celem będzie stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce
oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych, w tym
energii elektrycznej.

Powołanie Spółki ElectroMobility Poland SA
PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea oraz Tauron
Polska Energia 19 października 2016 r. powołały spółkę
ElectroMobility Poland SA. Działalność nowej spółki ma
przyczynić się do powstania systemu elektromobilności w
Polsce i do realizacji programu dążącego do budowy polskiego
pojazdu elektrycznego oraz wprowadzenia go do sprzedaży
masowej.

2) www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf
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Nowelizacja ustawy o OZE
14 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy
z 20 lutego 2015 r. o OZE. Jak wskazano w uzasadnieniu do
projektu ustawy jej celem jest wprowadzenie rozwiązania
ułatwiającego zrównoważony rozwój w obszarze odnawialnych
źródeł energii poprzez zmianę wysokości jednostkowej opłaty,
będącej elementem pozwalającym na uelastycznienie rynku
zielonych certyfikatów, oraz – w perspektywie długoterminowej
– zmniejszenie nadpodaży certyfikatów na tym rynku.
Powyższy cel ma zostać osiągnięty
w szczególności poprzez „urynkowienie” poziomu tzw. opłaty
zastępczej.
Na mocy nowelizacji zrezygnowano ze stałej wartości opłaty
zastępczej, a w to miejsce powiązano jej wysokość z
rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze
świadectwa pochodzenia. Dodatkowo, zmianie uległa opłata
(sposób jej wyznaczenia) za wpis do rejestru świadectw
pochodzenia.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 z 25
listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych
zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów
energetycznego spalania

W dniu 27 listopada 2017 r. weszły w życie przepisy dyrektywy MCP dla
średnich obiektów energetycznego spalania (z ang. medium combustion

plants), wprowadzone do ustawy Prawo ochrony środowiska poprzez
ustawę

z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy Poś oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1999). Kluczowym zakresem regulacji ww.
dyrektywy jest określenie norm emisji trzech rodzajów zanieczyszczeń
powietrza – dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłu dla
istniejących oraz nowych średnich obiektów energetycznego spalania,
ustanowienie obowiązku okresowego monitorowania SO2, NOx, pyłu i
CO2 oraz wskazanie terminów wymaganego dostosowania instalacji.
Obecnie trwa proces legislacyjny rozporządzenia Ministra Środowiska w
sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji,
źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania
odpadów, uwzględniającego zapisy dyrektywy MCP.

Nowe regulacje prawne są istotne z punktu widzenia spółek, w których
udziały posiada Enea Wytwarzanie sp. z o.o. i w których zlokalizowane
są tzw. „średnie obiekty energetycznego spalania” zdefiniowane wprost
w dyrektywie MCP. Do grona tych spółek należą: Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
w Obornikach (PEC Oborniki), Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z
o.o. w Pile (MEC Piła) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej sp. z o.o.
w Białymstoku (Enea Ciepło sp. z o.o.).

W celu spełnienia wymagań dyrektywy MCP w spółkach PEC Piła i
MEC Oborniki konieczne będzie podjęcie działań dostosowawczych w
zakresie ograniczenia emisji:

• pyłu - budowa instalacji odpylania spalin

• SO2 – spalanie węgla o zawartości siarki poniżej 0,6% lub budowa
instalacji odsiarczania spalin.

Wymagany termin dostosowania instalacji do nowych wymagań to:

• dla instalacji ≤ 5 MW – do 01.01.2030 r.

• dla instalacji > 5 MW – do 01.01.2025 r.

W Enea Ciepło sp. z o.o. nie planuje się podejmowania działań
dostosowawczych ze względu na możliwość uzyskania odstępstwa dla
źródeł emisji pracujących poniżej 500 h rocznie.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

RODO jest unijnym aktem prawnym, który zacznie obowiązywać od 25
maja 2018 r. Wprowadza nowe zasady przetwarzania danych
osobowych i nakłada na administratorów danych nowe obowiązki.
RODO przewiduje wysokie administracyjne kary pieniężne za
nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia oraz prawo do
odszkodowania dla osób, których prawa do ochrony danych
osobowych zostały naruszone. Obecnie Enea SA przygotowuje się do
nadchodzących zmian i wdraża określone w RODO obowiązki dla
administratorów danych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCZEKIWANYCH ZDARZEŃ I SPRAW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM TOCZĄCYCH SIĘ 
NEGOCJACJI

Ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę Prawo wodne.
Ustawa ta zastępuje ustawę z 2001 r., która reguluje
gospodarowanie wodami, w tym kształtowanie i ochronę
zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie
zasobami wodnymi, sprawy własności wód oraz gruntów
pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi
składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa. Zmiana
ustawy związana jest z implementacją wymagań dyrektywy
Parlamentu Europejskiego ustanawiającej ramy wspólnotowego

działania
w dziedzinie polityki wodnej. Ustawa likwiduje zwolnienia z opłat
z tytułu gospodarczego wykorzystania wody do celów
energetycznych, jak również wprowadza dodatkowe opłaty z
tego tytułu począwszy od 2018 r.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
opublikowano tzw. konkluzje BAT (kBAT) dla dużych obiektów
energetycznego spalania (Decyzja wykonawcza Komisji (UE)
2017/1442 z 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące
najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych
obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE). Opublikowane
kBAT wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne (niż w dyrektywie
IED) wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: dwutlenek siarki,
tlenki azotu i pył. Dopuszczalnymi poziomami emisji (BAT –
AELs) objęte zostały także dodatkowe substancje: rtęć,
chlorowodór, fluorowodór i amoniak. Zgodnie z wymogami
określonymi w kBAT, począwszy od 17 sierpnia 2017 r.
rozpoczął się 4-letni okres dostosowawczy.

Uprawnienia do emisji CO2

Istotnym elementem po stronie kosztowej, warunkującym rentowność
wytwarzania energii elektrycznej jest przydział darmowych uprawnień
do emisji dwutlenku węgla i innych gazów oraz substancji w danym
okresie rozliczeniowym. Otrzymanie darmowego przydziału emisji CO2

warunkuje realizację dedykowanych inwestycji w Grupie Enea
zgłoszonych do Krajowego Planu Inwestycyjnego (KPI). Wartość
rzeczywiście poniesionych nakładów jest bazą do otrzymania
uprawnień.
W roku 2017 prowadzone były prace związane z możliwością
wykorzystania nieprzyznanych uprawnień z tytułu niższych wobec
planowanych kosztów zrealizowanych inwestycji. Ministerstwo
Środowiska prowadzi rozmowy z KE
w sprawie rozszerzenia listy zadań inwestycyjnych, zamkniętej w 2012

r.,
o nowe projekty z obszaru OZE, inwestycji niskoemisyjnych, inwestycji
dotyczących efektywności energetycznej, inwestycji w sieci przesyłowe
lub ciepłownicze.
W 2017 roku ustalono również zasady funkcjonowania IV fazy EU ETS,
rozpoczynającej się od 2021 r. Do najistotniejszych zmian, mogących
diametralnie wpłynąć na sytuację rynkową zalicza się m.in.:
• zwiększenie wskaźnika liniowego do 2,2%
• brak darmowych uprawnień dla sektorów niezaliczanych jako

narażonych na ryzyko ucieczki (carbon leakage)
• podwojenie przez pierwsze 4 lata funkcjonowania MSR liczby

uprawnień ściąganych z puli aukcyjnej do rezerwy do poziomu 24%
nadwyżki uprawnień

• trwałe usunięcie z rynku 800 mln uprawnień z MSR
Polska zrealizowała zgodnie z planem założenia sprzedaży 85,88 mln
uprawnień do emisji CO2 w 2017 r. 14,99 mln pochodzi z uprawnień
niesprzedanych w 2016 r., a 70,89 mln stanowi wolumen pierwotnie
przewidziany do sprzedaży w 2017 r. Miejscem sprzedaży polskich
jednostek EUA jest platforma aukcyjna giełdy EEX, z którą Polska
powtórnie podpisała umowę na sprzedaż uprawnień do emisji. Aukcje
odbywają się w co drugą środę - na każdej z nich, z wyjątkiem
pierwszej i ostatniej oraz aukcji przeprowadzanych w sierpniu,
przedmiotem sprzedaży jest 4,857 mln EUA. W 2018 roku istotnymi
elementami wpływającymi na wycenę uprawnień do emisji CO2 poza
czynnikami makroekonomicznymi oraz zmianami cen surowców
energetycznych i prądu będą wydarzenia polityczne w UE. Szczególnie
cenotwórcze będą negocjacje dotyczące Brexitu oraz wybory
parlamentarne we Włoszech datowane na 4 marca.
W 2017 r. nie stwierdzono przekroczeń standardów emisyjnych 
określonych 
w pozwoleniu zintegrowanym dla Enea Wytwarzanie.
Enea Połaniec SA korzysta z derogacji wynikającej z dyrektywy IED –
derogacja naturalna 17.500 godzin, którą objęty jest kocioł nr 1. Z limitu
17.500 godzin wykorzystano łącznie 4.736 godzin, w tym, w samym
2017 r., wykorzystano 2.547 godzin. Do wykorzystania pozostało
12.764 godzin. W 2017 r. nie stwierdzono przekroczeń standardów
emisyjnych określonych w pozwoleniu zintegrowanym.

