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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce drugi raport odpowiedzialnego biznesu Grupy ENERGA, dokument pokazujący zmiany, jakie zaszły w Grupie w 2012 roku. Mamy nadzieję, że ich ekonomiczne, społeczne i środowiskowe efekty świadczą o naszej coraz większej dojrzałości
w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Nie sposób jednak mówić o rezultatach ubiegłorocznych działań bez uwzględnienia wyzwań, przed jakimi stawaliśmy w związku z kontynuacją restrukturyzacji prowadzonej od kilku lat w celu integracji podstawowych obszarów działalności Grupy. Jest to proces złożony,
silnie oddziałujący również na naszych pracowników. Zauważą to Państwo analizując przedstawione przez nas dane o Grupie ENERGA
dotyczące m.in. zmian w zatrudnieniu czy strukturze własności. Rok 2012 był również okresem wyznaczania kierunków naszego dalszego
rozwoju.
Strategię Grupy na lata 2013-2020 wzmocniliśmy określając najważniejsze kierunki zrównoważonego rozwoju, które będą wspierały
realizację zdefiniowanych celów biznesowych. Kierunki te wyznaczyły strukturę tegorocznego Raportu i zostały szczegółowo omówione
w rozdziałach: Obsługa i Sprzedaż, Dystrybucja, Wytwarzanie oraz Współpraca. W ramach każdego z nich prezentujemy podejmowane
działania, dobre praktyki oraz, co najważniejsze, osiągnięte efekty. Takie uporządkowanie, a także rozwój metody raportowania danych
pozafinansowych pozwoliły na objęcie raportem za rok 2012 aż 15 naszych spółek. Myśląc o długoterminowych zmianach, tym razem
deklarujemy również plany na rok kolejny, o realizacji których będą mogli Państwo przeczytać w kolejnym Raporcie.
Podsumowując miniony rok muszę z satysfakcją przyznać, że przyniósł on nam wiele sukcesów, do których możemy zaliczyć m.in. znaczne obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza czy zmniejszenie zużycia węgla do produkcji energii na rzecz biomasy. Wdrożyliśmy również wiele rozwiązań mających na celu usprawnienie naszej współpracy z klientami, takich jak: płatności online, udoskonalenie platformy
eBOK, czy rozwój infrastruktury zgłoszeniowej. Pozytywne efekty potwierdzają rankingi satysfakcji naszych klientów.
Analizując dane przedstawione w niniejszym raporcie z pewnością zauważą Państwo, że w tym roku rozszerzyliśmy zakres raportowanych
informacji (skorzystaliśmy w tym celu z suplementu sektorowego GRI - Global Reporting Initiative). Przygotowując materiał, uwzględniliśmy również uwagi oraz oczekiwania związane ze sposobem prezentacji danych pozafinansowych, które zebraliśmy podczas spotkań
i badań ankietowych wśród naszych pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych. Mamy nadzieję, że dzięki temu treść Raportu ujmuje
zagadnienia, które najbardziej Państwa interesują. Dodatkowo, aby zapewnić o rzetelności zaprezentowanych danych, tegoroczny raport
poddaliśmy również weryfikacji przez organizację GRI, tzw. application check, którego potwierdzenie znajduje się na końcu publikacji.
Zapraszam do lektury.

Mirosław Bieliński
Prezes Zarządu ENERGA SA
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O Grupie Kapitałowej ENERGA
Grupa Kapitałowa ENERGA jest jednym z największych podmiotów na polskim rynku energetycznym. Zajmujemy się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Jesteśmy również
jednym z głównych krajowych dystrybutorów energii zielonej – pozyskiwanej z odnawialnych
źródeł energii (dalej OZE).
Na koniec 2012 roku Grupa ENERGA zrzeszała 58 spółek
oraz posiadała mniejsze niż 50% pakiety udziałów w 12 kolejnych spółkach. Podmiotem pełniącym rolę zarządczą dla
wszystkich spółek Grupy jest ENERGA SA, a podstawowym
terenem działalności naszych spółek jest Polska. Wyjątkami
są działająca na Słowacji ENERGA Slovakia oraz funkcjonująca w Szwecji ENERGA Finance AB.
Naszymi podstawowymi wartościami są:

CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO i ENERGA
Tym właśnie wartościom odpowiada struktura pierwszej części
niniejszego raportu, dotycząca organizacji oraz jej podejścia
do zarządzania (O Grupie Kapitałowej ENERGA). Druga część
(Kierunki Strategiczne) odnosi się do działań podejmowanych
przez nas w ramach czterech obszarów strategicznych zrównoważonego rozwoju: obsługi i sprzedaży, dystrybucji, wytwarzania oraz współpracy. >
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MAPA ZASIĘGU
DZIAŁALNOŚCI

I
A

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

> Siedziba: Elbląg
> Klienci: przedsiębiorstwa i instytucje na terenie:

ENERGA SA

> Siedziba: Gdańsk
> Klienci: inne spółki z Grupy ENERGA
B

ENERGA Hydro Sp. z o.o.

> Siedziba: Straszyn
> Klienci: inne spółki z Grupy ENERGA, PSE SA

Elbląga, Żychlina, Wyszogrodu, Winnicy
> Obsługiwany rynek: miasto i okolice

ENERGA Centrum Usług
Wspólnych Sp. z o.o.

J

> Siedziba: Gdańsk
> Klienci: inne spółki z Grupy ENERGA

ENERGA Elektrociepłownia
Kalisz SA

> Siedziba: Kalisz
> Klienci: przedsiębiorstwa i instytucje na

terenie Kalisza, inne spółki z Grupy ENERGA
C

> Obsługiwany rynek: Kalisz

ENERGA Serwis Sp. z o.o.

K

> Siedziba: Ostrołęka
> Klienci: spółki z Grupy ENERGA oraz

D

ENERGA Informatyka
i Technologie Sp. z o.o.

L

> Siedziba: Gdańsk
> Klienci: spółki Grupy ENERGA,

ENERGA-Operator SA

> Siedziba: Gdańsk
> Klienci: indywidualni i biznesowi
> Obsługiwany rynek: obszar:

inne spółki Grupy ENERGA
> Obsługiwany rynek: inne spółki z Grupy ENERGA
E

ENERGA OPEC Sp. z o.o.

> Siedziba: Ostrołęka
> Klienci: indywidualni i instytucjonalni

w niewielkim stopniu klienci zewnętrzni

M

ENERGA Invest SA

> Siedziba: Gdańsk
> Klienci: inne spółki z Grupy ENERGA

ENERGA Obrót SA

> Siedziba: Gdańsk
> Klienci: odbiorcy hurtowi energii elektrycznej,

klienci indywidualni i biznesowi
F

ENERGA Innowacje Sp. z o.o.

N

> Siedziba: Gdańsk
> Klienci: inne spółki z Grupy ENERGA
G

ENERGA Obsługa
i Sprzedaż Sp. z o.o.

> Siedziba: Gdańsk
> Klienci: ENERGA Obrót SA, Segment Dystrybucja

ENERGA Elektownie
Ostrołęka SA

O

> Siedziba: Ostrołęka
> Klienci: rynek hurtowy energii elektrycznej:

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

> Siedziba: Sopot
> Klienci: jednostki samorządu terytorialnego

spółki z Grupy ENERGA i podmioty zewnętrzne,
rynek lokalny energii cieplnej: odbiorcy
komunalni i przemysłowi

oraz klienci instytucjonalni
> Obsługiwany rynek: obszar:
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E

F

N

D

M

L

B
O

A

Sopot

Słupsk
Koszalin

Gdańsk
k

I

Straszyn

H

Elbląg

B

K

Olszn
Szczecin

G

B

Bydgoszcz

C

Białyok

Orołęka

Toruń
Gorzów
Wielkopolski

Płock
Winnica

Poznań

Wyszogód
Żychlin

B

J

Warszawa

Łódź

Kalisz

Lublin

Wrocław
Kielce
Opole

Legenda

Katowice
Kraków

A

siedziba

I

centra księgowe i kadrowo-płacowe

Rzeszów

miasta i okolice obsługiwane przez spółkę
cała Polska > obszar działalności:
Grupy ENERGA
obszar działalności:
ENERGA-Operator SA

obszar działalności:
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
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ENERGA
Niniejszy dokument powstał w oparciu o dane zebrane z piętnastu spółek Grupy. Tym samym obejmuje on więcej spółek niż raport odpowiedzialności społecznej Grupy ENERGA za 2011 rok, w którym uwzględniono jedenaście podmiotów. Włączając kolejne spółki w proces raportowania danych pozafinansowych, pokazujemy
coraz bardziej kompletny obraz działalności Grupy, uwzględniający nasz wpływ na gospodarkę, ale też środowisko i otoczenie społeczne.
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Skala działalności spółek Grupy Kapitałowej ENERGA

SPÓŁKA

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
(spółki prywatne) lub
DOCHODY (sektor państwowy)
NETTO w zł

KAPITALIZACJA
z perspektywy zadłużenia
i kapitału własnego
(przedsiębiorstwa – sektora prywatnego)

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY /
KAPITAŁ WŁASNY (sektor państwowy)

LICZBA
ŚWIADCZONYCH
USŁUG

ENERGA SA

55 135 497,19

0,72

Funkcja zarządcza

ENERGA CUW

41 583 172,70

0,99

7

ENERGA Serwis

68 332 176,00

1,40

7

ENERGA IiT

119 713 992,10

1,93

36

ENERGA Invest

16 976 812,88

0,20

2

231 369,85

0,19

Usługi
badawczo-rozwojowe

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

1 078 745 611,44

1,13

3

ENERGA Hydro

362 572 226,02

0,30

6

ENERGA Kogeneracja

93 695 501,45

0,93

2

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

22 631 231,11

1,74

6

ENERGA OPEC

39 077 661,00

0,67

1

ENERGA-Operator

3 589 035 309,00

0,86

2

ENERGA Obrót

10 085 827 184,07

2,07

23

ENERGA OiS

180 657 995,02

1,94

23

ENERGA Oświetlenie

117 496 631,15

0,29

8

ENERGA Innowacje
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Skonsolidowane dane finansowe dla Grupy ENERGA [mln zł]
2011[1]

2012

PRZYCHODY, w tym: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług,
pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe

11 049,2

11 735,7

KOSZTY OPERACYJNE [2] , w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce nabyte, amortyzacja
i odpisy aktualnej wartości niefinansowych aktywów trwałych, pozostałe koszty rodzajowe i pozostałe
koszty operacyjne oraz koszty finansowe z wyłączeniem kosztów odsetek od kredytów

8 368,0

9 323,7

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE, w tym: wynagrodzenia, koszty
ubezpieczeń społecznych i pozostałe koszty świadczeń pracowniczych

1 097,0

999,7

PŁATNOŚCI NA RZECZ INWESTORÓW, w tym: koszty odsetek od kredytów,
dywidenda wypłacona za rok poprzedni [3]

291,9

833,5

PŁATNOŚCI NA RZECZ PAŃSTWA, w tym: podatki i opłaty

852,0

825,7

4,5

2,4

435,8

(249,3)

INWESTYCJE W SPOŁECZNOŚCI W POSTACI DAROWIZN
WARTOŚĆ EKONOMICZNA ZATRZYMANA

[1] Prezentowane dane za 2011 rok zostały przekształcone w związku z wcześniejszym zastosowaniem zmian do MSR 19 (Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19) „Świadczenia pracownicze”, dotyczących świadczeń po okresie zatrudnienia, a także z dokonaniem reklasyfikacji niektórych przychodów
i kosztów w związku z doprowadzeniem do spójności zasad ich prezentowania w kolejnych okresach sprawozdawczych – bez wpływu na wynik netto za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku.
[2] W kosztach operacyjnych za rok 2012 jest zawarta rezerwa na koszty związane ze sprawą sądową z PSE SA w wysokości 123 mln zł. Kwestia sprawy sądowej została
szczegółowo opisana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENERGA.
[3] Wysokość dywidendy wypłaconej za rok poprzedni wyniosła 189,4 mln zł w 2011 roku oraz 653,9 mln zł w 2012 roku.
Dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku (dane obejmują wszystkie spółki Grupy ENERGA).

Suma inwestycji w społeczności lokalne – czyli m.in. fundusze
przekazane na cele charytatywne, organizacje pozarządowe
i instytucje badawcze (niepowiązane z komercyjnymi pracami badawczo-rozwojowymi organizacji), fundusze wsparcia infrastruktury społeczności lokalnej oraz bezpośrednie koszty programów

społecznych, w tym wydarzenia artystyczne i edukacyjne) – wyliczona dla piętnastu spółek ujętych w raporcie wyniosła w 2012
roku 4 013 966,30 zł. Wymieniona kwota uwzględnia 2 069 789 zł
darowizn, nie zawiera natomiast środków przeznaczonych
na działania sponsoringowe.
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1.1. Zmiany w strukturze Grupy ENERGA
W 2012 roku kontynuowaliśmy proces transformacji. Porządkowanie struktury i jej optymalizacja – będące kolejnymi etapami rozwoju organizacji – zaowocowały szeregiem zmian
w działalności operacyjnej, strukturze kapitału oraz w samej
działalności poszczególnych spółek. Dla ważnej grupy interesariuszy – naszych pracowników – odczuwalnym skutkiem restrukturyzacji były zmiany dotyczące zasobów ludzkich, m.in.
przejścia pracowników pomiędzy spółkami.

udziałów w spółce Ekologiczne Materiały Grzewcze Sp. z o.o. od
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
Ważnym elementem zmian procesowych było przejęcie przez
ENERGA CUW zadań związanych z obsługą administracyjną i organizacyjno-prawną oraz usługami administracyjnymi,
w tym zarządzaniem nieruchomościami oraz transportem od
części spółek Grupy. Obecnie do ważniejszych działań ENERGA CUW należą: działalność rachunkowo-księgowa i kadrowo-płacowa na rzecz większości podmiotów Grupy ENERGA,
usługi prawne, ochrona środowiska, doradztwo podatkowe,
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi oraz dzierżawionymi, działalność usługowa wspomagająca
transport lądowy, a także pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. Wśród spółek,
od których zadania dotyczące obszaru księgowości oraz obszaru kadr i płac przejęła ENERGA CUW, jest ENERGA OPEC,
która tym samym przestała świadczyć usługi finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe na rzecz ENERGA Serwis.

Istotne zmiany w działalności lub
lokalizacji oraz zmiany własnościowe
Wśród działań restrukturyzacyjnych realizowanych w 2012
roku najistotniejsze dotyczyły restrukturyzacji oraz reorganizacji Segmentu Dystrybucji w ramach operatora systemu dystrybucyjnego (spółki ENERGA-Operator) oraz spółek wspierających działalność OSD. ENERGA-Operator w raportowanym
okresie zawiązała pięć spółek, do których wydzielono działalność eksploatacyjno-inwestycyjną, z siedzibami w Elblągu,
Gdańsku, Kaliszu, Słupsku i Toruniu. Spółki te, wraz z istniejącymi już wcześniej spółkami: eksploatacyjno-inwestycyjną
z Płocka oraz technicznej obsługi odbiorcy z Koszalina, są
powiązane procesowo z OSD.

Zmiany w działalności operacyjnej nastąpiły także w ENERGA
Invest. Od lipca 2012 spółka ta przejęła zadania dotyczące budowy inwestycji w obszarze wytwarzania. Spółka pełni w Grupie rolę inwestora zastępczego oraz inżyniera kontraktu.

Znaczące zmiany przeprowadzono także w segmencie Combined Heat and Power (dalej CHP). W efekcie kolejnych
etapów konsolidacji tego segmentu od grudnia 2012 roku
ENERGA Kogeneracja jest właścicielem 100% akcji ENERGA Elektrociepłownia Kalisz oraz 99,91% udziałów ENERGA
OPEC (przejęła udziały od ENERGA Elektrownie Ostrołęka
i ENERGA SA).

Wśród innych istotnych zmian własnościowych w roku 2012
należy także wskazać:
• Połączenie ENERGA Hydro ze spółką ENERGA Wind zgodnie
z kodeksem spółek handlowych;
• Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ENERGA
Innowacje i objęcie utworzonych udziałów przez ENERGA-Operator i ENERGA Obrót (po 49,98%) oraz
ENERGA (0,04 %);
• Przeniesienie udziałów spółki ENERGA Oświetlenie przez
ENERGA do ENERGA Obrót.

W listopadzie 2012 roku ENERGA Kogeneracja nabyła także
100% udziałów w spółce Zakład Energetyki Cieplnej w Żychlinie
Sp. z o.o. W grudniu 2012 roku ENERGA SA nabyła 100 procent
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Znaczące zmiany dotyczące zasobów ludzkich
wynikające ze zmian w organizacji
Grupy Kapitałowej ENERGA

> ENERGA Elektrociepłownia Kalisz
W ramach ogłoszonego w 2011 roku Programu Rekompensat 31 grudnia 2011 roku została rozwiązana umowa o pracę
z 15 osobami. W związku z tym, że 31 grudnia 2011 roku byli oni
jeszcze pracownikami ENERGA Elektrociepłownia Kalisz, stan zatrudnienia został pomniejszony dopiero 1 stycznia 2012 roku.
> ENERGA-Operator
Spółka w raportowanym okresie zawiązała pięć spółek, do których wydzielono działalność eksploatacyjno-inwestycyjną, z siedzibami w Elblągu, Gdańsku, Kaliszu, Słupsku i Toruniu. Spółki
te, wraz z istniejącymi już wcześniej spółkami eksploatacyjno-inwestycyjną z Płocka oraz technicznej obsługi odbiorcy z Koszalina, są spółkami powiązanymi procesowo z OSD.
> ENERGA Obrót
W 2012 roku spółka zwiększyła zatrudnienie o 247 pracowników, m.in. w związku z powołaniem Segmentu Sprzedaży
i przejściem na początku 2012 roku 168 pracowników z ENERGA OiS do ENERGA Obrót.
> ENERGA OiS
W 2012 roku spółka zmniejszyła zatrudnienie o 312 osób. Część
pracowników spółki skorzystała z programu dobrowolnych
odejść, część zaś (168 osób) została przeniesiona do spółki
ENERGA Obrót.
> ENERGA Kogeneracja
W ramach programu rekompensat z ENERGA Kogeneracja
odeszło 5 osób.
> ENERGA Oświetlenie
W 2012 roku z programu indywidualnych odejść skorzystało
6 pracowników.

> ENERGA SA
Spółka zmniejszyła w 2012 roku zatrudnienie o 33 osoby (łącznie z samozatrudnieniem). Spadek zatrudnienia w 2012 roku
wynika głównie ze zmian w modelu funkcjonowania spółki,
na skutek których nastąpiło przeniesienie części procesów wraz
z pracownikami do spółki ENERGA CUW oraz do ENERGA IiT.
> ENERGA CUW
Spółka w 2012 roku zwiększyła zatrudnienie o 77 osób. Zmiany
w zatrudnieniu wynikają z poszerzenia działalności o usługi administracyjne, organizacyjno-prawne i przeniesienia zadań w omawianych obszarach ze spółek Grupy ENERGA do ENERGA CUW.
> ENERGA Serwis
Spółka w 2012 roku przejęła 127 pracowników z ENERGA
Elektrownie Ostrołęka oraz zwiększyła zatrudnienie o kolejne
43 etaty. Zmiany związane są z wydzieleniem części zadań
do spółki z innych podmiotów.
> ENERGA Invest
Spółka dwukrotnie zwiększyła zatrudnienie w raportowanym
okresie (w tym zawarte są także umowy na zlecenie) na skutek
przejęcia pracowników z innych spółek Grupy ENERGA.
> ENERGA Elektrownie Ostrołęka
W ramach ogłoszonego w 2011 roku programu Zasady Indywidualnych Odejść 31 grudnia 2011 roku zostały rozwiązane
umowy o pracę z 47 osobami. W związku z tym, że na dzień
31 grudnia 2011 roku byli oni jeszcze pracownikami ENERGA
Elektrownie Ostrołęka, stan zatrudnienia został pomniejszony
dopiero 1 stycznia 2012 roku.
> ENERGA Hydro
Spółka zmniejszyła zatrudnienie o 22 osoby, co wynika m.in.
z wprowadzenia programu Zasady Indywidualnych Odejść oraz
zakończenia umów zawartych na czas określony i rozwiązania
umów o pracę na mocy porozumienia stron.

W pozostałych spółkach zmiany w zatrudnieniu związane były
z naturalnymi procesami fluktuacji pracowników.
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Zależności zadaniowe pomiędzy spółkami
W Grupie ENERGA, poza spółkami zajmującymi się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii oraz spółką ENERGA SA, która pełni rolę zarządczą, znajdują się także podmioty świadczące usługi na rzecz innych spółek Grupy:

WYTWARZANIE

1

ENERGA CUW

Świadczy usługi prowadzenia księgowości, kadr i płac, usługi organizacyjno-prawne oraz związane z ochroną
środowiska dla niektórych spółek Grupy ENERGA. Obsługuje m.in. ENERGA
Elektrownie Ostrołęka, ENERGA IiT,
ENERGA Kogeneracja, ENERGA-Operator oraz ENERGA OPEC.

DYSTRYBUCJA

2

ENERGA Serwis

Świadczy usługi remontowe, modernizacyjne i usuwania awarii m.in. dla ENERGA OPEC oraz ENERGA Elektrownie Ostrołęka.
3

ENERGA Invest

4

ENERGA IiT

Dostarcza na rynek wewnętrzny Grupy
ENERGA usługi IT, w tym usługi infrastrukturalne, e-workplace oraz udostępnienia i utrzymania systemów informatycznych oraz systemów współdzielonych.

Świadczy usługi inwestora zastępczego
oraz inżyniera kontraktu dla spółek Grupy ENERGA w obszarze wytwarzania.

Wyżej wymienione zależności zostały uznane za kluczowe
z perspektywy niniejszego raportu i spółek w nim ujętych,
natomiast nie wyczerpują listy wszystkich zależności zadaniowych pomiędzy spółkami Grupy.
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Główną odpowiedzialnością ENERGA SA jest
zarządzanie Spółkami Grupy tak, by Grupa
jako całość mogła realizować cele biznesowe
rozwijając się w sposób zrównoważony. Dlatego też w 2012 roku przyjęto kierunki strategiczne zrównoważonego rozwoju Grupy ENERGA,
na podstawie których Spółki będą wyznaczały
sobie cele dla doskonalenia priorytetowych obob
szarów swoich działań.

> Katarzyna

Karolak

koordynator CSR
ENERGA SA
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1.1.2. Odpowiedzialne zarządzanie
Grupę ENERGA tworzą spółki stale dążące do realizacji idei
odpowiedzialnego zarządzania. W praktyce oznacza to m.in.
uwzględnianie w zarządzaniu zasad zrównoważonego rozwoju
oraz zarządzanie ryzykiem, w tym przeciwdziałanie korupcji.

cownicy spółki. W odniesieniu do kryteriów społecznych i środowiskowych, obok ekonomicznych, jest też przeprowadzany
cykliczny proces ewaluacji działań najwyższego organu zarządczego w prawie połowie spółek.

Uwzględnianie zasad zrównoważonego
rozwoju w zarządzaniu

W Grupie ENERGA zagadnienia dotyczące naszej odpowiedzialności nie tylko są ujęte w kierunkach strategicznych zrównoważonego rozwoju, ale stanowią też część strategii biznesowej.
Kwestie te, zwłaszcza związane z minimalizacją naszego wpływu na środowisko naturalne, nie są dodatkowymi działaniami,
lecz elementem codziennego biznesu.

Odpowiedzialne podejście do zarządzania to przede wszystkim
uwzględnianie kwestii społecznych i środowiskowych w zarządzaniu organizacją, w tym definiowanie celów spółki i rozliczanie
kadry zarządzającej z rezultatów działań. Dlatego też, w dziewięciu z piętnastu spółek ujętych w raporcie, wynagrodzenia
wyższej kadry menedżerskiej oraz zarządu (obejmując system
odpraw) są zależne od wyników organizacji (obejmujących wyniki społeczne i środowiskowe). Dodatkowo dobrą praktyką jest
np. działanie ENERGA OPEC, w której wynagrodzenie za zrealizowanie celów założonych w strategii otrzymują również pra-

Liczba spółek

1. Odpowiedzialne kształtowanie
relacji z klientem.
Oferowanie produktów i usług zachęcających
klientów do długoterminowch relacji
z Grupą ENERGA.

NIE

5

9

10

„

CELE STRTEGICZNE
Grupy Kapitałowej ENERGA

TAK

6

ewaluacja wyników działań
zarządu w odniesieniu do
kryteriów społecznych

“

Nasza misja brzmi: Poprawiamy komfort życia
i pracy naszych klientów.

2. Ograniczanie wpływu na środowisko
oraz wspieranie efektywnego zużycia
energii.
Rozwój źródeł energii przyjaznych środowisku
oraz wspieranie efektywnego zużycia energii.
3. Rozwój działalności dystrybucyjnej.
Podnoszenie rentowności, poprawa jakości
obsługi oraz zwiększenie możliwości przyłączania
odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

ewaluacja wyników działań
zarządu w odniesieniu do
kryteriów środowiskowych
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Wspierając inne spółki z Grupy ENERGA
w codziennej działalności biznesowej, działając zgodnie z zasadami etyki i standardami,
w oparciu o wartości takie jak otwatość, wiarygodność i współdziałanie, ENERGA Centrum
Usług Wspólnych włącza się w realizację celów
strategicznych Grupy, także tych środowiskowych i społecznych.

> Anna Mańkowska
koordynator CSR

ENERGA CUW Sp. z o.o.
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System ten uwzględnia:
• środowisko organizacji (tzn. podstawowe zasady, strukturę
organizacyjną, role i odpowiedzialność w zakresie procesu
zarządzania ryzykiem),
• identyfikację ryzyka (czynników i skutków potencjalnych zdarzeń mogących wpływać na realizację strategicznych i operacyjnych celów biznesowych),
• identyfikację zdarzeń materializacji ryzyka (identyfikację i raportowanie zdarzeń materializacji ryzyka, analizę i ocenę
skutków materializacji ryzyka w kontekście przyjętej strategii
zarządzania ryzykiem oraz celów biznesowych),
• ocenę ryzyka (analiza i ocena ryzyka wrodzonego i efektywności aktualnych mechanizmów kontrolnych),
• określenie i wdrożenie planów działań (uwzględniających
określoną reakcję i strategię zarządzania danym ryzykiem
oraz podjęcie działań zgodnie z zaakceptowanym planem
działań na ryzyko),
• monitorowanie i raportowanie.

Swoje misje i wizje posiada także większość spółek Grupy
ENERGA. Dwanaście spośród piętnastu spółek ujętych w raporcie posiada wewnętrznie sformułowaną misję lub wartości,
a pięć posiada wewnętrznie sformułowane zasady odnoszące
się do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania organizacji. Są one zapisane w odpowiednich politykach i procedurach.
Zarządzanie organizacją z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju pozwala zidentyfikować i odpowiednio zarządzać
zarówno zagrożeniami, jak i szansami związanymi z kwestiami
społecznymi i środowiskowymi. W ośmiu z piętnastu spółek istnieją procedury organu zarządczego dotyczące nadzoru identyfikacji oraz zarządzania kwestiami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi ujmujące stosowne ryzyka. W czterech
spółkach procedury te ujmują dostosowanie się lub zgodność
z międzynarodowymi standardami, np. ISO 14001 – tak jak
w przypadku ENERGA Elektrociepłownia Kalisz oraz ENERGA
Serwis.

W ramach ZSZR określana jest skłonność do ryzyka Grupy i poszczególnych spółek oraz poziomy tolerancji ryzyka procesów
biznesowych, obszarów funkcjonalnych i poszczególnych projektów (w obszarach regulowanych – w tym ochrony środowiska
i konsumentów – poziomy tolerancji są zgodne z przepisami prawa), przeprowadzana jest identyfikacja i ocena ryzyka; ustalane
i monitorowane pod względem skuteczności są mechanizmy
kontrolne, opracowywane są plany kontynuacji działania w przypadku awarii umożliwiające m.in. przywrócenie ciągłości zasilania, zabezpieczenie przed ewentualnym skażeniem, a przez
to – minimalizację negatywnych skutków dla społeczeństwa
i środowiska.

Zarządzanie ryzykiem
Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem w Grupie
ENERGA potwierdza, że stosujemy zasadę ostrożności.
Zasady określające zarządzanie ryzykiem w Grupie zostały
opracowane w oparciu o powszechnie stosowane standardy,
takie jak COSO II i FERMA. Celem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń
mogących wywrzeć wpływ na organizację, utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach oraz zapewnienie realizacji celów
biznesowych. Jest to proces ciągły, podlegający modyfikacjom
w konsekwencji zmian otoczenia gospodarczego, działalności
spółek z Grupy i zmian dotyczących wpływu poszczególnego
ryzyka na cele biznesowe spółek i Grupy.
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w Grupie ENERGA obejmuje działania na poziomach Grupy, spółek, procesów biznesowych i projektów. Narzędziem zapewniającym kompleksowe
podejście do identyfikacji, oceny oraz zarządzania ryzykiem
w ENERGA SA oraz w większości spółek Grupy jest Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZSZR).

Przeciwdziałanie korupcji
Jako Grupa prowadzimy szereg inwestycji, które są związane
nie tylko z istotnymi kosztami, ale także z koniecznością odpowiedniej współpracy z podmiotami i partnerami zewnętrznymi
zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Procesy
te wymagają od naszych pracowników zrozumienia zjawiska, jakim jest korupcja, a także posiadania wiedzy na temat
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niem kontaktów międzynarodowych wraz z elementami ochrony informacji. Szkolenia były prowadzone przez funkcjonariuszy
ABW i CBA. Jednocześnie do spółek Grupy przekazano informację nt. komórki (Biuro Systemów Bezpieczeństwa), do której
można przesyłać lub składać osobiście sygnały dotyczące zjawisk korupcyjnych w spółkach.

tego, jak postąpić w przypadku identyfikacji zdarzenia, które
potencjalnie może mieć taki charakter. Dlatego też w Grupie
podejmowanych jest szereg działań na rzecz przeciwdziałania
korupcji – od odpowiednich procedur po działania edukacyjne
wśród pracowników.

W grudniu 2012 roku i styczniu 2013 roku zostały przeprowadzone kolejne szkolenia z zakresu przeciwdziałania zjawiskom
i mechanizmom korupcyjnym. Szkoleniem realizowanym przez
funkcjonariuszy CBA objęto kolejnych 58 reprezentantów kadry
kierowniczej średniego i niższego szczebla ze spółek: ENERGA SA, ENERGA CUW, ENERGA Invest, ENERGA Innowacje,
ENERGA Elektrownie Ostrołęka, ENERGA Hydro, ENERGA-Operator, ENERGA Obrót oraz ENERGA Oświetlenie.
Działania mające na celu przeciwdziałanie korupcji będą kontynuowane w 2013 roku. Na przełomie 2012/2013 roku do wszystkich pracowników ENERGA SA oraz do prezesów 22 spółek
Grupy rozesłany został „Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców” z zaleceniem zapoznania z treścią poradnika pracowników spółek.
Aktywności dotyczące przeciwdziałania korupcji są podejmowane nie tylko na poziomie Grupy ENERGA, ale także w ramach poszczególnych spółek. W odpowiedzi na zidentyfikowane obszary potencjalnego ryzyka wystąpienia zjawiska korupcji
w spółce ENERGA-Operator wdrożono i monitorowano skuteczność procedur kontrolnych czynników ryzyka związanych
z korupcją. Obecnie spółka opracowuje dokument o nazwie
„Księga naszych wartości” zawierający zapisy odnoszące się
do działań antykorupcyjnych i ochrony danych. Warto podkreślić, że podejmowane działania prewencyjne są skuteczne. Żadna ze spółek ujętych w raporcie nie odnotowała przypadków
korupcji, a tym samym zwolnień pracowników lub nałożenia
na nich innych kar za korupcję. W spółkach nie odnotowano
również przypadków nieodnowienia umów z kontrahentami
z powodu naruszenia zasad dotyczących zwalczania korupcji.
Przeciwko organizacji raportującej oraz jej pracownikom nie zostały wszczęte w 2012 roku żadne sprawy sądowe dotyczące
praktyk korupcyjnych.

