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Nasza odpowiedzialność 2013
Realizując strategiczne cele biznesowe, „Nasza odpowiedzialność 2013” to już
Grupa ENERGA przykłada dużą wagę do za- trzecie

wydawnictwo

podsumowujące

angażowania na rzecz społeczeństwa i śro- społeczną odpowiedzialność biznesu udodowiska. Niniejsza publikacja powstała, stępniane naszym interesariuszom. Pełny
by poinformować o podejmowanych przez raport (od czerwca 2014 r.) oraz archiwalne
nas działaniach z zakresu CSR. Traktujemy

raporty i informacje na temat aktualnie reali-

ją  jednocześnie jako zobowiązanie do dal-

zowanych inicjatyw z zakresu CSR udostęp-

szej realizacji przyjętych celów.

niamy w serwisie www.grupa.energa.pl.

Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce publikację, która przybliży Państwu czym dla Grupy Kapitałowej ENERGA jest zrównoważony rozwój. W realizacji celów ekonomicznych towarzyszy nam refleksja, że nie odbywa się ona bez wpływu na otoczenie.
Dlatego też, po przyjęciu „Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA na lata 2013-2020”, opracowaliśmy i wprowadziliśmy w życie również „Strategię zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Grupie Kapitałowej ENERGA”.
Uważamy, że taka zintegrowana strategia ma większe szanse powodzenia, ponieważ uwzględnia fakt, że nasza Grupa prowadząc działalność gospodarczą, równocześnie buduje więzi społeczne i zabiega o zaufanie interesariuszy.
Jako spółka publiczna i Grupa, która działa na coraz dynamiczniejszym rynku, dążymy do poprawy efektywności w celu
zahamowania tempa wzrostu obciążeń dla klientów, a przez to - dla gospodarki. Prowadząc restrukturyzację, dokładamy
wszelkich starań, aby była ona możliwie najmniej dotkliwa dla pracowników i otoczenia.
Mamy ponadto świadomość potrzeb społeczności, na rzecz których, pod hasłem „ENERGA dla Ciebie”, prowadzimy nasze
projekty społeczne i środowiskowe. Z roku na rok podejmujemy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
nowe inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, czy służące ochronie środowiska.
Obecnie sektor energetyczny stoi przed licznymi wyzwaniami, jak np. kurczące się zasoby konwencjonalnych surowców
energetycznych przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię, czy też nabierająca coraz większego znaczenia ochrona
środowiska naturalnego. Chcąc sprostać tym wyzwaniom, zwiększamy zastosowanie najnowszych, ekologicznych technologii i podnosimy rangę odnawialnych źródeł energii. Inwestując w infrastrukturę oraz nowe, efektywniejsze usługi i produkty, tworzymy mocny fundament dla wzrostu wartości Grupy ENERGA.
W kolejnych latach koncentrować się będziemy na rozwoju dystrybucji, minimalizacji wpływu na środowisko i stałej poprawie obsługi klienta. Jednym z naszych flagowych projektów jest budowa systemu inteligentnej dystrybucji, czego przedsmakiem są możliwości jakie dają inteligentne liczniki, z których korzysta już ponad 380 tys. naszych klientów. CSR rozumiemy
także jako imperatyw ciągłego samodoskonalenia się i harmonizacji kultury organizacyjnej, zarządzania ryzykiem czy polityki środowiskowej z wyznawanymi przez nas wartościami.
Potwierdzeniem słuszności obranej przez nas drogi rozwoju są przyznane Grupie wyróżnienia takie jak Nagroda
Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka czy „Srebrny Listek CSR”.

Mirosław Bieliński
Prezes Zarządu ENERGA SA
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Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych.
Głównym przedmiotem naszej działalności jest dystrybucja, wytwarzanie oraz sprzedaż
energii elektrycznej i cieplnej na terenie Polski. Jesteśmy jednym z trzech największych
dostawców energii elektrycznej w kraju.
Zajmujemy wiodącą pozycję na rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej przez nas ogółem. Skala
działalności sprawia, że jesteśmy też jednym z największych polskich pracodawców, zapewniającym miejsce pracy i rozwoju zawodowego blisko 10 tys. osób.