Zdarzenia mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki zostały opisane również w rozdziale „Organizacja i działalność Grupy Enea” dokumentu  
„Sprawozdanie Zarządu z działalności Enea SA oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2017 r.”  na slajdach nr  64-70.
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Do głównych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością Grupy Kapitałowej Enea należą: 

KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA

1) W ujęciu bez przyjętej w marcu 2017 r. Enei Elektrowni Połaniec.
2) W 2017 r. w wyniku uruchomienia nowego bloku energetycznego Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Kozienicach oraz przejęcia Elektrowni Połaniec Grupa Kapitałowa Enea istotnie zwiększyła swoje moce wytwórcze. Elektrownia 

Kozienice, druga co do wielkości elektrownia w kraju, dostarcza 13 proc. produkowanej w Polsce energii.
3) Dane dla Enei Elektrowni Połaniec za cały 2017 r., w tym za okres przed włączeniem Enei Elektrowni Połaniec w marcu 2017 r. do Grupy Kapitałowej Enea.
4) Znaczący wpływ na wskaźnik SAIDI i SAIFI w 2017 r. miały rozległe zniszczenia sieci wywołane orkanami Ksawery i Grzegorz. SAIFI i SAIDI obejmuje przerwy planowane i nieplanowane łącznie z katastrofalnymi. 

KPI dla Grupy Kapitałowej Enea 2016 2017 

Zainstalowana moc elektryczna [MWe] 3 307,8 MWe
1) 6 256,6 MWe

2)

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) 13 567 GWh 22 728 GWh

w tym:

Enea Wytwarzanie (z wyłączeniem Bloku nr 11) -

12 715 GWh

Blok nr 11 w Elektrowni Kozienice - 884 GWh

Enea Elektrownia Połaniec 3) - 9 129 GWh

Segment Obrót: liczba odbiorców energii (Punktów Poboru Energii - stan na koniec 

okresu sprawozdawczego)
2 405 tys. 2 422,4 tys.

Segment Obrót: Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom 

detalicznym 
17 989 GWh  18 916 GWh

Segment Dystrybucja: liczba Klientów/odbiorców energii (stan na koniec okresu 

sprawozdawczego) 
2 520,2 tys. 2 553,7 tys. 

Segment Dystrybucja: długość linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami 121,3 tys. km 122,37 tys. km 

SAIDI – średni czas trwania wyłączenia zasilania 4) 241,76 minuty 618,71 minuty  

SAIFI - częstotliwość wyłączenia zasilania 4) 3,72 4,31 
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1. Celem procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) jest maksymalna ochrona

Grupy przed skutkami materializacji zidentyfikowanych ryzyk.

Koncepcję organizacji zarządzania ryzykiem w Grupie Enea oparto o model skoordynowany.

Kluczowym założeniem jego funkcjonowania jest koordynacja procesów zarządzania ryzykiem

w Grupie przez

Enea SA.

Kluczowe cechy modelu skoordynowanego:

• Spółki Grupy zarządzają ryzykiem w oparciu o jednolite standardy określone w

Politykach

i Procedurach.

• Spółki operacyjnie zarządzają ryzykiem w ramach przyznanych limitów i na

zasadach zatwierdzanych przez Komitet Ryzyka Grupy Enea.

• Poszczególne spółki raportują do Spółki matki w zakresie realizowanych działań w

obszarze zarządzania ryzykiem.

• Enea SA pełni rolę koordynacyjną procesu na obszarze Grupy.

• W Spółkach funkcjonuje podział organizacyjny na Front-, Middle- oraz Back Office.

W strukturze spółki Enea SA jest umiejscowiony Departament Zarządzania Ryzykiem, w

którego skład wchodzą dwa biura odpowiedzialne odpowiednio za:

• zarządzanie ryzykiem finansowym,

• zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, ciągłością działania i ubezpieczeniami.

Zadaniem Departamentu Zarządzania Ryzykiem jest koordynacja procesu zarządzania

ryzykiem w Grupie Kapitałowej Enea.

2. Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) w spółkach składa się z 3 etapów:

• identyfikacji i oceny nowych ryzyk,

• monitorowania istniejących ryzyk,

• raportowania ryzyk.

ZARZĄDZANIE RYZYKAMI I RYZYKA NIEFINANSOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA

Grupa Kapitałowa Enea w systemowy sposób zarządza ryzykami związanymi z działalnością Grupy: 

3. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności w poszczególnych spółkach Grupy

Kapitałowej Enea identyfikacja ryzyk odbywa się na poziomie danej spółki. Spółki

Grupy posiadają w swoich strukturach jednostki odpowiedzialne za obszar

zarządzania ryzykiem.

4. Proces Zarządzania Ryzykiem jest podzielony na określone segmenty, dla których

opracowano dokumentację w postaci Polityk, Procedur oraz Metodyk. Należą do nich

m.in.:

• Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Enea (Polityka

ERM)

• Metodyka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Enea

• Polityka Zarządzania Płynnością oraz Ryzykiem Płynności w Grupie Enea

• Procedura Zarządzania Płynnością oraz Ryzykiem Płynności w Grupie

Enea

• Polityka Zarządzania Ryzykiem Walutowym i Ryzykiem Stopy

Procentowej

w Grupie Enea

• Metodyka pomiaru ryzyka kredytowego w Grupie Enea

• Procedura Zarządzania Ryzykiem Walutowym i Ryzykiem Stopy

Procentowej

w Grupie Enea

• Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie Enea

• Procedura Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie Enea

• Polityka Zarządzania Ryzykiem Towarowym w Grupie Enea

• Procedura Zarządzania Ryzykiem Towarowym w Grupie Enea

• Polityka Zarządzania Ciągłością Działania w Grupie Enea

• Metodyka Zarządzania Ciągłością Działania w Grupie Enea

Model zarządzania ryzykiem został dodatkowo opisany w „Sprawozdaniu Zarządu

z działalności Enea SA oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2017 r.”, na slajdach 51-52.
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Grupa Kapitałowa Enea poza ryzykami finansowymi identyfikuje i zarządza ryzykami niefinansowymi. Kluczowe dla działalności Grupy Kapitałowej Enea są m.in. kwestie związane z rynkiem mocy,

kształtem europejskiego rynku energii w kontekście tzw. pakietu zimowego czy szczegółowe rozwiązania europejskiego systemu handlu prawami do emisji dwutlenku węgla.

Ryzyka finansowe zostały szczegółowo przedstawione na slajdzie 54 „Sprawozdania Zarządu z działalności Enea SA oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2017 r.”.

Ponadto, w ramach mapy ryzyk zidentyfikowano następujące ryzyka, które mogą mieć możliwy znaczący negatywny wpływ na zagadnienia społeczne, pracownicze, środowiskowe,

przeciwdziałania korupcji lub zagadnienia praw człowieka:

Zidentyfikowane ryzyka niefinansowe, którymi ze szczególną uwagą zarządza Grupa Kapitałowa Enea:

• Ryzyko naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych (ryzyko naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony

danych osobowych spowodowane błędem ludzkim/celowym działaniem/błędem systemów skutkujące udostępnieniem danych osobowych osobom lub podmiotom nieuprawnionym, a w

rezultacie utratą reputacji, utratą Klientów i karami. Nieznajomość lub nieprzestrzeganie procedur wewnętrznych przez współpracowników + awarie/błędy systemów skutkujące naruszeniem

przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych).

• Ryzyko naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących przetwarzania informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

• Ryzyko utraty reputacji marki poprzez nieprecyzyjne komunikowanie stanowiska Enei.

• Ryzyko niewłaściwego zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej.

• Ryzyko ataku hakerskiego na kanały społecznościowe służące do komunikacji z Klientami.

• Ryzyko wzrostu ilości roszczeń osób trzecich (właścicieli nieruchomości) w zakresie spłaty zaległych zobowiązań za służebność przesyłu/dzierżawę nieruchomości.

• Ryzyko wystąpienia sporów z Pracownikami, grupami Pracowników, organizacjami związkowymi, spowodowane żądaniami wypłaty nagród z zysku spółki (niedotrzymanie przez Pracodawcę
postanowień ZUZP oraz podpisanych porozumień społecznych).

• Ryzyko luki pokoleniowej.

• Ryzyko udzielenia pomocy finansowej lub organizacyjnej przez Fundację Enea podmiotom działającym niezgodnie z prawem.

• Ryzyko niedostosowania technologii do wymogów przepisów o ochronie środowiska (Dyrektywa IED) opóźnienia w harmonogramie realizacji inwestycji. Skutkiem niedostosowania technologii

do wymagań wynikających z wprowadzanych przepisów może być ograniczenie możliwości wykorzystania mocy wytwórczych.

