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#ZielonyZwrotTAURONA

Nasze dążenia do transformacji
Grupy, które określamy jako
Zielony Zwrot TAURONA, wynikają
ze zaktualizowanych kierunków
strategicznych.

Do 2025 roku planujemy inwestycje
w farmy wiatrowe na lądzie, farmy
fotowoltaiczne oraz zaangażowanie
w budowę morskich farm wiatrowych.
Te inwestycje oraz oddanie
do eksploatacji bloku o mocy 910 MW
w Jaworznie, spełniającego
restrykcyjne normy z zakresu ochrony
środowiska, pozwolą na obniżenie
wskaźnika emisyjności Grupy,
w perspektywie 2025 roku,
o ponad 20 proc., a w perspektywie
2030 roku – o ponad 50 proc.

Potwierdzeniem sprawnej realizacji
wyznaczonych celów strategicznych
był zakup pięciu farm wiatrowych
o łącznej mocy 180 MW. Dzięki
tej inwestycji podwoiliśmy moce

zainstalowane w technologii
wiatrowej i znaleźliśmy się
na drugim miejscu wśród polskich
grup energetycznych pod względem
posiadanych mocy wytwórczych
w źródłach wiatrowych.
Dodatkowo, w grudniu ubiegłego
roku podpisaliśmy umowę na
zakup projektu budowy farmy
fotowoltaicznej o planowanej mocy
6 MWw Choszcznie.

Our endeavors to transform the Group,
defined as TAURON’s Green Turn, are
based on strategic directions updated
last year.

By 2025, we plan to invest in onshore
wind farms and photovoltaic farms and
start the construction of offshore wind
farms. These investments and
the commissioning of the 910 MW

unit in Jaworzno, compliant with
the stringent environmental protection
standards, will enable the Group
to reduce its carbon intensity by over
20% by 2025 and over 50% by 2030.

The acquisition of five wind farms
with a total capacity of 180 MW may
serve as evidence for the efficient
pursuit of our strategic objectives. This
investment enabled us to double our
capacity installed in wind technology,
ranking us second among Polish utility
groups in terms of generation capacity
from wind sources. Moreover, last
December, we signed an agreement for
the acquisition of a photovoltaic farm
construction project in Choszczno with
a planned generation capacity
of 6 MW.

#TAURONGreenTurn



54

Model biznesowy
Business model

Sprzedaż energii
elektrycznej i gazu

Wytwarzanie energii
elektrycznej i ciepła

Dystrybucja energii
elektrycznej

Produkcjawęgla
kamiennego

Wytwarzanie energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych

Zgodnie z Aktualizacją Kierunków
Strategicznych, rozwijamy obszar
biznesowy odpowiedzialny
za produkcję energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych. Tym
samym Grupa TAURON zmienia
miks wytwórczy ograniczając
emisję gazów cieplarnianych.

In accordance with the Strategic
Directions Update, the line
of business responsible for the
production of electricity from
renewable sources area
is expanded. Thus, the TAURON
Group is changing its generation
mix, reducing greenhouse gas
emissions.

3,8 mln t

Produkcja węgla
handlowego

5,2 GW

Zainstalowana
moc wytwórcza

660 MW

Zainstalowana moc wytwórcza
w OZE

51,7 TWh

Dystrybucja energii
elektrycznej

5,6 mln

Liczba
klientów

hard coal productionInstalled generating
capacity

Renewable power generation
capacity

Distribution of
electricity

number of
customers

Sales of electricity
and gas

Energy and heat
generation

Energy distribution Hard coal productionRenevable energy sources

m m t



NASZ MIKS ENERGETYCZNY
OUR GENERATION MIX#ZielonyZwrotTAURONA

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

stabilny segment
Dystrybucji
stable Distribution
Segment

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

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

zmodernizowane
jednostki węglowe
upgraded coal-fired units

nowoczesne
jednostki węglowe
modern coal-fired units

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

PODSTAWYWZROSTU
VALUE GROWTH BASED ON

#TAURONGreenTurn
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27 maja 2019 r. TAURON
przyjął Aktualizację Kierunków
Strategicznych, która jest
uzupełnieniem Strategii Grupy
TAURON na lata 2016-2025.