Dziewięć spółek posiada procedury bądź zapisy pozwalające
uniknąć konfliktu interesów członków najwyższego organu zarządczego – są to stosowne zapisy w kontraktach menedżerskich, regulaminach zarządu lub statutach.
W 2012 roku w wybranych spółkach Grupy ENERGA kontynuowane były działania edukacyjne dotyczące przeciwdziałania korupcji. W odpowiednich szkoleniach z tej tematyki wzięli udział
wszyscy pracownicy ENERGA SA i ENERGA Invest (100%) oraz
kadra zarządzająca ENERGA-Operator i ENERGA Hydro (po 1%
wszystkich zatrudnionych w obu spółkach). Działania te będą
kontynuowane i rozwijane w roku 2013.
W listopadzie 2012 roku 45 przedstawicieli kadry menedżerskiej
wybranych spółek Grupy ENERGA wzięło udział w szkoleniu
z zakresu bezpieczeństwa biznesu, ze szczególnym uwzględnie-
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CZŁOWIEK
Człowiek jest jedną z trzech naszych wartości, a wymiarem odpowiedzialnego zarządzania organizacją w odniesieniu do tej wartości jest troska o klientów, społeczności lokalne oraz pracowników.
Grupa ENERGA jest istotnym pracodawcą w Polsce i jednym z największych pracodawców w północnej części kraju, dlatego też pracownicy są ważną grupą naszych interesariuszy zarówno ze względu na ich wpływ
na organizację, jak i ze względu na nasz wpływ na nich. Mimo iż w tak dużej Grupie – zatrudniającej ponad
11 000 osób – zapewnienie poczucia satysfakcji i zadowolenia z pracy u wszystkich pracowników jest dużym
wyzwaniem, tytuł Solidnego Pracodawcy 2011 potwierdza, że podejmujemy wiele działań na rzecz budowania
dobrej atmosfery i odpowiedzialnego miejsca pracy oraz, że działania te przynoszą efekty.
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Zatrudnienie
ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OGÓŁEM

2011

2012

2011

2012

2011

2012

79

55

93

88

172

143

ENERGA CUW [2]

-

300

-

40

-

340

ENERGA Serwis [2]

-

18

-

270

-

288

ENERGA IiT[2]

-

91

-

171

-

262

ENERGA Invest [2]

-

15

-

14

-

29

ENERGA Innowacje [2]

-

8

-

10

-

18

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

132

110

867

554

999

664

ENERGA Hydro [1]

59

56

224

205

283

261

ENERGA Kogeneracja

48

48

240

234

288

282

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

12

11

99

83

111

94

ENERGA OPEC

23

22

50

49

73

71

1010

1069

4211

4972

5221

6041

ENERGA Obrót

67

192

94

217

161

409

ENERGA OiS

782

584

282

168

1064

752

ENERGA Oświetlenie

30

23

211

221

241

244

2242

2602

6371

7296

8613

9898

ENERGA SA

ENERGA-Operator

OGÓŁEM

Tabela ujmuje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony (osoby). Dane za rok 2012 przedstawiają stan na 31.12.2012.
[1] W raportowanym okresie nastąpiło przejście części pracowników do ENERGA Hydro na skutek przejęcia przez tę spółkę ENERGA Wind.
[2] Spółka nieujęta w raporcie odpowiedzialnego biznesu GK ENERGA za rok 2011.
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Charakterystyczną cechą struktury zatrudnienia sektora energetycznego jest wysoki odsetek mężczyzn, zwłaszcza w obszarze wytwarzania i dystrybucji energii. Wynika to z faktu,
iż stanowią oni znaczącą większość absolwentów szkół technicznych i posiadają niezbędną w sektorze wiedzę specjalistyczną. Także w spółkach ujętych w raporcie mężczyźni stanowią ponad 2/3 zatrudnionych. Tylko w trzech podmiotach
– ENERGA OiS, ENERGA CUW oraz ENERGA Invest, których
zadania stanowią w znacznej części prace biurowe – pracuje
więcej kobiet niż mężczyzn.

Spółki Grupy ENERGA zatrudniają pracowników w oparciu
o umowy o pracę, ale też proponują różne inne formy świadczenia pracy dla danego podmiotu, w tym samozatrudnienie. W prawie wszystkich spółkach Grupy istnieją regulaminy
umożliwiające świadczenie telepracy, dzięki czemu pracownicy mogą pracować zdalnie. Świadczy to o elastyczności
poszczególnych spółek względem dostępności i możliwości
pracowników.
Zdecydowana większość pracowników samozatrudnionych
to kadra kierownicza związana z poszczególnymi spółkami
kontraktami menedżerskimi. Większość pracowników Grupy
zatrudnianych na umowy o pracę jest zatrudniona na czas
nieokreślony.

Stosunek liczby kobiet do mężczyzn
w analizowanych spółkach
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI

74%

26%

73,7%

26,3%

2011

2012
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Łączna liczba pracowników według wymiaru godzin
PRACOWNICY
ZATRUDNIENI
NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACĘ
NA 3/4 ETATU

PRACOWNICY ZATRUDNIENI
NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACĘ NA PEŁEN ETAT
2011
SPÓŁKA

ENERGA SA [1]

2012

2011

KOBIETY

2012

2011

MĘŻCZYŹNI

2012

KOBIETY

77

53

88

83

1

0

ENERGA CUW [4]

-

296

-

39

-

1

ENERGA Serwis [4]

-

18

-

270

-

0

ENERGA IiT[4]

-

82

-

179

-

0

ENERGA Invest [4]

-

15

-

14

-

0

ENERGA Innowacje [4]

-

8

-

9

-

0

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

131

110

865

553

0

0

ENERGA Hydro [2]

55

55

219

201

0

0

ENERGA Kogeneracja

48

48

240

234

0

0

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

12

11

99

83

0

0

ENERGA OPEC

23

22

50

49

0

0

ENERGA-Operator

998

1052

4203

4966

4

9

ENERGA Obrót

67

191

94

217

0

0

ENERGA OiS [3]

781

583

282

167

0

1

ENERGA Oświetlenie

28

21

210

220

2

2

2220

2565

6350

7284

7

13

OGÓŁEM

[1] W 2012 roku ENERGA SA zatrudniała dodatkowo 1 osobę na 1/10 etatu, 1 osobę na 1/3 etatu, 2 osoby na 4/5 etatu.
[2] W raportowanym okresie nastąpiło przejście części pracowników do ENERGA Hydro na skutek przejęcia przez tę spółkę ENERGA Wind.
W 2012 roku ENERGA Hydro zatrudniała dodatkowo 1 osobę na 4/5 etatu.
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PRACOWNICY
ZATRUDNIENI
NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACĘ
NA 3/4 ETATU
2011

2012

PRACOWNICY ZATRUDNIENI
NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACĘ NA 1/2 ETATU
2011

MĘŻCZYŹNI

2012

2011

KOBIETY

PRACOWNICY ZATRUDNIENI
NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACĘ NA 1/4 ETATU
2012

2011

MĘŻCZYŹNI

2012

2011

KOBIETY

2012

MĘŻCZYŹNI

2

1

1

1

3

1

0

0

0

0

-

0

-

1

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

1

1

1

4

2

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

7

7

6

3

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

4

4

14

12

16

7

1

1

1

3

[3] 2012 rok – Dodatkowo ENERGA OiS zatrudnia 1 osobę na 0,88 etatu.
[4] Spółka nieujęta w raporcie odpowiedzialnego biznesu GK ENERGA za rok 2011.
Tabela przedstawia stan na 31.12.2012.
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Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia
PRACOWNICY ZATRUDNIENI
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
NA CZAS NIEOKREŚLONY
2011
SPÓŁKA

ENERGA SA

2012

KOBIETY

2011

2012

PRACOWNICY ZATRUDNIENI
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
NA CZAS OKREŚLONY
2011

MĘŻCZYŹNI

2012

KOBIETY

2011

2012

MĘŻCZYŹNI

73

52

89

85

6

3

4

3

ENERGA CUW[2]

-

269

-

30

-

31

-

10

ENERGA Serwis [2]

-

18

-

225

-

0

-

45

ENERGA IiT[2]

-

87

-

164

-

4

-

7

ENERGA Invest [2]

-

14

-

12

-

1

-

2

ENERGA Innowacje [2]

-

6

-

6

-

2

-

4

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

128

107

862

549

4

3

5

5

ENERGA Hydro [1]

54

51

215

191

5

5

9

14

ENERGA Kogeneracja

47

48

240

234

1

0

0

0

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

12

10

90

79

0

0

9

5

ENERGA OPEC

22

22

49

48

1

0

1

1

1005

1045

4182

4927

5

24

29

45

ENERGA Obrót

61

147

79

176

6

45

15

41

ENERGA OiS

729

547

246

144

53

37

36

24

ENERGA Oświetlenie

24

16

171

175

6

7

40

46

2155

2439

6223

7045

87

162

148

252

ENERGA-Operator

OGÓŁEM

[1] W raportowanym okresie nastąpiło przejście części pracowników do ENERGA Hydro na skutek przejęcia przez tę spółkę ENERGA Wind.
[2] Spółka nieujęta w raporcie odpowiedzialnego biznesu GK ENERGA za rok 2011.
Tabela przedstawia stan na 31.12.2012.
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PRACOWNICY ZATRUDNIENI
NA PODSTAWIE
UMOWY ZLECENIA
2011

2012

KOBIETY

2011

PRACOWNICY ZATRUDNIENI
NA PODSTAWIE
UMOWY O DZIEŁO
2012

2011

MĘŻCZYŹNI

2012

2011

KOBIETY

PRACOWNICY
SAMOZATRUDNIENI
2012

2011

MĘŻCZYŹNI

2012

KOBIETY

2011

2012

MĘŻCZYŹNI

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

9

6

-

2

-

1

-

0

-

0

-

1

-

1

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

2

-

3

-

6

-

1

-

1

-

0

-

0

-

4

-

5

-

0

-

0

-

0

-

5

-

1

-

2

-

0

-

0

-

0

-

0

2

2

16

12

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

4

3

0

0

2

1

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

84

82

175

2

9

4

43

0

0

0

14

8

0

9

7

0

0

2

0

0

0

0

4

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

5

2

2

0

1

0

0

0

0

1

96

100

118

213

4

10

9

45

1

1

14

38
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Pracownicy zatrudnieni w spółkach na umowy o pracę na czas nieokreślony w podziale na płeć [%]
KOBIETY

SPÓŁKA

MĘŻCZYŹNI

2011

2012

2011

2012

ENERGA SA

92

95

96

97

ENERGA CUW

bd

90

bd

75

ENERGA Serwis

bd

100

bd

83

ENERGA IiT

bd

100

bd

91

ENERGA Invest

bd

93

bd

86

ENERGA Innowacje

bd

75

bd

60

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

96

97

98

99

ENERGA Hydro

92

91

97

93

ENERGA Kogeneracja

94

98

97

98

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

100

100

91

93

ENERGA OPEC

96

100

98

98

ENERGA-Operator

92

98

97

99

ENERGA Obrót

81

77

75

81

ENERGA OiS

93

94

86

86

ENERGA Oświetlenie

69

70

79

79

Prowadzone w Grupie procesy restrukturyzacyjne mają swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach związanych z fluktuacją pracowników. Znaczna część z nich wynika z przejść pracowników do innych spółek Grupy (więcej na ten temat w części "Zmiany
w strukturze Grupy ENERGA").
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Wskaźnik fluktuacji pracowników
WSKAŹNIK FLUKTUACJI

SPÓŁKA
2011

2012

30%

32,22%

ENERGA CUW [2]

-

42,26%

ENERGA Serwis2]

-

38%

ENERGA IiT[2]

-

53%

ENERGA Invest [2]

-

76%

ENERGA Innowacje [2]

-

122%

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

18%

2,71%

ENERGA Hydro [1]

1%

1%

3,12%

4,23%

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

14%

1,06%

ENERGA OPEC

39%

5,50%

ENERGA-Operator

14%

5,42%

bd

47,26%

ENERGA OiS

17%

19,92%

ENERGA Oświetlenie

13%

23,20%

ENERGA SA

ENERGA Kogeneracja

ENERGA Obrót

[1] W raportowanym okresie nastąpiło przejście części pracowników do ENERGA Hydro na skutek przejęcia przez tę spółkę ENERGA Wind.
[2] Spółka nieujęta w raporcie odpowiedzialnego biznesu GK ENERGA za rok 2011.
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Łączna liczba pracowników, którzy rozpoczęli pracę w raportowanym okresie

SPÓŁKA

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OSOBY PONIŻEJ
30. ROKU ŻYCIA

2011

2012

2011

2012

2011

2012

15

18

28

22

15

13

ENERGA CUW [2]

-

78

-

23

-

23

ENERGA Serwis [2]

-

4

-

95

-

32

ENERGA IiT[2]

-

10

-

59

-

6

ENERGA Invest [2]

-

10

-

10

-

6

ENERGA Innowacje [2]

-

8

-

11

-

10

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

2

0

9

4

3

0

ENERGA Hydro [1]

4

10

10

13

7

5

ENERGA Kogeneracja

2

0

1

3

2

0

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

0

0

9

0

6

0

ENERGA OPEC

1

0

1

1

1

0

ENERGA-Operator

23

13

210

143

29

39

ENERGA Obrót

19

58

25

73

23

46

ENERGA OiS

78

23

61

16

80

18

ENERGA Oświetlenie

7

5

40

23

19

6

151

237

394

496

185

204

ENERGA SA

OGÓŁEM

[1] W raportowanym okresie nastąpiło przejście części pracowników do ENERGA Hydro na skutek przejęcia przez tę spółkę ENERGA Wind.
[2] Spółka nieujęta w raporcie odpowiedzialnego biznesu GK ENERGA za rok 2011.
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OSOBY
W WIEKU 30-50 LAT

OSOBY POWYŻEJ
50. ROKU ŻYCIA

MIESZKAŃCY WSI

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

23

24

5

3

4

6

39

34

43

40

-

65

-

13

-

4

-

97

-

101

-

42

-

25

-

39

-

60

-

99

-

49

-

14

-

8

-

61

-

69

-

11

-

3

-

0

-

20

-

20

-

9

-

0

-

1

-

18

-

19

4

4

4

0

bd

bd

bd

bd

11

4

4

14

3

4

9

5

5

18

14

23

1

3

0

0

0

1

3

2

3

3

3

0

0

0

5

0

4

0

9

0

1

1

0

0

0

0

2

1

2

1

135

89

69

28

52

35

181

121

233

156

21

84

0

1

8

9

36

122

44

131

57

21

2

0

114

4

25

35

139

39

26

18

2

4

13

47

28

275

434

85

95

205

545

733

MIESZKAŃCY MIAST

34

112

329

589

OGÓŁEM
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
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Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie

KOBIETY

SPÓŁKA

MĘŻCZYŹNI

OSOBY PONIŻEJ
30. ROKU ŻYCIA

2011

2012

2011

2012

2011

2012

28

42

47

33

5

13

ENERGA CUW [2]

-

20

-

5

-

3

ENERGA Serwis [2]

-

1

-

9

-

5

ENERGA IiT[2]

-

18

-

78

-

11

ENERGA Invest [2]

-

1

-

1

-

0

ENERGA Innowacje [2]

-

0

-

2

-

1

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

22

2

321

12

0

2

ENERGA Hydro [1]

11

6

26

24

4

4

ENERGA Kogeneracja

0

0

6

9

2

1

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

3

0

21

1

1

0

ENERGA OPEC

8

1

58

2

3

-

ENERGA-Operator

156

48

1172

448

98

19

ENERGA Obrót

23

22

10

36

3

16

ENERGA OiS

194

87

71

34

19

27

1

12

8

12

1

3

446

260

1740

706

136

70

ENERGA
ENERGA SA

ENERGA Oświetlenie

OGÓŁEM

[1] W raportowanym okresie nastąpiło przejście części pracowników do ENERGA Hydro na skutek przejęcia przez tę spółkę ENERGA Wind.
[2] Spółka nieujęta w raporcie odpowiedzialnego biznesu GK ENERGA za rok 2011.
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OSOBY
W WIEKU 30-50 LAT

OSOBY POWYŻEJ
50. ROKU ŻYCIA

MIESZKAŃCY WSI

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

59

50

11

12

11

5

64

70

75

75

-

16

-

6

-

6

-

19

-

25

-

1

-

4

-

4

-

6

-

10

-

59

-

26

-

14

-

82

-

96

-

2

-

0

-

0

-

2

-

2

-

1

-

0

-

0

-

2

-

3

74

3

269

9

bd

bd

bd

bd

343

14

7

11

26

15

17

24

20

6

37

30

2

2

2

6

0

1

6

8

6

9

6

0

17

1

1

1

23

0

24

1

40

1

23

2

14

0

52

3

66

3

650

167

580

310

333

173

995

323

1328

496

27

42

3

0

2

9

31

49

33

58

151

53

95

41

218

28

47

93

265

121

5

13

3

8

3

-

6

-

9

24

1021

421

1029

440

599

39

1221

663

2186

967

MIESZKAŃCY MIAST

OGÓŁEM
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
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Prawa człowieka i pracownika
jętych umowami zbiorowymi, a także fakt, że w żadnej z piętnastu spółek Grupy nie zidentyfikowano w raportowanym
okresie przypadków dyskryminacji ani zdarzeń mogących
stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się
i prawa do sporów zbiorowych.

Opierając nasze działania na takiej wartości jak CZŁOWIEK
– zarówno pracownik, jak i klient, czy partner biznesowy
– konsekwentnie kładziemy duży nacisk na przestrzeganie
praw człowieka, praw obywatelskich i praw pracowniczych.
Potwierdzeniem tego jest wysoki odsetek zatrudnionych ob-

Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi
SPÓŁKA

2011

2012

SPÓŁKA

2011

2012

100%

100%

ENERGA Kogeneracja

100%

100%

ENERGA CUW [1]

-

57%

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

100%

82%

ENERGA Serwis [1]

-

60%

ENERGA OPEC

100%

93%

ENERGA IiT[1]

-

92%

ENERGA-Operator

86%

84%

ENERGA Invest [1]

-

7%

ENERGA Obrót

24%

24%

ENERGA Innowacje [1]

-

0%

ENERGA OiS

100%

100%

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

84%

85%

ENERGA Oświetlenie

65%

59%

ENERGA Hydro

72%

67%

ENERGA SA

[1] Spółka nieujęta w raporcie odpowiedzialnego biznesu GK ENERGA za rok 2011.
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1.2.2. Interesariusze
siliśmy Koordynatorów CSR, którzy dyskutowali na ten temat
podczas warsztatów, w oparciu o mapy kluczowych interesariuszy poszczególnych spółek. Następnie wypracowany materiał został poddany analizie i dyskusji przedstawicieli kadry
zarządzającej ENERGA SA.
Proces i podejście do angażowania interesariuszy jest zróżnicowane w poszczególnych spółkach Grupy, co w dużej mierze wynika ze wspomnianych różnic w specyfice działalno-

Kompleksowe i strategiczne podejście do zarządzania relacjami z interesariuszami jest procesem złożonym, zwłaszcza
w odniesieniu do Grupy Kapitałowej, której podmioty prowadzą różnorodną działalność i tym samym mają różne grupy
organizacji, instytucji oraz innych podmiotów i osób, które
są dla nich istotne.
Aby uwzględnić wskazane różnice dotyczące spółek, o pomoc w stworzeniu mapy interesariuszy Grupy ENERGA popro-

Kluczowe grupy interesariuszy Grupy ENERGA

akcjonariusze/
udziałowcy/właściciel

regulatorzy

pracownicy, organizacje pracownicze i organizacje związkowe

klienci/odbiorcy

podmioty w Grupie
(relacje między spółkami)

banki oraz instytucje finansowe

władze samorządowe/
administracja publiczna

organizacje pozarządowe (NGO)

uczelnie wyższe
i środowisko naukowe

dostawcy i partnerzy biznesowi

inni przedstawiciele
życia społeczno-politycznego

społeczności lokalne
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Inwestycje realizowane przez ENERGA Invest
wywierają wpływ na ich najbliższe otoczenie.
Dlatego spółka zwraca szczególną uwagę,
by realizować je w drodze dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.

> Joanna Rybicka
koordynator CSR

ENERGA Invest SA
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ści, grupach interesariuszy oraz ich oczekiwaniach. Główne
grupy interesariuszy dla większości spółek pozostają jednak
takie same. Są to klienci oraz pracownicy i reprezentujące
ich związki zawodowe. Dodatkowo, w ENERGA Invest oraz
innych spółkach prowadzących inwestycje infrastrukturalne
istotnym interesariuszem są społeczności lokalne, z którymi
prowadzone są szerokie konsultacje w kontekście realizowanych inwestycji.
Sam proces dialogu z interesariuszami w większości spółek prowadzony jest w sposób nieregularny, w zależności
od potrzeb, które związane były w 2012 roku przede wszystkim z procesem transformacji w Grupie. Kluczowe kwestie
i problemy poruszane przez interesariuszy w ramach dialogu
w raportowanym okresie dotyczyły głównie zagadnień pracowniczych, a w dalszej kolejności prowadzonych inwestycji
i świadczonych usług.
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Praktyki i narzędzia w angażowaniu interesariuszy w spółkach Grupy ENERGA

SPÓŁKA

KLUCZOWE KWESTIE I PROBLEMY
PORUSZANE PRZEZ INTERESARIUSZY

FORMY PROWADZENIA DIALOGU I SPOSÓB
ODPOWIADANIA NA KWESTIE ZGŁASZANE
PRZEZ INTERESARIUSZY

ENERGA SA

spory zbiorowe, restrukturyzacje, reorganizacje, redukcja
zatrudnienia, warunki zatrudnienia i wynagradzania

wymiana korespondencji, prowadzenie konsultacji
oraz uzgodnień; spółka koordynuje także szereg działań dialogowych prowadzonych w Grupie: prowadzi
Intranet, portal pracowniczy, odpowiada za relacje z mediami, w ramach ENERGA SA funkcjonuje także Biuro
Relacji Społecznych, Biuro Relacji Instytucjonalnych

ENERGA
Serwis

procesy restrukturyzacyjne, podwyżki płac, sprawy socjalne,
kwestie przestrzegania zapisów ZUZP i Umowy społecznej

prowadzenie konsultacji oraz uzgodnień, spotkania
informacyjne

ENERGA IiT

zmiany organizacyjne, restrukturyzacja, redukcje zatrudnienia, sprawy socjalne, podwyżki wynagrodzeń, uprawnienia
wynikające z ZUZP i Umowy Społecznej

wymiana korespondencji, prowadzenie konsultacji,
spotkań, uzgodnień

ENERGA
Invest

pytania dotyczące lokalizacji inwestycji, oddziaływania
inwestycji na środowisko, technologii, emisji CO2, bezpieczeństwa dla środowiska

dialog ze społecznościami lokalnymi podczas konsultacji społecznych prowadzonych w trakcie trwania
procesu inwestycyjnego

ENERGA
Innowacje

warunki pracy, tworzenie 5 wartości ENERGA Innowacje,
podejście do innowacji

spółka z racji swojego rozmiaru (18 osób) prowadzi konsultacje z pracownikami na zasadzie otwartego dialogu,
gdzie wszyscy pracownicy, niezależnie od szczebla,
mogą wypowiedzieć się, a także udzielać odpowiedzi na
pytania zadane przez innych pracowników

ENERGA
Elektrownie
Ostrołęka

procesy restrukturyzacyjne, podwyżki płac, sprawy socjalne,
regulaminy organizacyjne, kwestie przestrzegania zapisów
ZUZP i Umowy społecznej

spotkania, korespondencja

ENERGA
Hydro

w celu zapewnienia efektywnej współpracy z interesariuszami w zakresie świadczonych usług, Spółka pozostaje z nimi
w ciągłym kontakcie, przesyłając przede wszystkim plany
produkcji i przewidywane terminy odstawień remontowych
i modernizacyjnych; jednostki wytwórcze oddane do dyspozycji interesariusza podlegają w pełni służbom ruchowym
interesariusza i wykonują jego polecenia

bieżąca wymiana informacji – korespondencja elektroniczna i tradycyjna oraz łączność telefoniczna

ENERGA
Oświetlenie

zmiany struktury organizacyjnej, sprawy pracownicze

wymiana korespondencji, spotkania indywidualne
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SPÓŁKA

KLUCZOWE KWESTIE I PROBLEMY
PORUSZANE PRZEZ INTERESARIUSZY

FORMY PROWADZENIA DIALOGU I SPOSÓB
ODPOWIADANIA NA KWESTIE ZGŁASZANE
PRZEZ INTERESARIUSZY

ENERGA
OPEC

zmniejszenie zamówionej mocy energii ciepła dla odbiorców grupowych w wodzie i w parze, rozbudowa systemu
ciepłowniczego i zmniejszenie strat przesyłu, wybór właściwej technologii materiałowej, zwłoki w wydaniu decyzji na wykonanie modernizacji sieci ciepłowniczej, dialog
z organizacjami związkowymi, sprawy płacowe i stabilność
pracy, zmiany struktury organizacyjnej spółki w Grupie Kapitałowej, kwestie przesunięcia części obowiązków związanych z finansami spółki do CUW

korespondencja pisemna, spotkania zarządu z pracownikami oraz organizacjami związkowymi mające
na celu rozwiązanie problemów i wypracowanie porozumienia, zlecenia zakupowe zgodnie z regulaminem
zakupów lub umowy wzajemne

ENERGA-Operator

procesy restrukturyzacyjne, sprawy związane z zabezpieczeniem interesów pracowników, podwyżki płac, sprawy
socjalne, regulaminy organizacyjne, kwestie przestrzegania
zapisów regulacji wewnętrznych w zakresie prawa pracy,
w tym Umowy Społecznej, procesy inwestycyjne, kwestie
związane z posadowieniem nieruchomości, sprawy operacyjne, tj. procesy przyłączeniowe

spotkania, korespondencja, komunikacja przez stronę internetową, telefoniczne centrum zgłoszeniowe,
spotkania zarządu z pracownikami, komunikacja wewnętrzna (np. Intranet)

ENERGA
Obrót

prośby o udzielenie informacji oraz o interwencje (brak faktury lub jej błędne wystawienie), sporadycznie zapytania
w kwestii działań proekologicznych ENERGI (panele, elektrownie wiatrowe)

spotkania indywidualne, korespondencja, komunikacja kanałami elektronicznymi – Internet i telefon, komunikacja poprzez kampanie marketingowe (reklama,
bilboardy, plakaty)

ENERGA OiS

prośby o udzielenie informacji oraz o interwencje

podejmowanie interwencji, udzielanie wyjaśnień, odsyłanie do podmiotu właściwszego kompetencyjnie
i merytorycznie (np. przy zgłoszeniach dotyczących
paneli i elektrowni wiatrowych)

ENERGA
Kogeneracja

pytania o budowę bloku opalanego biomasą – pytania dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko, technologii, emisji CO2, bezpieczeństwa dla środowiska; zmiany
struktury organizacyjnej spółki w Grupie Kapitałowej, kwestie przesunięcia części obowiązków związanych z finansami spółki do CUW

dialog z odbiorcami „produktów” spółki prowadzony
jest na bieżąco w sposób niesformalizowany – spotkania, komunikacja mailowa i papierowa, informacje
– artykuły, zdjęcia z kolejnych etapów budowy bloku
na stronie internetowej spółki, wspólne konferencje

ENERGA
Elektrociepłownia
Kalisz

rozmowy organizacji z interesariuszami na temat zabezpieczenia interesów pracowników, płac oraz prowadzonych
prac wydzielania ze struktur spółki działalności i przenoszenia ich do innych spółek Grupy Kapitałowej ENERGA

organizacja przeprowadza bezpośrednie spotkania
z interesariuszami kilka razy w roku
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16 interesariuszy (przedstawicieli m.in. samorządu lokalnego,
partnerów biznesowych, organizacji pozarządowych) oraz
2934 klientów indywidualnych.

Oczekiwania naszych interesariuszy były także istotnym czynnikiem determinującym strukturę i treść niniejszego raportu.
Zostały one wskazane przez:
• koordynatorów CSR w spółkach, którzy uczestniczyli
w warsztatach, w ramach których zostały zebrane uwagi
dotyczące pierwszego raportu odpowiedzialnego biznesu
oraz oczekiwania wobec niniejszego,
• przedstawicieli związków zawodowych, z którymi odbyło
się odrębne spotkanie,
• pracowników, klientów indywidualnych oraz interesariuszy
z otoczenia społeczno-gospodarczego Grupy ENERGA
– w ramach badania społecznej odpowiedzialności Grupy
ENERGA zrealizowanego przez PBS.

Jako trzy główne obszary, na których powinniśmy koncentrować swoją działalność w zakresu odpowiedzialności społecznej interesariusze wskazali:
• relacje z klientami,
• niezawodność dostaw energii elektrycznej,
• troskę o środowisko naturalne.
Zagadnieniom tym poświęciliśmy odpowiednio dużo miejsca
w rozdziałach:
• Obsługa i sprzedaż (relacje z klientami),
• Dystrybucja (niezawodność dostaw energii elektrycznej),
• Środowisko, Wytwarzanie, Współpraca (troska o środowisko naturalne).

Badanie dotyczące społecznej odpowiedzialności Grupy ENERGA zostało przeprowadzone na początku 2013 roku przez spółkę badawczą PBS na próbie 581 pracowników Grupy ENERGA,

Na których obszarach odpowiedzialności firma ENERGA powinna koncentrować swoje działania?
ważny

nieważny

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI

PRACOWNICY

INTERESARIUSZE

n=581

n=16

KLIENCI
INDYWIDUALNI
n=2934

Troska o pracowników

2

94

13

75

38

46

Relacje z klientami

2

94

6

94

31

57

Troska o środowisko naturalne

10

77

6

94

36

50

Prowadzenie spójnych działań społecznych

14

57

13

88

43

35

Niezawodność dostaw energii elektrycznej

2

92

6

94

28

61

Wzmacnianie wiarygodności w oczach inwestorów

9

71

19

75

42

37

40
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Czy są jakieś jeszcze obszary, na których Grupa ENERGA powinna koncentrować działania,
a nie zostały wymienione?
TAK
NIE
n = próba w danej grupie badanych

n = 581

n = 16

Jakie?
Rozwój / inwestycje firmy Grupa ENERGA

22%

Poprawa jakości świadczonych usług

19%

Efektywna struktura firmy / zmiany w zarządaniu

19%

Większa dbałość o pracownika / stałość zatrudnienia

15%

Sponsoring sportu / działania charytatywne / wizerunek

14%

25%

Lepszy przepływ informacji

5%

25%

Nie wiem / brak uzasadnienia

5%

Inne

1%
n = 74

38%

13%

n=8

oraz znaczna część rozdziału Wytwarzanie poświęcone są podejściu do pracowników, możliwościom ich rozwoju oraz świadczeniom dodatkowym.

Interesariusze wskazali także, jako istotne zagadnienie, kwestię
inwestycji prowadzonych przez Grupę ENERGA, dlatego tematykę tę przedstawiliśmy w rozdziałach Wytwarzanie oraz Dystrybucja. W miarę możliwości w raporcie pokazaliśmy także pozostałe
zagadnienia wskazane przez interesariuszy jako ważne.

W rozdziale Zmiany w strukturze Grupy ENERGA podjęliśmy tematy dotyczące zmian organizacyjnych w Grupie wraz z pokazaniem ich wpływu na pracowników w kontekście zatrudnienia
oraz zmiany pracodawcy.

Ponieważ troska o pracowników została podkreślona jako jeden
z głównych obszarów interesujących pracowników oraz interesariuszy z otoczenia społeczno-gospodarczego, rozdział Człowiek
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ŚRODOWISKO
Jednym z trzech celów strategicznych przyjętych w Strategii Grupy ENERGA na lata 2013-2020 jest ograniczenie
negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Świadomi tego wpływu od dawna już podejmujemy wiele działań
na rzecz jego zminimalizowania. Wśród takich inicjatyw można wskazać aktywność w obszarze energetyki konwencjonalnej: zastępowanie węgla biomasą oraz poprawę jakości działania sieci dystrybucyjnej mającą za zadanie zmniejszyć straty energii oraz ilość CO2 wyemitowanego do atmosfery, racjonalną gospodarkę odpadami
(segregacja odpadów oraz ich powtórne wykorzystanie) oraz minimalizację oddziaływania energetyki na zbiorniki wodne.
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Co więcej, stale zwiększamy udział energii z OZE w całkowitym
wolumenie energii wytwarzanej i sprzedawanej poprzez inwestycje w elektrownie wodne, instalacje spalające biomasę oraz
przyłączanie kolejnych elektrowni wiatrowych, wodnych i biogazowych. W 2012 roku zielona energia stanowiła ponad 18% prądu dostarczanego naszym klientom.

Obecnie w Grupie ENERGA zainstalowanych jest około 343 MW
w odnawialnych źródłach energii, które produkują rocznie około 1,3 mln MWh, co stanowi około 8% w krajowej produkcji energii z OZE. Moc OZE przyłączonych do sieci ENERGA to około
1600 MW. Co trzecia elektrownia w kraju wytwarzająca prąd
ze źródeł odnawialnych jest przyłączona do naszej sieci dystrybucyjnej. Daje nam to pozycję lidera w Polsce w tym zakresie.

Maksymalna osiągalna moc wytwórcza w podziale na główne rodzaje surowca
[oraz wymogi regulacyjne]
JEDNOSTKA WYTWÓRCZA

MOC ZAINSTALOWANA (MWe)
RODZAJ SUROWCA

ENERGA Kogeneracja

ENERGIA ELEKTRYCZNA

CIEPŁO

42

246,9

> elektrociepłownia Elbląg

węgiel

42

218

> ciepłownia Żychlin

węgiel

0

27,1

> ciepłownia Wyszogród

węgiel

0

0,910

gaz lub olej opałowy

0

0,904

722

394,3

> ciepłownia Winnica
ENERGA Elektrownie Ostrołęka
> elektrociepłownia Ostrołęka A

węgiel / biomasa

75

394,3

> elektrownia Ostrołęka B

węgiel / biomasa

647

0

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

węgiel

7

106

ENERGA Hydro

woda

361,9

0

1132,9

747,2

RAZEM
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Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródło energii
[oraz wymogi regulatora]
ENERGIA WYPRODUKOWANA NETTO

JEDNOSTKA WYTWÓRCZA
RODZAJ SUROWCA

ENERGIA
ELEKTRYCZNA (GWh)

CIEPŁO (GJ)

ENERGA Kogeneracja

węgiel

103,6

1 924 240

> elektrociepłownia Elbląg

węgiel

103,6

1 769 540

> ciepłownia Żychlin

węgiel

0

146 331,8

> ciepłownia Wyszogród

węgiel

0

5 098,6

gaz / olej opałowy

0

3 270

2 865,6

1 478 288

> ciepłownia Winnice
ENERGA Elektrownie Ostrołęka
> elektrociepłownia Ostrołęka A

węgiel / biomasa

31,2/6,3

1 187 453/290 835

> elektrownia Ostrołęka B

węgiel / biomasa

2 335,6 / 492,5

0

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

węgiel

18,4

475 135

ENERGA Hydro

woda

742

0
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ENERGA Hydro jest liderem segmentu
Odnawialnych Źródeł Energii w Grupie Kapitałowej ENERGA. Wytwarzana energia
elektryczna jest czysta ekologicznie i w połączeniu z przesyłaną przez Grupę energią
z farm wiatrowych sprawia, że klienci ENERGI
kupują najbardziej zielony prąd w Polsce.