• Ryzyko wystąpienia braku możliwości odprowadzania ścieków z bloków 2x500 MW i bloku 11 zgodnie z prawem spowodowane brakiem posiadania Pozwolenia Zintegrowanego dla

oczyszczalni ścieków skutkujące niemożliwością uruchomienia bloku 11 i opłatami podwyższonymi.

• Ryzyko obniżenia poziomu wody w Wiśle spowodowane długotrwałą suszą lub zatorem lodowym oraz wystąpienia wysokich temperatur wody w Wiśle skutkujące zaniżoną wydajnością pracy

bloków.

• Ryzyko niedotrzymania zaostrzonych wymogów środowiskowych (konkluzje BAT) od 17 sierpnia 2021 r.: emisji do powietrza tlenków azotu; emisji do powietrza dwutlenku siarki; emisji

do powietrza HCl, HF, NH3; emisji do powietrza rtęci; emisji pyłów do powietrza; standardów ścieków z IOS.

ZARZĄDZANIE RYZYKAMI I RYZYKA NIEFINANSOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA
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ZARZĄDZANIE RYZYKAMI I RYZYKA NIEFINANSOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA

Możliwy znaczący negatywny wpływ zidentyfikowanych ryzyk na zagadnienia społeczne, pracownicze, środowiskowe, praw człowieka i 
przeciwdziałania korupcji: 

Zidentyfikowane ryzyka

Możliwy znaczący negatywny

wpływ na zagadnienia:

S P Ś PCz PK

Ryzyko naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych (ryzyko naruszenia przepisów prawa i
regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych spowodowane błędem ludzkim/celowym działaniem/błędem systemów skutkujące
udostępnieniem danych osobowych osobom lub podmiotom nieuprawnionym, a w rezultacie utratą reputacji, utratą Klientów i karami.
Nieznajomość lub nieprzestrzeganie procedur wewnętrznych przez współpracowników + awarie/błędy systemów skutkujące naruszeniem
przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych).

� �

Ryzyko utraty reputacji marki poprzez nieprecyzyjne komunikowanie stanowiska Enei. � �

Ryzyko naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących przetwarzania informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego. � �

Ryzyko niewłaściwego zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej. � �

Ryzyko ataku hakerskiego na kanały społecznościowe służące do komunikacji z Klientami. �

Ryzyko wzrostu ilości roszczeń osób trzecich (właścicieli nieruchomości) w zakresie spłaty zaległych zobowiązań za służebność
przesyłu/dzierżawę nieruchomości.

�

Ryzyko wystąpienia sporów z Pracownikami, grupami Pracowników, organizacjami związkowymi, spowodowane żądaniami wypłaty nagród z
zysku spółki (niedotrzymanie przez Pracodawcę postanowień ZUZP oraz podpisanych porozumień społecznych.)

�

Ryzyko luki pokoleniowej. � �

Ryzyko udzielenia pomocy finansowej lub organizacyjnej przez Fundację Enea podmiotom działającym niezgodnie z prawem. � �

Ryzyko niedostosowania technologii do wymogów przepisów o ochronie środowiska (Dyrektywa IED) opóźnienia w harmonogramie realizacji
inwestycji. Skutkiem niedostosowania technologii do wymagań wynikających z wprowadzanych przepisów może być ograniczenie możliwości
wykorzystania mocy wytwórczych.

�

Ryzyko wystąpienia braku możliwości odprowadzania ścieków z bloków 2x500 MW i bloku 11 zgodnie z prawem, spowodowane brakiem
posiadania Pozwolenia Zintegrowanego dla oczyszczalni ścieków skutkujące niemożliwością uruchomienia bloku 11 i opłatami podwyższonymi.

�

Ryzyko obniżenia poziomu wody w Wiśle spowodowane długotrwałą suszą lub zatorem lodowym oraz wystąpienia wysokich temperatur wody w
Wiśle skutkujące zaniżoną wydajnością pracy bloków.

�

Ryzyko niedotrzymania zaostrzonych wymogów środowiskowych (konkluzje BAT) od 17 sierpnia 2021 r.: emisji do powietrza tlenków azotu; emisji
do powietrza dwutlenku siarki; emisji do powietrza HCl, HF, NH3; emisji do powietrza rtęci; emisji pyłów do powietrza; standardów ścieków z IOS.

�

S- społeczne, P-pracownicze, Ś-środowiskowe, PCz- Praw człowieka, PK- przeciwdziałania korupcji.
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Opis polityk i procedur należytej staranności Grupy Kapitałowej Enea (1)
Spółki Grupy Kapitałowej Enea ze względu na różnorodność specyfiki i skali swojej działalności wdrażają odrębne polityki regulujące kwestie środowiskowe. Dbałość o środowisko

naturalne ustanowiliśmy jedną z naczelnych zasad „Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej Enea”.

NACZELNE ZASADY określone w „Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej Enea”:

Dbamy o środowisko naturalne, niezależnie od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy.

W codziennej pracy z należytą starannością stosujemy się do wewnętrznych regulacji Grupy Kapitałowej Enea oraz przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska.

Włączamy się do działań i aktywnie uczestniczymy w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Produkując, dystrybuując energię i ciepło, każdego dnia wpływamy na środowisko naturalne. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań i technologii, pozwalających monitorować i ograniczać
nasze działania mogące wpływać na środowisko. Największe z nich wiążą się z działalnością operacyjną spółek Segmentu Wytwarzanie, Wydobycie i Dystrybucja.

Kluczowe dla działalności Grupy Kapitałowej Enea są kwestie związane z wymienionymi w sekcji 3 niniejszego Oświadczenia ryzykami mogącymi mieć negatywny wpływ na

zagadnienia środowiskowe, a także kwestie związane z rynkiem mocy i kształtem europejskiego rynku energii w kontekście tzw. pakietu zimowego czy szczegółowe rozwiązania

europejskiego systemu handlu prawami do emisji dwutlenku węgla.

ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE
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Opis polityk i procedur należytej staranności Grupy Kapitałowej Enea (2)

Do najistotniejszych polityk, standardów i procedur należytej staranności wdrażanych w obszarze zarządzania środowiskowego w spółkach Grupy Kapitałowej Enea należą:

Nazwa spółki Nazwy polityk, procedur i/lub standardów środowiskowych wdrażanych przez jednostkę

Enea SA             Polityka środowiskowa Enea SA 

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

Dokument wiodący: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, która jest zgodna z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, 

PN-EN ISO   14001:2005, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007 w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną oraz wytwarzania i dostarczania ciepła. 

Określa ona cele i zobowiązania m.in. w odniesieniu do zgodności z przepisami w obszarach ochrony środowiska i BHP

Szczegółowe procedury i instrukcje, w tym m.in.:

Procedura „Przegląd zarządzania, analiza i doskonalenie”

Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”

Procedura „Monitorowanie środowiska”

Procedura „Identyfikacja potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji 

Świerże Górne”

Procedura „Identyfikacja zagrożeń i ustalanie sposobów reakcji na awarie środowiskowe Elektrociepłownia Białystok”

Procedura „Zapobieganie i zmniejszanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko Elektrociepłownia Białystok”

Polityka zakładu w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym

Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym

Plan działań ratowniczych na wypadek zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia lub środowiska w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych

Procedura „Zarządzania ryzykiem w procesie monitorowania emisji CO2 w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - lokalizacja Świerże Górne”

Procedura „pp-5.5 monitorowania emisji CO2 w Elektrociepłowni Białystok”

Instrukcja Monitoring środowiska w otwartym układzie chłodzenia wody w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. lokalizacja Świerże Górne

Zasady gospodarowania drzewami i krzewami przeznaczonymi do wycinki w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - lokalizacja Świerże Górne

Zasady gospodarki odpadami w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne

Instrukcja postępowania z odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok

Instrukcja gospodarki odpadami w  Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – Segment OZE

Instrukcja gospodarowania wodą dla kaskady elektrowni wodnych na rzece Brdzie (Koronowo, Tryszczyn, Smukała)

Instrukcja gospodarowania wodą dla elektrowni wodnych na rzece Wdzie (Żur i Gródek)

Instrukcje gospodarowania wodą dla wszystkich elektrowni wodnych na rzece Redze

Instrukcja gospodarowania wodą dla EW Oborniki

Enea Ciepło  sp. z o.o.

