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Oferta EngiE to 
rozwiązania skierowane 
dla firm, samorządów. 
nastawione są na ochronę 
środowiska, niskie koszty, 
zwiększanie efektywności, 
a także wdrażanie 
rozwiązań cyfrowych. 
pokazujemy jak wyglądają 
w praktyce rozwiązania 
wdrażane i proponowane 
przez EngiE w polsce.

Inteligente, ekologiczne 
i cyfrowe  miasta

Tylko zielone aktywa

ENGIE skupia się na 
niskoemisyjnych źródłach 
wytwarzania energii.

Rekordowa produkcja  
z wiatraków

Koniec ubiegłego roku 
i początek 2017 roku 
przyniósł nowe rekordy 
w produkcji energii na 
farmach wiatrowych.

Zielone paliwo

W trosce o poprawę jakości 
powietrza, ENGIE wraz  
z Fiat Chrysler Automobile  
i Iveco rozpoczęły współpracę 
mającą na celu promocję  
i rozwój alternatywnych 
paliw, głównie gazów 
ziemnych LNG i CNG. 
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Transakcja związana z Elektrownią 
Połaniec jest częścią tych działań  
i pozwoli na zmniejszenie emisji dwu-
tlenku węgla przez ENGIE o 6,2 proc. 
Firma pozostaje w Polsce aktyw-
nym wytwórcą energii wiatrowej, jak 
również dostawcą usług dla przed-
siębiorstw i miast. Dzięki posiada-
nym farmom wiatrowym firma nadal 

Tylko zielone 
aktywa

Pod koniec ubiegłego roku ENGIE 
sprzedało węglową elektrownię  
w Połańcu. Jest to wynik realizacji 
strategi firmy, która chce skupiać się na 
niskoemisyjnych źródłach wytwarzania 
energii. ENGIE produkuje obecnie  
 w Polsce tylko Zieloną Energię.

ENGIE globalnie

ENGIE rozwija swoją działalność (energetyka, gaz ziemny, usługi związane 
z energią) w oparciu o model odpowiedzialnego wzrostu, podejmując 
najważniejsze wyzwania wynikające z przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną: uzyskanie dostępu do zrównoważonych źródeł energii, 
łagodzenie skutków zmian klimatycznych oraz adaptacja i racjonalne 
użytkowanie zasobów. Grupa zapewnia jednostkom, miastom i firmom 
wysokowydajne i innowacyjne rozwiązania, w dużym stopniu oparte 
na doświadczeniu zdobytym w czterech kluczowych sektorach: energii 
odnawialnej, wydajności energetycznej, skroplonego gazu ziemnego  
i technologii cyfrowych. ENGIE zatrudnia na całym świecie 154 950 osób, 
a w 2015 roku osiągnęła przychody w wysokości 69,9 mld euro. Akcje 
Grupy są notowane na giełdzie w Paryżu i Brukseli (ENGI)  
i reprezentowane w najważniejszych indeksach międzynarodowych: CAC 
40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI 
Europe, DJSI World, DJSI Europe i Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 
120, Europe 120 i France 20).

będzie produkować energię w Polsce 
i ją sprzedawać. - Od lat podkreślamy, 
iż zielona energia ma znaczący wpływ 
na obecne zmiany na świecie i w biz-
nesie co przekłada się na w znaczący 
sposób na pozytywny wizerunek firm 
kupujących właśnie tą energię – tłu-
maczy Mateusz Madejski z ENGIE 
Zielona Energia Sp. z o.o. Transak-
cja sprzedaży węglowej elektrowni 
jest zamknięciem procesu zmian, 

jakie firma przechodziła w ostatnim 
czasie i działaniem planowanym od 
dłuższego czasu – dodaje Madejski. 
Od ponad 20 lat ENGIE odgrywa 
bardzo ważną rolę na polskim ryn-
ku energetycznym. Zatrudniając 
niemal 700 pracowników firma nadal 
będzie oferować usługi, rozwiązania  
i wiedzę instytucjom publicznym, in-
westorom prywatnym, klientom prze-
mysłowym i międzynarodowym.