> Jolanta Sikorska
koordynator CSR
ENERGA Hydro

Do końca 2020 roku wartość naszych inwestycji ma przekroczyć
25 mld zł, z czego ponad 12 mld zł pochłonie budowa instalacji
do wytwarzania energii wykorzystujących źródła zarówno konwencjonalne, jak i odnawialne. Łączna moc planowanych obiektów to około 1700 MW. Działania na rzecz ochrony środowiska
realizujemy nie tylko poprzez inwestycje, ale również poprzez innowacyjne produkty, usługi oraz infrastrukturę.
Utworzyliśmy Smart Eco – linię produktową i usługową pomagającą zoptymalizować zużycie energii w przedsiębiorstwach
oraz gospodarstwach domowych. Należąca do Grupy spółka
ENERGA Innowacje poszukuje na rynku innowacji dotyczących
m.in. odnawialnych źródeł energii (wiatr, woda, słońce) oraz racjonalnego korzystania z energii.
Poszczególne spółki podejmują także szereg inicjatyw badawczo-rozwojowych, których celem jest ograniczenie negatywnego
wpływu na środowisko naturalne. W 2012 roku na realizację tego
typu aktywności spółki wydały odpowiednio:
ENERGA-Operator 1 882 463 zł (badania i działania w zakresie
planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej 110kV i SN oraz w zakresie oceny wpływu OZE na pracę sieci),
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Co Pana(i) zdaniem dodatkowo powinna robić Grupa ENERGA
w obszarze troski o środowisko naturalne?
PRACOWNICY

INTERESARIUSZE

Wprowadzać rozwiązania ekologiczne
/ rozwijać technologię /
zwiększyć nakłady finansowe
na ekologię

43

14

Dbać o środowisko naturalne

27

Zwiększyć korzystanie z /
inwestycje w żródła odnawialne

30

14

Inwestować w energię
odnawialną (np. wiatraki)

24

Wspierać / sponsorować /
przeprowadzać akcje ekologiczne
/ informacyjne / edukacyjne

22

29

Zmniejszać zanieczyszczenia

17

Inne

12

43

Finansowe działania
proekologiczne

8

Organizować akcje wspierające
ekologię

7

Inwestować w nowe
technologie (np. energię jądrową)

6

Prowadzić akcje informacyjne

4

Inne

8

DZIAŁANIE

ENERGA-Operator 4 838 144 zł (badania i działania w zakresie sieci inteligentnych - projekt pilotażowy i koncepcja wdrożenia ISE w ENERGA-Operator), ENERGA Invest 779 900 zł (inwestycje związane z ważniejszymi produktami projektów, np. badania, studia wykonalności, raporty
oddziaływania na środowisko oraz analizy hałasu), ENERGA Elektrownie
Ostrołęka 51 513 543 zł (badania i działania dotyczące rozwoju w zakresie efektywności energetycznej), ENERGA Elektrownie Ostrołęka
2 652 782,30 zł (rozwój w zakresie OZE).
Nasze działania na rzecz ochrony środowiska obejmują też sferę edukacji. W ramach korporacyjnego serwisu internetowego udostępniane są
m.in. poradniki dotyczące energii elektrycznej, racjonalnego korzystania
z niej oraz zagrożeń, które ze sobą niesie, a związany z tą tematyką serwis dla dzieci, młodzieży i nauczycieli Planeta Energii bawi i jednocześnie
edukuje w formie przystępnej i atrakcyjnej dla najmłodszych. Od kilku lat
prowadzimy akcję Energetyczni Obrączkarze oraz akcję Dbaj o Bociany,
w ramach której montowane są platformy bocianie, a także przekazujemy
środki na prorgam Fundacja dla Przyrody, poprzez który wspieramy zagrożone gatunki roślin i zwierząt (więcej o programach oraz działaniach
edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska w rozdziale Współpraca).
Działania na rzecz ochrony środowiska, te obecne i te planowane, były –
zdaniem interesariuszy zewnętrznych – najciekawszym tematem raportu

DZIAŁANIE

KLIENCI
INDYWIDUALNI

odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej ENERGA za 2011 rok. Aż 66,7% ankietowanych (badanie
PBS) stwierdziło, że najbardziej interesującym rozdziałem był rozdział Zielona ENERGA, a 94% interesariuszy zewnętrznych uważa, że powinniśmy koncentrować swoje działania na trosce o środowisko naturalne
i właśnie o środowisku ankietowani chcieli przeczytać
w kolejnym raporcie. Tę opinię uwzględniliśmy przy
tworzeniu struktury treści tegorocznego raportu, a zagadnienia środowiskowe znalazły swoje miejsce w niniejszej części oraz w rozdziale Współpraca. Temat
zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko
w obszarze wytwarzania oraz na rzecz zwiększania
udziału OZE w całości energii wytwarzanej omówiliśmy również w rozdziale Wytwarzanie.
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1.3.1. Wykorzystane surowce
ca zdecydowanie najwięcej surowców, ENERGA Elektrownie
Ostrołęka, znacząco zmniejszyła zużycie węgla na rzecz wykorzystania biomasy. W 2012 roku zużycie węgla w spółce
zmalało o 20%, a zużycie biomasy wzrosło o prawie 61%.

Prowadzenie działalności w obszarze energetyki jest nierozerwalnie związane z wykorzystaniem surowców. W 2012 roku
spółki Grupy ENERGA ujęte w niniejszym raporcie zużyły
łącznie prawie 2 miliony ton surowców, z czego 78% stanowił
węgiel. Warto zwrócić uwagę na fakt, że spółka zużywają-

Wykorzystane surowce / materiały według wagi i objętości

SPÓŁKA

ŁĄCZNE ZUŻYCIE
SUROWCÓW
W RAPORTOWANYM
OKRESIE [1]

WĘGIEL

BIOMASA

GAZ

[tony]

[tony]

[m³ lub tony]

[m³ lub tony]

ENERGA SA

0,965 tony

0

0

0

ENERGA Serwis

210,00 ton

0

0

0

ENERGA Elektrownie
Ostrołęka

1 653 143,42 ton

1 247 953,96

402 677,3

0

ENERGA
Kogeneracja

149 987 ton
101 230 m³ (gaz)

148 974,00

746,00

101 230,00 m³

32 127,00 ton

32 094,00

0

0

2671,11 ton
436 627 m³ (gaz)

7,00

0

436 627,00 m3

1927 m³

0

0

(gaz używany w lokal. Toruń)

21556 m³ (gaz)

0

0

ENERGA Elektrociepłownia
Kalisz

ENERGA-Operator
ENERGA Obrót
ENERGA OiS

1927 m³

21556 m³

(gaz używany do celów grzewczych we Włocławku i Kaliszu)

[1] W tym węgiel, gaz, olej opałowy itp. włączając materiały pozyskane od zewnętrznych dostawców, jak również ze źródeł wewnętrznych) (m³ lub tony) – dotyczy
materiałów i surowców wykorzystanych na potrzeby funkcjonowania organizacji oraz do produkcji.
[2] Dotyczy organizacji wytwarzających produkty inne niż energia elektryczna i ciepło, np. urządzenia (w m³ lub tonach) (dotyczy materiałów niezawartych w pkt. EN1a-f).
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OLEJ
OPAŁOWY
(tony)

ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH
SUROWCÓW
NIEODNAWIALNYCH
I MATERIAŁÓW W TONACH

ZUŻYCIEPOZOSTAŁYCH
SUROWCÓW ODNAWIALNYCH
I MATERIAŁÓW
[m³ lub tony]
(w tym na potrzeby funkcjonowania
organizacji)

(w tym na potrzeby
funkcjonowania organizacji)

0,965

ZUŻYCIE
MATERIAŁÓW
BEZPOŚREDNICH
(tworzących produkt)
[m³ lub tony] [2]

0

(w tym: papier - 0,9; tonery - 0,062;
baterie - 0,03)

0

0

0

0

0

210,00 ton (stal)

2 512,16

0

0

0

208

[w tym: HCl (100%) - 29;
NaOH (100 %) - 30]

0

0

0

(w tym: olej napędędowy; benzyna silnikowa zużywana w silnikach spalinowych
pojazdów - 21; sól kamienna i wapno - 12)

0

0

228,81

2 435,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

33

W tabeli nie ujęto ENERGA Hydro, gdyż wykorzystywana przez spółkę woda nie stanowi surowca zużywanego. Powyższa tabela zestawia jedynie te spółki, które
w raportowanym okresie zużyły wymieniane surowce an potrzeby funkcjonowania spółki oraz do produkcji.
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WODA
Dla energetyki opartej o źródła konwencjonalne, wykorzystującej w procesie wytwarzania znaczne ilości wody, ważnym
wyzwaniem jest minimalizacja oddziaływania na zbiorniki wodne. Spółki ujęte w niniejszym raporcie pobrały w 2012 roku
594 028 664,5 m³ wody. Największy pobór wody nastąpił
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka, w której związany był on
głównie ze skalą działalności i ilością wytwarzanej energii. Spółka ta, a także ENERGA Kogeneracja, pobierają wodę do celów
technologicznych oraz produkcyjnych. ENERGA Elektrownie
Ostrołęka pobiera wodę z rzeki Narew (rzeka objęta obszarem
Natura 2000), a ENERGA Kogeneracja – wodę powierzchnio-

wą z rzeki Elbląg. Pobór wody przez obie spółki stanowi mniej
niż 5% średniorocznej objętości danego akwenu i tym samym
nie ma istotnego wpływu na źródła wody. Mimo tego spółki,
świadome swojego wpływu na zbiorniki wodne, podejmują
działania na rzecz jego minimalizacji. ENERGA Kogeneracja
posiada nową stację uzdatniania wody, a ENERGA Elektrownie
Ostrołęka – zamknięty obieg wody technologicznej, odpopielania i możliwość powtórnego wykorzystania wody. Spółka poddaje powtórnemu wykorzystaniu 17 944 075 m³ (ponad 3%)
wody rocznie.

Łączny pobór wody wg źródeł [m³]
305 488,66

WODY GRUNTOWE
WODY POWIERZCHNIOWE

553 337 356
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Łączna objętość pobranej wody w 2012 roku wg źródeł* [m3/rok]

WODY
POWIERZCHNIOWE

Z RZEK

Z JEZIOR

WODY
PODZIEMNE

ŁĄCZNA
OBJĘTOŚĆ
POBRANEJ
WODY

ENERGA SA

bd

bd

bd

bd

bd

ENERGA CUW

bd

bd

bd

bd

bd

ENERGA Serwis

0

0

0

1409

1.409

ENERGA IiT[1]

bd

bd

bd

bd

bd

ENERGA Invest [1]

bd

bd

bd

bd

bd

ENERGA Innowacje [1]

bd

bd

bd

bd

bd

540 563 200

540 563 200

0

300 064

540 863 264

0

0

0

3671

3671

12 312 554

12 312 554

0

0

12 312 554

461 602

461 602

0

0

461 602

ENERGA OPEC [1]

bd

bd

bd

1550

1550

ENERGA-Operator

0

0

0

344,46

344,46

ENERGA Obrót [1]

bd

bd

bd

bd

bd

ENERGA OiS [1]

bd

bd

bd

bd

bd

ENERGA Oświetlenie [1]

bd

bd

bd

bd

bd

553 337 356

553 337 356

0

305 488,46

553 642 844,4

SPÓŁKA

ENERGA Elektrownie Ostrołęka
ENERGA Hydro
ENERGA Kogeneracja
ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

OGÓŁEM

[1] Brak danych jest związany z rozliczaniem ryczałtowym wody, w ramach czynszu. Spółki nie prowadzą osobnych statystyk w tym zakresie.
* Tabela dotyczy tylko wody pobranej i zużytej bezpośrednio przez organizację.
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ODPADY
systemie REACH, którego celem jest gromadzenie i analiza danych dotyczących substancji chemicznych w ramach rozporządzenia REACH (więcej na ten temat w Raporcie odpowiedzialnego biznesu GK ENERGA 2011).

Energetyka oparta na konwencjonalnych źródłach energii
związana jest z generowaniem dużej masy odpadów, zwłaszcza popiołożużli. Spółki ujęte w raporcie w 2012 roku wytworzyły łącznie ponad 384 264,77 ton odpadów, z czego najwięcej, bo 289 260,00 ton, powstało w wyniku działalności
ENERGA Elektrownie Ostrołęka. Popiołożużle wytwarzane
przez tę spółkę stanowiły największą część odpadów ogółem.

Łączna masa odpadów niebezpiecznych wygenerowanych
przez analizowane spółki Grupy to ponad 340 ton, z czego
73% (ponad 250 ton) jest odzyskiwanych. Inne metody postępowania z odpadami stosowane przez spółki to: recycling,
składowanie na składowiskach odpadów, przechowywanie na
terenie zakładu oraz utylizacja (w przypadku odpadów niebezpiecznych) i przekazanie uprawnionemu odbiorcy posiadającemu decyzję środowiskową uprawniającą do przetwarzania
odpadów.

Ze względu na dużą ilość wytworzonych odpadów ENERGA
Elektrownie Ostrołęka poszukuje rozwiązań pozwalających
na powtórne ich wykorzystanie.
W celu potwierdzenia najwyższej jakości oferowanych produktów spółka od 2008 roku jest zarejestrowana w informatycznym

Całkowita waga odpadów [tony]

CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW

341 072,70

WAGA ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH (zgodnie

WAGA ODPADÓW INNYCH
NIŻ NIEBEZPIECZNE

z definicją prawodawstwa krajowego)

(z wyłączeniem zużytej wody
i popiołożużli)

3 495,73

45 514,75

POPIOŁOŻUŻLE

292 067,21
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Całkowita waga odpadów [tony]
ODPADY
NIEBEZPIECZNE

ODPADY INNE NIŻ
NIEBEZPIECZNE

(zgodnie z definicją
prawodawstwa krajowego)

(z wyłączeniem zużytej
wody i popiołożużli)

520,30

4,10

516,20

0

17

0,002

17

0

289 260

73

40 325

248 862

262,65

55,44

204,21

3

ENERGA Kogeneracja

33 964,27

16,42

385,94

33 561,91

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

9 684,99

0,97

43,72

9 640,30

7,85

0,40

7,45

0

7 287,86

3 340,57

3 947,29

0

2,71

0,16

2,55

0

ENERGA OiS [1]

25,25

0,44

24,81

0

ENERGA Oświetlenie

71,30

4,80

66,50

0

341 104,18

3 496,30

45 540,67

292 067,21

SPÓŁKA

ENERGA Serwis
ENERGA IiT
ENERGA Elektrownie Ostrołęka
ENERGA Hydro

ENERGA OPEC
ENERGA-Operator
ENERGA Obrót [1]

OGÓŁEM

CAŁKOWITA WAGA
ODPADÓW

POPIOŁOŻUŻLE

[1] ENERGA Obrót i ENERGA OiS jako jedyne odpady niebezpieczne wykazały tonery, zaś jako inne niż niebezpieczne papier i makulaturę.
W tabeli ujęto te spółki, których całkowita waga odpadów przekroczyła jedną tonę.
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Całkowita waga odpadów wg metod postępowania z odpadami [tony]
CAŁKOWITA
WAGA
ODPADÓW [1]
W TYM:

RECYKLING

ODZYSKIWANIE

SKŁADOWANIE NA SKŁADOWISKACH
ODPADÓW

PRZECHOWYWANIE
NA TERENIE
ZAKŁADU

INNE

520,30

375

0

141,20

0

4,10

17

0

17

0

0

0

289 260

0

211 298

77 952

10

0

262,65

0

3

0

0

259,65

ENERGA Kogeneracja

33 964,27

0

33 847,76

82,91

11,67

21,93

ENERGA Elektrociepłownia
Kalisz

9 684,99

0

9 670,21

14,78

0

0

7,85

0

0

2,96

0

4,89

7 287,86

0

0

0

0

7 287,86

2,71

0

0

0

0

2,71

ENERGA OiS

25,25

0

0

0

0

25,25

ENERGA Oświetlenie

71,30

47,30

0

24

0

0

341 104,18

422,30

254 835,97

78 217,85

21,67

7 606,39

SPÓŁKA

ENERGA Serwis
ENERGA IiT
ENERGA Elektrownie
Ostrołęka
ENERGA Hydro

ENERGA OPEC
ENERGA-Operator
ENERGA Obrót

Suma

[1] Według metod postępowania z odpadem.
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Stosowanie elektronicznych wersji dokumentów, to mniej odpadów wokół nas. Grupa ENERGA daje swoim klientom możliwość
skorzystania z Rozliczeń Rzeczywistych, które zastępują tradycyjne, papierowe faktury. Oszczędzamy w ten sposób miesięcznie ok 3,5 tony papieru, na którego wyprodukowanie zużytoby
około 50 drzew.

3,5 t

PAPIERU

=

50

DRZEW

WYBIERAM
eFAKTURĘ

:)
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EMAS
Każda organizacja przygotowująca się do zarządzania w zgodzie z EMAS, musi wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001, opublikować deklarację środowiskową zweryfikowaną przez niezależnego, akredytowanego

Od roku Grupa ENERGA przygotowuje się do zarządzania
w zgodzie z System Ekozarządzania i Audytu EMAS. Z tego powodu organizacja już teraz analizuje swoje działania w odniesieniu do wskaźników Systemu.

Wskaźniki EMAS dla spółek z Grupy ENERGA
WSKAŹNIK

A: ROCZNY WPŁYW
W OBSZARZE

R = A/B [1]

A: ROCZNY WPŁYW
W OBSZARZE

2011

R = A/B [1]

2012

Efektywność energetyczna (MWh)
Zużycie energii na potrzeby własne

607 626

3 353

998 910

9134,23

609 079 606

3 361 422

553 642 844

5 062 618

370 587

2045

305 488

2793,44

597 934 244

3 299 912

553 337 356

5 059 824,6

1 724 739

9 519

1 429 029

13 067,32

2 638

15

2 949

26,97

2 49 832

1 379

403 423

3 688,98

4 314 136

23 809

4 410 293

40 328,58

Woda (m3)
Zużycie wody (ze źródeł własnych i innych)
Zużycie wody podziemnej
Zużycie wody powierzchniowej [2]
Paliwa (Mg)
Węgiel kamienny
Olej opałowy
Biomasa
Bioróżnorodność (m2)
Tereny zabudowane
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zarządzanie ryzykiem, a więc redukcja ryzyka wystąpienia awarii
oraz wypadków i zminimalizowanie ich ewentualnych skutków.
Zgodnie z wymaganiami EMAS dla spółek wyliczane są wskaźniki środowiskowe.

weryfikatora środowiskowego, oraz aktywnie włączyć pracowników w proces zarządzania środowiskowego i postępować
zgodnie z prawem. EMAS jednak to nie tylko ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko – to również sprawne

WSKAŹNIK

A: ROCZNY WPŁYW
W OBSZARZE

R = A/B [1]

A: ROCZNY WPŁYW
W OBSZARZE

2011

R = A/B [1]

2012

Emisje (Mg)
CO2

3 536 991

19 520

2 942 405 [3]

26 905,92

SO2

11 633

64

9 690

88,61

NOx

6 308

35

5 961

54,51

629

3

590,12

5,40

1 144

6

19

0,17

411

2

323

2,95

Popiołożużle

324 305

1 790

292 067

109,36

Inne niż niebezpieczne

58 806

325

45 515

416,20

2 972

16

3 495

31,96

PM (Pył)
Lotne związki organiczne
HCl
Odpady (Mg)

Niebezpieczne

[1] B: roczny wynik organizacji = 109,359 mln EUR.
[2] Z wyłączeniem wody wykorzystywanej przez ENERGA Hydro do przepływu przez turbiny – w celu produkcji energii elektrycznej (woda zwolniona z opłat, woda oddawana do rzeki).
[3] Emisja CO2 ze źródeł wytwórczych (ENERGA Elektrownie Ostrołęka, ENERGA Elektrociepłownia Kalisz i ENERGA Kogeneracja).
Wskaźniki EMAS za 2012 rok zostały obliczone dla rocznego wpływu w poszczególnych obszarach 15 spółek ujętych w raporcie oraz dla rocznego wyniku finansowego całej Grupy ENERGA
ujętego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012.
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Kierunki strategiczne
W 2012 roku Zarząd Grupy ENERGA przyjął kierunki zrównoważonego rozwoju, które wspierają realizację celów biznesowych zapisanych w Strategii Grupy na lata 2013-2020. Zostały one ustalone
w 4 głównych obszarach: Obsługa i sprzedaż, Dystrybucja, Wytwarzanie oraz Współpraca.
Dzięki nim Spółki rzetelnie, zgodnie z wyznaczonymi wskaźnikami, monitorują najważniejsze obszary swojej odpowiedzialności i wpływu. Dodatkowo wyznaczone przez Grupę priorytety motywują poszczególne Spółki do wyznaczania ambitnych celów w zakresie zmniejszania negatywnych
skutków ich działalności, jak również maksymalizowania korzyści z podejmowanych działań dla
otoczenia społecznego i środowiskowego.
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Łańcuch wartości
Grupy ENERGA
ZARZĄDZANIE
i WSPARCIE
A

ENERGA SA

> Zarząd:

Mirosław Bieliński – prezes
Roman Szyszko – wiceprezes ds.
finansowych
Wojciech Topolnicki – wiceprezes ds.
strategii rozwoju

B

ENERGA Centrum Usług
Wspólnych Sp. z o.o.

> Zarząd:

C

ENERGA
Serwis Sp. z o.o.

> Zarząd:

Artur Chmura – prezes
Katarzyna Ogrodowska – wiceprezes

Witold Parszewski – prezes
Edward Siurnicki - wiceprezes
Grzegorz Chyliński – wiceprezes

> Rada Nadzorcza:

Aleksandra Gajda-Gryber –
przewodnicząca
Robert Świerzyński – z-ca przewodn.
Halina Szewczuk – sekretarz

> Rada Nadzorcza:

Piotr Mrozek – przewodniczący
Anita Tadrzak – z-ca przewodn.
Krzysztof Bilmin – sekretarz

> Stan zatrudnienia: 340

> Stan zatrudnienia: 288

> Struktura właścicielska > udziały:

> Struktura właścicielska > udziały:

• 100% udziałów ENERGA SA
> Siedziba: Al. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

• 50,1% udziałów - ENERGA
Elektrownie Ostrołęka SA
• 35,82% - ENERGA OPEC Sp. z o.o.
• 14,08% -ENERGA SA

> Rada Nadzorcza:

Zbigniew Wtulich – przewodniczący
Marian Gawrylczyk – z-ca przewodn.
Agnieszka Poloczek – sekretarz
Iwona Zatorska-Pańtak – członek
Mirosław Szreder – członek
Roman Kuczkowski – członek
> Stan zatrudnienia: 143
> Struktura właścicielska > udziały:

• 84,18% - Skarb Państwa
• 15,82% - rozdrobniony akcjonariat
> Siedziba: Al. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk
> Główne produkty i usługi:

• działalność holdingów finansowych
> Rola w organizacji:

• zarządcza w Grupie Kapitałowej

> Główne produkty i usługi:

• usługi księgowe i kadrowo-płacowe
• usługi administracyjne, zarządzania
nieruchomościami oraz transportem
• doradztwo podatkowe
• public relations i komunikacja
• doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej
• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
• działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
• działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
niesklasyfikowana gdzie indziej

> Siedziba: ul. Celna 13,

07-410 Ostrołęka
> Główne produkty i usługi:

• projektowanie, wytwarzanie,
montaż, modernizacja,
remonty, serwis i diagnostyka
w zakresie urządzeń
ciśnieniowych,
energetycznych,
ciepłowniczych
i przemysłowych
> Rola w organizacji:

• główny wykonawca

> Rola w organizacji:

• obsługa wybranych spółek z GK
w zakresie: księgowym, kadrowo-płacowym
• świadczenie usług administracyjnych
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84,18%

15,82%

SKARB
PAŃSTWA

AKCJONARIUSZE

INNI

A

ZARZĄDZANIE
i WSPARCIE

WYTWARZANIE

B

ENERGA Centrum Usług
Wspólnych Sp. z o.o.

C

ENERGA Serwis
Sp. z o.o.

H

ENERGA
Hydro Sp. z o.o.

D

ENERGA Informatyka
i Technologie Sp. z o.o.

I

ENERGA
Kogeneracja Sp. z o.o.

E

ENERGA
Invest SA

F

G

J

OBSŁUGA
i SPRZEDAŻ

DYSTRYBUCJA

ENERGA Elektrownie
Ostrołęka SA

K

L

ENERGA-Operator SA
ENERGA
OPEC Sp. z o.o.

M

N

O

ENERGAObrót SA
ENERGA Obsługa
i Sprzedaż Sp. z o.o.
ENERGA
Oświetlenie Sp. z o.o.

ENERGA
Elektrociepłownia Kalisz SA

ENERGA Innowacje
Sp. z o.o.
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D

ENERGA Informatyka
i Technologie Sp. z o.o.

> Zarząd:

Radosław Bednarski – prezes
Tomasz Zbroiński – wiceprezes

> Rada Nadzorcza:

Marcin Szpak – przewodniczący
Marek Dec – z-ca przewodn.
Alina Moniewska – sekretarz
Joanna Sprengel – członek

> Stan zatrudnienia: 18
> Struktura właścicielska > udziały:

• 49,98% - ENERGA-Operator
• 49,98% - ENERGA Obrót
• 0,04% - ENERGA

> Stan zatrudnienia: 29
> Rada Nadzorcza:

Roman Dudzik – przewodniczący
Wojciech Orzech – z-ca przewodn.
Katarzyna Ogrodowska – sekretarz

> Siedziba: Al. Grunwaldzka 472,
> Struktura właścicielska > udziały:

> Główne produkty i usługi:
> Siedziba: Al. Grunwaldzka 186,

> Stan zatrudnienia: 262
> Struktura właścicielska > udziały:

80-266 Gdańsk
> Główne produkty i usługi:

• 100% - ENERGA SA

(w ramach inwestycji z obszaru
wytwarzania energii elektrycznej)

> Siedziba: Al. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk
> Główne produkty i usługi:

• dostarczanie na rynek wew.
Grupy ENERGA usługi IT
• usługi infrastrukturalne
• e-workplace
• udostępnienia i utrzymania
Systemów Strategicznych oraz
Systemów Współdzielonych
> Rola w organizacji:

• świadczenie usług teleinformatycznych dla spółek GK ENERGA

• świadczenie usług w zakresie
przygotowania inwestycji
• usługi inwestora zastępczego
oraz inżyniera kontraktu
> Rola w organizacji:

• inwestor zastępczy

F

ENERGA
Innowacje Sp. z o.o.

> Zarząd:

Wojciech Kąkol – prezes
E

ENERGA Invest SA

> Zarząd:

Mirosław Skowron – prezes
Piotr Litwin – wiceprezes

80-309 Gdańsk

• 100% akcji ENERGA SA

> Rada Nadzorcza:

Mirosław Bieliński – przewodniczący
Rafał Czyżewski – z-ca przewodn.
Marcin Szpak – sekretarz
Ireneusz Kulka – członek

• prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
• poszukiwanie nowych koncepcji,
odkryć i innych wyników działalności badawczej możliwych do
komercjalizacji
• opracowywanie modeli biznesowych dla innowacyjnych produktów
lub linii biznesowych
• przygotowanie analiz potencjału
rynku dla innowacji
• wdrażanie innowacyjnych produktów i usług, zwłaszcza w obszarze
dystrybucji i obrotu
• wdrażanie innowacji technologicznych, produktowych, organizacyjnych i procesowych w spółkach
GK ENERGA
• promowanie rozwoju gospodarczego regionu w zakresie innowacyjności i wkładu GK ENERGA
w ten rozwój
> Rola w organizacji:

• świadczenie usług dla Grupy
ENERGA i dla rynku
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WYTWARZANIE
G

ENERGA Elektrownie
Ostrołęka SA

H

ENERGA
Hydro Sp. z o.o.

> Zarząd:

I

ENERGA
Kogeneracja Sp. z o.o.

> Zarząd:

Andrzej Tersa – prezes
Piotr Kaczyński – wiceprezes

Marek Dec – prezes
Jacek Garbol – wiceprezes

> Zarząd:

Ryszard Niedziółka – prezes
Piotr Mrozek – wiceprezes
Ewa Mirońska – wiceprezes
> Rada Nadzorcza:

Michał Dudziak – przewodniczący
Jarosław Goncerz – z-ca przewodn.
Agnieszka Napiórkowska – sekretarz
Wojciech Has – członek
Zbigniew Bicki – członek
Małgorzata Olesińska – członek

> Rada Nadzorcza:

Wojciech Topolnicki – przewodniczący
Iwona Dembska – z-ca przewodn.
Andrzej Barański – sekretarz
Jacek Szczutowski – członek

> Struktura właścicielska > udziały:

• 89,38% akcji - ENERGA SA
• 10,62% - pozostali akcjonariusze
> Siedziba: ul. Elektryczna 5,

07-401 Ostrołęka
> Główne produkty i usługi:

> Stan zatrudnienia: 282
> Struktura właścicielska > udziały:
> Struktura właścicielska > udziały:

• 100% - ENERGA SA

83-010 Straszyn
> Główne produkty i usługi:

• energia elektryczna ze
źródeł odnawialnych
• prawa majątkowe
• usługa odbudowy systemu
• praca interwencyjna
• energia bilansująca
oraz pozostałe

• energia elektryczna i cieplna
> Rola w organizacji:
> Rola w organizacji:

• wytwórca
> Spółki zależne > udziały:

• 50,10% - ENERGA
Serwis Sp. z o.o.
• 3,68% - Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. w Gliwicach

Wojciech Topolnicki – przewodniczący
Dariusz Zieliński – z-ca przewodn.
Grzegorz Szafirowicz – sekretarz

> Stan zatrudnienia: 261

> Siedziba: ul. Hoffmanna 5,
> Stan zatrudnienia: 664

> Rada Nadzorcza:

• produkcja energii odnawialnej
• świadczenie usług dla rynku
• świadczenie usługi gotowości
do odbudowy systemu
elektroenergetycznego
• usługa pracy interwencyjnej

• 89,38% udziałów - ENERGA SA
• 10,62% - pozostali udziałowcy
> Siedziba: ul. Elektryczna 20a,

82-300 Elbląg
> Główne produkty i usługi:

• energia cieplna i elektryczna
> Rola w organizacji:

• wytwórca
> Spółki zależne > udziały:

• 100% - Zakład Energetyki
Cieplnej w Żychlinie Sp. z o.o.
• 100% akcji - ENERGA
Elektrociepłownia Kalisz SA
• 99,91% - ENERGA
OPEC Sp. z o.o.
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ENERGA
Elektrociepłownia
Kalisz SA

J

DYSTRYBUCJA
K

> Zarząd:

Marek Bartczak – prezes
(prezes jest również dyrektorem
zarządzającym – pełni funkcję
dyrektora naczelnego)
> Rada Nadzorcza:

Jacek Garbol – przewodniczący
Andrzej Moszczyński –
z-ca przewodn.
Zbigniew Musidlak – członek
> Stan zatrudnienia: 94
> Struktura właścicielska > udziały:

• 100% akcji - ENERGA Kogeneracja
Sp. z o.o. (od 19 grudnia 2012 r. – wcześniej jedynym akcjonariuszem

ENERGA-Operator SA

> Zarząd:

Rafał Czyżewski – prezes
Wojciech Orzech – wiceprezes
Robert Świerzyński – wiceprezes
Lidia Serbin-Zuba – członek zarządu

Gdańsk, Kalisz, Płock, Słupsk, Toruń)
oraz w ENERGA-Operator Techniczna Obsługa Odbiorców Sp. z o.o.
• 100% - w 6 spółkach niepowiązanych procesowo z ENERGA-Operator SA
• Pozostałe spółki - 9 spółek, w tym
5 w likwidacji.
* ENERGA-Operator SA oraz spółki zależne powiązane procesowo
L

> Rada Nadzorcza:

Mirosław Bieliński – przewodniczący
Mirosław Czapiewski – z-ca przewodn.
Waldemar Wojciech Juszczyński
- członek,
Marek Kozik - członek
Maciej Cichocki - sekretarz
Łukasz Felicjan Dziekoński - członek
> Stan zatrudnienia: 6041*

była ENERGA SA)

ENERGA
OPEC Sp. z o.o.

> Zarząd:

Zenobia Gadomska – prezes
Tadeusz Śniadała – wiceprezes
> Rada Nadzorcza:

Ewa Mirońska – przewodnicząca
Anna Trzeciak –z-ca przewodn.
Marcin Biniaś – sekretarz
Tadeusz Romanowski – członek

> Struktura właścicielska > udziały:
> Siedziba: ul. Torowa 115,

62-800 Kalisz

• 99,75% akcji - ENERGA SA
• 0,25% - pozostali akcjonariusze

> Stan zatrudnienia: 71
> Struktura właścicielska > udziały:

> Główne produkty i usługi:

• energia cieplna i elektryczna
wytwarzana w skojarzeniu

> Siedziba: ul. Marynarki Polskiej 130,

80-557 Gdańsk

• 99,91% udziałów - ENERGA
Kogeneracja Sp. z o.o.
• 0,09% - pozostali udziałowcy

> Główne produkty i usługi:
> Rola w organizacji:

• dostarczanie energii cieplnej na
rynek lokalny, sprzedaż energii
elektrycznej do ENERGA Obrót SA

• dystrybucja energii elektrycznej

> Siedziba: ul. Celna 13, 07-410

Ostrołęka
> Rola w organizacji:

• dystrybutor energii elektrycznej
> Spółki zależne > udziały:

• 100 % w spółkach powiązanych procesowo z ENERGA-Operator SA, tworzących Segment Dystrybucji: w 6
spółkach ENERGA-Operator Eksploatacje i Inwestycje Sp. z o.o. (Elbląg,

> Główne produkty i usługi:

• przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż
odbiorcom ciepła kupowanego
u wytwórcy
> Rola w organizacji:

• dostarczanie produktów
na rynek
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OBSŁUGA
i SPRZEDAŻ
M

ENERGA Obrót SA

N

ENERGA Obsługa
i Sprzedaż Sp. z o.o.

> Zarząd:

> Rada Nadzorcza:

Roman Szyszko – przewodniczący
Maria Stępniewska – z-ca przewodn.
Paweł Gałazin – sekretarz
Ewa Szpakowska – członek

ENERGA
Oświetlenie Sp. z o.o.