Zintegrowana polityka jakości, środowiskowa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Księga zintegrowanego systemu zarządzania

Szczegółowe procedury i instrukcje, w tym m.in.: 

Procedura PŚ-4.3-01 „Identyfikacja aspektów środowiskowych”

Procedura „Reagowanie na sytuacje niebezpieczne i awarie”

Procedura „Gospodarka odpadami”

Procedura „System monitorowania i pomiarów parametrów mających wpływ na środowisko”

Instrukcja jakości QI.7.5-11 „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym związanych z magazynowaniem i użytkowaniem substancji i materiałów 

niebezpiecznych na terenie Ciepłowni Zachód”

Instrukcje wewnętrzne dotyczące monitorowania i raportowania emisji CO2, w tym m.in: 

Instrukcja „Przygotowanie próbek paliwa i odpadów paleniskowych do badań laboratoryjnych”

Instrukcja „Analiza ryzyka monitorowania emisji CO2”

Instrukcja „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym do monitorowania emisji CO2”

ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE
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Opis polityk i procedur należytej staranności Grupy Kapitałowej Enea (3)

Nazwa spółki Nazwy polityk, procedur i/lub standardów środowiskowych wdrażanych przez jednostkę

Miejska Energetyka Cieplna Piła

sp. z o.o. 
Instrukcja postępowanie z odpadami

Procedury wymienione w planie monitorowania emisji CO2

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

sp. z o.o. w Obornikach 
Polityka środowiskowa

Norma ISO 14001

Enea Ciepło Serwis sp. z o.o. 
Zintegrowana polityka jakości, środowiskowa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Księga zintegrowanego systemu zarządzania

Szczegółowe procedury i instrukcje, w tym m.in.: 

Procedura „Identyfikacja aspektów środowiskowych”

Procedura „Reagowanie na sytuacje niebezpieczne i awarie”

Procedura „Gospodarka odpadami”

Procedura „System monitorowania i pomiarów parametrów mających wpływ na środowisko”

Instrukcje wewnętrzne dotyczące monitorowania i raportowania emisji CO2

Enea Operator sp. z o.o.  Zakładowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska (ZBZŚ) SOZAT  

Procedura wypełniania obowiązków wobec podmiotów finansujących inwestycje Enea Operator sp. z o.o.

Procedura ewidencjonowania urządzeń elektroenergetycznych zawierających gaz SF6 w ilości co najmniej 3 kg oraz czynności na nich

wykonywanych

Enea Oświetlenie sp. z o.o.   Gospodarka odpadami w Enea Oświetlenie sp. z o.o.

Enea Elektrownia Połaniec SA 

i Enea Bioenergia sp. z o.o. 

Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych

Procedura monitorowania środowiska

Program zarządzania środowiskowego

Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA

(w skrócie LW Bogdanka SA). 1)

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP, Jakość i Środowisko 

oraz związane z nią szczegółowe procedury i instrukcje środowiskowe

Identyfikacja wymagań prawnych wraz z ocena ich zgodności

Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych, monitorowanie kluczowych charakterystyk aspektów środowiskowych

1) Zagadnienia środowiskowe dotyczące obszaru Wydobycia – LW „Bogdanka” SA opisano również na slajdzie 61 „Sprawozdania Zarządu z działalności Enea SA oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2017 r.”.

ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE
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Opis wyników Grupy Kapitałowej Enea dotyczących zagadnień środowiskowych (1)

Zgodność z regulacjami: W 2017 r. nie zostały naliczone istotne kary ani sankcje pozafinansowe dla spółek Grupy Kapitałowej Enea za nieprzestrzeganie prawa

i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Na spółkę Enea Ciepło sp. z o.o. nałożono dodatkową opłatę w wysokości 1700 zł i 60 groszy za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków

do sieci kanalizacyjnej.

Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii (OZE):

ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE

Produkcja energii z OZE Grupy Kapitałowej Enea 2016 2017

Produkcja z odnawialnych źródeł energii [GWh],

w tym:

539 GWh 2 263 GWh

Spalanie biomasy – Enea Wytwarzanie 256 GWh 69 GWh

Enea Wytwarzanie - Segment OZE (elektrownie wodne) 113 GWh 173 GWh

Enea Wytwarzanie - Segment OZE (farmy wiatrowe) 160 GWh 190 GWh

Enea Wytwarzanie - Segment OZE (biogazownie) 10 GWh 10 GWh

Współspalanie biomasy – Enea Elektrownia Połaniec 1) - 529 GWh

Spalanie biomasy – Enea Elektrownia Połaniec (zielony blok) 1) - 1 292 GWh

1) Dane dla Enei Elektrowni Połaniec są prezentowane wyłącznie dla 2017 r. (łącznie z okresem przed włączeniem Enei Elektrowni Połaniec do Grupy Kapitałowej Enea), ponieważ w 2016 r. Enea Elektrownia Połaniec nie należała do Grupy Kapitałowej 

Enea.
2) Suma zużycia energii nie uwzględnia danych dla części budynków administracyjnych/biurowych użytkowanych przez spółki, które regulują płatności za energię w formie ryczałtu na podstawie umowy z administratorami tych budynków i nie mają 

szczegółowych danych dotyczących zużycia energii w tych budynkach.
3) W tym Enea Operator: straty w sieci wyniosły 1 249 860 MWh, a potrzeby własne spółki: 40 075 MWh. 

Poziom zużycia energii przez Grupę Kapitałową Enea w 2017 r.

2017 

Łączne zużycie energii elektrycznej przez spółki Grupy Kapitałowej Enea 2) 3 768 785,601 MWh 3)

Jednym z priorytetów dotyczących efektywności energetycznej są działania na rzecz ograniczania strat energii elektrycznej powstającymi w procesie jej dystrybucji.

Enea Operator wdraża „Strategię Obszaru Dystrybucji Grupy Kapitałowej Enea - inicjatywa: Realizacja kompleksowych działań wpływających na ograniczenie różnicy bilansowej4)” oraz

„Program ograniczania różnicy bilansowej w Enea Operator sp. z o.o.”. W 2017 r. spółka odnotowała niższy poziom zużycia energii elektrycznej w stosunku do 2016 r. Jest to efektem m.in.

poniesionych nakładów na nowe inwestycje

i modernizacje sieci, przyłączeń nowych źródeł energii elektrycznej oraz działań eksploatacyjno-ruchowych.

Dzięki modernizacjom sieci zmiany przekrojów oraz zmiany konfiguracji pracy sieci umożliwiają zmniejszenie strat przesyłanej energii elektrycznej. Ma to znacząco korzystny wpływ na

środowisko, ponieważ ogranicza zużycie energii elektrycznej związanej ze stratami energii w procesie jej dystrybucji.

4)Różnica bilansowa to różnica pomiędzy energią elektryczną wprowadzoną do sieci a zaewidencjonowaną energią elektryczną odebraną (pobraną) z tej sieci.
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Opis wyników Grupy Kapitałowej Enea dotyczących zagadnień środowiskowych (2)

Poziom zużycia wody przez spółki Segmentu Wytwarzanie:

Procesy produkcji energii elektrycznej i cieplnej wiążą się z koniecznością użycia znaczących zasobów wody. Spółki Grupy Kapitałowej Enea Segmentu Wytwarzanie przykładają
wagę do optymalizacji zużycia wody w procesach produkcyjnych.

Na mapie istotnych ryzyk identyfikowanych przez Grupę Kapitałową Enea znajduje się „ryzyko obniżenia poziomu wody w Wiśle spowodowane długotrwałą suszą lub zatorem

lodowym oraz wystąpienia wysokich temperatur wody w Wiśle skutkujące zaniżoną wydajnością pracy bloków”, które ma bezpośredni związek z zapewnianiem ciągłości produkcji

energii w Elektrowni Kozienice. Ważną inwestycją związaną z zapewnieniem efektywności i ciągłości produkcji energii jest Inwestycja modernizacji ujęcia wody chłodzącej –

tymczasowego progu stabilizującego na rzece Wiśle przy należącej do spółki Enea Wytwarzanie sp. o.o. Elektrowni Kozienice.

Największa elektrownia Grupy Kapitałową Enea, czyli Elektrownia Kozienice, nie wykorzystuje do celów produkcyjnych wód podziemnych. Korzysta w tym celu

z wody z rzeki Wisły, przy czym 99,7% pobieranej przez elektrownię wody to pobór zwrotny.

ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE

Nazwa spółki  Segmentu Wytwarzanie Poziom zużycia wody w 2016 r. [m³] Poziom zużycia wody w 2017 r. [m³]

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 1 775 004 528 1 663 050 763

Enea Ciepło sp. z o. o. 7 936 16 347 1)

Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. 5 680 6 781

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 2 512 1 716

Enea Elektrownia Połaniec  SA
Spółka nie należała do Grupy Kapitałowej 

Enea
1 289 784 219

Enea Bioenergia  sp. z o.o.
Spółka nie należała do Grupy Kapitałowej 

Enea
120,96

Łączny poziom zużycia wody w 2017 r. dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Enea wyniósł 2 960 475 332 m3. 2)

1) Różnica w poziomie raportowanego poboru wody dla spółki względem 2016 r. wynika z produkcji wody uzdatnionej do kotłów na stacji uzdatniania wody oraz zwiększenia poziomu produkcji ciepła. W 2017 r. produkcja wody 

uzdatnionej wyniosła 3088 m³.
2) Enea Oświetlenie nie posiada danych poboru wody dotyczących pomieszczeń pracy wynajmowanych na potrzeby: Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz (ul. Opławiec 154, 85-469 Bydgoszcz), Rejonu Oświetleniowego Gorzów 

Wielkopolski (ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wielkopolski), Rejonu Oświetleniowego Kościan (ul. Północna 3, 64-000 Kościan), Rejonu Oświetleniowego Piła (al. Poznańska 34, 64-920 Piła), Rejonu Oświetleniowego Zielona 

Góra (ul. Zacisze 15, 64-775 Zielona Góra). Koszty poboru wody są wliczone w czynsz za wynajmowane pomieszczenia.
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Opis wyników Grupy Kapitałowej Enea dotyczących zagadnień środowiskowych (3)

Emisje dwutlenku węgla Obszaru Wytwarzanie związane z procesami produkcji energii:

ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE

Poziom emisji CO2 [Mg] 

2016

Poziom emisji CO2 [Mg]

2017

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 12 372 636 12 663 362,31  1)

Enea Ciepło sp. z o.o. 5 434 17 973  2)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

sp. z o.o. w Obornikach 
14 274,40 15 190,22

Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. 82 481 84 345

Enea Elektrownia Połaniec SA 3) 7 733 638 7 029 514

Więcej informacji na temat emisji do powietrza dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o., w tym emisji CO2, ujęto na slajdzie 55 „Sprawozdania Zarządu z działalności Enea SA oraz Grupy Kapitałowej

Enea w 2017 r.”,
a emisji dla Enea Wytwarzanie w Segmencie Ciepło na slajdzie 60 wyżej wymienionego dokumentu.

1) Suma emisji CO2 dla bloków 1-10, 11 oraz kotłowni rozruchowej w lokalizacji Świerże Górne (Elektrownia Kozienice), lokalizacji Białystok i Koronowo.
2) Zwiększenie poziomu emisji dwutlenku węgla wynika ze zwiększenia ilości spalonego przez spółkę węgla. W 2016 r. spalono 2500,41 Mg a w 2017 roku 9204,76 Mg węgla.
3) Spółka nie należała do Grupy Kapitałowej Enea w 2016 r.

Przykłady istotnych działań na rzecz ograniczenia emisji Segmentu Ciepło 

Enea Wytwarzanie w Segmencie Ciepło (Elektrociepłownia Białystok) do chwili obecnej 

zrealizowała następujące inwestycje, wpływające na zmianę wielkości emisji:

• konwersja kotła OP-140 nr 5 opalanego węglem na fluidalny biomasowy OFB-105,

• konwersja kotła OP-140 nr 6 opalanego węglem na fluidalny biomasowy OFB-105,

• instalacja odazotowania spalin SNCR na kotłach OFB-105 nr 5 i 6,

• instalacja odazotowania spalin SCR na kotłach OP-230 nr 7 i 8,

• układ odzysku ciepła na kotle K6,

• odsiarczania spalin dla kotłów OP-230 nr 7 i 8.

W 2019 r. planowana jest modernizacja elektrofiltru kotła OP-230 nr 8.

Przykłady istotnych działań na rzecz ograniczania emisji w Elektrowni Kozienice 

W 2017 r. w Elektrowni Kozienice:

• kontynuowano działania w zakresie dostosowania Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

do wymogów konkluzji BAT,

• zabudowano kolejne instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR) na dwóch 

blokach 200 MW nr 4 i 8 (z osiągalnymi stężeniami poniżej 100 mg/Nm3), aby znacznie 

zredukować tlenki azotu,

• w końcowym etapie realizacji jest instalacja odazotowania spalin na bloku 500 MW

nr 10. W 2018 r.  zaplanowano zabudowanie instalacji SCR na pozostałym bloku 500 

MW nr 9,

• zabudowywane sukcesywnie do 2019 r. instalacje SCR zapewniają Spółce możliwość 
wypełnienia wymagań dyrektywy IED oraz także przyszłych wymagań wynikających z 

kBAT.

Podsumowanie operacyjne            Organizacja i działalność Grupy Enea           Sytuacja finansowa           Akcje i akcjonariat            Władze             Corporate governance CSR Załączniki   



1717

Opis polityk i procedur należytej staranności Grupy Kapitałowej Enea (1)

W Grupie Kapitałowej Enea obowiązuje „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Enea”. Dokument ten określa wartości i zasady postępowania, które wpływają na zarzadzanie miejscem

pracy i wpływają na kulturę organizacyjną Grupy Kapitałowej Enea. W 2017 r. Pracowników spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA obowiązywał odrębny „Kodeks etyki LW

Bogdanka”. Na kwestie zarządzania miejscem pracy wpływa również wdrożona w Grupie Kapitałowej Enea „Polityka Compliance Grupy Enea”.

W związku z dużym zróżnicowaniem charakteru i zakresu działalności spółek Grupy Kapitałowej Enea, poszczególne spółki wdrażają odrębne, wytyczone przez siebie

szczegółowe polityki

i procedury z zakresu zarządzania miejscem pracy oraz relacjami z Pracownikami.

Część spółek Grupy Kapitałowej Enea wdraża wytyczne ustalone w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Przykłady istotnych polityk i procedur należytej staranności z obszaru HR wdrażanych przez spółki Grupy Kapitałowej Enea zatrudniające największą liczbę osób:

ZAGADNIENIA PRACOWNICZE 

Nazwa jednostki Nazwy polityk/procedur z zakresu zagadnień pracowniczych wdrażanych przez jednostkę

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.       

Regulamin Pracy 

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Pracowników Elektrowni Kozienice S.A; Umowa Społeczna                                         

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Elektrownie Wodne sp. z o.o. w Samociążku 86-010 Koronowo                        

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych (ZFSS) 

Regulamin Wynagradzania

Regulamin Premiowania

Procedura Antymobbingowa

ENEA Operator sp. z o.o.

Regulamin Pracy

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zawarty w ZUZP)

Polityka Antymobbingowa

Program Zmiany Pokoleniowej 

ENEA Centrum sp. z o.o.   

Regulamin Pracy w Enea Centrum sp. z o.o.

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Wynagradzania                                              

Polityka Antymobbingowa

Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA   Regulamin Pracy 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Kodeks Etyki LW Bogdanka
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Opis wyników Grupy Kapitałowej Enea dotyczących zagadnień pracowniczych

Grupa Kapitałowa Enea zatrudnia na umowę o pracę 16.193 osób 1), w tym 2.777 kobiet i 13.416 mężczyzn.

ZAGADNIENIA PRACOWNICZE 

Liczba Pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Enea na umowę o pracę 

(stan na dzień 31 grudnia 2017 r.)
W tym kobiety W tym mężczyźni

16.193 2.777 13.416

Grupa Kapitałowa Enea zarządza zidentyfikowanym jako istotne ryzykiem powstania luki pokoleniowej w miejscu pracy, m.in. poprzez współpracę ze szkołami i uczelniami

wyższymi.

Przykłady:

• Współprace spółek z lokalnymi szkołami zawodowymi i technicznymi, w tym ze szkołami o profilu energetycznym.

• Umowy patronackie oraz współpraca Enea Operator sp. z o.o. ze szkołami z obszaru dystrybucji. Szkoły objęte patronatem Enea Operator to: Zespół Szkół Elektrycznych im.

Mjr Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wlkp., Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie, Technikum Energetyczne im. H. Zygalskiego w Poznaniu, Zespół Szkół

nr 12 im. Jana II Sobieskiego

w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "ELEKTRYK„ w Nowej Soli, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

• Program "Kuźnia Kadr i Motywacji" - program stażowy realizowany przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Pracy, dedykowany głównie młodym osobom

wchodzącym na rynek pracy.

• Program Zmiany Pokoleniowej, który obejmuje m.in.: Program Dobrowolnych Odejść, Uzupełnienie Kompetencji i wypracowanie nowej polityki płacowej. Celem tego programu

jest podjęcie długofalowych działań zapobiegających negatywnym skutkom naturalnych przemian gospodarczych i demograficznych oraz wdrożenie w tym zakresie

konstruktywnych rozwiązań systemowych.

• Program Staży i Praktyk „Zainstaluj się w Enei”.

1) Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę obejmuje zgodnie z wytycznymi standardu raportowania GRI Standards wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę w spółkach Grupy Kapitałowej Enea – stan na 

dzień 31 grudnia 2017 r. (łącznie z osobami zawieszonymi: urlopy wychowawcze, świadczenia rehabilitacyjne, długie urlopy bezpłatne). 
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W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych przemian gospodarczych i demograficznych Grupa Enea podejmuje działania dotyczące promocji pracodawcy oraz

pozyskiwania kandydatów do pracy z „młodego pokolenia" poprzez realizację programu płatnych staży i praktyk „Zainstaluj się w Enei”. Otwarcie szans dla nowej i młodej kadry, w

sposób ciągły i płynny pozwoli budować potencjał organizacji i przygotować ją do zmieniającego się otoczenia.