W czasie Świąt Bożego Narodzenia na-
sza energetyka w ponad jednej trzeciej 
opierała się na produkcji wiatrowej. Przy-
czynił się do tego silny wiatr (orkan Bar-
bara). To dzięki niemu, jak podają Polskie 
Sieci Energetyczne, w poniedziałkowy 
wieczór Farmy wiatrowe wykorzysty-
wały 86% swoich maksymalnych mocy 
produkcyjnych. Większa produkcja, ale 
także mniejsze zapotrzebowanie prze-
mysłu ze względu na okres świąteczny 
spowodowało, że wiatraki ustanowiły 
swój rekord w Polsce. W świąteczny po-
niedziałek zapotrzebowanie na energię 
w skali całego kraju wahało się od 12 
do 19 GW, zaś produkcja z wiatraków  
w szczytowym momencie wynosiła aż 
4,9 GW. - W momencie dyskusji o smo-
gu te dane pokazują, jaki potencjał jest w 
Zielonej Energii i dlatego też warto nadal 
rozwijać tę gałąź produkcji energii.  – 
mówi Mateusz Madejski, z ENGIE Zie-
lona Energia Sp. z o.o.

Kolejne reKordy
Wysoka świąteczna produkcja i udział 
energii wiatrowej w ogólnym miksie 
energetycznym był tylko wstępem do 
nowych rekordów, które zostały ustalone 
na początku stycznia. W nocy 3 stycz-
nia farmy wiatrowe produkowały ponad 
5000 MW. Duża produkcja sprawiła, że 
nasz kraj ustanowił nowy rekord eks-

Rekordowa produkcja 
z wiatraków
Koniec ubiegłego roku i początek 2017 roku przyniósł nowe rekordy w produkcji 
energii na farmach wiatrowych. Farmy należące do ENGIE miały swój udział  
w tych wynikach.

portu energii. Na dużą produkcję miał 
wpływ silny układ niskiego ciśnienia nad 
Bałtykiem (nazwany Ale), który wywołał 
najsilniejszy sztorm na Bałtyku od 15 lat.  
Duża produkcja z farm wiatrowych za-
pewniała w tym czasie jedną czwartą za-
potrzebowania całego naszego systemu 
energetycznego, a w przeciwieństwie do 
okresu świątecznego, był to już czas,  
w którym produkcja przemysłowa i ener-
gochłonna funkcjonowała normalnie. 

- Duża produkcja energii odnawialnej 
pokazała, że nasz system energetycz-
ny poradził sobie z tym i bardzo dobrze 
przeszedł ten test. Dlatego mam nadzie-
je, że odnawialne źródła będą ważnym 
elementem polskiego miksu energetycz-
nego - tłumaczy Krystian Stanek, prezes 
ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

wykorzystano źródła:
wysokienapiecie.pl

cire.pl
Polskie Sieci Energetyczne

Farmy Wiatrowe ENGIE:
Farma wiatrowa Jarogniew-
Mołtowo 

moc: 20,5 MW 

województwo zachodniopomorskie

pierwszą z uruchomionych inwestycji 
była farma Jargoniew–Mołotowo, 
która produkuje czystą energię od 
listopada 2010 roku.

Farma wiatrowa Wartkowo 

moc: 31 MW 

województwo zachodniopomorskie

Farma w Wartkowie, zlokalizowanym 
20 km od linii brzegowej Kołobrzegu, 
składa się z 15 siłowni wiatrowych.

Farma wiatrowa Pągów 

moc: 51 MW 

województwo opolskie

na Farmie stoją jedne z najwyższych 
turbin, jakie do tej pory zainstalowano  
w polsce.

Farma wiatrowa Dąbrowice 

moc: 35,75 MW 

województwo łódzkie

produkcja energii na tej farmie pozwoli 
na ograniczenie emisji CO2 o 210 000 ton 
rocznie poprzez uniknięcie spalenia aż 55 
000 ton węgla.

Nie tylko sprzedaż energii czy usługi serwisowe. ENGIE 
chce połączyć swoje usługi i oferować klientom (małe i śred-
nie firmy, samorządy, przedsiębiorstwa, deweloperzy) ofertę 
która będzie kompleksowa. Jak tłumaczył na łamach Rzecz-
pospolitej Jan Woźniak prezes ENGIE Polska, filozofia dzia-
łania to „…wiele uzupełniających się aktywności nakiero-
wanych na klienta”. Grupa notuje w Polsce przychody na 
poziomie 400 mln złotych i w 14 spółkach zatrudnia ponad 
700 pracowników. Cały czas rozwija działania nakierowane 
na produkcję energii w źródłach odnawialnych, podnosze-
nie efektywności energetycznej, a także budowę i rozwijanie 
małych źródeł wytwórczych. 

Na następnej stronie newslettera prezentujemy infografikę z usługami 
świadczonymi przez ENGIE.