> Zarząd:

Leszek Mrazek – prezes
Tomasz Onichowski – wiceprezes

> Zarząd:

Leszek Nowak – prezes
Ireneusz Kulka – wiceprezes
Marcin Ludwicki – wiceprezes
Krzysztof Rogaliński – wiceprezes

O

> Rada Nadzorcza:

Marcin Ludwicki – przewodniczący
Artur Chmura – z-ca przewodn.
Michał Zalewski – sekretarz
Anna Malinowska – członek,
przedstawiciel pracowników

Arkadiusz Marat – prezes
(prezes – jest również dyrektorem
zarządzającym)
Janusz Leszcz – wiceprezes
> Rada Nadzorcza:

Leszek Nowak - przewodniczący
Tomasz Lubicki - zastępca
Miron Suchołbiak - sekretarz

> Stan zatrudnienia: 752

> Stan zatrudnienia: 244

> Struktura właścicielska > udziały:

> Struktura właścicielska > udziały:

• 100% udziałów - ENERGA-Obrót

• 100% udziałów - ENERGA SA

> Stan zatrudnienia: 409
> Siedziba: Al. Grunwaldzka 184
> Struktura właścicielska > udziały:

80-266 Gdańsk

> Siedziba: ul. Rzemieślnicza 17/19,

81-855 Sopot

• 100% akcji - ENERGA SA
> Główne produkty i usługi:
> Siedziba: ul. M.Reja 29,

80-870 Gdańsk

• obsługa i rozliczenia klienta
odbiorcy energii elektrycznej
oraz wsparcie sprzedaży

> Główne produkty i usługi:

• sprzedaż energii elektrycznej

> Rola w organizacji:

• dostarczanie produktów na rynek
> Rola w organizacji:

• dostarczanie produktów na rynek
> Spółki zależne > udziały:

• 100% - ENERGA Obsługa
i Sprzedaż Sp. z o.o.
• 100% - ENERGA Agregator
Sp. z o.o. w Gdańsku
• 100% - ENERGA Oświetlenie
Sp. z o.o. w Sopocie
• 100% - ENERGA SLOVAKIA s.r.o.
w Bratysławie
• 49,98% udziałów - ENERGA Innowacje Sp. z o.o. w Gdańsk

> Główne produkty i usługi:

• kompleksowa usługa oświetleniowa dróg, ulic, placów, skwerów
• utrzymanie i eksploatacja urządzeń
oświetleniowych
• iluminacje obiektów
• utrzymanie i eksploatacja sygnalizacji świetlnej
• dekoracje okolicznościowe
• reklama na słupach oświetleniowych
• modernizacja oświetlenia ulicznego
(formuła ESCO)
• modernizacja oświetlenia
wewnętrznego
> Rola w organizacji:

• świadczenie usług na rynku
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2.1. Obsługa i sprzedaż

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW
Z OBSŁUGI
poprzez eBOK

{

Pozyskiwanie i utrzymywanie
najlepszych pracowników dzięki zapewnianiu
im możliwości rozwoju, budowaniu poczucia
tożsamości z Grupą ENERGA
oraz ciągłej motywacji.

{

89%

FIRMA
PRZYJAZNA
KLIENTOWI

CZŁOWIEK

wyróżnienie
dla ENERGA OiS
otrzymane w 2012

Starając się pozyskiwać i utrzymywać najlepszych pracowników, poszczególne spółki wprowadzają w życie programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego.
Dofinansowują też zewnętrzne szkolenia i kursy oraz zapewniają
urlopy szkoleniowe dla pracowników. Podejmują również wiele
innych działań na rzecz rozwoju pracowników.

Klient jest jednym z najważniejszych interesariuszy Grupy ENERGA, co odzwierciedla zapisana w naszej strategii na lata 20132020 misja organizacji: „Poprawiamy komfort życia i pracy
„
naszych klientów . Klientów dotyczą również nasze cele strategiczne, wśród których na pierwszej pozycji znalazło się „odpowiedzialne kształtowanie relacji z klientami”. Cel ten realizujemy
poprzez: oferowanie produktów i usług przy optymalnym wykorzystaniu potencjału aktywów wytwórczych Grupy, sprawną obsługę klientów oraz realizację wspólnych przedsięwzięć z klientami w zakresie efektywnego wytwarzania i wykorzystania energii.

Zmiany zachodzące na rynku energii elektrycznej wymagają od
nas stale rosnącej sprawności i elastyczności. Do tego potrzebne są zespoły projektowe, które potrafią szybko i sprawnie realizować zadania. W rezultacie potrzebujemy również skutecznych
liderów, którzy są zdolni nimi zarządzać. Programem, który pomaga wyłonić takich liderów jest realizowany przez ENERGA SA
w ramach Grupy Kapitałowej program Akademia ENERGA Talenty. Jego celem jest wyłanianie osób o znaczącym potencjale
i umiejętnościach oraz przygotowanie ich do roli liderów zespołów projektowych. Akademia ENERGA Talenty to projekt zakrojony szeroko – uczestniczą w nim pracownicy aż siedmiu spółek
Grupy. Program obejmuje specjalnie przygotowany zestaw działań szkoleniowych mający na celu rozwinięcie w uczestnikach
Akademii zdefiniowanych kompetencji lidera projektu.

Troska o klienta jest priorytetem naszych działań. Aby jednak
zapewnić najwyższą jakość obsługi i odpowiadać na potrzeby
klienta, konieczne jest zadbanie o pracowników – najlepszych,
najbardziej kompetentnych, którzy chcą pracować w Grupie
ENERGA i mogą odpowiadać na zmieniające się potrzeby otoczenia.

Nacisk kładziony jest na następujące kompetencje:
• współpraca i budowanie zespołu,
• decyzyjność,
• umiejętność motywowania,
• świadomość kosztowa,
• poszukiwanie nowych rozwiązań,
• zarządzanie czasem i organizacją pracy.

Troska o pracowników, zapewnienie im możliwości rozwoju i szkolenia to nie tylko priorytet dla spółek odpowiedzialnych za sprzedaż i obsługę klienta, ale wszystkich podmiotów Grupy ENERGA. Dlatego też w ramach tego obszaru wyznaczyliśmy kierunki
strategiczne, które dotyczą wszystkich spółek Grupy i w ramach
których wszystkie spółki będą podejmowały działania.
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nie więcej niż 26 lat i wiążą swoją przyszłość z energetyką.
Dostarczamy wsparcia merytorycznego poprzez prowadzenie zajęć oraz płatnych staży dla Stypendystów Projektu.
Współfinansujemy również koszty projektu Akademia Energii.
Celem inicjatywy jest zbudowanie trwałej instytucji edukacyjnej oraz szerokiej koalicji z udziałem instytucji rynku kapitałowego na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego
rozwoju rynków energii w Polsce.

Pracownicy przechodzą przez cykl pięciu wydarzeń szkoleniowych, odbywają spotkania z liderami biznesowymi kluczowych
spółek Grupy ENERGA, mają też do wykonania samodzielnie
zadanie innowacyjno-wdrożeniowe, czyli opracowują projekt
usprawnienia w swoim środowisku pracy – tak, aby był to pomysł do wdrożenia. Pierwsza edycja Akademii ENERGA Talenty została zainaugurowana w styczniu 2013. W założeniu program ma być cykliczny, rekrutacja do kolejnej edycji planowana
jest na jesień 2013.

3. Program Wyzwalamy Energię

Wśród wielu innych inicjatyw realizowanych przez ENERGA SA
w imieniu Grupy ENERGA na rzecz pozyskiwania i utrzymywania
pracowników, warto podkreślić trzy projekty:

Jesteśmy laureatem tegorocznego konkursu Biznes dla
edukacji organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie
Zarządzania Kadrami. Wspólnie z PARP tworzymy program
Wyzwalamy Energię. Chcielibyśmy przybliżać studentom
i absolwentom Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu
Gdańskiego planującym karierę w sektorze energetycznym
możliwości rozwoju w branży zarówno w obszarach technicznych, jak i biznesowych. Motywem przewodnim programu są Odnawialne Źródła Energii oraz Smart Grid.

1. Grasz o staż
Aktualnie uczestniczymy w 18. edycji konkursu Grasz o staż
organizowanej przez PwC. Ideą konkursu jest umożliwienie
spotkania pracodawców z wybitnymi studentami i absolwentami. Wyróżniający się młodzi ludzie mogą zdobyć u nas
pierwsze doświadczenia zawodowe, a jeśli się sprawdzą –
otrzymać szansę otrzymania stałego zatrudnienia. Jesteśmy
fundatorem sześciu staży. Na stażystów wybranych w trakcie
kilkuetapowego procesu selekcji pod zdefiniowane przez nas
kryteria czekają miejsca pracy w okresie letnim w spółkach
ENERGA SA i ENERGA Obrót.

Poprzez działania edukacyjne, takie jak warsztaty oraz spotkania
z ekspertami, studenci będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę
oraz nabyć nowe umiejętności. Motto przyświecające naszym
działaniom brzmi: „Przyszłość wymaga energii”. Program Wyzwalamy Energię to również szansa na poznanie potrzeb i wymagań
pracodawcy w trakcie organizowanych dni kariery oraz wycieczek
do obiektów firmy. Zaplanowane inicjatywy pozwolą młodym ludziom na łatwiejsze dopasowanie się do potrzeb rynku pracy.
Mamy aspiracje, aby stać się platformą kształcenia multidyscyplinarnych umiejętności przyszłych specjalistów, tak bardzo pożądanych w zmieniających się uwarunkowaniach biznesowych.

Ubiegłoroczni stażyści z 17. edycji konkursu Grasz o staż
otrzymali zatrudnienie w Grupie ENERGA w ramach: Departamentu Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych, Departamentu
Płynności i Wsparcia Finansowania, Wydziału Rozwoju Systemów Wsparcia Biznesu oraz Wydziału Strategii. Wśród
naszych pracowników znajdują się laureaci wcześniejszych
edycji konkursu Grasz o staż, wyłonieni wówczas przez
inne organizacje, a dziś odnoszący spektakularne sukcesy
w spółkach Grupy ENERGA.

Strategicznym celem naszego partnerstwa jest uruchomienie
wśród młodych ludzi procesu synergii kompetencji branżowo-ekonomicznych, gdyż specjaliści o takim profilu są kluczowi
dla rozwoju branży. Program realizowany jest przez ENERGĘ
wraz ze spółkami partnerskimi ENERGA Obrót oraz ENERGA
Obsługa i Sprzedaż oraz we współpracy z przedsiębiorstwami
W-TECH Sylwester Wróblewski oraz Led Electronics. Więcej
informacji na temat programu będzie można znaleźć wkrótce
na stronie www.wyzwalamyenergie.pl.

2. Akademia Energii w ramach Fundacji 2065
im. Lesława A. Pagi
Akademia Energii to branżowy projekt edukacyjny realizowany od października 2011 r., skierowany do studentów ekonomii, prawa, finansów oraz uczelni technicznych, którzy mają
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Dobre praktyki > PROGRAMY ROZWOJOWE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
SPÓŁKA

PROJEKT
LUB PROGRAM

DZIAŁANIA

ENERGA-Operator

ENERGIA DO NAUKI

Objęcie patronatu nad klasami w szkołach średnich technicznych oraz nad wybranymi kierunkami studiów na uczelniach wyższych związanych z obszarem elektryki
i energetyki. Program wprowadzono na Politechnice Gdańskiej i w Zespole Szkół
Energetycznych w Gdańsku. Corocznie do współpracy zapraszane będą po 4 szkoły
średnie techniczne. W listopadzie 2012 r. zakończył się konkurs na stypendystę roku
na Politechnice Gdańskiej. Komisja złożona z gremium akademickiego i reprezentantów ENERGA-Operator wyróżniła 8 stypendystów, którzy rozpoczęli staże w firmie. Stażyści otrzymują 15-miesięczne stypendia.

ENERGA-Operator
ENERGA Kogeneracja

PROGRAM PRAKTYK
I STAŻY W ENERGA-Operator

Opracowanie procedury praktyk i staży.

ENERGA-Operator

PROCES WSPIERAJĄCO-ROZWOJOWY
DLA ZESPOŁÓW
PROJEKTOWYCH

Przeprowadzenie warsztatów w zakresie sense-making - diagnoza problemów zespołowych, współpracy i realizacji celów projektowych oraz roli lidera w zespole.

ENERGA-Operator

MOJA NOWA ROLA
W FIRMIE

Warsztaty dla osób na stanowiskach kierowniczych, które niedawno objęły nowe
role w organizacji.

nicza (np. ENERGA Elektrownie Ostrołęka) albo zarząd spółki
(ENERGA OPEC). Spółki ENERGA CUW i ENERGA Oświetlenie
dokonują ocen jakości pracy, ale nie prowadzą regularnych ocen
okresowych pracowników. Systemy ocen pracowniczych są także stopniowo wprowadzane w kolejnych spółkach.

Dla efektywnego planowania rozwoju pracowników istotna jest
ewaluacja wyników ich pracy. Dlatego też w spółkach ENERGA Innowacje i ENERGA Invest wszyscy pracownicy podlegają regularnym ocenom jakości pracy oraz przeglądom kariery.
Przeglądom takim podlegają też prawie wszyscy pracownicy
ENERGA SA (84% kobiet i 96% mężczyzn) oraz prawie wszyscy pracownicy ENERGA-Operator (96% kobiet oraz 97% mężczyzn). W ENERGA SA prowadzone są okresowe oceny pracy,
z których wyłączone są osoby na zwolnieniach lekarskich, długotrwałych urlopach oraz pracujące krócej niż 6 miesięcy. W niektórych podmiotach ocenie podlega tylko wyższa kadra kierow-

Większość naszych spółek nie posiada zdefiniowanej ścieżki kariery dla pracowników (ENERGA Innowacje oraz ENERGA-Operator są w trakcie tworzenia definicji ścieżek), ale też
większość posiada inne narzędzia pozwalające wyłonić osoby zaangażowane i wykazujące odpowiednie kompetencje.
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EFEKT

Nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami technicznymi budujące pozytywny wizerunek pracodawcy wśród potencjalnej
przyszłej kadry elektromonterskiej i inżynieryjno-technicznej Segmentu Dystrybucji.

Ustalenie jednolitych zasad praktyk i staży realizowanych w spółce, budowanie pozytywnego wizerunku spółki jako pracodawcy wśród potencjalnej przyszłej kadry pracowniczej, przyspieszenie procesu poznania organizacji i orientowania się w środowisku spółki, pomoc w sprawnym
wykorzystaniu czasu praktyki/stażu z naciskiem na zdobywanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych w przyszłej karierze zawodowej.
Wsparcie liderów i pracowników zespołów projektowych ENERGA-Operator w zakresie efektywnej współpracy w projekcie, motywacji,
automotywacji oraz komunikacji.

Zdiagnozowanie mocnych i słabych stron, podniesienie efektywności komunikacji, kierowania zespołem
i skuteczności kierowników, którzy weszli w nowe role w ciągu ostatnich 15 miesięcy.

Tacy pracownicy są kierowani na studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia podwyższające kwalifikacje. Dobrym przykładem
działań w tym obszarze jest opracowany w ENERGA Hydro plan
sukcesji dotyczący kluczowych stanowisk w firmie obejmujący
ok. 13% załogi.

69

CALOSC_09.indd 69

13-07-30 14:13

Obok możliwości rozwoju, istotnym elementem motywacyjnym
dla pracowników są także świadczenia dodatkowe. Do świadczeń tych należą – poza gwarantowanymi ustawowo urlopami
macierzyńskimi oraz ojcowskimi, a także odprawami emerytalno-rentowymi – ubezpieczenia na życie, opieka medyczna
i ubezpieczenia na wypadek niepełnosprawności lub utraty zdolności do pracy.

W szybko zmieniającym się otoczeniu zmieniają się także oczekiwania wobec pracowników, ich wiedzy i umiejętności. Dlatego
też nasze spółki zapewniają swoim pracownikom możliwość odbywania szkoleń zarówno wewnętrznych, jak i poza organizacją,
a także podnoszenia kwalifikacji poprzez delegowanie na studia.
Wszystkie te działania składają się na budowanie wizerunku Grupy ENERGA jako „pracodawcy z wyboru”, dla którego chcą pracować najlepsi specjaliści. Zaowocowały one m.in. przyznaniem
spółce ENERGA SA tytułu Solidnego Pracodawcy 2011.

Zapewnienie odpowiednich
kompetencji pracowników w odpowiedzi
na nowe wyzwania i w trosce o najwyższą
jakość obsługi klienta.

Tytuł przyznany tej spółce oznacza docenienie pracy i działań
podejmowanych przez nią na rzecz całej Grupy Kapitałowej, ponieważ to właśnie ENERGA SA odpowiada za realizację wspólnych dla Grupy ENERGA inicjatyw szkoleniowych. Inicjatywy te
mają na celu budowanie i wzmacnianie kompetencji przydatnych jednocześnie w wielu spółkach Grupy.

SPÓŁKA

PROGRAMY I PROCEDURY PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

ENERGA CUW

Jednorazowy przegląd kompetencji merytorycznych w obszarze księgowości, szkolenia merytoryczne
dla specjalistów z obszaru kadrowo-płacowego i księgowego, dedykowane studia podyplomowe zorganizowane dla grupy pracowników wspólnie z Sopocką Szkołą Wyższą oraz Instytutem Rachunkowości.

ENERGA Serwis

Szkolenia i studia wyższe.

ENERGA IiT

Program oceny umiejętności pracowników (przeprowadzony projekt rozwoju umiejętności pracowników EIT), szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. z systemów SAP, Microsoft, infrastruktury IT,
PRINCE 2, ITIL), studia (np. informatyka).

ENERGA Invest

Szkolenia wewnętrzne organizowane przez pracowników w ramach kompetencji poszczególnych
osób; szkolenia zewnętrzne dotyczące wiedzy specjalistycznej (moce wytwórcze, proces inwestycyjny itp.); opracowanie procedury uzyskiwania uprawnień budowlanych dla inżynierów.

ENERGA Innowacje

Szkolenia zewnętrzne w zależności od potrzeb, studia wyższe dla wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych (współpraca m.in. z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim),
wewnętrzny program oceny wiedzy i umiejętności potrzebnych na danym stanowisku.

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

Szkolenia, studia, wewnętrzny program oceny kwalifikacji (egzaminy przeprowadzane przez autoryzowaną Komisję Kwalifikacyjną).

ENERGA Hydro

Szkolenia i konferencje specjalistyczne, studia branżowe zgodne z profilem zajmowanego stanowiska, warsztaty teambuildingowe.
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Oprócz wskazanych powyżej projektów, we wszystkich spółkach
ujętych w raporcie, istnieją programy i procedury pozwalające
im zapewnić odpowiednią liczbę wykwalifikowanych pracowników, a pracownikom – rozwój. Spółki posiadają wewnętrzne programy oceny umiejętności i wiedzy potrzebnej na danym stanowisku w firmie, szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników
oraz szkolenia specjalistyczne dla pracowników o pewnym stażu pracy dotyczące istniejących i nowych technologii. Delegują
pracowników na studia wyższe dla wysoko wykwalifikowanych
pracowników technicznych, a niektóre współpracują również
z instytucjami technicznymi oraz badawczymi w celu rozwijania
wiedzy i podnoszenia umiejętności pracowników.

ENERGA SA przygotowywuje programy adresowane do pracowników określonych specjalności. W 2012 roku odbyły się
wspólne dla kluczowych spółek grupy szkolenia z zakresu metodyk zarządzania ryzykiem, metodyk projektowych (głównie
dla służb inwestycyjnych) oraz specjalistyczne szkolenia dla
służb finansowych, na przykład szkolenia obligatoryjne dla biegłych. Służby zarządzania zasobami ludzkimi w ENERGA SA,
we współpracy ze swoimi odpowiednikami w spółkach, gromadziły informacje o potrzebach szkoleniowych i poszukiwały
adekwatnych dostawców. Wartością dodaną takich szkoleń
jest – oprócz pogłębiania wiedzy oraz budowania umiejętności
– wymiana informacji i budowanie współpracy między osobami
na co dzień zajmującymi się podobna tematyką, ale zatrudnionymi w różnych podmiotach Grupy.

SPÓŁKA

PROGRAMY I PROCEDURY PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

ENERGA Kogeneracja

Szkolenia i kursy, szkoły średnie, studia wyższe (w tym podyplomowe).

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

Szkolenia dla nowozatrudnionych i praktyki.

ENERGA OPEC

Szkolenia, studia magisterskie, współpraca z Naczelną Organizacją Techniczną mająca na celu
rozwijanie wiedzy i umiejętności pracowników.

ENERGA-Operator

System ocen okresowych dla pracowników firmy, program adaptacji praktykantów oraz adaptacji
nowych pracowników, specjalistyczne konferencje i szkolenia branżowe dla pracowników, studia
inżynierskie na Politechnice Gdańskiej (obecnie II edycja), współpraca z Politechniką Gdańską
w ramach organizowanych wykładów i stypendiów dla najlepszych studentów, praktyk, staży oraz
warsztatów dla kadry technicznej firmy.

ENERGA Obrót

Szkolenia adaptacyjne dla doradców biznesowych, szkolenia stanowiskowe prowadzone przez
przełożonych, studia menedżerskie i specjalistyczne, nauka języka (słowacki), program ENERGA
Talenty, programy nagrodowe.

ENERGA OiS

Szkolenia stanowiskowe dla nowych pracowników, szkolenia z zakresu standardów obsługi klienta,
sprzedaży i aplikacji bilingowych, program ENERGA Talenty, programy nagrodowe.

ENERGA Oświetlenie

Szkolenia i studia wyższe, szkolenia z zakresu PRINCE2.
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Dobre Praktyki > EDUKACJA I SZKOLENIA

SPÓŁKA

PROJEKT
LUB PROGRAM

DZIAŁANIA

EFEKT

ENERGA
OPEC,
ENERGA
Kogeneracja
oraz
ENERGA
Elektrociepłownia
Kalisz

AKADEMIA
MANAGERA
ENERGA

Ideą programu jest zaproponowanie jak
najszerszego tematycznie spectrum warsztatów, które optymalnie wyposażą uczestników w przydatne umiejętności oraz
wiedzę z zakresu zarządzania oraz wspomogą w rozwoju kompetencji menedżerskich. Cykl szkoleń został zaprojektowany
z uwzględnieniem potrzeb zgłoszonych
przez spółki. W 2012 roku zrealizowane
zostały dwa tematy szkoleniowe: „Motywujące rozmowy oceniające z pracownikami”
(wrzesień 2012 r.) i „Twórcze motywowanie
i inspirowanie pracowników - budowanie
pozycji lidera w zarządzaniu zespołem”
(listopad 2012 r.). W każdym spotkaniu
udział wzięło 8 pracowników zajmujących
kluczowe stanowiska kierownicze w spółkach.

Podwyższanie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

ENERGAOperator

AKADEMIA
MENADŻERSKA
DLA LIDERÓW
STRATEGICZNYCH, WYŻSZEJ KADRY
MENADŻERSKIEJ, KADRY
OPERACYJNEJ CAŁEGO
SEGMENTU
DYSTRYBUCJI

Działania mające na celu zapewnienie aktualizacji i ciągłości zdobywania wiedzy,
jej sprawdzania w praktyce i utrwalania,
wsparcie w realizacji celów biznesowych
ENERGA-Operator oraz spółek zależnych,
promowanie i realizowanie wartości korporacyjnych, integrację menedżerów, wymianę doświadczeń, umożliwienie uzyskania
dodatkowych informacji przydatnych w budowaniu planów strategicznych oraz ujednolicenie wiedzy na poziomie całej Grupy.

Stworzenie koncepcji kształcenia kadry
menedżerskiej na lata 2012-2016; stworzenie modelu kompetencji opartego na
wartościach ENERGA-Operator oraz profili
kompetencyjnych dla trzech poziomów zarządzania (kierownicy operacyjni, wyższa
kadra menedżerska, liderzy strategiczni),
stworzenie programów szkoleniowych dopasowanych do potrzeb kadry menedżerskiej, rozpoczęcie procesu szkoleniowego,
udostępnienie zakładki Intranetowej dotyczącej Akademii, zwiększenie kompetencji
kadry kierowniczej, ujednolicenie metod
zarządzania ludźmi, realizacja celów biznesowych oraz wyrównanie poziomu kompetencji menedżerskich w poszczególnych
grupach.
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SPÓŁKA

PROJEKT
LUB PROGRAM

DZIAŁANIA

EFEKT

ENERGAOperator

PROJEKT ISR >
INSTRUMENTY
SZYBKIEGO
REAGOWANIA

Szkolenia dla 4 grup z zakresu: budowania
zespołu, zarządzania zespołem, zarządzania sobą w czasie, zarządzania projektami
HR i prezentacji biznesowych, a także doradztwo indywidualne w zakresie tworzenia prezentacji biznesowych oraz podnoszenia efektywności komunikacji.

Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia projektów, podniesienie efektywności realizowanych projektów, zwiększenie efektywności przepływu informacji
w organizacji.

ENERGAOperator

PROJEKT PEP

Kształcenie nawyków pracy podwyższających osobistą efektywność, udoskonalanie
organizacji miejsca i czasu pracy, optymalne wykorzystanie funkcji elektronicznych
programów pocztowych (m.in. w zakresie
doskonalenia umiejętności zarządzania
e-mailami), kształcenie umiejętności zarządzania priorytetami, wprowadzenie standardów komunikacji, podniesienie jakości
usług świadczonych klientom zewnętrznym
i wewnętrznym.

Zwiększenie produktywności, poprawa
koncentracji przy realizacji zadań, nauka
precyzyjnego komunikowania się, umiejętności ustalania priorytetów oraz podniesienie jakości obsługi klientów wewnętrznych
i zewnętrznych.

ENERGAOperator

SZKOLENIA PO
SYSTEMIE OCEN
OKRESOWYCH
PRACOWNIKÓW
(SOOP)

Warsztaty dla pracowników z centrali
i jednostek biznesowych. EOP wziął udział
w szkoleniach z następujących obszarów:
Trening Skuteczności, Trening Umiejętności Interpersonalnych, Sztuka Prezentacji
i Wystąpień Publicznych, Warsztaty Symulacyjne.

Udoskonalenie postaw i zachowań ocenianych w SOOP oraz wspieranie wartości
firmowych.

ENERGA Obrót

SZKOLENIA DLA
PRACOWNIKÓW
PIONU
SPRZEDAŻY

Szkolenia dla pracowników Pionu Sprzedaży zwiększające umiejętności prowadzenia
rozmów z klientami oraz nawiązywania relacji z nimi.

Zwiększenie umiejętności pracowników
oraz wzrost liczby lojalnych klientów.

ENERGA OiS

SZKOLENIA
I ROZMOWY
ROZWOJOWE

Szkolenia i rozmowy rozwojowe mające na
celu podnoszenie kompetencji obsługowych
i sprzedażowych oraz zwiększenie umiejętności obsługi klienta.

Wzrost wyników sprzedaży i podwyższenie
jakości obsługi.
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Średnia liczba godzin szkoleniowych rocznie przypadających na:

SPÓŁKA

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

KIEROWNICTWO
WYŻSZEGO
SZCZEBLA

KIEROWNICTWO
ŚREDNIEGO
SZCZEBLA

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

36

72,22

49

68,05

133

101,51

21

47,57

ENERGA CUW

-

18,14

-

15,4

-

30,54

-

62,61

ENERGA Serwis

-

15

-

40

-

4

-

5

ENERGA IiT

-

18

-

20

-

19

-

19

ENERGA Invest

-

16

-

16

-

16

-

16

ENERGA Innowacje

-

39,76

-

59,42

-

96

-

50,60

20,67

33,03

16,50

21,58

0

227,60

45,80

52,42

22

16,20

22

16,90

55

46,20

35

16,33

46,60

21

32

20

112

69

96

38

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

48

bd

231

bd

72

bd

27

bd

ENERGA OPEC

bd

13,10

bd

21,10

bd

2,48

bd

1,46

ENERGA-Operator

16

24

16

24

22

32

17

16

ENERGA Obrót

16

3,90

16

5,80

22

3,60

17

9,90

11,20

24,10

9,70

24,20

4

37,80

22,80

21,46

31

bd

22

bd

67

bd

67

bd

ENERGA SA

ENERGA Elektrownie
Ostrołęka
ENERGA Hydro
ENERGA Kogeneracja

ENERGA OiS
ENERGA Oświetlenie
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komórki odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne spółki – Departamentu Organizacji ENERGA CUW. Wszystkie komórki
ENERGA SA powinny dokonywać bieżącej weryfikacji zapisów
zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk pod kątem potrzeby ich aktualizacji i dostosowania do potrzeb spółki, spółek
Grupy i zapisów wynikających ze strategii Grupy ENERGA.

ENERGA
Zapewnianie wysokiej jakości
obsługi klienta, marketingu i sprzedaży
poprzez zapewnienie przestrzegania
w tych działaniach wartości oraz zasad
etycznych Grupy ENERGA.

Także ENERGA-Operator posiada wewnętrznie sporządzony
zbiór zasad etycznych zebranych w dokumencie „ENERGA-Operator Wizja Segmentu Dystrybucji 2020” sformułowanym
we wrześniu 2012 roku, zawierającym wizję, misję, strategię
działania, wartości organizacji oraz wskazania dla wszystkich
pracowników spółki dotyczące ich realizacji.

Troska o klienta i budowanie z nim długotrwałych i stabilnych
relacji to jeden z naszych celów biznesowych. Dla jego osiągnięcia niezbędne jest zbudowanie kultury organizacyjnej opartej na
wartościach wspólnych dla wszystkich spółek i ich pracowników.

Misja i wartości są szczególnie ważne dla klientów spółek sprzedażowych, dlatego zostały one określone wspólnie dla Segmentu Sprzedaży w Grupie ENERGA. Tym samym misja ENERGA
OiS „Obsługujemy z klasą” w roku 2012 została zmieniona na:
„Zaspokajamy szeroki zakres potrzeb naszych Klientów w obszarze energetyki oraz usług i produktów
pokrewnych za pomocą organizacji wyróżniającej się
innowacyjnością i ekonomiczną efektywnością mo„
delu biznesowego . Podobnie stało się w będącej liderem
Segmentu Sprzedaży spółce ENERGA Obrót.

Szereg działań w tym zakresie zostało już zainicjowanych,
wśród nich wprowadzenie przez ENERGA SA w 2012 roku
Kodeksu Dobrych Praktyk ENERGA SA, który zobowiązuje
wszystkich pracowników spółki do jego stosowania. W organizacji zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za monitorowanie przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Dobrych
Praktyk ENERGA SA w ramach nadzorowanego obszaru. Ponadto w spółce istnieje obowiązek bieżącego informowania
w przypadku pojawienia się jakichkolwiek naruszeń zapisów
zawartych w Kodeksie w ramach nadzorowanego obszaru do

:)
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EFEKT

ENERGA
Innowacje

KLUCZOWE
WARTOŚCI
ENERGA
INNOWACJE

Wypracowanie kluczowych wartości spółki.

Zaimplementowanie i stosowanie 5 kluczowych wartości wypracowanych w 2012
roku, mających wpisać się w kulturę organizacyjną spółki, a także stworzenie
innowacyjnej kultury organizacyjnej ludzi
otwartych na nowe pomysły i zmiany,
z entuzjazmem realizujących powierzone
im zadania.

ENERGAOperator

OPRACOWANIE
KODEKSU
WARTOŚCI
I POSTAW

Zbadanie opinii pracowników w celu
określenia zachowań i postaw do zaakceptowania w organizacji oraz wyraźne
zdefiniowanie tych, które nie będą tolerowane. Wyniki badań zostały pracownikom
zakomunikowane w specjalnie dedykowanym biuletynie.

Określenie dopuszczalnych i niedopuszczalnych w spółce zachowań.

klienta w różnych formach przeprowadzają prawie wszystkie spółki sprzedające i dostarczające energię klientowi końcowemu:
ENERGA OiS, ENERGA Obrót i ENERGA-Operator. W ENERGA
Oświetlenie, w której dotychczas nie były one prowadzone, została opracowana koncepcja takiego badania. Spółka planuje
zrealizować je po raz pierwszy w 2013 roku.

Wdrażanie rozwiązań i usprawnień
w odpowiedzi na oczekiwania klienta
pozyskane w drodze dialogu.

Z kolei ENERGA OiS przeprowadza całoroczne cykliczne badanie metodą „Tajemniczy Klient”, mające na celu weryfikację poziomu realizacji standardów obsługi klienta.

Według badania przeprowadzonego przez PBS ponad połowa
(54,8%) klientów indywidualnych uważa działania podejmowane
przez Grupę ENERGA w obszarze relacji z klientami za wystarczające. Niezależnie od badań staramy się nadal rozwijać w tym obszarze i podejmować ciągłe działania, które pomogą nam zapewnić najwyższą jakość obsługi klienta, w tym poprzez prowadzenie
z nim dialogu oraz dbanie o jego satysfakcję. Badania satysfakcji

Większość klientów indywidualnych badanych przez PBS
(51,6%) nie potrafiło wskazać tych obszarów, w których oczekiwaliby zmian w działaniach podejmowanych przez Grupę ENERGA w relacjach z klientami, a co piąty klient uważa, że to, co
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Czy uważa Pan(i), że działania podejmowane przez Grupę ENERGA w obszarze relacji z klientami
są wystarczające?
RELACJE Z KLIENTAMI

LICZEBNOŚĆ

%

Tak, są wystarczające

922

54,8%

Nie, nie są wystarczające

336

20,0%

Nie wiem, trudno powiedzieć

425

25,2%

OGÓŁEM

1683

100,0%

objętego awarią do centrum mniej obciążonego obsługą, co pozwala na pełne wykorzystanie posiadanych zasobów. Jednocześnie uruchomiono funkcjonalność pozwalającą na rezerwowanie
pewnej liczby kanałów, co umożliwia dodzwonienie się na infolinię również odbiorcom z terenów nie objętych awarią masową.

