Najważniejsze wydarzenia w 2017r.
W 2017 roku zakończyliśmy budowę i uruchomiliśmy nowy blok energetyczny w Elektrowni Kozienice. Ta
najnowocześniejsza jednostka wytwórcza w kraju wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i pozycję
Grupy Enea na rynku.

Nowy blok energetyczny:
to największy w Europie blok energetyczny
opalany węglem kamiennym
jest jedną z największych i
najsprawniejszych instalacji tego typu na
świecie
dzięki wykorzystaniu zaawansowanych
rozwiązań technologicznych osiąga
sprawność na poziomie 45,6%, co pozwala
na obniżenie emisji dwutlenku węgla o ok.
25% w stosunku do emisji z innych bloków
opalanych węglem kamiennym
zwiększa o 1/3 moc Elektrowni Kozienice
spełnia uwarunkowania przepisów ochrony
środowiska

Kalendarium 2017
Styczeń
Zrealizowaliśmy umowę inwestycyjną ws. budowy bloku w Elektrowni Ostrołęka
Objęliśmy akcje Polimeksu-Mostostal – 16,48% udziału w kapitale zakładowym tej spółki
Wyposażyliśmy kolejne placówki naszej Grupy w automatyczne deﬁbrylatory zewnętrzne AED m.in. w
Poznaniu, Szczecinie, Gnieźnie oraz Szamotułach
Otworzyliśmy nowoczesne Biuro Obsługi Klienta w Zielonej Górze, zapewniając naszym Klientom
komfortowe warunki i sprawną obsługę
Rozpoczęliśmy pierwszą edycję programu stażowego w naszej ﬁrmie - „Zainstaluj się w Enei”, w ramach
którego dziesięciu najlepszych kandydatów rozpoczęło pracę w naszej Grupie
Enea Operator ukończyła kompletną przebudowę linii wysokiego napięcia 110kV relacji Skwierzyna Międzyrzecz
Enea Wytwarzanie podpisała z ﬁrmą Ethos Energy umowę dotyczącą modernizacji turbin bloków 3 i 8 w
Elektrowni Kozienice, dzięki którym poprawiony zostanie stan dynamiczny turbozespołów
Zostaliśmy sponsorem tytularnym zawodów IRONMAN w Gdyni i Warszawie
Zostaliśmy sponsorem siatkarek z ekstraklasowego klubu PTPS Piła
Zostaliśmy sponsorem tytularnym Astorii Bydgoszcz

Luty
Byliśmy partnerem wydarzenia Forum Zmieniamy Polski Przemysł, jednej z najważniejszych cyklicznych
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debat o stanie, przemianach, perspektywach rozwoju polskiej Gospodarki
Przedłużyliśmy umowę na obsługę bankową z PKO BP oraz Bankiem Polskim SA
Byliśmy partnerem konferencji „Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności”
Zainicjowaliśmy akcję pomocy dla Polaków mieszkających na Litwie - Dobra Energia ponad Granicami
Enea Operator współorganizowała Akademię Bezpiecznego Przedszkolaka, w celu propagowania wśród
dzieci bezpiecznego zachowania m.in. podczas drogi do przedszkola

Marzec
Zostaliśmy właścicielem Elektrowni Połaniec
Enea Operator uruchomiła najnowocześniejszą Centralną Dyspozycję Mocy, która umożliwia
sterowaniem siecią wysokiego napięcia z jednego miejsca
Enea Oświetlenie brała udział w ramach SmartCity Forum w panelu dyskusyjnym „Inteligentna
infrastruktura oświetleniowa a mobilność miejska”
Enea Operator została partnerem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
Zostaliśmy partnerem kolejnej edycji Akademii Energii, której celem jest wymiana wiedzy praktykami z
branży energetycznej i studentami

Kwiecień
Enea Wytwarzanie była partnerem III Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu – remonty
modernizacje”
Objęliśmy mecenatem Filharmonię Zielonogórską
Zmodernizowaliśmy Biuro Obsługi Klienta w Chojnicach
Dołączyliśmy do klastra na rzecz rozwoju elektromobilności
Zostaliśmy Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Uruchomiliśmy nowoczesny system przeciwpożarowy w Elektrowni Kozienice
Byliśmy patronem festiwalu Enea Spring Break
Fundacja Enea została wyróżniona za działalność charytatywną statuetką „Signum Caritatis”
Otworzyliśmy nowe Biuro Obsługi Klienta w Poznaniu