W styczniu 2017 r. w spółkach Grupy Enea uruchomiony został program płatnych staży i praktyk „Zainstaluj się w Enei”. Przedmiotowy program stażowy to propozycja dla

młodych, ambitnych osób, które pragną zdobyć unikalne doświadczenie u rynkowego lidera. Studentom i absolwentom oferujemy roczny, płatny staż w różnych obszarach

biznesowych. Dajemy szansę na rozwój pod okiem biegłych specjalistów i realizację samodzielnych projektów w różnych Spółkach Grupy Enea. Prócz rocznych staży oferujemy 3-

miesięczne płatne praktyki letnie. W I pilotażowej edycji programu wzięło udział 10 uczestników, z czego 7 otrzymało oferty pracy.

Grupa Enea planuje kontynuację realizacji programu płatnych staży i praktyk „Zainstaluj się w Enei”.

W kolejnej III edycji Grupa chce dotrzeć do najzdolniejszych studentów i absolwentów oraz zachęcić ich do pozostania w jej strukturach.

Materiały multimedialne dotyczące programu „Zainstaluj się w Enei” są dostępne pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/kariera-enea/zainstaluj-sie-w-enei
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ZAGADNIENIA PRACOWNICZE 

1) W treści Oświadczenia prezentowana jest liczba nowoprzyjętych do spółek pracowników (zarówno z rekrutacji zewnętrznych jak i wewnętrznych). W głównej treści „Sprawozdania Zarządu z działalności Enea SA oraz Grupy Kapitałowej Enea za 

rok 2017” na slajdzie 62 wskazano liczbę wszystkich zdarzeń kadrowych mających wpływ na zwiększenie stanu zatrudnienia w spółkach Grupy Kapitałowej Enea, w tym zakup nowych spółek, rekrutacje zewnętrzne i powroty z zawieszenia. 
2) W treści Oświadczenia prezentowana jest liczba rozwiązań umów o pracę pomiędzy spółkami a ich pracownikami. Ponadto w głównej treści „Sprawozdania Zarządu z działalności Enea SA oraz Grupy Kapitałowej Enea za rok 2017” na slajdzie 62 

wskazano liczbę wszystkich zdarzeń kadrowych mających wpływ na zmniejszenie zatrudnienia, w tym liczba odejść na emerytury.

Łączna liczba nowych 

Pracowników zatrudnionych na 

umowę o pracę w ciągu 2017 roku: 
1)

w tym kobiet w tym mężczyzn
w tym Pracowników 

poniżej 30 roku życia

w tym Pracowników z 

przedziału wiekowego 

30-50 lat

w tym Pracowników  

powyżej 50 roku życia

Grupa 

Kapitałow

a  Enea

1895 488 1407 965 844 86

Łączna liczba odejść w ciągu 2017 

roku Pracowników zatrudnionych 

na umowę o pracę: 2)

w tym kobiet w tym mężczyzn
w tym Pracowników 

poniżej 30 roku życia

w tym Pracowników z 

przedziału wiekowego 

30-50 lat

w tym Pracowników  

powyżej 50 roku życia

Grupa 

Kapitałow

a  Enea

1457 353 1104 251 410 796
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Łączna liczba odejść w ciągu 2017 roku Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę: 1 457

W tym rozwiązania umowy związane z Programem Dobrowolnych Odejść (PDO) 545

W tym odejścia na emeryturę 214
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Opis polityk i procedur należytej staranności dotyczących zagadnień społecznych

Wpływ działalności Grupy Kapitałowej Enea na zagadnienia społeczne ma dwa wymiary. Kluczowym z nich jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne kraju i
Klientów Grupy Kapitałowej Enea. Kwestie i cele Grupy Kapitałowej Enea związane z tymi odpowiedzialnościami są ujęte w dokumencie „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej

Enea w perspektywie do 2030 roku”. Bierze ona pod uwagę 4 istotne zagadnienia: Bezpieczeństwo i Polityka Energetyczna Kraju, Dokument „Plan na rzecz Odpowiedzialnego

Rozwoju” wytyczony dla kraju przez Ministerstwo Rozwoju, Politykę klimatyczną oraz oczekiwania Klientów i postęp technologiczny.

Jeden z 5 priorytetowych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Enea ujęty w Strategii Rozwoju brzmi: „Grupa Kapitałowa Enea będzie NIEZAWODNA: istotny wkład w

bezpieczeństwo energetyczne Polski”.

Do celów ustalonych dla Grupy Kapitałowej Enea w Strategii Rozwoju, które wiążą się bezpośrednio z zagadnieniem zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju, należą
m.in.:

• Wskaźnik SAIDI na poziomie 144 min.

• Wskaźnik SAIFI na poziomie 1,69

• Zainstalowane konwencjonalne moce wytwórcze na poziomie 5,8 – 6,3 GW w 2025 r.

Dzięki uruchomieniu w 2017 r. nowego, nowoczesnego bloku energetycznego w Kozienicach Grupa Kapitałowa Enea zwiększyła swoje moce wytwórcze do 6,2 GW.

Drugi wymiar zagadnień społecznych to cele i charakter zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej Enea i jej rola w życiu lokalnych społeczności.

Enea SA powołała do życia Fundację Enea. Fundacja Enea powstała w kwietniu 2014 r., aby realizować politykę zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej Enea i udzielać
wsparcia cennym inicjatywom oraz projektom społecznym. Jest ona głównym podmiotem Grupy Kapitałowej Enea udzielającym wsparcia na cele społeczne.

Kluczowe obszary działania Fundacji Enea to edukacja dzieci i młodzieży, rozwój kultury i sztuki, aktywizacja obszaru sportu i promocja zdrowego trybu życia oraz rozwój

społeczności lokalnych. Fundacja Enea realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea, m.in., poprzez:

• wsparcie projektów i programów społecznych realizowanych przez podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa,

a także polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji

• realizację projektów autorskich wspierających kampanie i akcje społeczne, programy edukacyjne, szkolenia, konferencje istotne ze względu na cele Fundacji, programy

stypendialne, imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne lub kulturalne

• wsparcie obecnych i byłych Pracowników spółek z Grupy Enea oraz ich bliskich, w szczególności jeżeli osoby te znajdują się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub

zdrowia.

Więcej szczegółowych informacji o celach realizowanych przez Fundację Enea i jej działaniach jest dostępnych na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-

biznes/dzialalnosc-fundacji oraz w Raporcie CSR Grupy Enea 2016 dostępnym pod adresem: http://raportcsr.enea.pl/2016/pl/spoleczenstwo/spoleczenstwo.

Do podmiotów, które poza Fundacją Enea prowadzą działalność społeczną i charytatywną, należy powołana do życia przez należącą obecnie do Grupy Kapitałowej Enea spółkę
Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA Fundacja „Solidarni Górnicy”. Działa ona od 2014 roku, a jej celem jest świadczenie pomocy finansowej i wspomaganie Pracowników Spółki

poszkodowanych w wypadkach losowych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz ich rodzin, a także wspieranie unikalnych talentów, przedsięwzięć
kulturalnych, prozdrowotnych, ekologicznych i innych o dużym znaczeniu lokalnym i regionalnym. Informacje o Fundacji są dostępne na stronie

http://www.lw.com.pl/pl,2,s415,o_fundacji.html.

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE 
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Opis wyników Grupy Kapitałowej Enea dotyczących zagadnień społecznych

1. Kluczowe działania na rzecz zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju:

Enea Operator sp. z o.o. realizuje liczne modernizacje instalacji i inwestycje w nowe linie, których celem jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego Klientów i bezawaryjne

dostarczanie energii. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Enea Operator w obszarze inwestycji sieciowych (kontynuowanych z poprzednich lat i

rozpoczętych w 2017 r.) należały:

• Przebudowa linii 110 kV Glinki - Żelechowo

• Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Dąbie - Morzyczyn

• Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Krzęcin - Dolice

• Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji Nowogród Bobrzański - Żary Zakładowa

• Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Górzyca - Słubice

• Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Śmigiel - Leszno Gronowo

• Modernizacja GPZ Kostrzyn, GPZ Jachcice i GPZ Pakość.

W 2017 r. Grupa Kapitałowa Enea zakończyła budowę i uruchomiła nowy blok energetyczny w Elektrowni Kozienice o mocy 1.075 MW. Najnowocześniejsza jednostka wytwórcza

w kraju wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i pozycje Grupy Enea na rynku. Blok jest jednocześnie jedną z największych i najsprawniejszych instalacji tego typu

na świecie. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologii na parametry nadkrytyczne, blok osiąga sprawność na poziomie 45,6%, co pozwala na obniżenie emisji

dwutlenku węgla o około 25% w stosunku do emisji z istniejących bloków opalanych węglem kamiennym.