On 27 May 2019, TAURON adopted
the Update of the Strategic
Directions to complement the
TAURON Group Strategy for
2016-2025.

2018 2025 2030

Dzięki realizacji planowanych
działań możliwe będzie
zwiększenie udziału źródeł
nisko- i zeroemisyjnych w
strukturze wytwórczej Grupy
TAURON.

The TAURON Group is changing
its generation mix, reducing
greenhouse gas emissions
in the future.

10%

28% 66%
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Zielone inwestycje
Green investments

Aby zrealizować ambitne plany
zmiany miksu wytwórczego Grupy,
w ramach Zielonego Zwrotu
TAURONA, zakłada się zarówno
zakup już istniejących źródeł
odnawialnych, zakup gotowych do
budowy projektów, jak i realizacje
od podstaw projektów budowy
odnawialnych źródeł energii w
ramach spółek Grupy TAURON.

To achieve the objectives provided
for in the Group’s ambitious plans
to change its production mix,
TAURON’s Green Turn calls for the
acquisition of existing renewable
sources and ready-to-build projects
by the TAURON Group companies
as well as their execution of new
projects to build renewable energy
sources.

Zakup projektu budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy
6 MW

Acquisition of a 6 MW
photovoltaic farm construction
project

Zrealizowany w 2019 roku
zakup elektrowni wiatrowych
o mocy 180 MW

Acquisition of wind farms
with a capacity
of 180 MW in 2019

Przygotowanie projektów
instalacji fotowoltaicznych
na terenach Grupy TAURON

Preparation of photovoltaic
power plant projects on land
owned by the TAURON Group

Modernizacja i rozbudowa
sieci dystrybucyjnej

Modernization and expansion
of the distribution network
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Nasze aktywa
Production capital

Elektrownie węglowe
Power plants

Elektrownie wodne
Hydroelectric power plants

Farmy wiatrowe
Wind farms

Elektrociepłownie węglowe
Combined heat and power plants

Kopalnie węgla kamiennego
Coal mines

Obszary
dystrybucji

Grupy TAURON
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Dla klientów indywidualnych
(B2C), którzy chcą dbać
o środowisko, wprowadziliśmy
Prąd EKO od TAURONA. W ramach
tej oferty dostarczamy klientowi
energię pochodzącą w 100%
z odnawialnych źródeł energii,
tzn. źródeł, które nie obciążają
środowiska naturalnego.
Także klientom biznesowym
oferujemy produkty ekologiczne.

For environmentally conscious
retail customers (B2C), we have
introduced ECO Electricity from
TAURON. Under this offering,
we provide our customers with
electricity generated exclusively
from environmentally friendly
renewable energy sources. We also
offer eco-friendly products to our
business customers.
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Zielone produkty i usługi
Green products and services

Klienci biznesowi
Business customers

Instalacje fotowoltaiczne
Photovoltaic installations

Klienci indywidualni
Retail customers

Produkty Smart Home
Smart Home products

Inteligentne systemy
Smart Home systems

Usługa carsharingu
Car-sharing service

Stacje ładowania
Car-charging stations

EKO Premium

EKO Biznes

Zarządzanie Energią
Energy Management

W ramach produktu EKO Premium
oferujemy zakup ekologicznej energii
elektrycznej, która w 100% pochodzi
z odnawialnych źródeł energii,
tj. z elektrowni wodnych oraz farm
wiatrowych.

As part of our EKO Premium product,
we offer the purchase of eco-friendly
electricity generated exclusively from
renewable energy sources, i.e. from
hydro power plants and wind farms.
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Również w zakresie działalności
badawczo-rozwojowej podejmujemy
inicjatywy na rzecz poprawy jakości
środowiska i ochrony klimatu.
Dotyczy to zarówno ograniczania
szkodliwego wpływu Grupy TAURON,
jak i rozwoju działalności sprzyjającej
otoczeniu, przede wszystkim
w zakresie zwiększenia produkcji
energii ze źródeł odnawialnych
i ich integracji z siecią energetyczną.