Maj
Otrzymaliśmy nagrodę Bursztyn Polskiej Energetyki, za skuteczne i konsekwentne działania
zwiększające bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez przejęcie aktywów Elektrowni
Połaniec
Zakończyliśmy proces inwentaryzacji obiektów naszej sieci
Enea Operator wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim otrzymała doﬁnansowanie projektu badawczorozwojowego „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność
wykorzystania energii elektrycznej”
Rozpoczęliśmy współpracę z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich

Czerwiec
Zostaliśmy partnerem Zielonogórskiego Klastra Energii, który jest wspólną inicjatywą miasta Zielona
Góra, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz lokalnych ﬁrm
Enea Operator podpisała umowę na stworzenie i wdrożenie jednego, kompletnego systemu
informatycznego, który będzie pozyskiwał, przetwarzał, a także przechowywał wszelkie dane związane z
szeroko rozumianą informacją pomiarową
Podpisaliśmy z Ministerstwem Energii umowy na doﬁnansowanie budowy sieci inteligentnych
Enea Wytwarzanie została laureatem prestiżowego konkursu „Zielony Laur” za realizację przedsięwzięć
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ekologicznych
Zostaliśmy partnerem programu Karta Dużej Rodziny

Lipiec
Zakończyliśmy kolejny etap budowy mostu energetycznego pomiędzy Poznaniem a Gorzowem
Wielkopolskim, złożonego z linii wysokiego napięcia i załączyliśmy 17-kilometrowy odcinek relacji
Zielomyśl – Międzyrzecz oraz 15-kilometrowy pomiędzy Zielomyślem a Międzychodem
Enea Wytwarzanie podpisała umowę na modernizację mazutowni w Elektrowni Kozienice
Uruchomiliśmy internetowy czat dla Klientów Enei
Enea Centrum przeprowadziła VII Manewry Ratownicze, czyli trzydniowe szkolenie dla ratowników
przedmedycznych i osób zaczynających przygodę z ratownictwem

Sierpień
Zarządzanie sytuacją kryzysową po nawałnicach i likwidacja szkód wyrządzonych przez żywioł

Wrzesień
Enea Wytwarzanie przeprowadziła pierwszą synchronizację bloku o mocy 1.075 MW z Krajowym
Systemem Elektroenergetycznym
MEC Piła podpisała porozumienie o zawiązaniu Pilskiego Klastra Energetycznego
Enea Operator podpisała kolejne umowy z Ministerstwem Energii o doﬁnansowanie na budowę
inteligentnych sieci w Wielkopolsce i Lubuskiem
Zainaugurowaliśmy pierwszą edycję Enei Akademii Talentów
Enea Operator załączyła nową linię napowietrzną wysokiego napięcia 110kV relacji Nowogród
Bobrzański – Żary

Październik
Zmiana lokalizacji Biura Obsługi Klienta w Szczecinie
Modernizacja Biura Obsługi Klienta we Wrześni
Enea Elektrownia Połaniec otrzymała tytuł TOP Pracodawcy Polski Wschodniej
Zarządzaliśmy sytuacją kryzysową po przejściu Orkanu Ksawery oraz Orkanu Grzegorz
Otrzymaliśmy nagrodę „Nowe Impulsy” za model Energia+, jako model relacji z Klientem
Enea Operator podpisała kolejne umowy o doﬁnansowanie z Ministerstwem Energii na rozbudowę
infrastruktury, modernizację oraz przebudowę
Enea Serwis wygrała przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na dostarczenie i
uruchomienie w Szczecinie pierwszych miejskich ładowarek pojazdów elektrycznych

Listopad
Enea Elektrownia Połaniec otrzymała wyróżnienie „Świętokrzyski Diament” za promocję regionu,
zwyciężając w rankingu największych ﬁrm województwa świętokrzyskiego
Enea Operator podpisała umowę na realizację nowej inwestycji sieciowej w Kostrzynie nad Odrą, którą
będzie Główny Punkt Zasilający Kostrzyn II wraz z linią zasilającą 110kV oraz wyprowadzeniami
średniego napięcia
Enea Wytwarzanie była współorganizatorem oraz partnerem wydarzenia „V Konferencji Realizacji
Bloków na Parametry Nadkrytyczne” w Kazimierzu Dolnym
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Grudzień
Enea Operator kompleksowo zmodernizowała Główny Punkt Zasilania (GPZ) Jachcice
Oddaliśmy do eksploatacji najnowocześniejszy w Polsce blok energetyczny B11 na parametry
nadkrytyczne o mocy 1.075 MW w Elektrowni Kozienice
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