Grupa robi, jest wystarczające i nie ma potrzeby podejmowania
dodatkowych działań.
Wśród kwestii wskazanych przez klientów pojawiły się:
• więcej informacji o ofertach, cenach, podwyżkach [5%]
• obniżki cen energii, promocje, brak dodatkowych opłat
za rachunek [4,9%]
• otwartość na klienta i jego problemy, częstszy kontakt [4,2%]
• zmniejszenie kolejek w BOK, usprawnienie obsługi [3%]

Przejście w tryb pracy „awaria masowa” pozwala na zmianę
w czasie rzeczywistym struktury drzewa zapowiedzi, co w znacznym stopniu usprawnia informowanie klientów o wyłączeniach
i planowanym czasie przywrócenia napięcia oraz minimalizuje
potrzebę połączenia z konsultantem. Liczba kanałów dostępowych została zwiększona z 300 do 600 łączy, uruchomiony
został również dodatkowy ogólnopolski numer 801-456-456
umożliwiający kontakt z infolinią klientom z innych obszarów
kraju i terenów na granicy działania ENERGA-Operator. Ponadto
system pozwala na przyjmowanie zgłoszeń związanych z „zagrożeniem życia” w pierwszej kolejności.

Słuchając głosów klientów i starając się odpowiedzieć na ich
oczekiwania, spółki Grupy ENERGA podejmowały w 2012 roku
różnorodne działania na rzecz poprawy jakości obsługi.
> ENERGA-Operator
w 2012 rozbudowała system IVR obsługujący Telefoniczne
Centrum Zgłoszeniowe oraz opracowała zasady i formy przekazywania komunikatów miejscowych o wyłączeniach. Podjęte
działania pozwoliły m.in. na uruchomienie dynamicznej zmiany
trybu pracy systemu ze „standardowej” na „awaria masowa”,
z jednoczesną możliwością zarządzania ruchem telefonicznym.
System automatycznie przekierowuje ruch nadmiarowy z terenu

> ENERGA OPEC
przekazywała klientom pisemną informację na temat procedury
przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Spółka wprowadziła elektroniczny rejestr umów przyłączeniowych zawierający informacje
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o postępie prac związanych z przyłączeniem nowych odbiorców. Rejestr umożliwia osobom na odpowiednich stanowiskach
szybkie dotarcie do informacji w celu przekazania ich zainteresowanym stronom – na zewnątrz lub wewnątrz spółki.
> ENERGA Serwis
Działania na rzecz poprawy jakości obsługi klienta podejmowały także te spółki, dla których klientami są inne spółki z Grupy
Kapitałowej. ENERGA Serwis skoncentrowała działania na podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników. Spółka zorganizowała szkolenia z obsługi wciągarek, suwnic i wind towarowo-osobowych, szkolenia związane z obsługą podestów ruchomych
i wiszących, w zakresie badań termowizyjnych i wizualnych oraz
szkolenia spawalnicze. Rozpoczęła też prace nad wdrożeniem
Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem zgodnie z normami ISO 9001, 14001 i OHSAS
18001.
Wszystkie spółki Grupy mają prawny obowiązek ochrony danych osobowych klientów indywidualnych i biznesowych.
W celu zapewnienia najwyższej jakości ochrony tych danych
spółki korzystają z odpowiednich rozwiązań technologicznych
uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim. Ponadto,
w niektórych spółkach zostało utworzone samodzielne stanowisko ds. ochrony danych.
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Istotną odpowiedzialnością Grupy ENERGA
jest stabilność i ciągłość dostaw energii,
dlatego poprzez świadczenie na najwyższym
poziomie usług związanych z serwisem i diagnostyką maszyn i urządzeń ENERGA Serwis
wspiera spółki w realizacji ich zobowiązań wobec Klientów.

> Tomasz Olszewski
koordynator CSR
ENERGA Serwis
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ENERGA Obrót

WDRAŻANIE
ZACHOWAŃ
I PROCEDUR
PROKLIENCKICH

Opracowanie nowych Ogólnych Warunków Umowy uwzględniających wytyczne zawarte w raporcie Prezesa UOKiK
pt. „Konsument na rynku energii elektrycznej”, opracowywanie wniosków
i raportów syntetyzujących oczekiwania
klientów, zgłaszanie do zarządu wniosków usprawniających obsługę zgodną
z oczekiwaniami klienta.

Wdrożenie nowych Ogólnych Warunków Umowy.

ENERGA Obrót
oraz ENERGA OiS

ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY
TELEFONII
ZGŁOSZENIOWEJ

Zapewnienie infrastruktury IT oraz wdrożenie systemu QSMaster pozwalającego na wykorzystanie zintegrowanych
kanałów: telefonicznego, mailowego,
faksowego, SMS-owego i czatowego do
komunikacji z klientem.
Utworzenie infolinii dedykowanej klientom indywidualnym, którzy otrzymali
wezwanie do zapłaty lub którym wstrzymano dostawę energii elektrycznej.

Usprawnienie komunikacji
z klientem.

ENERGA Obrót
oraz ENERGA OiS

eFAKTURA

Wdrożenie elektronicznej faktury dostępnej z poziomu eBOK.

Zmniejszenie kosztów produkcji
oraz czasu dystrybucji faktur.

ENERGA Obrót
oraz ENERGA OiS

DOŁADOWANIE
NAZIEMNE EPAY

Rozwój kanału doładowań i płatności
dla klientów Grupy ENERGA.

Stworzenie konkurencyjnej oferty
prowizyjnej, lokalizacyjnej i jakościowej dla klientów posiadających licznik przedpłatowy pre-paid.

ENERGA Obrót
oraz ENERGA OiS

PŁATNOŚCI
ONLINE

Usługa Płatności Online poprzez eBOK
umożliwia dokonanie płatności za energię
elektryczną z tytułu umowy z ENERGA
Obrót poprzez błyskawiczny przelew internetowy w banku realizującym usługę.

Usprawnienie i poszerzenie możliwości regulowania należności
przez klientów.
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ENERGA OiS

ZMIANY GODZIN
OBSŁUGI
KLIENTÓW

Dostosowanie godzin obsługi do oczekiwań klientów i potrzeb rynkowych.

Spełnienie oczekiwań klientów.

ENERGA OiS

WDROŻENIE
KOLEJKOMATÓW

Wdrożenie systemu zarządzania kolejką, obsługą i priorytetyzacją spraw
klienckich.

Usprawnienie obsługi klientów.

ENERGA OiS

eBOK III - ROZWÓJ
PLATFORMY eBOK

Opracowanie i wdrożenie funkcjonalności eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi
Klienta) dedykowanych i dostosowanych do wymagań poszczególnych
segmentów
klientów
obejmujące:
a) optymalizację istniejących i wdrożenie nowych rozwiązań o charakterze
proklienckim, b) kastomizację platformy
(dostosowanie funkcjonalności platformy do potrzeb poszczególnych segmentów klientów), c) wdrożenie narzędzi
upraszczających obsługę platformy przy
użyciu urządzeń mobilnych.
Wdrożono standard WAI (Web Accessibility Initiative) - zwiększenie szeroko
rozumianej dostępności stron do stron
WWW dla osób niepełnosprawnych.
Wdrożono wersję „light” platformy
eBOK dedykowanej obsłudze z poziomu
urządzeń mobilnych oraz aplikacji meBOK (pierwsze rozwiązanie tego typu
w polskim sektorze energetycznym).

Utrwalenie pozycji spółki jako
lidera na rynku w zakresie innowacyjnych rozwiązań w obszarze elektronicznej obsługi klienta
oraz zwiększenie poziomu lojalizacji klientów Grupy ENERGA.
Pozyskanie certyfikatu:
„Firma przyjazna klientowi” oraz
godła „Użyteczna aplikacja mobilna” za meBOK – aplikację na
smartphone’y.
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ENERGA Obrót, będąc liderem Segmentu
Sprzedaży w Grupie ENERGA, stara się dbać
o dostarczenie Klientom energii z jak największym udziałem energii zielonej.
Dla ENERGA Obsługa i Sprzedaż Klient jest
najważniejszy. Spółka koncentruje się więc na
poznawaniu jego potrzeb, zapewnianiu najwyższej jakości obsługi oraz wdrażaniu rozwiązań
odpowiadających zgłaszanym przez Klienta
oczekiwaniom.

> Magdalena Stołoska
koordynator CSR

ENERGA Obrót i ENERGA OiS
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Plany na kolejny rok
> ENERGA SA

• Wdrożenie procedur związanych z przeprowadzaniem badania satysfakcji klienta.

PRACOWNICY:

• Kontynuacja programu Akademia ENERGA Talenty;
• Wdrożenie Kodeksu Dobrych Praktyk ENERGA SA w innych
spółkach Grupy Kapitałowej.

> ENERGA IiT
PRACOWNICY:
• Zapewnienie wzrostu świadomości pracowników w ramach
poszczególnych obszarów i zrozumienia ich wkładu w sukces całej organizacji poprzez zapoznanie z celami poszczególnych jednostek biznesowych;
• Wdrożenie projektu rozwoju kompetencji pracowników spółki mającego na celu inwentaryzację umiejętności oraz najlepsze dopasowanie posiadanych kompetencji do poszczególnych obszarów – przełożenie wniosków wynikających
z podsumowania projektu do planów szkoleń.

> ENERGA CUW
PRACOWNICY:
• Rozwój programu Mój Pomysł na CUW, do którego będzie
napływała coraz większa liczba zgłoszeń. Mój pomysł na
CUW to cykliczny program zbierania pomysłów, które będą
mogły być wdrożone w ENERGA CUW. Konkurs jest skierowany do pracowników zajmujących stanowiska niższe od
kierowniczych;
• Uczestnictwo pracowników w projektach rozwojowych
w Grupie ENERGA, np. ENERGA Talenty;
• Kontynuacja Programu rozwoju kompetencji menedżerskich
dla kadry kierowniczej – Akademia Menedżera.

KLIENT:

• Parametryzacja systemu Service Managera (system obsługi zgłoszeń) na potrzeby usług świadczonych przez spółkę
w celu podwyższenia jakości świadczonych usług;
• Wprowadzenie osobnego katalogu usług ENERGA IiT oraz
ENERGA-Operator i ENERGA Obrót;
• Wprowadzenie dedykowanych procesów zarządzania incydentem oraz zleceniem standardowym dla dedykowanych
usług;
• Kwartalne spotkania z pięcioma kluczowymi klientami spółki w celu weryfikacji kart usług;
• Dopasowywanie oferty usług oraz systemów informatycznych do potrzeb i oczekiwań klientów, zgodnie z ustalonym z klientami Service Level Requirement (SLR – dokument określający wymagania klienta), w tym:
> cokwartalne przeglądy kart usług mające na celu ich weryfikację i aktualizację zgodnie z możliwościami technicznymi systemów i oczekiwaniami klienta,
> roczny przegląd umów wykonawczych mający na celu
aktualizację zapisów umów wykonawczych.
• Utrzymanie obecnego poziomu satysfakcji użytkownika
usług IT (60% zadowolonych, 25% średnio zadowolonych
z usług użytkowników), w tym wprowadzenie jednolitego
modelu raportowania poziomu świadczonych usług dla po-

KLIENT:

• Przeprowadzenie badania satysfakcji z usług i ewidencjonowanie oczekiwań klientów;
• Wypracowanie rozwiązań wspierających optymalizację
procesów i poprawę efektywności ENERGA CUW (w
tym unifikacja stosowanych systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, wsparcie klientów we
wdrożeniu systemów wspierających poprawę efektywności ENERGA CUW, cykliczny monitoring jakości i użyteczności modelu procesowego, np. w kontekście zmian
związanych z optymalizacją procesu zamykania ksiąg,
w tym motywowanie liderów obszarowych do poszukiwania usprawnień procesowych).
> ENERGA Serwis
KLIENT:

• Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007.
Uzyskanie Certyfikatów na zgodność z Dyrektywą 97/23/
WE oraz normą PN-EN ISO 3834-2;
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• Realizacja umowy z 16 lutego 2010 roku podpisanej
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu poprzez umożliwienie odbywania praktyk, laboratoriów oraz
zajęć wykładowych dla studentów PWSZ w EC Elbląg;
• Realizacja Porozumienia o współpracy z 19 stycznia 2012
roku z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
(w szczególności z Wydziałem Nauk Technicznych) poprzez realizację przedsięwzięć badawczych, dydaktycznych
i wdrożeniowych (np. wykonanie w 2012 roku analiz i opinii,
w tym o innowacyjności, dotyczących planowanych projektów inwestycyjnych);
• Przeprowadzenie cyklu szkoleń tematycznych dla pracowników poszczególnych wydziałów spółki doskonalących swoje umiejętności i poszerzających wiedzę z zakresu obecnych lub przyszłych obowiązków.

szczególnych klientów w celu bieżącej kontroli poziomu SLA
systemu;
• Optymalizacja kosztów ponoszonych przez spółkę mająca
na celu zaoferowanie klientom usług o jak najwyższym poziomie w jak najkorzystniejszej cenie.
> ENERGA Invest
PRACOWNICY:
• Umacnianie pozycji inwestora zastępczego;
• Wdrożenie koncepcji inżyniera kontraktu;
• Implementacja modelu świadczenia usług wspólnych
z wykorzystaniem spółek Grupy;
• Wprowadzenie rozwiązań wspierających komunikację
wewnętrzną i zewnętrzną;
• Uczestnictwo w projektach rozwojowych grupy np. ENERGA Talenty;
• Rozwój kompetencji kadry technicznej oraz kadry wspierającej procesy inwestycyjne – Akademia Inżyniera;
• Prowadzenie kwartalnej oceny pracowników.

KLIENT:

• Działania mające na celu uzyskanie zadowolenia klienta
– cykliczne spotkania z kluczowymi klientami spółki.
> ENERGA Elektrociepłownia Kalisz
PRACOWNICY:
• Kontynuacja rozwoju umiejętności menedżerskich poprzez
realizację Akademii Rozwoju Managera.

KLIENT:

• Wdrożenie sytemu jakości.
> ENERGA Innowacje
PRACOWNICY:
• Zaimplementowanie w kulturze organizacyjnej oraz stosowanie 5 kluczowych wartości: Szybkość, Otwartość, Proaktywne podejście do problemu, Zorientowanie na cel, Fluid inteligence, zdefiniowanych w 2012 roku. Zapewnienie
identyfikacji pracowników z 5 kluczowymi wartościami firmy
poprzez wprowadzenie szkoleń z zakresu kreatywności i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów;
• Zapewnienie każdemu pracownikowi udziału w minimum
jednym szkoleniu lub konferencji w roku w latach 2013-2015;
• Poddawanie regularnym ocenom wszystkich pracowników
spółki w latach 2013-2015.

KLIENT:

• Działania mające na celu uzyskanie w badaniu zrealizowanym w 2013 roku zadowolenia klienta wyższego o 4,98
punktu procentowego .
> ENERGA-Operator
PRACOWNICY:
• Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród
potencjalnej przyszłej kadry elektromonterskiej i inżynieryjno-technicznej Segmentu Dystrybucji poprzez wdrożenie programu patronatu nad klasami w szkołach średnich
technicznych oraz nad wybranymi kierunkami studiów na
uczelniach wyższych związanymi z obszarem elektryki
i energetyki;
• Realizacja programu praktyk i staży w ENERGA-Operator.
Corocznie każda spółka w ramach ENERGA-Operator będzie przyjmować od kilku do kilkunastu stażystów/prakty-

> ENERGA Kogeneracja
PRACOWNICY:
• Kontynuacja rozwoju umiejętności menedżerskich poprzez
realizację Akademii Rozwoju Managera;
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cę elektromonterów i obsługę Prnumeru alarmowego 991
(zakładane min. 2. miejsce w badaniu w roku 2013).
> ENERGA Obrót

kantów. Priorytetem są uczniowie oraz studenci szkół, które
spółka obejmuje swoim patronatem do 2015 roku;
• Realizacja długofalowego programu wsparcia dedykowanego dla kadry menedżerskiej na lata 2013-2016 (Akademia Menadżerska dla Liderów Strategicznych, Wyższej
Kadry Menadżerskiej, Kadry Operacyjnej całego Segmentu Dystrybucji). Zakładany jest 85-90% wskaźnik dotyczący frekwencji kadry menedżerskiej w każdym roku;
• Wdrożenie kursu języka angielskiego biznesowego dla około 40 pracowników spółki. Osoby rekomendowane do kursu stanowią kadrę kluczową spółki z uwagi na posiadane
kompetencje lub z racji pełnionych obowiązków mają lub
będą miały systematycznie kontakt z klientem zewnętrznym.
W okresie 2013-2014 pracownicy zostaną przygotowani do
certyfikacji języka biznesowego z poziomu BEC. Zakładana
zdawalność przystępujących do certyfikacji BEC 100% po 2
latach;
• Kontynuacja programu „Energia do nauki”.

KLIENT:

• Wdrożenie wraz z ENERGA OiS jednej faktury
bez względu na system bilingowy, w którym
następuje rozliczanie.
> ENERGA Obsługa i Sprzedaż
PRACOWNICY:
• Wdrożenie i przeprowadzanie w 2013 roku procesu oceny
pracowniczej przez przełożonych oraz objęcie do 2015 roku
regularnymi ocenami wszystkich pracowników spółki;
• W 2013 roku wdrożenie Programu Rozwoju Kompetencji
Kadry Menedżerskiej.
KLIENT:

• Osiągnięcie poziomu 80% w wynikach badań Tajemniczego
Klienta;
• Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów;
• Wdrożenie - wraz z ENERGA Obrót - jednej faktury bez względu na system bilingowy, w którym następuje rozliczanie;
• Wdrożenie usługi Rozliczenia Rzeczywiste dla firm.

KLIENT:

• Wdrożenie segmentacji klientów przy zachowaniu zasad
programu zgodności;
• Wdrożenie standardu komunikatów miejscowych w zakresie
wyłączeń planowych i awaryjnych;
• Uruchomienie infolinii 801 (informacje ogólne o działalności
ENERGA-Operator, zgłoszenia technicznej obsługi, zgłoszenia eksploatacyjne, windykacja);
• Uruchomienie serwisu eBOK (składanie wniosków o przyłączenie, eFaktury, analizy zużycia, odczyty liczników AMI);
• Przebudowa strony www (informacje on-line o wyłączeniach
planowych i awaryjnych, przygotowanie do obsługi logowania do eBOK, zmiana sposobu wizualizacji prezentowanych
informacji);
• Prowadzenie cyklicznych wieloobszarowych badań satysfakcji klienta, na podstawie których nastąpi określenie ogólnego wskaźnika dla EOP. Osiągnięcie poziomu 81% satysfakcji w roku 2013;
• Udział w ogólnopolskim badaniu PBS definiującym pozycję
ENERGA-Operator w rankingu dużych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD), biorąc pod uwagę ciągłość
zasilania, proces przyłączeniowy, obsługę reklamacji, pra-

> ENERGA Oświetlenie
PRACOWNICY:
• Wprowadzenie powiązania stopnia realizacji celów komórek
z wielkością premii dla kadry menedżerskiej.
KLIENT:

• Zrealizowanie badań satysfakcji klienta;
• Wdrożenie standardów obsługi klienta oraz nowych
produktów i usług;
• Stworzenie nowej witryny www;
• Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów.
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2.2. Dystrybucja

3mln

prawie
PRZYŁĄCZONYCH
KLIENTÓW

do sieci
ENERGAOperator

dystrybucyjnej, trwałe zwiększenie efektywności operacyjnej,
poprawę ciągłości zasilania oraz podnoszenie standardów
obsługi zgodnie z oczekiwaniami klientów i organów regulacyjnych.

O

Znaczenie ciągłości i stabilności dostaw jest też kluczowe dla
klientów, co potwierdzają wyniki badania opinii publicznej wykonanego przez PBS na zlecenie Grupy ENERGA. Aż 61,2%
ankietowanych klientów indywidualnych wśród ważnych obszarów odpowiedzialności Grupy wymieniło niezawodność dostaw
energii elektrycznej. Zdaniem respondentów Grupa powinna
w tym obszarze zapewniać: niską awaryjność i szybką naprawę, modernizację infrastruktury i działania techniczne, a także
ciągłość przesyłu.

50%

ENERGA-Operator
ZMNIEJSZYŁA
WSKAŹNIK SAIDI,

poprawiając ciągłość
dostaw dla klientów

Ciągłość i stabilność dostaw energii to priorytet dla całej Grupy
ENERGA. ENERGA SA, spółka zarządcza Grupy wyznacza cele
strategiczne w tym obszarze i monitoruje ich realizację w spółkach świadczących usługi dystrybucyjne, zwłaszcza w spółce
ENERGA-Operator będącej głównym podmiotem Segmentu
Dystrybucji. O tym, jak istotnym podmiotem w systemie dystrybucji energii elektrycznej w kraju jest ENERGA-Operator, świadczy fakt, że w 2012 roku do sieci spółki przyłączonych było
prawie 3 miliony odbiorców, a ich zapotrzebowanie na energię
wyniosło 20,1 TWh.

Naszą kluczową odpowiedzialnością wobec klientów jest zapewnienie ciągłych i stabilnych dostaw energii elektrycznej
oraz ciepła. Dlatego też jednym z trzech celów wyznaczonych
w strategii na lata 2013-2020 jest rozwój działalności dystrybucyjnej przy jednoczesnym podnoszeniu rentowności, poprawie jakości obsługi oraz zwiększaniu możliwości przyłączania
odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Ten cel strategiczny
będziemy realizować poprzez modernizację i rozbudowę sieci
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Długość naziemnych i podziemnych linii transmisyjnych i dystrybucyjnych
wg systemu regulacyjnego
ODDZIAŁY

WYKAZ MAJĄTKU

Elektroenergetyczne sieci nN
z przyłączami* [km]

Elektroenergetyczne sieci WN* [km]

Elektroenergetyczne sieci SN* [km]

Napowietrzne

Kablowe

Napowietrzne

Kablowe

Napowietrzne

Kablowe

Elbląg

405

-

4 180

668

5 990

1 936

Gdańsk

888

10

5 468

3 388

9 302

9 248

1 098

-

9 950

1 337

17 255

4 916

Koszalin

637

-

5 030

1 441

3 692

4 510

Olsztyn

840

-

7 978

1 159

9 256

3 386

Płock

891

-

10 805

965

17 915

3 107

Słupsk

541

-

4 091

1 005

3 417

3 075

Toruń

1 066

12

8 916

1 513

15 314

5 405

RAZEM

6 366

22

56 418

11 476

82 141

35 583

Kalisz

*Dane na podstawie Sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012.
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Ilość zarejestrowanych użytkowników indywidualnych, przemysłowych,
instytucjonalnych oraz komercyjnych
WOLUMEN
[GWh]

LICZBA
ODBIORCÓW

2012

2012

Odbiorcy przyłączeni do sieci wysokiego napięcia

3 783

57

Odbiorcy przyłączeni do sieci średniego napięcia

6 654

6 045

Odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, z wyłączeniem odbiorców
zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych

4 172

298 451

Odbiorcy zużywający energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych
przyłączonych do sieci niezależnie od poziomu napięcia

5 450

2 612 214

RAZEM

20 059

2 916 767

TYP ODBIORCY

Za główny cel działania ENERGA-Operator stawia sobie zapewnienie klientom bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako ciągłość dostaw energii o określonej jakości.
Przykładem rozwiązań umożliwiających realizację tego celu
jest system SCADA Wind. Jego stosowanie pozwala na monitorowanie pracy elektrowni wiatrowych przyłączonych do sieci
110kV. Dzięki temu ENERGA-Operator ma wiedzę o przepływach mocy w poszczególnych liniach, co pozwala na identyfikację zagrożeń i podjęcie działań mających na celu ich minimalizację.

Działania ENERGA-Operator związane z rozwojem sieci, w tym
z rozbudową i modernizacją, są prowadzone w oparciu o Plan
Rozwoju uzgodniony z URE. Jest to podstawowy dokument
pozwalający na określenie zarówno zakresu rzeczowego, jak
i finansowego inwestycji w perspektywie kolejnych pięciu lat.
Obserwowane trendy wzrostowe dotyczące liczby odbiorców
oraz ich zapotrzebowania na energię w sposób naturalny implikują ciągły rozwój sieci elektroenergetycznej i jej modernizację.
Dlatego tak istotne jest okresowe monitorowanie zmian w systemie elektroenergetycznym, czego efektem są koncepcje rozwoju sieci wykonywane przez ENERGA-Operator dla wszystkich
poziomów napięć.

W ramach tworzenia sieci inteligentnej SMART GRID i systemu
AMI ENERGA-Operator wdraża systemy pozwalające na zwiększanie efektywności i niezawodności pracy sieci oraz poprawę
jakości dostaw energii elektrycznej. Spółka wprowadza także
i rozwija technologie zarządzania siecią prosumencką i zarządzania popytem. Warto podkreślić, że system AMI wzmacnia
także pozycję klienta w relacji z dystrybutorem oraz sprzedawcą energii.

Koncepcje rozwoju sieci są na bieżąco aktualizowane, co
powoduje stałe urealnianie planów i podnoszenie poziomu
wiarygodności kierunków rozwoju. W konsekwencji konkretne inwestycje są ujmowane np. w Programie Rozwoju Sieci
WN i stanowią najbardziej optymalny wariant inwestycyjny.
Dodatkowo Program Rozwoju Sieci WN pozwala na bieżące

88

CALOSC_09.indd 88

13-07-30 14:14

zarządzanie portfelem inwestycji sieciowych w zależności od
zmieniających się warunków otoczenia inwestycyjnego w obszarach budowy nowych stacji 110kV/SN (GPZ) wraz z powiązaniami z siecią 110kV oraz budowy i przebudowy linii elektroenergetycznych 110 kV.
Planowane przez spółkę inwestycje, związane ze zwiększeniem obciążalności poszczególnych linii lub budową nowych
powiązań liniowych, zakładają m.in.: zwiększenie przekrojów
przewodów roboczych, zastosowanie przewodów typu HTLS,
podniesienie temperatury pracy linii elektroenergetycznych,
budowę nowych linii oraz zwiększenie mocy transformatorów
110 kV/SN w GPZ.

Podstawową odpowiedzialnością ENERGA-Operator SA wobec Klientów jest zapewnienienie ciągłości dostaw energii. Dlatego spółka koncentruje się na dbaniu o niezawodność
systemu dystrybucji oraz jego rozwój.

> Iwona Ludwicka
koordynator CSR

ENERGA-Operator SA
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– w 2011 roku została wdrożona jednolita procedura w ENERGA-Operator prowadzenia pomiarów termowizyjnych.

Wśród działań podejmowanych w ostatnich latach, które wpłynęły na poprawę wskaźników ciągłości zasilania ENERGA-Operator w 2012 roku, warto wskazać:

> Poprawa organizacji pracy poprzez m.in.:
• usprawnienie działań związanych z usuwaniem awarii
w przypadku wystąpienia stanu awarii masowych. W ENERGA-Operator wdrożono procedurę „Zasady postępowania
w sytuacji kryzysowej spowodowanej awariami masowymi”
oraz zawarto porozumienia z Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego, których przedmiotem jest procedura wymiany informacji pomiędzy Wojewódzkimi Centrami
Zarządzania Kryzysowego a spółką w celu uruchomienia
działań prowadzących do minimalizacji skutków awarii oraz
optymalizacji czasu ich usuwania,
• rozpowszechnienie realizacji prac planowych w technologii
prac pod napięciem w sieciach nn,
• komasację prac planowych realizowanych w ramach jednego wyłączenia,
• wykorzystanie agregatów prądotwórczych minimalizujących
wyłączenia odbiorców podczas realizacji prac planowych.

> Inwestycje sieciowe
• zwiększone nakłady inwestycyjne w latach 2011 i 2012 na zadania modernizacyjne mające największy wpływ na poprawę
wskaźników niezawodności, w tym najbardziej awaryjnych
i będących w złym stanie technicznym elementów i obiektów sieciowych, m.in.:
> wymiana linii gołych SN przebiegających przez tereny leśne
i zadrzewione na linie z przewodami niepełnoizolowanymi,
> wymiana linii gołych nN na linie izolowane,
> automatyzacja sieci SN poprzez montaż rozłączników zdalnie sterowanych w celu ograniczenia rozległości awarii,
> wymiana niesieciowanych kabli SN na kable sieciowane,
> rozwój telemechaniki,
> digitalizacja zabezpieczeń.
> Poprawa jakości eksploatacji poprzez m.in.:
• wdrożenie jednolitego planu eksploatacyjnego we wszystkich oddziałach ENERGA-Operator i nadzór nad realizacją
ww. planu,
• zintensyfikowanie działań związanych z wycinkami
drzew wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi przebiegającymi przez tereny leśne i zadrzewione, w tym
zwiększony budżet na realizację wycinek – w 2011 roku
w ENERGA-Operator została wdrożona jednolita procedura prowadzenia prac wycinkowych wzdłuż i pod liniami
elektroenergetycznymi. Została również zawarta umowa
ramowa z Lasami Państwowymi w sposób kompleksowy
regulująca kwestie dostępu do urządzeń elektroenergetycznych pobudowanych na nieruchomościach Lasów
Państwowych oraz prawo do usuwania awarii, prowadzenia czynności eksploatacyjnych lub modernizacyjnych
linii elektroenergetycznych, wycinki drzew, krzewów lub
ich podkrzesywania w zakresie niezbędnym dla utrzymania linii w należytym stanie,
• realizację pomiarów termowizyjnych urządzeń sieci w celu
eliminowania „słabych punktów” w sieci i podejmowania
działań profilaktycznych eliminujących wystąpienie awarii

Część działań związanych z modernizacją sieci ENERGA-Operator podejmuje w ramach projektu „Redukcja strat
energii elektrycznej w sieci na terenie działania ENERGA-Operator”. Dzięki projektowi spółka wymieniła 1069 sztuk
wysokostratnych transformatorów SN/nN o mocach 100,
160, 250 i 400 kVA. Wymiana transformatorów, pierwotnie
zaplanowana na okres październik 2011 r. – sierpień 2013 r.,
została przeprowadzona szybciej. Projekt został zakończony
w listopadzie 2012 roku, co pozwoliło na szybsze osiągnięcie efektu środowiskowego. Rzeczywiste efekty – w postaci
redukcji strat energii – będzie można wskazać w raporcie za
rok 2013, ale według szacunków projekt ma ograniczyć straty
o 4,37GWh rocznie.
Podobnie jak ENERGA-Operator, także pozostałe spółki dystrybuujące energię traktują ciągłość i stabilność jej dostaw
priorytetowo. W ENERGA OPEC stałość dostaw gwarantuje
długoletnia umowa z wytwórcą ciepła ENERGA Elektrownie Ostrołęka. W perspektywie modernizacji źródła ciepła
przez wytwórcę ciepła ENERGA OPEC uczestniczy w licz-
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nych konsultacjach z wytwórcą mających na celu określenie i uwzględnienie oczekiwań spółki przy planowanych modernizacjach. Aby ograniczyć straty ciepła, spółka realizuje
w latach 2012-2013 jedenaście zadań ograniczających straty ciepła w ramach umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW.
Oszczędności energii cieplnej nastąpią po wykonaniu zadań,
czyli do końca 2013 roku. Zgodnie z planem, realizacja całego projektu ma przynieść redukcję strat energii rzędu 7
276,1 MWh. W ENERGA Elektrownie Ostrołęka stałość dostaw gwarantują: strategia firmy, plany inwestycyjne oraz
plany remontowe. ENERGA Elektrociepłownia Kalisz dla
zapewnienia odbiorcom stabilności dostaw energii cieplnej
utrzymuje zapasy paliwa produkcyjnego zgodnie z wymaganiami prawa polskiego.

Efektem działań podejmowanych przez spółki na rzecz skrócenia czasu usunięcia awarii jest widoczna poprawa i obniżenie wskaźników SAIFI (ang. System Average Interruption Frequency Index – liczba odbiorców, którzy doświadczyli przerw
w dostawie energii w raportowanym okresie, w stosunku do
wszystkich odbiorców obsługiwanych przez firmę) i SAIDI
(ang. System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej
i bardzo długiej wyrażony w minutach na odbiorcę na rok).
W ENERGA-Operator zredukowano wskaźnik SAIDI z 603 minut w 2011 roku do 309 minut w 2012 roku oraz wskaźnik
SAIFI z 5,5 przerw na odbiorcę w 2011 roku do 3,8 przerw na
odbiorcę w 2012 roku. Wartość wskaźnika strat sieciowych
wyniosła 6,15%. Są to wartości, które nie tylko pokazują wymierne efekty podejmowanych działań, ale też plasują spółkę
wśród liderów rynku w tym zakresie.