We also undertake research
and development initiatives aimed
at improving the quality
of the environment and protecting
the climate. This applies to both
reducing the TAURON Group’s adverse
environmental impact and the
development of eco-friendly business,
chiefly in terms of increasing the share
of energy generated from renewable
sources and their integration with the
power grid.
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Działalność innowacyjna
Innovations

Jego celem jest opracowanie
systemu zarządzania wieloma
źródłami OZE w taki sposób,
aby niezależnie od ich lokalizacji
współpracowały ze sobą niczym
jedna duża elektrownia. Do VPP
mogą zostać podłączone dowolne
źródła OZE.

Its purpose is to develop
a management system for multiple
renewable energy sources that
will let them operate as one
large power plant regardless of
the location of each source. Any
renewable energy source may be
connected to the VPP.

PROJEKT WIRTUALNA ELEKTROWNIA (VPP)
VIRTUAL POWER PLANT (VPP) PROJECT (VPP)

W jego ramach TAURON tworzy
wyspę energetyczną, która
będzie zdolna do samodzielnego
pokrywania własnego
zapotrzebowania na energię
elektryczną z lokalnych źródeł,
przede wszystkim odnawialnych.

Within the framework of this
project, TAURON creates an energy
island that will be able to cover its
own electricity demand from local
sources, predominantly RES.

PROJEKT MIKROSIEĆ
MICROGRID PROJECT
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Jesteśmy świadomi zależności
sukcesu ekonomicznego
od dobrze działającego
i rozwijanego zaplecza
personalnego. W tym celu
tworzymy innowacyjną kulturę
organizacyjną, której filarem
są wartości Grupy – Partnerstwo,
Rozwój i Odwaga.

We are aware of the dependence
of the financial (commercial)
success on the well-functioning
and well-developed personnel
base. To this end, we are creating
an innovative organizational culture
based on the Group’s values –
Partnership, Development
and Boldness.
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Nasi pracownicy
Our employees

26 086
Liczba pracowników
Number of employees

Organizujemy programy praktyk
i staży, współpracujemy
z organizacjami studenckimi,
biurami karier i kołami
naukowymi, organizujemy
konkursy o tematyce związanej
z TAURONEM, bierzemy udział
w sympozjach i konferencjach
naukowych oraz współpracujemy
z kadrą naukową w szkołach
i na uczelniach wyższych.

We organize internship and
apprenticeship programs,
we cooperate with student
organizations, career offices
and research clubs, we organize
competitions on topics related to
TAURON, we take part in scientific
symposia and conferences, and
we cooperate with the faculty staff
at schools and universities.

WSPÓŁPRACA Z OŚWIATĄ
COOPERATION WITH THE EDUCATION SECTOR

478 000
Liczba godzin szkoleniowych
Number of training course hours

655
Liczba stażystów/praktykantów
Number of interns / apprentices
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ESG Initiatives

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
a także popularyzacja
zagadnień związanych
z powstawaniem i dystrybucją
energii.

An educational program with
the Polish nationwide reach,
addressed to primary school
pupils, their teachers
and parents. Its goal is
education in the field of safe
use of electrical appliances and
popularization of issues related
to energy generation and
distribution.

BEZPIECZNIKI TAURONA. WŁĄCZ DLA DOBRADZIECKA
TAURON’S FUSES. SWITCH THEM ON FOR THE CHILDREN

Inicjatywy ESG W ramach obchodów kolejnej
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości
zorganizowaliśmy drugą
edycję autorskiego projektu
np. TAURON Energetyczny
Junior Cup. W wydarzeniu,
które zostało objęte
patronatem Prezesa Rady
Ministrów, co roku bierze
udział blisko tysiąc młodych
piłkarzy i piłkarek z południa
Polski.

As part of the celebrations of
another anniversary of Poland’s
regaining independence, the
second edition of our original
project titled “TAURON
Energetic Junior Cup” was
executed. Covered by the
patronage of the Prime Minister
his event every year sees the
participation of nearly one
thousand young football players
from the Group’s region of
activity.

W2019 r. powstała też nasza
„MegaMoc Kolędowania”,
w ramach której pracownicy
TAURONA w radiowym studiu
nagrali najpiękniejsze polskie
kolędy.

the action titled “Power
of Christmas Carols” was
conducted in 2019.
This project involved inviting
the organization’s employees
to a radio studio to record the
most beautiful Polish Christmas
carols.

www.raport.tauron.pl


