
  
 

 

Wizyta studyjna w Zespole Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

Kiedy: 22.01.2019 (wtorek), godz. 12:00 

Gdzie: ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław 

 

 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem energetycznym 

prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz 

przesyłania i dystrybucji ciepła. Lokalizacja Spółki: 

• EC Wrocław, zlokalizowana we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24, 

• EC Czechnica, zlokalizowana w miejscowości Siechnice k. Wrocławia, 

• EC Zawidawie, zlokalizowana w dzielnicy Wrocław Psie Pole. 

Łączna moc elektryczna zakładów wynosi 365 MW, a łączna moc cieplna to 1 080 MWt. 

Elektrociepłownie stanowią centralne źródła dla Wrocławia i Siechnic w zakresie pokrycia potrzeb na 

ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne oraz źródła energii elektrycznej. W ramach 

organizacji prowadzone są liczne projekty inwestycyjne związane z rozwojem działalności biznesowej, 

ochroną środowiska czy modernizacją w tym projekt pn.  „Wykonanie instalacji mokrego 

odsiarczania spalin w elektrociepłowni Wrocław dla kotłów K1, K2, K3”. Projekt sfinansowano ze 

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu PL04 

„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. 

Na podstawie: http://www.kogeneracja.com.pl 

   

Źródło: http://www.proces.kogeneracja.com.pl/pl/292,nowa-inwestycja.html 

http://www.kogeneracja.com.pl/
http://www.proces.kogeneracja.com.pl/pl/292,nowa-inwestycja.html


 

AGENDA 

11:50 Zbiórka przed EC Wrocław 

12:00 Wprowadzenie i prezentacja firmy KOGENERACJA  S.A. 

12.30 Zwiedzanie Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) 

14.00 Case study projektu IMOS Wrocław 

14:30 Pytania, dyskusja 

15.00 Zakończenie 

  

Tematyka spotkania obejmuje następujące elementy kompetencji wg Wytycznych Kompetencji IPMA 

(NCB3.0) stanowiących podstawę certyfikacji IPMA-4-L-C: 
1.01 Sukces zarządzania projektem, 1.06 Organizacja projektu, 1.07 Praca zespołowa, 1.08 Rozwiązywanie problemów,  

1.15 Zmiany, 1.18 Komunikacja, 2.01 Przywództwo, 2.02 Zaangażowanie i motywacja, 2.06 Otwartość, 2.07 Kreatywność, 

2.08 Zorientowanie na wyniki, 2.09 Sprawność. 

Zarejestrowani uczestnicy spotkania, posiadacze certyfikatów IPMA za każdą godzinę spotkania 

merytorycznego uzyskują 3 JAPy (Jednostka Aktywności Projektowej), wymagane przy recertyfikacji. 

  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - obowiązuje wcześniejsza rejestracja.  

Maksymalna liczba uczestników: 20 osób. Pierwszeństwo udziału w spotkaniu 

mają członkowie IPMA Polska, pozostali zainteresowani – w miarę dostępności 

miejsc po zakończeniu rejestracji dla członków IPMA. 

W trakcie wizyty wymagany jest odpowiedni ubiór: 

-obuwie ochronne robocze, 

-kamizelka, hełm  (po wcześniejszym zgłoszeniu organizator je zapewni) 

O FIRMIE 

 

 

KOGENERACJA S.A. przewodzi Grupie Kapitałowej, w której skład 

wchodzi jednostka zależna EC Zielona Góra S.A. oraz jednostki 

powiązane PGE Paliwa sp. z o.o. oraz PGE Energia Ciepła S.A. W 2017r. 

przychody skonsolidowane wyniosły ponad 1 miliard PLN przy zysku 

netto 132 mln PLN. Jako przedsiębiorstwo energetyczne specjalizuje się 

w wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w procesie skojarzonym, co 

zapewnia uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności 

wytwarzania, co pozwala na oszczędność energii pierwotnej zawartej 

w paliwie.(.) 

Strona internetowa: 
http://www.kogeneracja.com.pl/pl/  

 

 

http://www.kogeneracja.com.pl/pl/