Obok stabilności dostaw, równie istotnym dla klientów elementem dystrybucji energii jest jej ciągłość. Dlatego też poszczególne spółki starają się maksymalnie ograniczać czas
usuwania awarii oraz przywracania dostaw energii do klienta
zarówno poprzez inwestycje w infrastrukturę, jak i poprzez
sprawne systemy pozwalające szybko zlokalizować awarię
i przekazać informację do odpowiednich służb.
W ramach organizacji obszaru Klientów Segmentu Dystrybucji
ENERGA-Operator w 2012 zrealizowała m.in. rozbudowę systemu IVR obsługującego Telefoniczne Centrum Zgłoszeniowe
oraz opracowała zasady i formy przekazywania komunikatów
miejscowych o wyłączeniach (więcej na ten temat w rozdziale Obsługa i Sprzedaż). Ponadto spółka jako pierwszy OSD
w Polsce stosuje technologie z zakresu sieci inteligentnych
(SI). Rozwiązania SI pozwalają na skrócenie czasu przywrócenia zasilania oraz rozmiarów obszaru, na którym odbiorcy
są pozbawieni zasilania w momencie wystąpienia awarii. Sieci
inteligentne pozwalają również na bardziej efektywne zarządzanie posiadaną siecią elektroenergetyczną.
W ENERGA OPEC z kolei istnieje wydział zajmujący się bieżącą eksploatacją systemu ciepłowniczego. Dzięki ciągłej obserwacji parametrów pracy systemu reakcja na występujące
awarie jest natychmiastowa, a ich usuwanie realizowane jest
w ciągu kilku godzin.
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WSKAŹNIK

SAIDI

SAIFI

DZIAŁANIA

PGE
DYSTRYBUCJA [1]

Planowane

196,02

133,09

83,70

165,41

Nieplanowane
z katastrofalnymi

334,50

374,68

225,10

200,73

RAZEM

530,52

507,77

308,80

366,14

Planowane

0,84

0,57

0,43

0,89

Nieplanowane
z katastrofalnymi

3,72

4,50

3,39

3,09

RAZEM

4,56

5,07

3,82

3,98

ENEA
OPERATOR [2]

ENERGA
OPERATOR [3]

TAURON
DYSTRYBUCJA [4]

Źródło: strony internetowe poszczególnych spółek:
1) http://www.pgedystrybucja.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=26 • http://www.pgedystrybucja.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=12&Itemid=26 • 2) http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/info_o_sieci/Wkaznik_czasu_trwania_przerw_w_dostarczaniu_energii_za_rok_2012.pdf • 3) http://
www.energa-operator.pl/centrum_informacji/wskazniki_za_2012.xml • 4) http://www.tauron-dystrybucja.pl/pl/o_nas/td_sa/wskazniki_jakosciowe-malopolska_i_slask

Aby stać się liderem wśród OSD w zakresie najwyższej niezawodności zasilania, ENERGA-Operator określiła w 2012
roku długoterminowe, wykraczające poza 2015 rok cele
dla całego Segmentu Dystrybucji. W ramach tego przedsięwzięcia opracowano „Program poprawy ciągłości zasilania w ENERGA-Operator na lata 2013-2020”, w którym
zdefiniowano kluczowe inicjatywy operacyjne mające bezpośredni wpływ na wskaźniki ciągłości zasilania oraz inicjatywy usprawniające działanie Segmentu Dystrybucji. Każda
kluczowa inicjatywa ma określony priorytet, niezbędny zakres rzeczowy i finansowy, a także oszacowany wpływ na
poprawę wskaźników ciągłości zasilania. Zadaniem inicjatyw wspomagających jest przede wszystkim usprawnienie
działania organizacji, wdrożenie efektywniejszych rozwiązań, procedur i zasad postępowania w obszarze eksploatacji, prowadzenia ruchu sieci, rozwoju i standaryzacji technicznej urządzeń ukierunkowanych na poprawę wskaźników
ciągłości zasilania.

Ponadto ENERGA-Operator jako jedna z pierwszych spółek wśród krajowych operatorów posiadających rozproszoną
strukturę wdrożyła jednolitą platformę informatyczną (System
zarządzania majątkiem sieciowym SID), w której rejestrowane
są wszystkie zdarzenia na sieci, urealniając osiągane wskaźniki
ciągłości zasilania.
Obok zapewnienia stabilności i ciągłości dostaw bardzo ważnym obszarem działań dystrybucyjnych jest zapewnienie właściwych parametrów energii. Obok wspomnianych już działań
ENERGA-Operator, także inne spółki Grupy ENERGA podejmują wiele działań w tym obszarze. W ENERGA OPEC właściwe
parametry są gwarantowane przez standardy obsługi odbiorcy
zawarte w umowach z odbiorcami, w umowie z wytwórcą ciepła
i w rozporządzeniach do Ustawy Prawo energetyczne. Dotrzymanie tych standardów jest na bieżąco monitorowane przez odpowiednie służby. Aktualne i przyszłe potrzeby odbiorców w zakresie zapotrzebowania na ciepło określa Plan rozwoju.
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Z kolei w spółce ENERGA Elektrociepłownia Kalisz parametry
dostarczanej energii cieplnej monitorowane są na bieżąco przez
osoby dozoru technicznego.
O priorytetowym znaczeniu niezawodności dostaw energii
oraz zrównoważonego rozwoju dla spółek Grupy Kapitałowej
ENERGA świadczą również wydatki spółek na te cele. ENERGA
OPEC wydała 8 424 778 zł na inwestycje realizowane w ramach
projektu Przebudowa sieci ciepłowniczych w ENERGA OPEC
w Ostrołęce w celu ograniczenia strat przesyłu, w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii
i wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań ENERGA OPEC stara się zapewnić ciągłość dostaw
ciepła i coraz wyższą jakość usług, jednocześnie dążąc do minimalizacji negatywnego
wpływu na środowisko naturalne.

> Elżbieta Jędrak
koordynator CSR
ENERGA OPEC
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Dobre praktyki > ZAPEWNIENIE STABILNOŚCI I CIĄGŁOŚCI DOSTAW
SPÓŁKA

PROJEKT LUB PROGRAM

DZIAŁANIA

EFEKT

ENERGA-Operator

Wdrożenie systemu
zarządzania
ciągłością.

Skrócenie czasu reakcji potrzebnego na decyzje
i planowanie reakcji na incydenty. Identyfikacja
słabych punktów lub wąskich gardeł w krytycznych procesach i możliwość opracowania oraz
przyjęcia strategii zmniejszających ryzyko ich
przerwania. Zrozumienie ograniczeń po stronie
jednostek odpowiedzialnych za zapewnienie zasobów i odpowiednie dostosowanie wymagań
w umowach i regulaminach.
Projekt został zainicjowany w kwietniu 2012, planowane zakończenie projektu to III kwartał 2013.

Zapewnienie gotowości ciągłości funkcjonowania Spółki zgodnie z wymogami standardu BS
25999-2:2007 przekładające się
na poprawę ciągłości dostaw
energii elektrycznej (zwiększenie
codziennej odporności spółki,
umożliwienie utrzymania jej funkcjonowania pomimo wystąpienia
zdarzeń przerywających realizację procesów krytycznych, szybkie i skuteczne odtwarzanie działalności po wystąpieniu przerwy).
Wzrost zaufania po stronie odbiorców.

ENERGA-Operator

Zasady postępowania
w sytuacji kryzysowej
spowodowanej
awariami masowymi.

Zapewnienie sprawnego usuwania awarii masowych występujących w sieciach elektroenergetycznych ENERGA-Operator oraz zminimalizowanie czasu przerw w dostawach energii
elektrycznej do odbiorców. Ponadto uregulowanie zasad obiegu informacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych
awariami masowymi w sieciach elektroenergetycznych ENERGA-Operator oraz współpracy
z Centrami Zarządzania Kryzysowego.

Poprawa ciągłości dostaw energii elektrycznej, wzrost zaufania
po stronie odbiorców.

ENERGA-Operator

Projekt:
SAIDI 2020.

Opracowanie kompletnego Programu poprawy
ciągłości zasilania w ENERGA-Operator na lata
2013-2020.

W 2020 roku odbiorcy zasilań
przez EOP będą mieli przerwy
w zasilaniu nie dłuższe niż 190
min. w ciągu roku.
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CZŁOWIEK

W trosce o bezpieczeństwo pracowników wszystkie spółki,
w których istnieje taka potrzeba, zapewniają niezbędny sprzęt
BHP. Podwykonawcy spółek w większości przypadków zapewniają swoim pracownikom sprzęt BHP we własnym zakresie.
W uzasadnionych wypadkach i w zależności od potrzeb spółki
zapewniają część sprzętu BHP także swoim podwykonawcom.

Zapewnianie najwyższego poziomu
bezpieczeństwa pracowników zarówno poprzez
działania prewencyjne, jak i naprawcze.

Dla zapewnienia szerokiego i kompleksowego spojrzenia na
kwestie bezpieczeństwa pracowników we wszystkich spółkach,
w których wynika to z wymogów prawa, powołane zostały Komisje BHP. Dodatkowo, kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy
w większości spółek są też ujęte w umowach ze związkami zawodowymi. Spółki zawarły kwestie BHP w Ponadzakładowym
Układzie Zbiorowym Pracy, Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy i Umowie Społecznej.

Istotnym obszarem odpowiedzialności firm sektora energetycznego jest zapewnianie najwyższego poziomu bezpieczeństwa
pracowników. Mamy świadomość, że tej w branży odsetek
wypadków jest wyższy niż w innych sektorach, co wynika ze
specyfiki pracy. Wiemy też, że zagadnienie to jest kluczowe
zwłaszcza w obszarach Wytwarzania i Dystrybucji, w których
zagrożenie wypadkami jest dość wysokie. Nie oznacza to, że
akceptujemy tę rzeczywistość. Wręcz przeciwnie – spółki Grupy
ENERGA wdrażają szereg działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników, a egzekucji ustalonych zasad w tym
zakresie zarówno na poziomie Grupy, jak i w poszczególnych
spółkach, pilnujemy bardzo konsekwentnie.

Aby móc analizować przyczyny wypadków i zapobiegać im
w przyszłości, wszystkie spółki prowadzą rejestry wypadków,
mają też obowiązek zgłaszania wypadków w czasie do 24 godzin od chwili wypadku do rejestru prowadzonego przez ENERGA SA dla całej Grupy ENERGA. Oprócz rejestru wypadków,
zgodnie z wymaganiami polskiego prawa wszystkie spółki prowadzą rejestry chorób zawodowych, karty statystyczne wypadków i analizy systemu BHP. Dodatkowo, w ENERGA-Operator
obok rejestru wypadków istnieje system raportowania oparty
o Platformę Informacyjną BINOCLE.

Wszystkie spółki Grupy ENERGA ujęte w raporcie przestrzegają wszelkich wymogów prawa w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy wynikających zarówno z nadrzędnych regulacji
krajowych, jak i zasad wewnętrznych. Wszystkie spółki posiadają polityki lub wymagania dotyczące szkoleń BHP dla pracowników, w tym uwzględniające ich monitoring i badanie stopnia adekwatności. Dodatkowo w kilku z nich (ENERGA CUW,
ENERGA Serwis, ENERGA Kogeneracja, ENERGA Elektrownie
Ostrołęka i ENERGA Elektrociepłownia Kalisz) obowiązują polityki dotyczące szkoleń BHP uwzględniające pracowników firm
podwykonawczych zatrudnionych bezpośrednio przez firmę. W
ENERGA CUW, ENERGA IiT, ENERGA OiS, ENERGA Obrót,
ENERGA Kogeneracja oraz ENERGA Elektrociepłownia Kalisz
obowiązują również polityki dotyczące szkoleń BHP uwzględniające pracowników firm podwykonawczych działających na
rzecz firmy, ale niezatrudnionych przez nią bezpośrednio.

Liczba wypadków, które miały miejsce w spółkach ujętych
w raporcie w 2012 roku pokazuje, że działania podejmowane
w zakresie BHP pomagają minimalizować ryzyko ich wystąpienia. W porównaniu z rokiem 2011 w 2012 miało miejsce
mniej wypadków ciężkich i zbiorowych, a odnotowany wypadek śmiertelny zdarzył się w ruchu drogowym, nie zaś w pracy
na sieci. Warte podkreślenia są także efekty działań w zakresie BHP spółki ENERGA-Operator, która odnotowała poprawę
w stosunku do roku 2011 prawie wszystkich wskaźników dotyczących bezpieczeństwa pracowników.
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Liczba wypadków i dni niezdolności do pracy

LICZBA WYPADKÓW
KOBIET PRZY PRACY

SPÓŁKA

LICZBA WYPADKÓW
MĘŻCZYZN PRZY PRACY

2011

2012

2011

2012

ENERGA SA

0

0

0

1

ENERGA CUW

-

0

-

0

ENERGA Serwis

-

0

-

2

ENERGA IiT

-

1

-

2

ENERGA Invest

-

0

-

0

ENERGA Innowacje

-

0

-

0

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

1

2

4

9

ENERGA Hydro

1

0

1

1

ENERGA Kogeneracja

0

1

4

2

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

0

0

2

3

ENERGA OPEC

0

0

1

3

ENERGA-Operator

6

4

66

61

ENERGA Obrót

0

2

0

1

ENERGA OiS

5

4

3

1

ENERGA Oświetlenie

0

0

1

2

SUMA

13

13

82

86
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LICZBA WYPADKÓW
ŚMIERTELNYCH KOBIET

ŁĄCZNA LICZBA DNI
NIEZDOLNOŚCI KOBIET DO
PRACY Z TYTUŁU WYPADKÓW
PRZY PRACY

LICZBA WYPADKÓW
ŚMIERTELNYCH MĘŻCZYZN

ŁĄCZNA LICZBA DNI
NIEZDOLNOŚCI MĘŻCZYZN DO
PRACY Z TYTUŁU WYPADKÓW
PRZY PRACY

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

0

0

0

0

0

0

0

25

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

29

-

0

-

0

-

9

-

20

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

0

0

0

0

0

55

97

406

0

0

0

0

57

0

23

9

0

0

0

0

0

16

172

131

0

0

0

0

0

0

66

90

0

0

0

0

0

0

63

10

0

0

1

1

112

103

2905

2230

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

150

212

93

107

0

0

0

0

0

0

35

34

0

0

1

1

319

396

3454

3071

97

CALOSC_09.indd 97

13-07-30 14:14

Wskaźnik częstotliwości i ciężkości wypadków oraz liczba wypadków zbiorowych i ciężkich

SPÓŁKA

WSKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI
WYPADKÓW KOBIET

WSKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI
WYPADKÓW MĘŻCZYZN

2011

2012

2011

2012

ENERGA SA

0

0

0

11,36

ENERGA CUW

-

0

-

0

ENERGA Serwis

-

0

-

8,6

ENERGA IiT

-

11,91

-

9,66

ENERGA Invest

-

0

-

0

ENERGA Innowacje

-

0

-

0

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

8,4

18,69

5,99

19,75

ENERGA Hydro

19,2

0

4,6

4,87

ENERGA Kogeneracja

0

35,4

13,4

70,9

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

0

0

23,8

31,9

ENERGA OPEC

0

0

13,7

61,22

5,92

3,77

15,67

12,31

0

10,4

0

4,6

6,39

6,84

10,63

5,95

0

0

4,74

9,05

ENERGA-Operator
ENERGA Obrót
ENERGA OiS
ENERGA Oświetlenie
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WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI
WYPADKÓW KOBIET

LICZBA WYPADKÓW
ZBIOROWYCH
I CIĘŻKICH U KOBIET

WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI
WYPADKÓW MĘŻCZYZN

LICZBA WYPADKÓW
ZBIOROWYCH
I CIĘŻKICH U MĘŻCZYZN

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

0

0

0

25

0

0

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

14,5

-

0

-

0

-

9

-

10

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

0

27,5

19,4

45,1

0

0

0

0

57

0

23

9

0

0

0

0

0

16

43

65,5

0

0

1

1

0

0

33

30

0

0

0

0

0

0

63

3,3

0

0

0

0

18,66

25,75

44,02

37,17

0

0

4

1

0

5

0

0

0

0

0

0

30

53

31

107

1

0

1

0

0

0

35

17

0

0

0

0
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• okresowe inspekcje (ENERGA IiT, ENERGA Elektrownie Ostrołęka, ENERGA Hydro, ENERGA Kogeneracja, ENERGA Serwis,
ENERGA Elektrociepłownia Kalisz oraz ENERGA OPEC),
• szkolenia „Zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników”
w ENERGA OPEC,
• przeprowadzanie przez część spółek szkoleń okresowych w zakresie pierwszej pomocy dla swoich pracowników (m.in. ENERGA Hydro, ENERGA OPEC oraz ENERGA-Operator).

Wśród działań podejmowanych przez spółki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa warto wymienić:
• udział przedstawicieli pracowników wszystkich spółek
w kontrolach i audytach BHP oraz dochodzeniach dotyczących wypadków,
• dodatkowe szkolenia i kształcenie w dziedzinie BHP (ENERGA
IiT, ENERGA Elektrownie Ostrołęka, ENERGA Hydro, ENERGA Kogeneracja, ENERGA Elektrociepłownia Kalisz, ENERGA
OPEC, ENERGA-Operator oraz ENERGA Obrót),

Dobre praktyki > BHP
SPÓŁKA

PROJEKT LUB
PROGRAM

DZIAŁANIA

EFEKT

ENERGA
Serwis

Zwiększenie efektywności
zarządzania
bezpieczeństwem

Prace nad wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy OHSAS 18001
oraz zakup nowego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Podwyższenie bezpieczeństwa pracy.

ENERGA
Serwis

Odzież ochronna

Zakup ubrań antyelektrostatycznych dla
pracowników.

Podwyższenie bezpieczeństwa pracy.

ENERGA
Elektrownie
Ostrołęka

Przeprowadzenie
szkolenia z zakresu
ratownictwa medycznego

Przeszkolenie 206 osób w zakresie ratownictwa medycznego, wyposażenie
zakładu w szafy ratownictwa wraz z defibrylatorami.

Podwyższenie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego. Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.

ENERGA
Kogeneracja

Wprowadzenie nowo
zatwierdzonej instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego

Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń
obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
oraz praktycznych ćwiczeń w zakresie
ewakuacji pracowników w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

Uzyskanie przez pracowników praktycznych
umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzania ewakuacji pracowników z zagrożonych miejsc.

ENERGA-Operator
BHP i PPOŻ

Cykliczne spotkania
przedstawicieli służb bhp
i ppoż spółek Segmentu
Dystrybucji

Wymiana doświadczeń, bieżących informacji nt. stanu BHP, wypracowanie
wspólnych rozwiązań w aspekcie zaistniałych problemów.

Unifikacja procedur, instrukcji oraz praktyk w zakresie organizacji bezpiecznej pracy
w Segmencie Dystrybucji.

ENERGA-Operator
oraz
ENERGA
Oświetlenie

Przeprowadzenie szkoleń
z zakresu
organizacji
i prowadzenia prac na
wysokości

Opracowanie i wdrożenie jednolitych instrukcji organizacji i prowadzenia prac na
wysokości oraz przeszkolenie pracowników w zakresie asekuracji przed upadkiem
z wysokości (instrukcja opracowana dla
Segmentu Dystrybucji oraz dla ENERGA
Oświetlenie).

Umożliwienie pracownikom nabycia wiedzy
i praktycznych umiejętności na najwyższym poziomie w przedmiotowym zakresie.
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Plany na kolejny rok
> ENERGA SA

> ENERGA IiT

CIĄGŁOŚĆ I STABILNOŚĆ DOSTAW ENERGII:

• Monitoring realizacji celów w zakresie zapewniania ciągłości i stabilności dostaw (wskaźnik SAIDI).

BHP:

• Wprowadzenie procedur zapewniających zapoznanie się
z instrukcjami i obowiązkami nowych pracowników lub
pracowników przenoszonych w przedsiębiorstwie na nowe
stanowiska związane z bezpieczeństwem;
• Przygotowanie planów i ćwiczeń postępowania w sytuacjach awaryjnych.

BHP:

• Monitoring działań w zakresie BHP w Grupie.
> ENERGA-Operator
CIĄGŁOŚĆ I STABILNOŚĆ DOSTAW ENERGII:

• Przyłączenie 523MW mocy do sieci GK ENERGA razem
na sieci SN i 110kV w 2013 roku;
• 42 przyłączenia z OZE razem na sieci SN i 110kV w 2013 roku.

> ENERGA Invest
BHP:

• Zmniejszenie wskaźnika częstotliwości wypadków do 10,8
w roku 2013.

• Utrzymanie zerowego wskaźnika wypadkowości;
• Zapewnienie pracownikom nowych, komfortowych
pomieszczeń pracy.

> ENERGA OPEC

> ENERGA Elektrownie Ostrołęka

BHP:

CIĄGŁOŚĆ I STABILNOŚĆ DOSTAW ENERGII:

BHP:

• Zmniejszanie wysokości strat na przesyle do 15,2% w 2013
roku;
• Modernizacja sieci przesyłowych, wprowadzenie systemów
zdalnych odczytów i monitoringu węzłów, wprowadzenie systemu modelowania sieci oraz systemu telemetrii i telemechaniki.
Projekt będzie realizowany do końca 2013 roku.

• Przeprowadzenie wiosennego przeglądu warunków pracy;
• Opracowanie na podstawie przeglądu planu poprawy warunków BHP na rok 2013 i programu na lata następne.
> ENERGA Hydro
BHP:

• Kontrola stanowisk pracy realizowania w związku z funkcjonowaniem Komisji BHP;
• Egzekwowanie zgodnie z IOBP wysokiego poziomu standardu prac w spółce i prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie ENERGA Hydro;
• Opracowanie i wdrożenie instrukcji prowadzenia prac na
wysokości.

BHP:

• Przygotowanie i przeprowadzenie ewakuacji przeciwpożarowej;
• Dążenie do zerowego wskaźnika wypadków w pracy.
> ENERGA Serwis
BHP:

• Dążenie do utrzymania poziomu wypadków przy pracy na
jak najniższym poziomie – nie wyższym niż w 2012 roku;
• Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
OHSAS 18001.
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2.3. Wytwarzanie

o

1/5

18%

SPADŁA EMISJA
ZANIECZYSZCZEŃ

ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DOSTARCZONEJ

wyemitowanych
do powietrza

klientom GRUPY ENERGA
w 2012 r. stanowiła
ZIELONA ENERGIA

[porównanie z rokiem

Dwie spółki spośród wyżej wymienionych wytwarzają energię ze
źródeł odnawialnych. Są to:
• ENERGA Hydro, która jest największym w kraju podmiotem
eksploatującym elektrownie wodne wytwarzającym energię
elektryczną przy zastosowaniu turbin wodnych z wykorzystaniem spadku wód;
• ENERGA Elektrownie Ostrołęka, w której surowcem do wytwarzania energii jest obok węgla także biomasa. W 2012
roku spółka wytworzyła z biomasy 614 105,20 MWh energii,
zwiększając prawie dwukrotnie ilość energii wytworzonej ze
źródeł odnawialnych w stosunku do roku 2011 i ograniczając emisję CO2 o 496 148 ton.
Łącznie w 2012 roku spółki Grupy ENERGA wytworzyły na potrzeby własne i na sprzedaż 6 255 289,77 MWh energii elektrycznej i cieplnej, w tym 86% ze źródeł nieodnawialnych i 14%
ze źródeł odnawialnych.

poprzednim]

Grupa ENERGA produkuje energię w 54 obiektach wytwórczych,
których łączna moc zainstalowana wynosi około 1150 MW. Dzięki temu możemy zaopatrywać w energię ponad 2,9 mln klientów,
czyli prawie co piątego odbiorcę energii w Polsce. Ponadto jesteśmy jednym z największych producentów energii odnawialnej
w kraju wytwarzającym około 8% krajowego zapotrzebowania.
Wytwarzanie jest jednym z podstawowych obszarów działalności Grupy, a główną odpowiedzialnością spółek w tym zakresie
jest podejmowanie działań na rzecz zmniejszania negatywnego
wpływu na środowisko:
• w ramach energetyki konwencjonalnej - poprzez działania
spółek zmierzające do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i zwiększania efektywności energetycznej w procesie
wytwarzania energii,
• poprzez zwiększanie udziału OZE w całości wytwarzanej
energii.
Wytwarzaniem energii w Grupie ENERGA zajmują się cztery
podmioty ujęte w niniejszym raporcie:
• ENERGA Elektrownie Ostrołęka,
• ENERGA Elektrociepłownia Kalisz,
• ENERGA Kogeneracja,
• ENERGA Hydro.
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Główną odpowiedzialnością ENERGA Elektrownie Ostrołęka jest rozwijanie produkcji
czystej energii. Dlatego już teraz spółka jest
i chce pozostać pionierem polskiej energetyki w zagospodarowaniu biomasy pochodzenia roślinnego.

> Maciej Prusaczyk
koordynator CSR

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
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Bezpośrednie zużycie energii wg pierwotnych źródeł energii w podziale na źródła
ENERGIA WYTWORZONA NA
TERENIE ORGANIZACJI Z SUROWCÓW ZAKUPIONYCH OD
DOSTAWCÓW [1]
W TYM: (A.1+A.2) [MWh]

SPÓŁKA

ENERGA Elektrownie Ostrołęka
ENERGA Kogeneracja*
ENERGA Elektrociepłownia Kalisz*
SUMA

A.1 ZE ŹRÓDEŁ
NIEODNAWIALNYCH

A.2 ZE ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH

[MWh]

[MWh]

13 021 868,772

10 811 090,052

2 210 778,72

662 892

660 496

2 396

553 975,2

553 975,2

0

15 962 255,172

13 742 850,852

2 219 404,32

[1] Dotyczy energii wytworzonej na potrzeby własne i sprzedaż.
* W przypadku ENERGA Elektrociepłownia Kalisz oraz ENERGA Kogeneracja dane dotyczą całkowitej energii wytworzonej, tj. energii elektrycznej i cieplnej.
ENERGA Hydro nie produkuje energii z surowców zakupionych od dostawców, dlatego też nie została ujęta w powyższym zestawieniu.

Bezpośrednie zużycie energii wg pierwotnych źródeł energii w podziale na surowiec

SPÓŁKA

ENERGIA WYTWORZONA
NA TERENIE ORGANIZACJI
Z SUROWCÓW ZAKUPIONYCH OD DOSTAWCÓW [1]
W TYM: (A.1+A.2) [MWh]

WĘGIEL
[MWh]

GAZ
ZIEMNY

OLEJ
OPAŁOWY

OLEJ
NAPĘDOWY

[MWh]

[MWh]

[MWh]

BIOMASA
[MWh]

ENERGA
Elektrownie
Ostrołęka

13 021 868,772

10 770 258,132

0

40 831,92

0

2 210 778,72

ENERGA
Kogeneracja

662 892

657 749

908

1 839

0

2 396

553 975,2

553 975,2

0

0

0

0

15 962 255,172

13 692 129,732

3 268,8

47 452,32

0

2 219 404,32

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz
Suma

[1] Dotyczy energii wytworzonej na potrzeby własne i sprzedaż.
ENERGA Hydro nie produkuje energii z surowców zakupionych od dostawców, dlatego też nie została ujęta w powyższym zestawieniu.
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Dzięki nowoczesnym technologiom ENERGA
oświeOświetlenie oferuje samorządom usługi oświe
tleniowe przyjazne dla środowiska naturalne
naturalnego pozwalające jednocześnie optymalizować
koszty związane z oświetleniem dróg i ulic.

> Robert Snider
koordynator CSR

ENERGA Oświetlenie
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wykorzystania OZE oraz podejmują inne działania pozwalające ograniczać nasz wpływ na środowisko naturalne, w tym np.
dostarczają produkty efektywne energetycznie. Wśród inwestycji pozwalających zwiększyć wykorzystanie OZE do produkcji

Jako Grupa postawiliśmy sobie za cel minimalizację naszego
wpływu na środowisko, dlatego spółki wchodzące w skład
Grupy ENERGA starają się systematycznie zmniejszać wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii na rzecz większego

Dzięki efektywnemu energetycznie wytwarzaniu ciepła w skojarzeniu w procesie technologicznym, w którym powstaje również
energia elektryczna, ENERGA Kogeneracja
znacząco ogranicza emisję zanieczyszczeń
i substancji szkodliwych do środowiska naturalnego.

> Joanna Paleńska
koordynator CSR

ENERGA Kogeneracja
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emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 155 tys. ton rocznie.
Plany ENERGA Kogeneracja obejmują również budowę bloku
gazowo-parowego.

energii warto wskazać działania ENERGA Kogeneracja, która
kontynuowała budowę bloku spalającego biomasę w elbląskiej
elektrociepłowni. Inwestycja ta, o szacowanej wartości ponad
200 mln zł, zainicjowana w 2011 roku, zostanie oddana do
użytku w 2013 r. Nowy blok w Elblągu będzie jednym z większych budowanych od podstaw bloków na biomasę w Polsce,
w całości opalanym wyłącznie biomasą. Podstawowym paliwem stosowanym w elbląskiej elektrociepłowni będą pellety ze
słomy. Blok będzie produkował w skojarzeniu „zieloną” energię
elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie ponad
200 000 MWh oraz 796 000 GJ ciepła. Blok pozwoli zmniejszyć

Efekty działań już podejmowanych przez spółki wytwórcze na
rzecz zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko pokazują wskaźniki dotyczące emisji zanieczyszczeń. Działalność
ujętych w raporcie spółek wytwarzających energię ze źródeł
konwencjonalnych spowodowała w 2012 roku łącznie emisję
19,2 tys. zanieczyszczeń, czyli o prawie jedną piątą mniej niż
w roku poprzednim.

Emisje zanieczyszczeń
do powietrza [tony]
PYŁ
HCI

NOx
inne

SOx

LOTNE ZWIĄZKI
ORGANICZNE

HCI
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Emisje zanieczyszczeń do powietrza [tony]
ISTOTNE EMISJE
DO POWIETRZA
NASTĘPUJĄCYCH
SUBSTANCJI
(TONY)

A: NOX

A: SOX

A: LOTNE
ZWIĄZKI
ORGANICZNE

A: HCL

A: RTĘĆ

A: PYŁ

INNE

16 857,07

5 259

8 278

0

304

0,07

427

2589

ENERGA Kogeneracja

1 870

603

1 146

ENERGA
Elektrociepłownia Kalisz

456,38

98,60

265,94

0,17

19,26

0

41,91

30,5

18,73

0,02

0

18,50

0

0

0,21

0

19 202,18

5 960,62

9 689,94

18,67

323,26

0,07

548,21

2619,5

SPÓŁKA

ENERGA Ostrołęka

ENERGA-Operator

Suma

121

W dalszym ograniczaniu emisji zanieczyszczeń mają pomóc
planowane inwestycje. Na terenie Elektrowni Ostrołęka przeniesienie produkcji ciepła z wyeksploatowanej i niskosprawnej
elektrociepłowni A do Elektrowni B ma zmniejszyć emisję zanieczyszczeń: dwutlenku siarki o 2 331 Mg/rok, tlenków azotu o 280 Mg/rok, pyłu o 206 Mg/rok, opadów paleniskowych
o 12 525 Mg/rok, dwutlenku węgla o 164 504 Mg/rok.

niskowych w porównaniu do węglowych jednostek wytwórczych
energii elektrycznej i ciepła. Uruchomienie drugiego etapu – budowy – po uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych, przewiduje się na 2015 rok, zaś uruchomienie BGP-115 na rok 2017.
W tym samym czasie powinno nastąpić wyłączenie starych jednostek wytwórczych Wydziału EC Elbląg bazujących na paliwie
węglowym.

W ENERGA Kogeneracja rozpoczęto prace przygotowawcze
i ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla bloku gazowo-parowego o mocy 115 MWe w Wydziale EC Elbląg (projekt
BGP-115). Blok gazowo-parowy, z uwagi na zastosowane paliwo węglowodorowe oraz wysoką sprawność, charakteryzuje
się bardzo niską emisją szkodliwych zanieczyszczeń gazowych,
w tym CO2 i pyłów do powietrza, a także brakiem odpadów pale-

Spółka rozpoczęła także prace przygotowawcze związane z modernizacją ciepłowni w Żychlinie mające kilkukrotnie zmniejszyć
udział węgla w produkcji ciepła na rzecz paliwa gazowego oraz
biomasy. Planuje się, iż powyższe działanie w perspektywie najbliższych lat przyczyni się do produkcji energii odnawialnej oraz
przyniesie wymierne korzyści zarówno finansowe, jak i związane
ze zmniejszeniem emisji CO2 oraz pyłów do atmosfery.
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Ilość przyznanych nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2
JEDNOSTKA WYTWÓRCZA

ILOŚĆ PRZYZNANYCH UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2*

ENERGA Kogeneracja

298 148

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

2 711 988

- Elektrociepłownia Ostrołęka A

421 372

- Elektrownia Ostrołęka B

2 290 616

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

70 240

*Dane na podstawie Sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012.

Łączna bezpośrednia i pośrednia emisja gazów
cieplarnianych w ekwiwalentach ton CO2 w 2012
roku w spółkach wytwórczych (emisja całkowita):

Emisja CO2 z zakupionej energii elektrycznej*:
* Dla pozostałych spółek brak danych.

2 627 920
1 639 197

299 303
61 288
592
ENERGA
Elektrownie
Ostrołęka

ENERGA
Kogeneracja

ENERGA
-Operator

ENERGA
Elektrociepłownia
Kalisz

ENERGA
Kogeneracja

63
ENERGA
Serwis
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Bioróżnorodność

Oznacza to, że wprowadza do nich wyłącznie gatunki występujące w stanie naturalnym. O tym, jakie gatunki mają trafić do
konkretnego akwenu, decydują badania specjalistów z zakresu
ichtiologii. Nad każdym z kolejnych zarybień czuwa ichtiolog
nadzorujący proces zarybiania począwszy od badania kondycji
narybku w trakcie przygotowania do transportu, poprzez nadzorowanie procesu transportu, aż po wypuszczenie ryb do rzeki.

Skala i przedmiot działania naszej Grupy nie pozostają bez
wpływu na bioróżnorodność. Działalność czterech spółek wytwórczych charakteryzuje się pośrednim lub bezpośrednim
wpływem na obszary chronione oraz obszary o dużej wartości
nie objęte ochroną. Mając tego świadomość, spółki starają się
ten wpływ minimalizować, co potwierdzają działania podejmowane przez ENERGA Hydro na obszarach wodnych wokół elektrowni.

> ENERGA Hydro
Spółka posiada 24 elektrownie wodne położone w obszarach
Natura 2000, 21 elektrowni położonych na Obszarach Chronionego Krajobrazu, 3 w Parkach Krajobrazowych i 1 w rezerwacie
(część elektrowni znajduje się na terenie więcej niż jednego obszaru chronionego).

Budowane kiedyś elektrownie wodne nie były wyposażane
w przepławki, które umożliwiałyby zachowanie ciągłości rzek
dla ryb wędrownych. Obecnie każda nowobudowana elektrownia wodna jest wyposażana w przepławkę dla ryb. Koncepcje
ich budowy są konsultowane z uznanymi specjalistami z dziedziny ichtiologii, zaś projekty są uzgadniane ze Związkami Wędkarskimi. Aby pomóc rybom pokonać stopień wodny, budowane są także przepławki przy starych elektrowniach wodnych
należących do ENERGA Hydro. Są to wygodne drogi wodne
budowane specjalnie dla ryb, aby zapewnić im bezpieczną
i komfortową wędrówkę rzekami. Z uwagi na liczbę posiadanych przez spółkę obiektów hydrotechnicznych oraz możliwości
techniczne i finansowe spółki proces ten musi być rozłożony
w czasie. Koszty budowy przepławek są wysokie, zaś procedury związane z uzyskaniem pełnej dokumentacji i wszystkich
uzgodnień administracyjnych wymagają czasu, dlatego spółka
sukcesywnie przystępuje do udrażniania cieków wodnych. Tam,
gdzie przepławek jeszcze nie ma, ENERGA Hydro ponosi koszty zarybień. Rocznie przyczynia się do wpuszczania do rzek
setek tysięcy sztuk narybku. Spółka uczestniczy w zarybianiu
jezior i rzek zgodnie z ich charakterem.