2. Skala i zakres działań zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej Enea:

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE 

2017 

Łączna kwota przeznaczona przez Grupę Kapitałową Enea na wszystkie działania zaangażowania społecznego 2 397 632,35 zł

Liczba Pracowników zaangażowanych minimum raz w roku w działania wolontariatu pracowniczego Grupy Kapitałowej Enea 60 osób 

Łączna liczba godzin przeznaczonych przez Pracowników na wolontariat pracowniczy w 2017 r. 301 godzin 

Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego (w tym uczestników akcji/szkoleń i innych działań prowadzonych w

ramach wolontariatu pracowniczego) 1)

5018 osób 

1) Wskaźnik ten nie obejmuje beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego realizowanych podczas imprez masowych, np. pokazów ratownictwa realizowanych przez wolontariuszy-ratowników podczas festynów, pikników, itp.
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ZAGADNIENIA SPOŁECZNE 

Przykłady realizowanych w 2017 r. programów i inicjatyw zaangażowania społecznego:

1. Projekt „Enea Akademia Talentów”: w jego ramach został uruchomiony program stypendialny skierowany do

utalentowanych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z obszaru działania spółek z Grupy oraz program

grantowy skierowany dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z obszaru działania spółek z Grupy,

realizujących autorskie projekty rozwijające talenty i uzdolniania uczniów.

2. Projekt „Biegamy – Zbieramy – Pomagamy”: Pracownicy spółek z Grupy Kapitałowej Enea, biorąc udział w

wybranych zawodach biegowych, zdobywali punkty, które zostały przeliczone na pieniądze (1 pkt = 100 zł). Zebrane w

ten sposób środki Fundacja Enea przekazała w formie darowizny na rzecz Fundacji Kamili Skolimowskiej, która

realizuje projekty mające na celu propagowanie sportu.

3. Program grantowy „Potęga poMocy”: ma on na celu propagowanie wśród Pracowników Grupy Kapitałowej Enea idei

prospołecznych o zasięgu lokalnym. Pracownicy mogą zgłaszać cenne lokalne inicjatywy społeczne wymagające

według nich wsparcia. , Zarząd Fundacji Enea wybiera w każdej edycji tego programu grantowego 3 zwycięskie

projekty i przyzna im wsparcie finansowe.

4. „Enea Akademia Sportu”: projekt mający na celu wsparcie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia dzieci i

młodzieży. W 2017 r. w ramach tej inicjatywy ponad 3000 dzieci uczestniczyło w rozgrywkach siatkarskich i zajęciach

ogólnorozwojowych.

W rozgrywkach Enea Ligii Mini Piłki Siatkowej wzięło udział ok. 1000 dzieci i młodzieży z 30 szkół z Poznania i okolic.

5. Pomoc gminom poszkodowanym przez nawałnice: Fundacja Enea przekazała prawie milion złotych dla gmin

poszkodowanych po nawałnicach. Pieniądze, zostały przekazane na cele wskazane przez samorządy, m.in. remonty

i odbudowę infrastruktury oraz budynków użyteczności publicznej oraz na wsparcie lokalnych Ochotniczych Straży
Pożarnych. Dzięki temu OSP będą mogły doposażyć się w specjalistyczny sprzęt niezbędny do usuwania skutków

kataklizmów.

6. Najstarsze, stałe programy wolontariatu pracowniczego:

a. Ratownictwo przedmedyczne "Pierwsza Pomoc" - pokazy i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

realizowane przez zespoły Ratowników Przedmedycznych, w skład których wchodzą Pracownicy Grupy

Kapitałowej Enea.

b. Lekcje o energii dla najmłodszych pt. „Nie taki prąd straszny". Podczas lekcji prowadzonych przez

Pracowników-wolontariuszy Grupy Kapitałowej dzieci dowiadują się m.in. jakie są źródła pozyskiwania energii,

jakie są zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z energii elektrycznej.

c. Inne działania wolontariatu pracowniczego, m.in. rewitalizacja ogrodu w Hospicjum Pallium w Poznaniu,

malowanie świetlicy środowiskowej "Oratorium Światełko" w Poznaniu, rewitalizacja Ogrodu przy Centrum

Wspierania Rodzin

w Poznaniu, rewitalizacja ogrodu wraz z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kozienicach; udział w

festynach

z okazji Dnia Dziecka w Szpitalach dziecięcych w Poznaniu i Kozienicach; koncert kolęd dla Podopiecznych

Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu.

Podsumowanie operacyjne            Organizacja i działalność Grupy Enea           Sytuacja finansowa           Akcje i akcjonariat            Władze             Corporate governance CSR Załączniki   



2323

ZAGADNIENIE PRAW CZŁOWIEKA

Opis polityk i procedur należytej staranności Grupy Kapitałowej Enea

Grupa Kapitałowa Enea nie wytyczyła odrębnego dokumentu polityki dedykowanej wyłącznie kwestiom praw człowieka ani procedur należytej staranności w tym zakresie na

poziomie Grupy, jednak zagadnienia związane z przestrzeganiem praw człowieka w miejscu pracy ujęto w obowiązującym „Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej Enea”. Do kwestii

wynikających z przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy, takich jak przeciwdziałanie mobbingowi, molestowaniu i wszelkiej dyskryminacji w spółce, odnosi się również
odrębny „Kodeks etyki LW Bogdanka”.

Ponadto w spółce Enea SA funkcjonuje „Wewnętrzna polityka postępowania w przypadku zgłoszenia lub wykrycia nieakceptowalnych zachowań w Enea SA”. Celem jej

wdrażania jest realizacja obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi i innym nieakceptowalnym zachowaniom takim jak m.in.: dyskryminacja, molestowanie. Część
spółek wdraża dodatkowe polityki regulujące kwestie antymobbingu w danej spółce ( m.in. spółki Enea Centrum sp. z o.o., Enea Wytwarzanie sp. z o.o.).

Opis wyników Grupy Kapitałowej Enea dotyczących zagadnienia praw człowieka

1. Jednym z praw człowieka jest prawo do zrzeszania się. W każdej ze spółek Grupy Kapitałowej Enea działają organizacje związkowe. Ponadto w różnych spółkach Grupy

funkcjonują odrębne układy zbiorowe pracy (we wszystkich spółkach poza Miejską Energetyką Cieplną Piła sp. z o.o., Enea Bioenergia sp. z o.o. oraz Enea Innovation sp.

z o.o.).

W spółkach Grupy Kapitałowej Enea działają związki zawodowe. Należą do nich m.in.: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników GK Enea, Międzyzakładowy

Związek Zawodowy Energetyków w Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea „Synergia”,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Enea SA, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy

Energetycznej Enea SA „Kadra”, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy

Energetycznej Enea SA, OM NSZZ "Solidarność", KZZ Ciepłowników MOZ, Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych, Samodzielny Związek Zawodowy

Pracowników Inżynieryjno - Technicznych, Administracyjnych i Obsługi Elektrociepłowni Białystok, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków Zakładowa

Organizacja Związkowa w Enea Operator, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru przy Elektrowni w Połańcu.

2. Zarówno w spółce Enea SA, jak i w całej Grupie Kapitałowej Enea w 2017 r. nie odnotowano potwierdzonych przypadków dyskryminacji w miejscu pracy.

3. W 2017 r. w Grupie Kapitałowej Enea podejmowano działania mające na celu przeciwdziałanie nieakceptowalnym zachowaniom takim jak mobbing, dyskryminacja,

molestowanie i inne nieprawidłowości związane z ochroną godności i praw człowieka w miejscu pracy. Skupiały się one wokół zagadnień:

• Tworzenia przyjaznego środowiska pracy

• Dokonywania sprawiedliwych ocen pracowniczych

• Zapewniania Pracownikom możliwości swobodnego wypowiadania się
• Zapewniania jasnego przepływu informacji

• Stosowania konstruktywnych metod zarządzania konfliktami

• Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy Pracownikami.

W ramach zwiększania wśród Pracowników świadomości wagi zagadnień ujętych w „Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej Enea”, w tym zagadnień dotyczących

przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom takim jak mobbing czy dyskryminacja w miejscu pracy, realizowano m.in. następujące działania komunikacyjne:

• Cykl publikowanych w wewnętrznych kanałach komunikacji wywiadów z Pracownikami na temat roli wartości w codziennej pracy

• Filmy, w których Pracownicy prezentowali swoje postawy i przemyślenia związane z przestrzeganiem wartości w miejscy pracy

• Konkursy dotyczące wartości w miejscu pracy. W konkursach mogli brać udział Pracownicy i ich dzieci.

4. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące łamania praw człowieka w miejscu pracy np. poprzez mobbing czy dyskryminację Pracownicy mogą zgłaszać anonimowo poprzez

stronę https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki/kontakt-z-komisja-etyki bezpośrednio do Komisji ds. etyki.
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ZAGADNIENIE PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

Opis polityk i procedur należytej staranności Grupy Kapitałowej Enea

1. Spółki należące do Grupy Kapitałowej Enea są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w „Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej Enea”. Zgodnie z tym

dokumentem:

a. Transparentność i przeciwdziałanie korupcji to jedna z naczelnych „Zasad Grupy Kapitałowej Enea”

b. Wszelkie pytania i nieprawidłowości związane z tematyką korupcji Pracownicy Grupy Kapitałowej Enea mogą zgłaszać do Komisji ds. Kodeksu etyki Grupy

Kapitałowej Enea (bezpośrednio, poprzez email: etyka@enea.pl lub za pośrednictwem portalu www.kodeksetyki.enea.pl). Formularz zgłaszania nieprawidłowości

za pośrednictwem portalu zapewnia Pracownikom pełną anonimowość.

2. Ponadto w Grupie Kapitałowej Enea wdrożono regulacje w zakresie przeciwdziałania korupcji m.in. w postaci „Zasad wręczania i przyjmowania upominków w Grupie

Enea” oraz „Polityki Compliance Grupy Enea”.

3. Enea SA wdrożyła w Grupie jednolite standardy w zakresie organizacji i zarządzania Grupą w postaci nowego ładu korporacyjnego. Ład korporacyjny przemodelował

sposób zarządzania funkcjami w skali Grupy oraz dokonał podziału tych funkcji między Spółkami. Zaprojektowano nowy podział kompetencji decyzyjnych między

Zarządem Enea SA, Zarządami Spółek Grupy Enea i Komitetami Grupy Enea. W oparciu o narzędzia prawne ładu korporacyjnego (przede wszystkim Kodeks Grupy
Enea) dostosowano regulacje wewnętrzne Spółek Grupy Enea do nowej mapy kompetencji. Kodeks Grupy Enea wprowadził m.in. pojęcie interesu Grupy Enea oraz

zobowiązanie wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Enea do współdziałania

w celu realizacji strategii i misji Grupy.

4. Działania w zakresie polityk antykorupcyjnych są realizowane w zgodzie z zasadą należytej starannności i m.in. monitorowane są za pośrednictwem Jednostki

Zarządzającej Pionu Bezpieczeństwa, Compliance i Obsługi Prawnej w Grupie Enea (w Departamencie Zarządzania Operacyjnego Enea SA) oraz Komisji Etyki.

5. Efekty wdrażanych polityk i działań są analizowane i przedstawiane m.in. w następujących dokumentach:

Raport z realizacji „Polityki Compliance Grupy Enea” (Enea SA), Raporty Komisji ds. Etyki, Raporty dotyczące realizacji szkoleń, Sprawozdanie z działalności Rzecznika

ds. Etyki za 2017 r.

(dla LW Bogdanka SA). 

6. Do priorytetów Grupy należą:
• Eliminowanie wszelkich możliwych działań o charakterze korupcyjnym.

• Zapewnienie zgodności działań z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

• Realizacja działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy wśród Pracowników Spółek z obszaru obowiązujących w Grupie Kapitałowej Enea regulacji w

zakresie antykorupcji.

• Zapewnienie konkurencyjności i transparentności w relacjach z kontrahentami.

• Podnoszenie jakości kontaktów z Klientami podczas wykonywania usług przez Pracowników i podwykonawców spółki i zapobieganie niepożądanym

zachowaniom w tym obszarze.

• Umożliwienie Pracownikom i kontrahentom zgłaszania nieprawidłowości (w tym również z obszaru korupcji).

7. Działania podjęte w tym zakresie to:
• Upowszechnianie wiedzy z zakresu przeciwdziałania korupcji podczas spotkań z Pracownikami i szkoleń.

• Przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników z „Polityki Compliance Grupy Enea” oraz „Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Enea”.

• Realizacja cyklicznych spotkań Pracowników mających bezpośredni kontakt z Klientami, w trakcie których są omawiane między innymi zasady postępowania w

kontaktach

z Klientami oraz przypadki skarg wnoszonych przez Klientów, a dotyczących zachowań Pracowników.

• Systematyczne doskonalenie zapisów umów z Klientami, mających na celu między innymi ustandaryzowanie zasad kontaktów z Klientami i przeciwdziałanie

niewłaściwym zachowaniom i korupcji.

• Realizacja zapisów zawartych we wdrożonej w Grupie Enea „Polityce Compliance Grupy Enea”.

• Monitoring otoczenia prawnego i standardów rynkowych w zakresie budowy systemu przeciwdziałania korupcji.

• Udostępnienie spółkom formularza, według którego mogą być zgłaszane do Enea SA informacje o zdarzeniach o charakterze korupcyjnym.
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ZAGADNIENIE PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

Opis wyników Grupy Kapitałowej Enea dotyczących zagadnienia przeciwdziałania korupcji 

Spółki informują Pracowników za pomocą różnych kanałów komunikacji wewnętrznej o zasadach dotyczących przeciwdziałania korupcji i możliwości ich zgłaszania. Informacje te są
przekazywane m.in. poprzez bezpośrednie rozmowy przełożonych z Pracownikami, podczas spotkań członków zarządów z Pracownikami, poprzez intranet spółek i w ramach szkoleń
e-learningowych. Dotyczy to szczególnie nowo zatrudnianych Pracowników. Kadra zarządzająca jest zobowiązana do przyjęcia kluczowej roli w kreowaniu kultury organizacyjnej, w której

korupcja jest zjawiskiem nieakceptowanym.

Przykład: W Enea SA, Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Enea Operator sp. z o.o. i innych spółkach Grupy, których Pracownicy mają dostęp do wspólnej platformy e-learningowej, wszystkie

nowo zatrudnione osoby korzystające ze służbowego adresu email są zobowiązane w ciągu trzech miesięcy od daty zatrudnienia do odbycia szkoleń obligatoryjnych przez platformę e-

learning. Szkolenia, o których mowa powyżej, są planowo powtarzane dla wszystkich Pracowników co trzy lata lub wcześniej (w sytuacji zmiany lub wprowadzenia nowego dokumentu

regulującego kwestie antykorupcyjne). Ponadto w części spółek osoby nowo zatrudniane przechodzą w pierwszym dniu pracy szkolenia adaptacyjne m.in. z zakresu regulacji

uwzględniających działania antykorupcyjne.

Przykład: W LW Bogdanka SA w maju 2017 r. zrealizowano dwudniowe szkolenie pt. „Zagrożenia korupcyjne” przeprowadzone przez Polski Instytut Kontroli Zewnętrznej. Szkolenie 

ukończyły 82 osoby. 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANYCH POLITYK 2017

Liczba potwierdzonych przypadków korupcji w spółkach Grupy Kapitałowej Enea w 2017 r. 0

Liczba Pracowników spółek przeszkolonych z zakresu przeciwdziałania korupcji w 2017 r. 1) Enea SA – 80 osób (23% Pracowników)

Enea Operator sp. z o.o.– 333 osoby (15% Pracowników)

Enea Centrum sp. z o.o. – 378 osób (25% Pracowników)

Enea Oświetlenie sp. z o.o. – 21 osób (24% Pracowników)

Enea Serwis sp. z o.o. – 40 osób (16% Pracowników)

Enea Pomiary sp. z o.o. – 5 osób (9% Pracowników)

Enea Trading sp. z o.o.– 25 osób (24% Pracowników)

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.– 298 osób (46% Pracowników)

LW Bogdanka SA – 82 osoby (1,8% Pracowników)

% Pracowników spółek poinformowanych o obowiązujących zasadach przeciwdziałania korupcji 100%

% członków organów zarządzających Grupy Kapitałowej Enea, których poinformowano o polityce i

procedurach antykorupcyjnych organizacji

100%
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1) Podany udział procentowy (%) dotyczy wyłącznie pracowników posiadających dostęp do platformy e-learning. Ponadto za edukację pozostałych pracowników w tym zakresie odpowiadają ich bezpośredni 
przełożeni. 
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SPIS ZAGADNIEŃ UJĘTYCH W OŚWIADCZENIE 
NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA

Podsumowanie operacyjne            Organizacja i działalność Grupy Enea           Sytuacja finansowa           Akcje i akcjonariat            Władze             Corporate governance CSR Załączniki   

Sekcja tematyczna Numery slajdów

Model biznesowy Grupy Kapitałowej Enea 112-115

Kluczowe niefinansowe wskaźniki dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Enea 116

Zarządzanie ryzykami i ryzyka niefinansowe związane z działalnością Grupy Kapitałowej

Enea
117-119

Zagadnienia środowiskowe - opis polityk Grupy Kapitałowej Enea i wyników dotyczących

zagadnień
120-125

Zagadnienia pracownicze - opis polityk Grupy Kapitałowej Enea i wyników dotyczących

zagadnień
126-128

Zagadnienia społeczne - opis polityk Grupy Kapitałowej Enea i wyników dotyczących

zagadnień
129-131

Zagadnienie praw człowieka - opis polityk Grupy Kapitałowej Enea i wyników dotyczących

zagadnień
132

Zagadnienie przeciwdziałania korupcji - opis polityk Grupy Kapitałowej Enea i wyników

dotyczących zagadnień
133-134