Jeszcze bliższe dopasowanie do potrzeb klientów  
i dostarczanie im kompleksowych usług. Tak wygląda 
strategia działania ENGIE w 2017 roku.

Kompleksowa obsługa

ZIELONA ENERGIA
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Oferta EngiE to rozwiązania skierowane do firm, samorządów. nastawione są na 
ochronę środowiska, niskie koszty, zwiększanie efektywności a także wdrażanie 
rozwiązań cyfrowych. pokazujemy jak wyglądają w praktyce rozwiązania wdrażane 
i proponowane przez EngiE w polsce.

Inteligente, ekologiczne 
i cyfrowe miasta
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Produkcja energii w źródłach 
odnawialnych.

Sprzedaż energii do klientów 
biznesowych (małe i średnie firmy 
o zużyciu powyżej 10 MWh). 
Dla dużych Klientów oferujemy 
energię w oparciu o ceny 
Towarowej Giełdy Energii.

Sprzedaż energii 
wyprodukowanej  
w źródłach odnawialnych 
razem z Gwarancjami 
Pochodzenia.

Analiza zapotrzebowania 
w energię w budynkach 
mieszkalnych, 
przemysłowych, biurowych.
Wykonywanie kompletnych 
audytów energetycznych  
i efektywności.

Zarządzanie inteligentnymi budynkami 
i ich infrastrukturą techniczną. 
Monitorowanie i optymalizacja zużycia 
mediów i energii. Optymalizujemy 
jakość powietrza w wewnętrznych 
budynkach i podnoszenie 
efektywności energetycznej

Innowacyjne rozwiązanie 
wizualizacji zużycia 
energii i wody w postaci 
ECOPANELU. Analizy 
wykonywane są w oparciu 
o najnowocześniejsze 
rozwiązania informatyczne.

Obsługujemy nieruchomości 
infrastruktury publicznej. 
Wprowadzenie inteligentnego 
zarządzania zapewniające 
optymalne warunki dla 
użytkowników. W ramach 
zintegrowanych usług 
oferujemy obsługę techniczną, 
optymalizację infrastruktury 
technicznej, inteligentne 
zarządzanie energią

Budujemy odpowiedzialny transport poprzez systemy 
zarządzania transportem i informacjami dla podróżnych. 
Wprowadzanie inteligentnego systemu zarządzania 
ruchem. Rozwijanie oferty łagodnej mobilności i 
współmobilności a także nośniki energii pasujące do 
różnych typów transportu: gaz naturalny, elektryczność, 
pojazdy hybrydowe, paliwo alternatywne.

PREZENTACJA OFERTY PREZENTACJA OFERTY

RÉFÉRENCES COULEUR

24, ru
e Salomon de Rothschild - 9

2288 Suresnes - F
RANCE

Tél. : +
33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87

Web : w
ww.carrenoir.c

om

ENGIE

ENGIE_logotype_GRADIENT_WHITE

10/04/2015
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Zone de protection 1
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Na Zielone Lekcje ENGIE zaprosiło 
dzieci z Przedszkola Nr 1 w Opaleni-
cy. W ramach zajęć maluchy dowia-
dywały się m.in. skąd bierze się prąd 
w gniazdku, jakie są źródła energii 
elektrycznej i cieplnej. Ważnym ele-
mentem działań są także informacje 
o tym, w jaki sposób należy oszczę-
dzać energię. Lekcje to także szan-
sa, aby w praktyce, na specjalnych 
zestawach, sprawdzić, w jaki sposób 
można wykorzystać energię słonecz-
ną oraz dlaczego do produkcji prądu 
można wykorzystać wiatr. 

Projekt, który ENGIE realizuje z Gmi-
ną Opalenica zagwarantuje miastu 
uzyskanie ponad 40% oszczędności w 
zużyciu energii przez budynki publicz-
ne. Zielone Lekcje są uzupełnieniem 
działań  inwestycyjnych. Dotychczas 
w zajęciach poświęconych źródłom 

energii, sposobom jej wykorzystania, 
konieczności oszczędzania, a także 
sposobom redukcji zużycia energii 
wzięło udział 979 przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów. 

W ramach realizowanych 
w Opalenicy działań 
związanych z modernizacją 
energetyczną i rewitalizacją 
ośmiu obiektów 
zlokalizowanych na terenie 
gminy, zaprosiliśmy dzieci na 
specjalne lekcje. 