Elektrownie wodne spółki są zlokalizowane na gruntach Skarbu
Państwa (0,0240305 km2) pod wodami płynącymi, na które zawarte są umowy użytkowania oraz na gruntach dzierżawionych
(0,076145 km2).
> ENERGA Elektrownie Ostrołęka
Spółka poprzez swoją działalność, w tym funkcjonowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Łęg”
oraz wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, oddziałuje
na 7 gatunków ptaków (bocian biały, błotniak stawowy, rybitwa
rzeczna, rybitwa czarna, świergotek polny, pokrzewka jarzębata,
gąsiorek) i powierzchnię 2,2 km2 Obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnej Narwi.
> ENERGA Elektrociepłownia Kalisz
Spółka jest zlokalizowana w niedużej odległości od obszarów
chronionych. Obszar chroniony – Dolina Swędrni (Natura 2000
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ENERGA

Kod PLH300034) – znajduje się na północny-wschód od terenu
elektrociepłowni, w odległości 4,2 km. Na południu, w odległości 1,7 km, znajduje się rezerwat Torfowisko Lis.

Wzmacnianie wiarygodności w oczach
inwestorów poprzez cykliczne raportowanie
danych społecznych i środowiskowych,
w zgodzie z najlepszymi międzynarodowymi
standardami wykraczającymi ponad
wymagania prawne.

> ENERGA Kogeneracja
Spółka jest właścicielem składowiska odpadów paleniskowych
w Jagodnie (gmina Elbląg) o powierzchni 11,82 ha. Składowisko znajduje się na terenie obszarów Natura 2000: Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk – kod
obszaru PLH 280007), Zalew Wiślany (Specjalny Obszar Ochrony Ptaków – kod obszaru PLB 280010) oraz na terenie Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W sąsiedztwie składowiska znajduje się rezerwat ptactwa Zatoka Elbląska. Choć
składowisko powstało w 1961 roku, dotychczas nie zauważono
żadnego negatywnego oddziaływania na środowisko. Potwierdziły to wyniki monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie składowiska prowadzonego od 1992 roku przez
podmioty zewnętrzne. Obszary chronione w rejonie składowiska
utworzone zostały po wieloletnim okresie jego funkcjonowania.
Od kilku lat obserwowany jest w tym rejonie wzrost rzadkiej chronionej roślinności (m.in. storczyki).

Raport Grupy ENERGA za 2012 rok jest naszym drugim raportem odpowiedzialnego biznesu. Dokument pokazuje nasze dotychczasowe osiągnięcia i plany. Jest oparty o priorytety naszej
strategii biznesowej i odnosi się do działań piętnastu spółek
Grupy ENERGA. W proces definiowania zawartości raportu zaangażowani byli Koordynatorzy CSR ze spółek Grupy uwzględnionych w opracowaniu w ramach dwóch sesji warsztatowych:
• sesji podsumowującej prace nad raportem odpowiedzialnego
biznesu Grupy ENERGA i zbierającej za rok 2011 oczekiwania
wobec kolejnego raportu (wrzesień 2012);
• sesji rozpoczynającej prace nad raportem odpowiedzialnego
biznesu Grupy ENERGA za rok 2012 (styczeń 2013).

Spółki wytwarzające energię z węgla wpływają także na bioróżnorodność pośrednio – dostawcami węgla są kopalnie, które ze względu na swój charakter produkcyjny oddziaływują na
środowisko.

Osobami kontaktowymi w kwestii niniejszego raportu są Katarzyna Karolak (katarzyna.karolak@energa.pl) oraz Anna
Mańkowska (anna.mankowska@energa.pl), jednakże w każdej z piętnastu spółek ujętych w niniejszej publikacji został
wybrany Koordynator CSR, który został wskazany w raporcie.

Siedliska chronione albo zrewitalizowane
W roku 2012 żadna ze spółek ujętych w raporcie nie miała pod
opieką siedlisk chronionych i obszarów zrewitalizowanych ani
terenów zrekultywowanych.
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• koordynacja procesu raportowania danych pozafinansowych za rok 2013.

Drugi raport odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej
ENERGA obejmuje rok 2012. Wszędzie w raporcie, gdzie nie zostało wyraźnie zaznaczone, że jest inaczej, dane oraz informacje
obejmują okres 1 stycznia – 31 grudnia 2012. Poprzedni raport,
za rok 2011, został opublikowany jesienią 2012 roku.

> ENERGA Elektrownie Ostrołęka:
• 715 000 MWh energii wytwarzanej z OZE w 2013 roku,
• emisja CO2 w 2013 roku na poziomie 0,83 ton/MWh,
• osiągnięcie 2 810 000 ton jako całkowitej wysokości emisji
CO2 wyemitowanej w procesie wytwarzania energii.

Raport obejmuje swoim zasięgiem Polskę.
Szacunki i kalkulacje wskaźników oraz innych informacji zawartych w raporcie powstały przy użyciu wewnętrznych metod wyliczania wskaźników w organizacji. W wybranych przypadkach
metody wyliczania wskaźników zostały wskazane w raporcie.

> ENERGA Hydro:
• 886,8 tys. MWh (w segmencie woda) energii wytwarzanej
z OZE w 2013 roku.
> ENERGA Kogeneracja:
• uruchomienie w Wydziale EC Elbląg w roku 2013 nowego bloku
na biomasę (projekt BB20p) i wyprodukowanie 121 tys. MWh
energii elektrycznej wytworzonej z OZE w segmencie CHP,
• uruchomienie w Wydziale EC Elbląg w pierwszej połowie roku
instalacji współspalania biomasy z węglem (projekt WIB30)
i wyprodukowanie obok ww. kolejnych 29 tys. MWh energii
elektrycznej wytworzonej z OZE w segmencie CHP,
• redukcja emisji CO2 w najbliższych latach do poziomu
218 tys. Mg w Wydziale EC Elbląg z powodu ograniczenia
spalania węgla na rzecz energetycznego wykorzystania biomasy.

W porównaniu do pierwszego raportu odpowiedzialnego biznesu
Grupy Kapitałowej ENERGA zmienił się zakres raportu. W tegorocznym dokumencie zostało ujętych pięć dodatkowych spółek:
• ENERGA CUW • ENERGA Serwis • ENERGA IiT
• ENERGA Invest • ENERGA Innowacje.
W związku z przejęciem przez ENERGA Hydro spółki ENERGA
Wind, ta druga nie występuje w niniejszym raporcie.
Raport został przygotowany na poziomie aplikacji B. Spełnia
ramowe zasady raportowania GRI (Global Reporting Initiative)
uznawane na całym świecie oraz używane przez organizacje
niezależnie od wielkości, sektora działalności i lokalizacji. W procesie przygotowywania raportu uwzględniono zarówno zasady
dotyczące definiowania zawartości, jak i jakości raportu. Dokument nie będzie poddany weryfikacji zewnętrznej, natomiast został poddany weryfikacji GRI w ramach procesu GRI application
check. W tegorocznym raporcie Grupy uwzględniono dodatkowo wskaźniki z suplementu sektorowego GRI.

> ENERGA Elektrociepłownia Kalisz:
• ograniczenie zużycia energii na własne potrzeby o 1%.
> GRUPA ENERGA pod nadzorem ENERGA SA:
• rozwój procesu raportowania danych pozafinansowych w tym:
> raportowanie w cyklu rocznym, ujęcie w kolejnym raporcie
przynajmniej takiej samej liczby wskaźników,
> poprawa wyników w Grupie w ramach minimum
5% wskaźników w ciągu roku,
> raportowanie wskaźników wynikających
z realizacji kierunków strategicznych
zrównoważonego rozwoju.

Plany na kolejny rok
> ENERGA SA:
• wyznaczenie celów dla spółek w zakresie ograniczania
negatywnego wpływu na środowisko w procesie wytwarzania energii, zwłaszcza w zakresie ograniczenia zużycia
surowców oraz emisji do powietrza,
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2.4. Współpraca

46tys.
DZIECI

ODWIEDZIŁO
MIASTECZKO

Planeta
Energii

W ramach Grupy wydawany jest także magazyn korporacyjny „EMISJA”, z którego pracownicy na bieżąco dowiadują się
o działaniach oraz inicjatywach podejmowanych przez poszczególne spółki, ale też w którym sami mogą zamieszczać informacje o aktywności swojej organizacji. W magazynie przedstawiani
są też pracownicy poszczególnych spółek, którzy mają ciekawe
pasje i zainteresowania oraz wydarzenia bądź informacje, które
mogą być interesujące dla pracowników.

16tys.

Pracownicy spółek Grupy ENERGA mają również dostęp do
korporacyjnego portalu intranetowego. To nowoczesne i bardzo
rozbudowane narzędzie wspierające komunikację wewnętrzną
w organizacji. Intranet umożliwia skuteczne dzielenie się informacjami zarówno pracodawcom (komunikacja poszczególnych
spółek z własnymi pracownikami), jak i spółce zarządzającej
(informacje kierowane przez ENERGA SA do wszystkich podmiotów). Pozwala także pracownikom na wzajemne dzielenie się
wiedzą i doświadczeniami.

BOCIANÓW

GNIAZDUJĄCYCH NA
PLATFORMACH ZAMONTOWANYCH PRZEZ

GRUPĘ ENERGA

Współpraca jest niezbędna dla efektywnej realizacji naszych
celów biznesowych oraz naszych spółek. Pojęcie współpracy
rozumiemy bardzo szeroko: oznacza ona dzielenie się wiedzą
wewnątrz organizacji, wzajemną współpracę spółek Grupy oraz
z partnerami zewnętrznymi przy realizacji projektów, a przede
wszystkim współpracę z klientami, np. poprzez projekty mające
na celu włączenie klientów w proces wytwarzania energii.

> Współpraca z partnerami zewnętrznymi
W ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi rozwijaliśmy
w 2012 roku współpracę naukową i badawczo-rozwojową. Poszczególne spółki podjęły współpracę z uczelniami wyższymi,
instytutami naukowymi oraz instytucjami z otoczenia biznesu.
Nawiązały relacje m.in. z Politechniką Gdańską, Politechniką
Opolską, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową oraz
Instytutem Energetyki w Gdańsku, Gdańskim Parkiem Naukowo-Technicznym oraz Pomorskim Parkiem Naukowo-Technicznym z Gdyni.

> Współpraca spółek w ramach Grupy ENERGA
Współpraca spółek w ramach Grupy ENERGA wynika z samej
struktury Grupy, w ramach której spółki podejmują zadania, które wzajemnie się uzupełniają i pozwalają nam wytwarzać, dystrybuować i sprzedawać energię. W celu usprawnienia kooperacji
stworzyliśmy centra usług wspólnych wspierające działalność
podstawową i świadczące usługi dla innych spółek. Współpraca ta jest zatem zadaniowa, ale też odnosi się do dzielenia
się wiedzą w organizacji. Istotną rolę w tym systemie odgrywa
ENERGA SA, która – pełniąc rolę zarządczą w Grupie – definiuje system zarządzania i współpracy pomiędzy poszczególnymi
podmiotami, ich zadania oraz zakres współpracy.

ENERGA SA w 2012 roku nagradzała doktoraty z zakresu elektroenergetyki i przyznawała granty badawcze dla młodych naukowców. Przykładem takich działań jest grant w wysokości 50 tys.
zł przyznany pracownikowi Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdańskiej na realizację projektu badawczego dotyczącego przeprowadzenia analizy teoretycznej, badań symulacyjnych i laboratoryjnych modelu transformatora dystrybucyjnego
nowej generacji. Dzięki współpracy z Politechniką Gdańską oraz
innymi ośrodkami naukowo-technicznymi Kwartalnik Naukowy
Energetyków „Acta Energetica” wydawany przez ENERGA SA od
2009 roku i będący platformą wymiany informacji stał się na tyle
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ENERGA-Operator jest też członkiem międzynarodowej organizacji PRIME Alliance (PoweRline Intelligent Metering Evolution) skupiającej największych uczestników rynku inteligentnych
sieci elektroenergetycznych. Celem organizacji jest stworzenie standardu komunikacji urządzeń i rozwoju systemów AMI
– PRIME PLC. Stowarzyszenie skupia ponad 50 największych
uczestników energetycznego rynku inteligentnych systemów
pomiarowych.

cenionym i wartościowym periodykiem, że przeszedł pozytywnie
proces weryfikacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
i uzyskał 4 punkty w publikowanym przez Ministerstwo wykazie
czasopism naukowych. Wykaz ten obejmuje najlepsze czasopisma w Polsce z wszystkich dziedzin nauki.
> Współpraca o znaczeniu globalnym
Przykładem współpracy o znaczeniu globalnym jest przystąpienie w styczniu 2012 roku spółki ENERGA-Operator do europejskiego stowarzyszenia EDSO for Smart Grids. Organizacja ta,
współpracująca z Komisją Europejską, buduje nowe standardy
rozwoju i zarządzania oraz uczestniczy w tworzeniu regulacji
prawnych dotyczących inteligentnych sieci dystrybucyjnych.
Współpraca ENERGA-Operator z największymi Operatorami
Systemów Dystrybucyjnych w Europie pozwoli na skorzystanie
z najlepszych praktyk wdrożeń operatorów, na których terenie
występuje znaczna liczba rozproszonych źródeł odnawialnych,
co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Celem przystąpienia spółki do organizacji jest zacieśnienie współpracy na poziomie europejskim z czołowymi przedsiębiorstwami dystrybucyjnymi (OSD), w tym wymiany doświadczeń
i wiedzy związanej z budową i rozwojem sieci inteligentnych.

> Współpraca z klientami
jest jednym z priorytetów działalności ENERGA. Jej istotnym
przejawem jest ciągły rozwój portfolio produktowego w sposób
odpowiadający aktualnym potrzebom klientów przy uwzględnieniu głównych wartości marki Smart Eco – tj. Efektywności,
Ekonomii i Ekologii.
Współpracujemy z naszymi klientami w dziedzinie podnoszenia
efektywności energetycznej, optymalizacji zużycia energii oraz
doboru optymalnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Wszystkie powyższe działania dodatkowo integrujemy i wspieramy przy użyciu nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacyjnych (marka Smart Eco oraz wybrane
produkty zostały szerzej opisane w raporcie odpowiedzialnego
biznesu Grupy ENERGA 2011).

ENERGA-Operator współpracuje także z Electric Power Research Institute (EPRI). To jeden z największych instytutów badawczych na świecie, dostarczający naukowe i techniczne rozwiązania dla międzynarodowych firm sektora energetycznego. Instytut
powstał w 1973 r. w Stanach Zjednoczonych i zrzesza około
tysiąca firm i organizacji z 40 krajów. Organizacja prowadzi wiele programów badawczych, w tym projekty dotyczące rozwoju
inteligentnych sieci w systemach dystrybucyjnych. Współpraca
ENERGA-Operator z EPRI ma na celu pozyskanie innowacyjnej
wiedzy, która będzie mogła być wykorzystana przy budowie sieci
Smart Grid.

Znacząca poprawa jakości obsługi klientów jest jednym
z celów wdrożenia technologii inteligentnego opomiarowania
(AMI). Do końca 2012 roku ENERGA-Operator zainstalowała
50 tysięcy inteligentnych liczników w Kaliszu, Drawsku Pomorskim oraz na Półwyspie Helskim.
Ciekawym przykładem współpracy i wspierania klientów
w efektywnym korzystaniu z energii elektrycznej są działania
ENERGA Oświetlenie, która zmodernizowała oświetlenie drogowe
w gminach Unisław, Główczyce, Pasłęk, Łąck oraz Trzebielino.
Modernizacje polegały na wymianie energochłonnych opraw
rtęciowych na oprawy sodowe oraz LED i zaowocowały
1002 MWh zaoszczędzonej przez klientów energii. Gmina Trzebielino, w której spółka modernizowała oświetlenie, jest pierwszą
w Polsce miejscowością oświetlaną wyłącznie oprawami LED.

Spółka przystąpiła także do programu badawczego „Smart
Distributions Applications”. Program ten ma na celu rozwój zaawansowanych aplikacji do systemu dystrybucyjnego dla wzrostu niezawodności systemu, optymalizacji systemu, zarządzania
majątkiem sieciowym oraz integracji zasobów operatora.
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ENERGA Elektrociepłownia Kalisz ma znaczącą
rolę w otoczeniu lokalnym, dlatego też podejmuje działania minimalizujące jej negatywny wpływ
na środowisko naturalne oraz dba o pozytywne
relacje z lokalną społecznością.

> Piotr Cieślak
koordynator CSR

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA

CZŁOWIEK
Prowadzenie spójnych i strategicznych
działań społecznych pozwalających
na wzmacnianie relacji Grupy ENERGA
ze społecznościami lokalnymi.

Prowadzenie przez nas spójnych działań społecznych pozwala
nam wzmacniać relacje ze społecznościami lokalnymi. Realizacją działań w tym obszarze, w imieniu całej Grupy ENERGA,
zajmuje się spółka ENERGA SA, która prowadzi szereg projektów z zakresu zaangażowania społecznego w ramach programu
ENERGA dla Ciebie. Program ten jest wyrazem naszego zaangażowania w ważne inicjatywy społeczności lokalnych i promuje
działania skupione wokół wartości: człowiek, radość życia, edukacja, środowisko, ekologia, bezpieczeństwo, przyszłość dzieci.
Program obejmuje pięć głównych projektów: ENERGA Sport,
ENERGA Edukacja, Fundacja ENERGA, ENERGA Mecenat
i ENERGA dla przyrody.
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ENERGA dla Ciebie

> ENERGA dla przyrody
to różne projekty służące ochronie środowiska naturalnego,
w tym m.in. pionierski w skali Europy program przyrodników
i energetyków „Energetyczni Obrączkarze” polegający na znakowaniu piskląt bociana białego przez elektromonterów. W ramach tej akcji ochotnicy, pracownicy Grupy ENERGA, szkoleni
są przez specjalistów ze Stacji Ornitologicznej Muzeum
i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

> ENERGA Sport
to projekt nastawiony na promowanie sportowej aktywności
wśród młodzieży, kształtowanie pozytywnych postaw życiowych i wychowanie w duchu „fair play”. ENERGA Sport umożliwia młodym sportowcom realizowanie swoich pasji poprzez
udział w atrakcyjnych i sprawnie zorganizowanych rozgrywkach.
Dotychczas w ramach projektu zrealizowane zostały trzy duże
ogólnopolskie programy: lekkoatletyczny, koszykówki i siatkówki, w których wzięło udział łącznie ponad 300 tys. uczestników.
W 2012 roku ustanowiono nowy program ENERGA Sailing, którego celem jest promowanie wśród młodzieży żeglarstwa jako
dyscypliny sportowej oraz sposobu spędzania wolnego czasu.
Ambasadorem programu został Kapitan Zbigniew Gutkowski,
który jako pierwszy polski żeglarz wystartował w regatach oceanicznych Vendee Globe.
> ENERGA Edukacja
to działania koncentrujące się na podnoszeniu świadomości
bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, promowaniu racjonalnego użytkowania energii elektrycznej oraz kształtowaniu postaw proekologicznych. W tym celu uruchomiliśmy
ogólnopolski program edukacyjny Planeta Energii (więcej o Planecie Energii poniżej). W 2012 roku do zespołu Planety dołączył – jako ambasador programu – Tomasz Rożek, znany fizyk,
dziennikarz i autor książek.

Po przeszkoleniu i uzyskaniu uprawnień obrączkarskich oraz
we współpracy z przyrodnikami ze stowarzyszenia „pro Natura”
zakładają pisklętom obrączki. Obrączkowanie bocianów białych ułatwia identyfikację poszczególnych osobników i pozwala
śledzić ich losy po opuszczeniu gniazd, na trasach wędrówek
w Europie i w Afryce. Do tej pory udało się oznaczyć około 5 tys.
ptaków, a liczba zaobrączkowanych w Polsce bocianów dzięki
realizacji projektu wzrosła o 100 %. W ramach akcji otrzymano 150 wiadomości powrotnych (odczytów obrączek) zebranych i ocenionych przez ornitologów jako interesujący materiał
badawczy. Informacje o zaobrączkowanym przez energetyków
ptaku dotarły m.in. z Tanzanii – 16 tys. km w linii prostej od miejsca, gdzie bocianie pisklę zostało zaobrączkowane. Najwięcej
zaobrączkowanych ptaków pojawi się po 4-5 latach od ich zaobrączkowania (dopiero osiągające w wieku 4-5 lat zdolność
rozrodczą osobniki wracają na tereny lęgowe), co oznacza, że
pierwsze powroty ptaków zaobrączkowanych w ramach akcji na

> ENERGA Mecenat
to projekt, którego celem jest wspieranie przedsięwzięć kulturalnych – od spektakularnych po te mniejsze, lecz ważne dla
lokalnych środowisk. Jesteśmy sponsorem m.in. Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku, Elbląskiej Orkiestry Kameralnej oraz Muzeum Narodowego w Gdańsku, a także partnerem realizacji filmu „Wałęsa" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Współpracujemy też z lokalnymi
ośrodkami kultury, takimi jak np.: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Centrum Kultury Teatr i Muzeum w Grudziądzu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.
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> Fundacja ENERGA
została powołana w 2009 roku w celu efektywniejszej realizacji celów społecznych Grupy. Od 2012 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Fundacji powierzono realizację
działań charytatywnych w zakresie pomocy osobom chorym,
niepełnosprawnym i poszkodowanym przez nadzwyczajne zdarzenia losowe. Przede wszystkim jednak Fundacja otacza opieką
najmłodszych, a także ich opiekunów, placówki oraz instytucje
działające na rzecz dzieci.

terytorium Polski nastąpią w 2013 i 2014 roku. Kontynuowanie
obserwacji pozwoli ornitologom i naukowcom na zebranie pogłębionego materiału badawczego. W projekt zaangażowało się
około 100 naszych pracowników.

Wiodącym programem Fundacji ENERGA jest cykliczny, odbywający się raz w roku program „Pomagaj z ENERGĄ”. Program
skierowany jest do pracowników Grupy ENERGA, a jego beneficjentami są organizacje pożytku publicznego (OPP), które
realizują swoje cele statutowe na obszarze działania Fundacji
ENERGA, bądź podopieczni tych organizacji mieszkający na
obszarze działania Grupy. Celem programu jest:
• pomaganie lokalnym OPP i ich podopiecznym,
• integracja pracowników wokół wspólnej idei niesienia
pomocy innym,
• propagowanie wśród pracowników możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz dowolnie
wybranej przez siebie OPP.
Program polega na wyłonieniu listy 100 OPP spośród rekomendacji pracowników. Po jej opracowaniu pracownik przekazuje swój głos na jedną z organizacji umieszczonych na
liście. Wartość głosu wynosi 100 zł. Program obejmuje swoim zasięgiem obszar działania Grupy ENERGA. Dotychczas
przeprowadzono cztery edycje programu, w ramach których
Fundacja pomogła 220 organizacjom przekazując ponad
3,1 mln zł.

Popularyzacji wiedzy o bocianach, ich ochronie oraz sposobach
pomagania im służą także strony internetowe dbajobociany.pl
oraz bocianopedia.pl, które spółka oddała do dyspozycji internautów. Dzięki temu internauci mogą dowiedzieć się m.in. o zamontowanych w ostatnich latach przez spółki Grupy ENERGA
blisko 8 tysiąca platform pod bocianie gniazda.
Na konstrukcjach zainstalowanych na terenie działania Grupy
gniazduje co najmniej 16 tysięcy (około 15%) bocianów przylatujących do Polski. Razem z Polskim Towarzystwem Przyjaciół
Przyrody „pro Natura" ENERGA SA stworzyła również „Fundusz
dla przyrody” – pierwszą w Polsce wspólną inicjatywę organizacji społecznej i firmy, której celem jest realizacja projektów z zakresu ochrony wybranych gatunków zwierząt i roślin. W ramach
konkursu grantowego przekazujemy przyrodnikom fundusze na
ochronę wybranych gatunków zwierząt i roślin. W ciągu 2 lat
w ramach Funduszu dla przyrody zrealizowano 14 projektów.

Fundacja finansuje także stypendia dla dzieci, które straciły bliskich, zakupy sprzętu medycznego, różnorodne zajęcia rehabilitacyjne, a także prowadzi wiele innych działań poprawiających
jakość życia chorych i niepełnosprawnych dzieci. Obok wsparcia finansowego udziela wsparcia pozamaterialnego – podpowiada i daje wskazówki, jak skrócić drogę w poszukiwaniu konkretnego rodzaju pomocy. Fundacja jest otwarta na propozycje
pomocy zgłaszane przez pracowników. Jedną z takich inicjatyw,
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koordynowanych przez Fundację, jest zbieranie przez pracowników poszczególnych spółek plastikowych nakrętek. Dzięki ich
zaangażowaniu z zebranych nakrętek zakupiono elektryczny wózek i specjalistyczny sprzęt ułatwiający codzienną pracę rehabilitacyjną i zabawę. Fundacja nadal zbiera nakrętki na leczenie
i rehabilitację osób potrzebujących.

Grupa ENERGA dąży do wdrażania innowacyjnych i przyjaznych środowisku rozwiązań.
Dlatego poprzez spółkę ENERGA Innowacje
współpracuje z różnymi grupami interesariuszy w celu poszukiwania nowych możliwości
rozwoju i wdrażania usprawnień.

Fundacja także podejmuje działania w odpowiedzi na zdarzenia losowe. W 2012 roku wsparła m.in. ofiary trąby powietrznej
z powiatów sztumskiego, starogardzkiego i kwidzyńskiego.
Do poszkodowanych trafiła pomoc finansowa w wysokości
150 000 zł.
Niebagatelnym fragmentem działania Fundacji jest udzielanie
wsparcia pracownikom Grupy. Poza pomocą materialną Fundacja promuje wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej, popularyzuje temat 1% podatku dochodowego jako najprostszą formę
indywidualnej pomocy, a także podnosi poziom świadomości
pracowników w zakresie istnienia potrzeb społecznych.

> Ewa Zysnarska
koordynator CSR

ENERGA Innowacje

Fundacja ENERGA w trakcie 4 lat istnienia stała się odbiorcą
licznych podziękowań oraz laureatką kilku wyróżnień i nagród.
Są one potwierdzeniem, że realizowane przez nią zadania są
zauważalne i doceniane przez otoczenie, a pracownicy Fundacji właściwie odczytują potrzeby w zakresie społecznej odpowiedzialności. W 2012 roku Grupa ENERGA udzieliła wsparcia w formie darowizn w łącznej wysokości 2,4 mln zł, z czego
2 mln zł przekazano Fundacji ENERGA na realizację celów statutowych i obsługę administracyjno-kadrową.

Inne inicjatywy pracowników oraz spółek
Mimo iż to ENERGA SA prowadzi ogólnopolskie działania
społeczne w imieniu Grupy, poszczególne spółki także
starają się wywierać pozytywny wpływ na lokalne
otoczenie społeczne. Oto niektóre inicjatywy podejmowane przez spółki:
• ENERGA Elektrownie Ostrołęka zobowiązała się do wybudowania źródła ciepła dla miasta. Spółka wspiera lokalne inicjatywy, takie jak II-ligowy zespół ligi siatkowej. W 2012 roku
współfinansowała park rozrywki dla dzieci;
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• ENERGA Invest w miejscu realizowanych projektów inwestycyjnych prowadzi wspólnie z ENERGA SA akcje edukacyjne
i sportowe dla dzieci i młodzieży. W związku z planowanymi
inwestycjami spółka już przed rozpoczęciem procedury oceny
oddziaływania na środowisko prowadzi działania mające na
celu informowanie mieszkańców o planowanych inwestycjach
w ich sąsiedztwie. Spotkania, które odbywają się z inicjatywy
spółki, prowadzone są w porozumieniu z organami administracji publicznej i mają na celu prezentowanie przedsięwzięć,
wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i obaw zgłaszanych przez
mieszkańców, poznanie ich oczekiwań, a w konsekwencji – ustalenie najlepszej strategii na współistnienie danego
przedsięwzięcia w społeczności lokalnej;
• ENERGA-Operator prowadzi program edukacyjny „Energia do
nauki”;
• ENERGA Oświetlenie w ramach konkursu „Świeć się z ENERGĄ” przekazuje co roku sprzęt AGD na cele społeczne dla
miasta, które zwycięży w plebiscycie na najładniejszą iluminację świetlną;
• ENERGA Obrót podjęła w 2012 roku decyzję udzielenia darowizny gdańskiemu Stowarzyszeniu Kulturalnemu Wspierania
Edukacji i Rozwoju;
• ENERGA Kogeneracja przekazała używany sprzęt komputerowy na rzecz Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu.
Aby wzmacniać dobre relacje z otoczeniem, w którym funkcjoprzedsta
nuje ENERGA Hydro umożliwia zwiedzanie elektrowni przedstawicielom lokalnej społeczności. Zwiedzanie odbywa się w wyznaczonych godzinach lub – dla grup zorganizowanych – jest
najczę
uzgadniane indywidualnie, według potrzeb. Elektrownie najczęściej odwiedzane są przez uczniów i studentów w ramach zajęć szkolnych lub warsztatów. Zwiedzających oprowadzaja po
cieka
obiekcie osoby doskonale znające budowę urządzeń oraz ciekawostki historyczne elektrowni (przekazywane z pokolenia na pokolenie). Prezentowane są stuletnie, w dalszym ciągu funkcjonujące i konserwowane hydrozespoły, urządzenia hydrotechniczne
i pomocnicze. Udzielane są odpowiedzi na pytania związane
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oraz wyjazdy do stacjonarnego punktu poboru krwi, a także
integracja środowiska honorowych dawców krwi w Grupie
ENERGA.

z energetyką wodną. Dotychczas elektrownie wodne zwiedziło
około 1230 osób.
W tym samym celu ENERGA Kogeneracja wspólnie z Browarem
w Elblągu zorganizowała konferencję Zielony Browar, podczas
której na terenie elbląskiego browaru przedstawiciele obu organizatorów omówili główne założenia dotyczące projektów realizowanych przez obie spółki, a istotnych dla społeczności lokalnej, tj. budowy bloku biomasowego w elektrociepłowni oraz idei
„Zielonego Browaru”. Do dyskusji przyłączyli się również zaproszeni goście: Prezydent Elbląga, przewodniczący Rady Miejskiej
oraz eksperci w dziedzinie energetyki.

Sponsoring

Obok inicjatyw podejmowanych przez spółki warto podkreślić także akcje i działania pracownicze, a wśród nich Nieformalny Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Energii”,
który powstał w 2012 roku i zrzesza honorowych dawców
krwi z różnych spółek Grupy ENERGA. Jest to klub niezależny od działających od wielu lat w ENERGA klubów honorowych dawców, np. w Elblągu, Olsztynie oraz w Ostrołęce, nastawiony na współpracę i wykorzystanie efektu skali,
szczególnie podczas organizowania akcji zbiórek krwi. W ramach działań Klubu wśród pracowników Grupy Kapitałowej
ENERGA propagowana jest idea honorowego krwiodawstwa jako niezastąpionej metody ratowania ludzkiego życia.
Członkowie Klubu są informowani o zapotrzebowaniu na dedykowanie krwi dla osób przez nich wskazanych. Organizowane są okresowe akcje zbiórek krwi z użyciem ambulansu

Co czwarty interesariusz zewnętrzny ankietowany przez PBS
w lutym 2013 roku uważał, że ENERGA wyróżnia się spośród
innych firm energetycznych działalnością sponsoringową. Interesariusze zewnętrzni kojarzą działania społeczne ENERGI ze
sponsorowaniem wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz edukacyjnych (50% odpowiedzi) oraz z ochroną środowiska i ekologią (50%). Działalność sponsoringowa jest ważnym obszarem
zaangażowania Grupy, który pozwala nam integrować realizację celów marketingowych firmy ze wspieraniem istotnych celów społecznych. Przyjęta przez Grupę strategia sponsoringowa zakłada, że działania w tym obszarze są prowadzone przez
ENERGA SA w imieniu i na rzecz Grupy oraz jej spółek. Takie
podejście sprzyja podnoszeniu efektywności w zarządzaniu
środkami przeznaczonymi na sponsoring oraz skuteczności realizowanych działań.

Innym przejawem społecznej inicjatywy pracowników była
zbiórka prezentów dla podopiecznych Świetlicy „Socjo” przy SP
nr 6 w Gdyni zorganizowana przez pracowników ENERGA Innowacje z okazji Mikołajek. Ze świetlicy korzystają dzieci w wieku
6-13 lat pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych lub o trudnej sytuacji życiowej.

Dobre praktyki > DZIAŁANIA SPOŁECZNE
SPÓŁKA

PROJEKT
LUB PROGRAM

Fundacja
ENERGA

„Pomagaj
z ENERGĄ”

DZIAŁANIA

EFEKT

Propagowanie wśród pracowników Grupy ENERGA
jednej z najprostszych form pomagania przez przekazanie 1% podatku dochodowego dowolnej wybranej
przez siebie OPP. Promocja za pośrednictwem Internetu, Intranetu, EMISJI, plakatów i ulotek.

Podnoszenie świadomości wśród pracowników o potrzebach lokalnych OPP
i ich podopiecznych oraz integracja pracowników wokół wspólnej idei pomagania
innym.
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Dzięki Planecie Energii w ciągu ostatnich dwóch lat ciekawą
i praktyczną wiedzę o prądzie zdobyło niemal 73 tys. dzieci
z całej Polski. Programowi co roku towarzyszy wędrujące inter-aktywne miasteczko Planeta Energii, które zawitało do tej pory
do 24 miast. Dotychczas miasteczko Planeta Energii odwiedziło
w sumie 46 tys. dzieci i 13 tys. dorosłych. Serwis edukacyjny
dla dzieci i nauczycieli PlanetaEnergii.pl ma 7,5 tys. zarejestrowanych użytkowników. Przy okazji projektu powstają materiały
edukacyjne np. książeczka „W krainie prądu elektrycznego"
oraz edukacyjny film 3D.