Lekcje dla dzieci

Rozwój technologii cyfrowej to jeden z najnowszych 
priorytetów ENGIE. Tuż obok redukcji emisji dwutlenku 
węgla, zdecentralizowania produkcji energii oraz popra-
wienia efektywności energetycznej, w ciągu najbliższych 3 
lat ENGIE zainwestuje 1,5 biliona euro w rozwój technolo-
gii cyfrowej oraz w inne nowe przedsięwzięcia. 
Proces digitalizacji ma wpłynąć na relacje z klientami EN-
GIE, którzy już od 2014 roku mogą korzystać z wielu usług 
w systemie online: sprzedaż, płacenie rachunków czy sa-
modzielne zarządzanie energią. Grupa zaangażowała się 

również w utworzenie platformy analizującej audyty ener-
getyczne przeprowadzane dla przedsiębiorstw, dzięki cze-
mu pomaga im zaoszczędzić nawet podwójną ilość zuży-
wanej energii. 
ENGIE tworzy również algorytmy mające zoptymalizować 
wydajność ogrzewania miejskiego oraz systemów chłodze-
nia. Uczestniczy także w budowie platformy, która ma uła-
twić pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Działa-
nia te prowadzone są na terenie 6 krajów europejskich, 
w tym Polski.  

Cyfrowa transformacja ENGIE

W trosce o poprawę jakości powietrza, 
ENGIE wraz z Fiat Chrysler Automobile 
i Iveco rozpoczęły współpracę mającą 
na celu promocję i rozwój alternatyw-
nych paliw, głównie gazów ziemnych 
LNG i CNG. 
W Walonii (Belgia) wprowadzono pro-
gram poprawy jakości powietrza, przewi-
dujący, że od stycznia 2017 roku 50% po-
jazdów publicznych będzie poruszało się 
korzystając z alternatywnych paliw. Do 
roku 2030 odsetek ten ma wynieść 100%. 
Współpraca wymienionych organizacji 
rozpoczęta w Belgii, odbywa się pomię-
dzy krajami Unii Europejskiej takimi jak 
Rumunia, Włochy, Francja czy Czechy. 
To różnego rodzaju działania, m.in. two-
rzenie stacji paliw, współpraca z rządami 

Zielone paliwo

państw i prywatnymi udziałowcami.
Transport jest odpowiedzialny za 30% 
emisji CO2 w Europie, dlatego ENGIE 
angażuje się  w projekty oferujące roz-

wiązania dla transportu publicznego, 
doradztwo w sprawach urbanistyki 
czy platformy cyfrowe usprawniające 
płynność ruchu drogowego.  

Wodór okazuje się być wszechstronnym nośnikiem ener-
gii, który nie wytwarza dwutlenku węgla i gra ważną rolę 
w drodze do uzyskania niskowęglowych systemów ener-
getycznych. W ciągu ostatnich kilku lat technologie z wy-
korzystaniem wodoru bardzo się rozwinęły i zaczynają być 

Trzynaście światowych firm, w tym 
również ENGIE, pracuje nad nowym 
projektem promującym wodór jako 
kluczowe rozwiązanie w przekształcaniu 
energii.

Przyszłość to wodór

wprowadzane na rynek. Specjalnie utworzona organizacja 
„Hydrogen Council”, składająca się z przedstawicieli takich 
firm jak ENGIE, Royal Dutch Shell, Honda, Total, Toyota 
czy Hyundai, potwierdziła chęć inwestycji w dalszy rozwój 
użycia wodoru w przemyśle energetycznym, ale nie tylko. 
Może on znaleźć swoje zastosowanie również w trans-
porcie, służyć klientom przemysłowym, komercyjnym, jak  
i prywatnym. Inwestycja szacowana jest na 1,4 biliona euro 
rocznie.   
Zdaniem ENGIE wodór odegra ważną rolę w przemyśle 
energetycznym i jest kluczem do przezwyciężenia proble-
mów, z jakimi zmaga się dzisiejszy świat w tej dziedzinie.  

Dziennik Rzeczpospolita zajął 
się rozwojem inteligentnych 
narzędzi dzięki którym wiele 
sektorów gospodarki stoi przed 
technologiczną rewolucja. Ga-
zeta zwraca uwagę iż Internet 
Rzeczy (IoT) jest powiązany  
z rozwojem inteligentnych 
miast. Pośród prezentowa-
nych rozwiązań gazeta uwagę 
zwróciła na te wdrażane przez 
ENGIE. Maciej Kopański, wi-
ceprezes  ds. rozwoju zwrócił 
uwagę na współpracę z samo-
rządami. Jak mówił: „... rozwią-
zania wdrażane przez firmę w 

gminie Opalenica, gdzie umoż-
liwiony zostanie dostęp online 
nie tylko danych związanych  
z użyciem energii przez budyn-
ki publiczne ale również z ich 
stanem technicznym. Dzięki 
połączeniu tych danych np.  
z systemami kontroli dostępu 
gmina uzyska kompleksowe 
narzędzia mogące służyć do 
podejmowania decyzji na bie-
żąco, jak również do monitoro-
wania jakości pracy poszcze-
gólnych zarządców obiektów”.