Edukacja klientów w zakresie
efektywnego i bezpiecznego
korzystania z energii elektrycznej.

Jednym z pięciu projektów Grupy ENERGA prowadzonych
w ramach programu ENERGA dla Ciebie jest ENERGA Edukacja. Projekt ten obejmuje działania koncentrujące się na
podnoszeniu świadomości bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, promowaniu racjonalnego użytkowania
energii elektrycznej oraz kształtowaniu postaw proekologicznych.

Aby zapewnić wszystkim klientom możliwość efektywnego
i bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej dostosowaliśmy naszą aplikację eBOK do wymagań osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie zgodności z międzynarodowymi
standardami dostępności. Grupy użytkowników, które skorzystają na wprowadzonych zmianach w serwisie www to: osoby
niewidzące i niedowidzące, użytkownicy mniej popularnych
przeglądarek, użytkownicy nowoczesnych urządzeń przenośnych i starsi użytkownicy Internetu. By zapewnić tym grupom
użytkowników dostępność, konieczne jest przede wszystkim
poprawne przygotowanie techniczne serwisu.

> Planeta Energii
W ramach tego programu ENERGA uruchomiła ogólnopolski
projekt edukacyjny Planeta Energii, mający za zadanie propagowanie wiedzy o energii elektrycznej wśród najmłodszych.
Projekt jest realizowany w formie konkursu dla nauczycieli
i uczniów klas I-III szkół podstawowych, podczas którego najmłodsi dowiadują się, skąd bierze się energia elektryczna, jakie
są jej źródła i jakie ma znaczenie we współczesnym życiu, uczą
się, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych oraz jak
prawidłowo zachować się w pobliżu obiektów energetycznych
podczas burzy lub w przypadku porażenia prądem, a także jak
korzystać z energii elektrycznej, chroniąc przy tym środowisko
naturalne. Dzieci uczą się poprzez zabawę z wykorzystaniem
interaktywnych narzędzi edukacyjnych.

Standardy określające dostępność dla użytkowników niepełnosprawnych to WAI (wydany przez organizację W3C) oraz
Section 508 (obowiązujący w USA). Serwis www.grupaenerga.pl został przygotowany zgodnie ze standardem WAI.
Jest zgodny z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej zawartymi w planie eEurope 2002 dla serwisów administracji
publicznej oraz ze standardem HTML 4.01. Osoba niewidoma,
która chce korzystać z serwisu, nie musi wykonać żadnych dodatkowych czynności, by poruszać się po nim sprawnie.

121

CALOSC_09.indd 121

13-07-30 14:15

Dobre praktyki > EDUKACJA KLIENTÓW
SPÓŁKA

PROJEKT LUB PROGRAM

ENERGA SA

Ekooszczedni.pl – projekt prezentujący kompleksowe informacje o sposobie projektowania,
budowania oraz urządzania energooszczędnych, przyjaznych środowisku domów i mieszkań.

ENERGA SA

Świeć Się z ENERGĄ.

ENERGA SA

Kampania "ENERGA. Po prostu włącz".

ENERGA SA

Oszczędzaj środowisko
– porady ekologiczne elementem systemu identyfikacji marki ENERGA .

ENERGA-Operator

Dzień z ENERGĄ w szkole.
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DZIAŁANIA

EFEKT

Utworzenie strony internetowej zawierającej odpowiednie informacje i regularnie aktualizowanej.

Dotychczasowe efekty projektu (przez 2,5 roku jego funkcjonowania):
• ponad 32 000 odsłon filmów z serwisu ekooszczedni.pl zamieszczonych na spryciarze.pl,
• 23 000 wizyt w miesiącu w serwisie, głównie dzięki ruchowi
z google.pl,
• 560 000 wizyt na ekooszczedni.pl

Zorganizowanie dwóch konkursów w ramach „Świeć Się z ENERGĄ": plebiscytu miast na najpiękniejsze iluminacje świąteczne
oraz świątecznego i fotograficznego konkursu dla osób indywidualnych.

Efekty IV edycji „Świeć Się z ENERGĄ”: blisko 5 tys. zdjęć w konkursie na najpiękniejsze świąteczne iluminacje od prawie 1,5 tys.
autorów i ponad 100 tys. fanów akcji na Facebooku, ponad 100
publikacji prasowych i internetowych.

Przeprowadzenie jesienią 2012 r. w telewizji, prasie i Internecie
kampanii przekonującej odbiorców, że bycie ekologicznym jest
proste – wystarczy zmiana zachowań, które wpływają na oszczędzanie energii elektrycznej.

Wg badania przeprowadzonego po zakończeniu emisji spotów TV
wśród odbiorców kampanii 69 % respondentów wskazało, że reklama zachęciła ich do oszczędzania prądu i bycia eko.

Przygotowanie serii piktogramów i haseł proekologicznych
(umieszczanych na materiałach takich jak: druki, koperty, projekty nadruków na samochody i inne nośniki reklamowe) zachęcających do ekologii i często wskazujących na możliwość ponownego wykorzystania danego przedmiotu lub przekazujące
porady związane z racjonalnym jego użytkowaniem.

Hasła zachęcające do ochrony środowiska znalazły się m.in. na
takich nośnikach jak długopisy, papeterie, czy element oklejenia samochodów osobowych. Porady prezentowane są także na stronach
głównych serwisów internetowych np. energa.pl i grupaenerga.pl

Pracownicy Biura Komunikacji oraz edukatorka zewnętrzna odwiedzają placówki oświatowe, prowadzą wykłady oraz rozmawiają z uczniami na temat bezpiecznego korzystania z energii
elektrycznej, urządzeń elektrycznych, demonstrują proste doświadczenia fizyczne oraz prezentują filmy edukacyjne. Celem programu jest również przekazanie uczniom wiedzy, która
pomoże wpłynąć na ich zachowania i pozwoli systematycznie
zmniejszyć liczbę wypadków porażenia prądem. Projekt – prowadzony od września 2010 roku – jest kontynuacją programu
„Bezpieczniej z prądem” prowadzonego od 1998 roku.

Od września 2010 roku pracownicy Biura Komunikacji i edukatorka zewnętrzna odwiedzili ponad 70 szkół i przeszkolili pod kątem
bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej i zachowania się
w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej ponad 13 tys. dzieci
i młodzieży.
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ENERGA
Efektywne zarządzanie wiedzą
w ramach Grupy ENERGA pozwalające
dzielić się najlepszymi praktykami
i rozwiązaniami wypracowanymi
w ramach poszczególnych spółek.

Efektywne zarządzanie wiedzą pozwala nam nie tylko optymalizować działania w ramach Grupy – dzięki wymianie dobrych praktyk i doświadczeń – ale też wykorzystywać wiedzę
i doświadczenie innych organizacji dzięki wspólnym działaniom i inicjatywom realizowanym z partnerami zewnętrznymi.
W ramach dzielenia się wiedzą pomiędzy spółkami od 2012

> Joanna Dylik
koordynator CSR
ENERGA IiT
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roku w ramach Grupy istnieje Baza Wiedzy, czyli baza dokumentów udostępnionych wybranym interesariuszom
z poszczególnych spółek. Podstawowym założeniem tego
systemu jest posiadanie szybkiego dostępu do aktualnych
i jednoznacznych informacji (więcej o Bazie Wiedzy w Raporcie odpowiedzialnego biznesu Grupy ENERGA 2011).

Aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami także z podmiotami
spoza Grupy, spółki chętnie przystępują do różnego rodzaju
stowarzyszeń i organizacji – zarówno polskich, jak i europejskich, w których aktywnie działają. Większość spółek przynależy do więcej niż jednej organizacji, często pełniąc w nich
kluczowe role, w tym w ramach organów zarządczych.

Dzięki dostarczanym wysokiej jakości usługom
informatycznym oraz nowoczesnym technologiom ENERGA Informatyka i Technologie wspiera spółki Grupy w ich procesach biznesowych
jak również w zarządzaniu wiedzą w organizacjach i całej Grupie ENERGA.
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Organizacje polskie, których członkami są spółki z Grupy ENERGA
SPÓŁKA

ORGANIZACJE BRANŻOWE I INNE, DO KTÓRYCH NALEŻY SPÓŁKA

ENERGA SA

• Polski Komitet Energii Elektrycznej,
• Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny,
• Business Centre Club,
• Central Europe Energy Partners
(Partnerzy Energetyczni w Europie Środkowej),
• Federacja Związków Pracodawców Energetyki
Polskiej,
• Fundacja Poszanowania Energii,
• Gdańskie Towarzystwo Naukowe,
• Izba Gospodarcza Energetyki
i Ochrony Środowiska.

• Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej
- Sekcja Polska,
• Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej,
• Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze,
• Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza,
• Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan,
• Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
• Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej,
• Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK,
• Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych,
• Związek Pracodawców Energetyki.

ENERGA IiT

• Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej
- Sekcja Polska, Krajowa Izba Gospodarcza
Elektroniki i Telekomunikacji.

• Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-Handlowa w Warszawie.

ENERGA Invest

• Izba Gospodarcza Gazownictwa,

• Pracodawcy Pomorza.

ENERGA
Elektrownie Ostrołęka

• Związek Pracodawców Elektrowni,
• Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie,
• Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

• POLLAB Warszawa,
• Towarowa Giełda Energii,
• Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych.

ENERGA Hydro

• Związek Pracodawców Energetyki,
• Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

• Lokalna Organizacja Turystyczna w Pruszczu
Gdańskim.

ENERGA Kogeneracja

• Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni
Zawodowych,
• Business Centre Club.

• Związek Pracodawców Elektrociepłowni
Zawodowych,
• Polski Klub Kogeneracji Kogen Polska.

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

• Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych,
• Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania.

• Federacja Związków Pracodawców Energetyki
Polskiej.

ENERGA OPEC

• Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

• Business Centre Club.
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SPÓŁKA

ORGANIZACJE BRANŻOWE I INNE, DO KTÓRYCH NALEŻY SPÓŁKA

ENERGA-Operator

• Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej,
• Związek Pracodawców Zakładów
Energetycznych.

• Pomorska Platforma Technologiczna Energetyki,
• Stowarzyszenie PRIME Alliance AIBSL,
• Stowarzyszenie EDSO for Smart Grid,
• Business Centre Club.

ENERGA Obrót

• Związek Pracodawców Energetyki,
• Towarzystwo Obrotu Energią,
• Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
• Towarowa Giełda Energii,
• Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych,
• Rynek Towarowy Giełdy Papierów Wartościowych,
• Izba Gospodarcza Gazownictwa.

• Giełdowa Izba Rozliczeniowa Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych,
• Pomorska Platforma Technologiczna Energetyki,
• Klub Sportowy Elektron,
• Business Centre Club,
• Pomorski Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość”.

ENERGA OiS

• Związek Pracodawców Energetyki.

ENERGA Oświetlenie

• Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej.

lat produktu, jakim jest usługa polegająca na dostawie ciepła
oraz ciepłej wody. W rozwój programu zaangażowanych jest
85 firm z branży ciepłowniczej.
Aktywność Grupy ENERGA i działania podejmowane przez
spółki na wielu płaszczyznach zostały docenione przez różnego rodzaju organizacje oraz przez media. Świadczą o tym nagrody przyznane Grupie oraz naszym spółkom w 2012 roku.

Dodatkowo, ENERGA SA w listopadzie 2010 roku w imieniu
Grupy ENERGA przystąpiła do Programu Promocji Ciepła
Systemowego w Polsce. Program powstał pod patronatem
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, w ścisłej współpracy z przedstawicielami firm ciepłowniczych oraz grupami specjalistów z różnych gałęzi marketingu. Jego celem jest promocja Ciepła Systemowego, czyli marki dla istniejącego od wielu
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Nagrody przyznane spółkom Grupy ENERGA

NAGRODZONY

NAZWA NAGRODY/
WYRÓŻNIENIA

PRZYZNANA ZA (W KATEGORII)

PRZYZNANA PRZEZ

ENERGA SA

Solidny
Pracodawca

Za stwarzanie pracownikom najlepszych i najbardziej stabilnych warunków pracy. Tytuł jest jednocześnie uznaniem
wrażliwości firmy na współczesne wyzwania społeczne.

Dodatek do
„Rzeczpospolitej”
Rzecz o Biznesie

ENERGA

Marka Wysokiej
Reputacji – certyfikat
Premium Brand 2012

ENERGA zdobyła tytuł Marki Wysokiej Reputacji w najszerszym badaniu reputacji marek w Polsce. Szczegółowa analiza wyników pokazuje m.in., że ENERGA jest
marką, którą konsumenci chętnie poleciliby innym oraz,
że działa w dobrej atmosferze medialnej. Wysoki jest też
poziom świadomości społecznego zaangażowania firmy.

Central European
Quality Institute

Zielona Gospodarka.

Prezydenta RP

Świeć Się z ENERGĄ jako
„Niestandardowy Marketingowy Projekt Roku”.

Akademia Mediów
i Reklamy

Za ufundowanie stypendiów dla młodzieży.

Fundacja Platon im.
Kuby Rumińskiego
w Toruniu

Grupa ENERGA
ENERGA SA

Nagroda Gospodarcza
Prezydenta RP
Impactor 2011

Fundacja ENERGA

Złoty Anioł Fundacji
Platon im. Kuby
Rumińskiego w Toruniu

Pracownicy Grupy
ENERGA

Wyróżnienie w plebiscycie „Filantrop Roku”

Za zaangażowanie charytatywne na obszarze Elbląga.

Fundacja Elbląg

Grupa ENERGA

Nagroda Lidera
Informatyki

Nagroda przyznana w sektorze użyteczności publicznej za następujące projekty:
program transformacji IT, projekt transformacji środowiska SAP, projekt budowy komputerowej sieci korporacyjnej, wdrożenie systemu SCADA, standaryzacja systemów
billingowych, wdrożenie korporacyjnego systemu zarządzania majątkiem sieciowym SID, projekt SIK (System Informowania Kierownictwa), rozwój platformy eBOK i wdrożenie aplikacji meBOK, wdrożenie systemu SAP Process
Integration oraz opracowanie interfejsów billingowych.

„Computerworld”

Grupa ENERGA

Perły Polskiej
Gospodarki

Wyróżnienie w kategorii Perły Wielkie za konsekwentną
realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej
efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

„Polish Market”

ENERGA-Operator
Produkcja

Gazela Biznesu

Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw.

„Puls Biznesu”
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PRZYZNANA ZA (W KATEGORII)

PRZYZNANA PRZEZ

ENERGA Informatyka
i Technologie

Ogólnopolski
Certyfikat „Rzetelni
w Biznesie”

Wyróżnienie dla firmy, która w sposób profesjonalny
i rzetelny wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale także
względem swoich pracowników; firmy świadomej praw,
jakimi rządzi się otoczenie, w którym funkcjonuje, podejmującej działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad
etycznych, która dzięki inwestycjom w kadry oraz inwestycjom o charakterze innowacyjnym oferuje produkty
i usługi o jak najwyższym poziomie jakości.

Mazowieckie
Zrzeszenie Handlu
Przemysłu i Usług
(MZHPiU) oraz Europa 2000 Consulting
Sp. z o.o.

ENERGA Elektrownie
Ostrołęka

Medal „Pracodawca
Godny Naśladowania”

Forma wyróżnienia dla dobrych pracodawców energetyki, którzy swoją postawą etyczną i moralną oraz
pracą i aktywnością budują wizerunek pracodawcy
godnego naśladowania.

Związek Pracodawców Elektrowni
i Kapituły Medalu
Federacji Związków
Pracodawców Energetyki Polskiej

ENERGA Kogeneracja

Nagroda Prezydenta
Elbląga

Nagroda w kategorii „Działalność gospodarcza” za pracę na rzecz Elbląga, w szczególności realizowanie inwestycji, m.in. budowy bloku biomasowego, mających
na celu podniesienie jakości usług oraz rozwój lokalnej
infrastruktury.

Prezydent Elbląga

ENERGA-Operator
Produkcja

Solidna Firma 2011

Nagrody zostały wręczone przedsiębiorstwom, które
sprostały kryteriom przewidzianym przez procedury
i audyt weryfikacyjny.

Stowarzyszenie
Solidna Firma

ENERGA-Operator
Produkcja

Złoty Medal
Międzynarodowych
Targów Energetyki
EXPOPOWER 2012

Za produkt stacja transformatorowa półpodziemna
typu ST-PP20/630.

Sąd Konkursowy
pod przewodnictwem
prof. dr hab. inż.
Aleksandry Rakowskiej

p. Andrzej Gerke
- pracownik ENERGA-Operator Oddział
w Kaliszu

Mister Budownictwa w dwóch kategoriach:
jako projektant
konstrukcji i inspektor
nadzoru

Obiekt administracyjno-biurowy – ciekawe rozwiązania
i kompleksowe wykonanie za 2011.

Prezydent Miasta
Inowrocław
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Nagrody przyznane spółkom Grupy ENERGA
NAGRODZONY

NAZWA NAGRODY/
WYRÓŻNIENIA

ENERGA-Operator
Techniczna Obsługa
Odbiorców

PRZYZNANA ZA (W KATEGORII)

PRZYZNANA PRZEZ

Laureat rankingu
„Diamenty Forbesa
2012”

Dla firmy najszybciej zwiększającej swoją wartość
w ciągu ostatnich 3 lat.

„Forbes”

ENERGA-Operator
Produkcja

ACANTHUS AUREUS
2012

Za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii
marketingowej spółki.

Kapituła konkursu
powołana przez
Międzynarodowe
Targi Poznańskie
Sp. z o.o.

ENERGA Obrót

Wyróżnienie

Za najniższą cenę zakupu energii elektrycznej (cena
była niższa od średniej ceny dla analizowanej grupy
przedsiębiorstw o 3,78 zł/MWh i wyniosła 202,11 zł.
Dla porównania, cena maksymalna była o ponad
7 zł/MWh wyższa i wyniosła 209,17 zł/MWh).

Agencja Rynku
Energii

ENERGA OiS

Firma Przyjazna
Klientowi 2012

Program Firma Przyjazna Klientowi jest audytem
sprawdzającym poziom jakości obsługi i satysfakcji
klienta.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania

ENERGA OiS

Użyteczna Aplikacja
2012.

Program Certyfikacyjny Użyteczna Strona jest inicjatywą branżową skierowaną do firm, przedsiębiorstw
i instytucji publicznych pragnących poprawić i potwierdzić użyteczność własnych serwisów internetowych
(w tym sklepów internetowych I aplikacji mobilnych).

Fundacja Obserwatorium Zarządzania
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Plany na kolejny rok
> ENERGA Hydro:
• Realizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem;
• Wdrożenie i realizacja Systemu Zarządzania Zmianą;
• Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego.

> ENERGA SA:
• Kontynuacja aktywności związanych z programem ENERGA dla Ciebie, w tym m.in. osiągnięcie następujących założeń:
> 40 tys. osób, które odwiedzą miasteczko Planeta Energii
w czasie wizyt w 10 miejscowościach w Polsce;
> kontynuacja projektu Energetyczni Obrączkarze w zmienionej formule – zaangażowanie osób obrączkujących
ptaki w latach 2009-2012 w obserwowanie bocianów
przylatujących do Polski;
> kontynuacja projektu grantowego Funduszu dla Przyrody.

> ENERGA-Operator:
• Kontynuacja programu „Energia do nauki”:
> objęcie patronatem wybranych kierunków studiów na
uczelniach wyższych związanych z obszarem elektryki
i energetyki, ustalanie stypendiów dla studentów, zapraszanie do odbycia płatnego stażu;
> prowadzenie działań skierowanych również do uczniów
szkól średnich o profilu elektrycznym.

> ENERGA Innowacje:
• Uczestnictwo pracowników spółki w dniu pracy przedstawicieli pozostałych spółek w celu zbierania informacji i opinii
nt. możliwych ulepszeń i usprawnień, które można wprowadzić w ich organizacji;
• Organizacja spotkań na uczelniach i politechnikach mających na celu nawiązanie współpracy oraz umacnianie świadomości marki ENERGA;
• Propagowanie inicjatywy energooszczędności i budowy
energooszczędnej poprzez kampanie informacyjne;
• Organizacja warsztatów dla otoczenia biznesowego spółki
dotyczących innowacyjności;
• Organizacja panelu dyskusyjnego podczas Szczytu Energetycznego.

> ENERGA Oświetlenie:
• Współorganizacja konferencji pt. "Sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju";
• Organizacja praktyk dla studentów oraz uczniów szkół zawodowych.
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WSKAŹNIKI PROFILOWE
1.1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej
pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji
i jej strategii.

Str. 3

1.2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk.

Str. 3, 18, 20, 42

2.1 Nazwa organizacji.

Str. 5

2.3 Główne marki, produkty i/lub usługi.

Str. 5, 10

2.3 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć
typu joint-venture.

Str. 60-65, Pełen schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej
ENERGA znajduje się w Załączniku 1 Sprawozdania Zarządu
ENERGA SA.

2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji.

Str. 60-65

2.5 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw
tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub
tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu.

Str. 5, 6, 7

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji.

Str. 60-65

2.7 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.

Str. 6, 7

2.8 Skala działalności organizacji.

Str. 10, 22

2.9 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru,
struktury lub formy własności.

Str. 12

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie.

Str. 128

3.1 Okres raportowania.

Str. 112

3.2 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany).

Str. 112

3.3 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd).

Str. 112
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3.4 Osoba kontaktowa.

Str. 111

3.5 Proces definiowania zawartości raportu.

Str. 40

3.6 Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy).

Str. 112

3.7 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie
i zasięgu raportu.

Brak tego rodzaju ograniczeń.

3.8 Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach
zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych
i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub
w stosunku do innych organizacji.

Wskazane zmiany nie miały miejsca w raportowanym okresie

3.9 Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji
wskaźników i innych informacji zawartych w raporcie.

Str. 112

3.10 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji
zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu
bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru).

Nie były wprowadzane korekty informacji zawartych w poprzednim raporcie.

3.11 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące
zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie.

Str. 112

3.12 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie.

Str. 132-139

3.13 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz
relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.

Str. 112

4.1 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi
pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne
zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją.

Struktura Grupy ENERGA w podziale na główne segmenty

działalności:
Zarządzanie: • ENERGA SA • ENERGA CUW • ENERGA
Serwis • ENERGA IiT • ENERGA Invest • ENERGA Innowacje
Wytwarzanie: • ENERGA Elektrownie Ostrołęka • ENERGA
Hydro • ENERGA Kogeneracja • ENERGA Elektrociepłownia
Kalisz
Dystrybucja: • ENERGA-Operator • Usługi wspierające
• ENERGA OPEC - cd. >
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kontynuacja wskaźnika 4.1

cd.
Obsługa i Sprzedaż: • ENERGA Obrót • ENERGA OiS
• ENERGA Oświetlenie • Pozostałe
Pełen schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej ENERGA znajduje
się w Załączniku 1 Sprawozdania Zarządu ENERGA SA.
Informacje o zadaniach organów zarządczych i nadzorczych
poszczególnych spółek znajdują się na stronach internetowych
spółek.

4.2 Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje
pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury).

Przewodniczący najwyższego organu zarządczego (prezes) jest
również dyrektorem zarządzającym w czterech spółkach: ENERGA Oświetlenie, ENERGA Serwis, ENERGA Elektrociepłownia
Kalisz (pełni funkcję dyrektora naczelnego) oraz ENERGA Invest.

4.3 Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub niewykonawczych członków (dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu
nadzorczego).

Informacje o zadaniach organów zarządczych i nadzorczych
poszczególnych spółek znajdują się na stronach internetowych
spółek.

4.4 Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego.

Większość spółek posiada mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom oraz pracownikom zgłaszanie rekomendacji oraz wskazówek dla najwyższego organu zarządczego.

4.5 Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu
nadzorczego, wyższej kadry menedżerskiej oraz zarządu (obejmując
system odpraw) a wynikami organizacji (obejmując wyniki społeczne
i środowiskowe).

Str. 16

4.6 Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków
najwyższego organu nadzorczego.

Str. 19

4.7 Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego organu nadzorczego pod kątem wytyczania strategii obejmującej zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

W 8 spółkach struktura kwalifikacji i doświadczenia członków
najwyższego organu zarządczego i podlegających komisji nie
ujmuje aspektu płci oraz innych wskaźników różnorodności.
W większości spółek za proces określania struktury kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego organu zarządczego
i podlegających komisji odpowiada Rada Nadzorcza spółek,
która przeprowadza rekrutacje na stanowiska.

4.8 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks
postępowania oraz zasady odnoszące się do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz
poziom ich implementacji.

Str. 16, 75
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4.9 Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru
identyfikacji i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi
i społecznymi, włączając stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie
się lub zgodność z uznanymi międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania i zasadami.

Str. 18

4.10 Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego
w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

Str. 16

4.11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę
ostrożności.

Str. 18

4.12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.

Str. 126

4.13 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych//międzynarodowych organizacjach rzeczniczych, w ramach których organizacja:
• Jest członkiem organów nadzorczych;
• Uczestniczy w projektach lub komisjach;
• Przekazuje znaczne fundusze poza standardowymi opłatami
członkowskimi;
• Uznaje członkostwo jako działanie strategiczne.

Str. 126

4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.

Str. 35

4.15 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy.

Str. 35, 40

4.16 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy.

Str. 37

4.17 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz
odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie.

Str. 37, 40

WSKAŹNIKI ZARZĄDCZE

I

DMA EC

Str. 3, 5, 86 – 94

DMA LA

Str. 12-13, 20 – 23, 34, 66 – 74, 95 – 101

DMA HR

Str. 18, 34, 132

DMA PR

Str. 18, 59, 75 – 85, 93, 122

DMA EN

Str. 42, 102 – 112

DMA SO

Str. 18, 76, 113 – 123
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WSKAŹNIKI TEMATYCZNE

I

EKONOMICZNE
EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia
pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych.

Str. 11

EC8 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz
społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów
oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.

Str. 115, 120

ŚRODOWISKOWE
EN 1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości.

Str. 48

EN 3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.

Str. 102

EN 5 Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/remontom infrastruktury i poprawie efektywności energetycznej dotychczas stosowanych rozwiązań.

Str. 90

EN 6 Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych energetycznie lub opartych na energii odnawialnej oraz wynikające z tych rozwiązań redukcje zapotrzebowania na energię.

Str. 106

EN 8 Łączny pobór wody według źródła.

Str. 50, 51

EN 9 Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody.

Str. 50

EN 10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu.

Str. 50

EN 11 Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub
zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych
lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza
obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów.

Str. 110 – 111
ENERGA Hydro nie prowadzi monitoringu gatunków chronionych.
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EN 12 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod
względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi.

Str. 110

EN 13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane.

Str. 111

EN 16 Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.

Str. 109

EN 18 Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych
i uzyskane efekty.

Str. 108

EN 20 Emisja związków NOX, SOX i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.

Str. 107, 108

EN 22 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.

Str. 52, 53, 54

SPOŁECZNE
> SPOŁECZEŃSTWO
SO 3 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji.

Str. 19

SO 4 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji.

Str. 19

SO 7 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych
dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk
monopolistycznych oraz ich skutki.

Trzy postępowania sądowe i administracyjne (toczące się lub zakończone) dotyczące zachowań naruszających swobodę konkurencji lub przepisów antymonopolowych, w których organizacja
występuje jako uczestnik (rozumiany jako strona, wobec której
zgłoszono zarzuty) postępowania. Przypadki takie odnotowały
ENERGA Obrót (2 postępowania) i ENERGA-Operator.

SO 8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami.

W 2012 roku łączna wartość kar pieniężnych nałożonych na raportowane spółki z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami
wyniosła 200 000 zł. Kara została nałożona na spółkę ENERGA-Operator. Liczba sankcji pozafinansowych z ww. tytułu w 2012
roku wyniosła 0.
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> PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA
LA 1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju
umowy o pracę i regionu oraz płci.

Str. 24 – 26

LA 2 Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych, płci i regionu.

Str. 29 – 33

LA 3 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin według głównych jednostek
organizacyjnych.

Str. 70

LA 4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi.

Str. 34

LA 7 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych
z pracą według regionów oraz płci.

Str. 95 – 99

LA 8 Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy kontroli ryzyka, które zapewniają pomoc w przypadku poważnych chorób pracownikom, ich rodzinom lub członkom społeczności
lokalnej.

Str. 95

LA 9 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi.

Str. 95

LA 10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na
pracownika według płci oraz struktury zatrudnienia.

Str. 74

LA 11 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia
ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników
oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.

Spółki starają się też wspierać pracowników zwalnianych z pracy.
W większości istnieje system odpraw, a w ENERGA-Operator program pomocy przewiduje również pomoc w znalezieniu nowej pracy.

LA 12 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom
jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci.

Str. 68

LA 13 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych
wskaźników różnorodności.

Str. 23
Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej podany tylko w podziale na płeć.
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> RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA
HR 4 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii.

Str. 34

HR 5 Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla
prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz
inicjatywy wspierające te prawa.

Str. 34

HR 6 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko
wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków.

Nie zidentyfikowano.

HR 7 Działania zidentyfikowane jako niosące za sobą istotne ryzyko
wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte
w celu eliminacji takich przypadków.

Nie zidentyfikowano.

HR 9 Łączna liczba przypadków naruszenia praw ludności rdzennej
oraz podjęte działania.

Nie zidentyfikowano.

> ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
PR 5 Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.

Str. 76 – 78

> SUPLEMENTU SEKTOROWEGO
EU 1 Maksymalna osiągalna moc wytwórcza w podziale na główne
rodzaje surowca (oraz wymogi regulacyjne).

Str. 44

EU 2 Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródło
energii (oraz wymogi regulatora).

Str. 45

EU 3 Ilość zarejestrowanych użytkowników idywidualnych, przemysłowych, instytucjonalnych oraz komercyjnych.

Str. 88

EU 4 Długość naziemnych i podziemnych linii transmisyjnych i dystrybucyjnych według systemu regulacyjnego.

Str. 87

EU 5 Ilość przyznanych nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2.

Str. 109

EU 6 Podejście do zarządzania, pozwalające zapewnić krotko i długoterminową stabilność/stałość oraz dostępność energii.

Str. 86 – 93
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EU 8 Badania i inwestycje mające na celu zapewnienie niezawodności
dostaw energii oraz promocję zrównoważonego rozwoju.

Str. 93

EU 14 Programy oraz procedury pozwalające zapewnić odpowiednią
liczbę wykwalifikowanych pracowników.

Str. 71

EU 16 Polityka oraz wymagania firmy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych przez firmę, podwykonawców
zatrudnionych bezpośrednio lub pośrednio przez firmę.

Str. 95

EU 23 Czy firma realizuje programy (w tym z udziałem jednostek rządowych) służące poprawie lub utrzymaniu jakości dostaw energii oraz
wsparciu systemu obsługi klienta.

Str. 93

EU 24 Programy mające na celu zapewnienie dostępu do energii
i bezpieczeństwo użytkowania energii, skierowane do klientów niepełnosprawnych, mających trudności z czytaniem, nieznających języka
polskiego.

Ze względu na materialność wymienionych kwestii, Grupa
ENERGA koncentruje swoje działania na zapewnianiu dostępu
do energii i bezpieczeństwie jej użytkowania (w tym także poprzez edukację).

EU 28 Częstość przerw w dostawie energii.

ENERGA OPEC 0,01
ENERGA-Operator 3,82
ENERGA Oświetlenie 0,143

EU 29 Średni czas trwania przerw w dostawach energii.

ENERGA OPEC 410
ENERGA-Operator 308,8
ENERGA Oświetlenie 82
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Słownik – wykorzystane skróty nazw
spółek Grupy ENERGA
Dla wygody w treści raportu wykorzystywane są skrótowe lub niepełne nazwy spółek Grupy Kapitałowej ENERGA. W poniższej
tabeli znajdują się wyjaśnienia używanych nazw.

Skrót

Pełna nazwa

Grupa ENERGA

Grupa Kapitałowa ENERGA

ENERGA CUW

ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

ENERGA Serwis

ENERGA Serwis Sp. z o.o.

ENERGA IiT

ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

ENERGA Invest

ENERGA Invest SA

ENERGA Innowacje

ENERGA Innowacje Sp. z o.o.

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

ENERGA Hydro

ENERGA Hydro Sp. z o.o.

ENERGA Kogeneracja

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA

ENERGA OPEC

ENERGA OPEC Sp. z o.o.

ENERGA-Operator

ENERGA-Operator SA

ENERGA Obrót

ENERGA Obrót SA

ENERGA OiS

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.

ENERGA Oświetlenie

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
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W trosce o środowisko naturalne Raport Grupy ENERGA został wydrukowany na niepowlekanym papierze
offsetowym (Cyclus Offset), powierzchniowo zaklejanym o matowej powierzchni, produkowanym w 100% z
makulatury pochodzącej z przerobu papieru produkowanego z włókien certyfikowanych FSC®. Papier został
wybielony bez użycia chloru gazowego. Okładka Raportu powstała z tego samego rodzaju papieru z certyfikatem FSC®. Certyfikat FSC® potwierdza, że drewno użyte do produkcji papieru pochodzi z dobrze zarządzanych lasów i innych źródeł kontrolowanych. Przyznawany jest przez Forest Stewardship Council i mogą
ubiegać się o niego sprzedawcy drewna i jego produktów wykorzystywanych m.in. w druku.

Dzięki wykorzystaniu papieru CyclusOffset zamiast papierów nie makulaturowych
negatywny wpływ na środowisko został zmniejszony o:

419 kg

9701 l

177 kg

1871 kWh

1769 km

681 kg

mniej odpadów

mniej zużytej wody

mniej zużytej energii

mniej gazów cieplarnianych

mniej zużytego drewna

krótsza podróż samochodem
średniej klasy europejskiej
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