źródło: Rzeczpospolita

W prasie o cyfryzacji
Nowoczesne technologie w zarządzaniu 
budynkami o energią pozwalają być bardziej eko,  
a także oszczędzać pieniądze.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ PRZEGLĄD WYDARZEŃ

EnErgia 
napędza BiznEs

EnErgia 
napędza BiznEs

www.engie-zielonaenergia.pl

Odwiedź nas 
w sieci
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Na Facebooku w wydarzeniu „Przeczytam 52 książki w 2017” weźmie udział ponad 
19 tys. osób. Wielu z nich nie trzeba namawiać do czytania, tak po prostu działają 
noworoczne postanowienia. Czy nie lepiej jednak, zamiast dużej liczby różnych pozycji, 
przeczytać kilka bardzo dobrych książek? Oto cztery bestsellery o biznesie, na które 
warto zwrócić uwagę.

KSIĄżKOWE BESTSELLERY 

O biznesie na 2017 r. 

„FISH! Jak polubIć 
SwoJą pracę I 
SkutecznIe zarządzać 
zeSpołem”
Autorzy: John Christensen, Har-
ry Paul, Stephen C. Lundin
Czy alegoryczna opowieść o ry-
bach może wpłynąć na skutecz-
ność Twojej pracy? Po przeczyta-
niu tej najpopularniejszej książki 
o biznesie przekonasz się, że jest 
kopalnią inspiracji i pomysłów. 
Znajdziesz w niej rady, jak zmienić 
życiowe nastawienie i znaleźć siłę, 
która pozwoli znów czerpać satysfakcję z pracy. Wszystko 
to w formie wciągającej opowieści bez pouczającej maniery.

„alex FerguSon. być 
lIderem”
Alex Ferguson, Michael Moritz 
Pozycja nie tylko dla fanów piłki 
nożnej. Alex Ferguson – niekwe-
stionowany lider wśród menedże-
rów piłkarskich napisał z przyjacie-
lem Michaelem Moritzem książkę  
o swoim życiu i pracy z Manche-
ster United. To jednak coś więcej 
niż książka o piłce nożnej. To kom-
pendium wiedzy na temat pracy 
menadżera i zbiór technik motywa-
cyjnych, napisane z humorem i roz-
brajającą szczerością. 

„zarobIć mIlIon, Idąc 
pod prąd”
Jakub B. Bączek
Ma 33 lata i jest już na emerytu-
rze. Zbudował mnóstwo stabilnych 
źródeł przychodów, a przy tym po-
mógł wielu ludziom odnieść sukces. 
Mowa o autorze – przedsiębiorcy, 
inwestorze i trenerze mentalnym, 
który w prosty i atrakcyjny sposób 
opisuje w książce jak zbudować fir-
mę od zera w polskich warunkach. 
Warto sięgnąć po tę pozycję, po-
nieważ większość przykładów i rad 
można wcielić w życie praktycznie od zaraz.

„marketIng wartoścI”
Justyna Bakalarska
Ile można zyskać stawiając na 
wartości w biznesie? Autorka pre-
zentuje liczne doświadczenia firm, 
które działają zgodnie z ideą mar-
ketingu wartości i jednocześnie 
doskonale radzą sobie na rynku. 
Książka to spora dawka wiedzy  
o nowych modelach zarządzania, 
wrażliwości społecznej i obliczu 
prospołecznego biznesu. Autorka 
zaznacza, że w firmie człowiek  
i jego otoczenie mają największą 

wartość, a biznes nie musi ograniczać się tylko do genero-
wania zysku finansowego.

– newsletter wydawany przez ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.
realizacja: MediateQa, www.mediateqa.pl

http://www.engie-zielonaenergia.pl
mail: katowice.engie-pl@engie.com

EnErgia 
napędza BiznEs

ROZWIJAJ BIZNES

Wydrukowano na papierze SAPI MAGNO 
posiadającym certyfikaty: FSC, PEFC, 
OHSAS 1801, ISO 9001, ISO 14001