ENERGA
Odpowiedzialne zarządzanie

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE
Nasza misja: poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów

zasilamy
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obiektów wytwórczych,
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Nasza wizja

ENERGA na GPW

Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy oraz innych interesariuszy poprzez rozwój Grupy jako
wydajnego i innowacyjnego podmiotu, który elastycznie dopasowuje się do warunków rynkowych, utrzymuje profil działalności
o niskim ryzyku biznesowym i bezpieczną strukturę kapitału,
stając się coraz bardziej wiarygodnym dystrybutorem, preferowanym dostawcą i przyjaznym dla środowiska producentem
energii elektrycznej.

11 grudnia 2013 roku ENERGA SA, spółka zarządzająca
Grupą Kapitałową, dołączyła do grona spółek notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Warta
2,4 mld zł oferta publiczna była największą od ponad dwóch
lat na warszawskim parkiecie.

Strategia na lata 2013-2020
Przyjęta na lata 2013-2020 strategia wyznaczyła trzy nadrzędne cele naszego rozwoju:
Rozwój dzialalności dystrybucyjnej
Cele:
• wzrost rentowności i generowanych
przepływów pieniężnych
• stała poprawa jakości usług

ENERGA SA w gronie

20 największych
krajowych spółek
publicznych
(z kapitalizacją blisko 6,6 mld zł
na koniec 2013 roku)

Działania:
• modernizacja i rozbudowa sieci
dystrybucyjnej
• stała poprawa niezawodności sieci

Minimalizacja wpływu na środowisko
Cele:
• rozwój źródeł przyjaznych środowisku
• wsparcie efektywnego wykorzystania
energii

Działania:

działamy na obszarze

77 tys. km2
przesyłamy ponad 20TWh energii rocznie
siecią ponad 190 tys. km
linii elektroenergetycznych
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ENERGA

17%

energii dostarczanej naszym
klientom pochodzi ze źródeł
odnawialnych

• dalsze inwestycje w OZE
• wykorzystanie sprawdzonych technologii

Stała koncentracja na obsłudze klienta
Cele:
• wzrost poziomu satysfakcji klientów
• utrzymanie silnej, długoterminowej
relacji z klientami
Działania:
• dostarczanie wysokiej jakości produktów
• zachowanie wysokiej efektywności kosztowej

Mirosław Bieliński, prezes zarządu ENERGA SA,
podczas pierwszego notowania akcji spółki
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013

TRZY FILARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Moce zainstalowane w Segmencie Wytwarzania

Kluczowe dla łańcucha wartości spółki Grupy ENERGA zostały podzielone na trzy segmenty: Dystrybucja, Wytwarzanie
i Sprzedaż. Na czele każdego z segmentów stoi lider. Rolę zarządczą w Grupie pełni ENERGA SA, która wyznacza cele strategiczne oraz monitoruje ich realizację. W Grupie Kapitałowej funkcjonują także spółki ENERGA Informatyka i Technologie
oraz ENERGA Centrum Usług Wspólnych, które wspierają segmenty usługami świadczonymi w zakresie informatyki, technologii, kadr i finansów.

Standardy etyczne

DYSTRYBUCJA

Złożony z 17 spółek segment
odpowiada za dostarczanie energii
do ponad 2,9 mln odbiorców.
Liderem segmentu jest
ENERGA Operator SA - jeden
z największych dystrybutorów
energii elektrycznej w Polsce.

12 mld zł

przeznaczymy
na inwestycje w obszarze
dystrybucji w latach
2013-2021
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ENERGA

WYTWARZANIE

Segment skupia 21 spółek
odpowiedzialnych za wytwarzanie
energii. Produkowana energia
pochodzi z odnawialnych źródeł
energii (elektrownie wodne,
farmy wiatrowe), elektrowni
systemowych (energetyka
konwencjonalna z wykorzystaniem
współspalania biomasy)
oraz kogeneracji (podsegment
CHP). Liderem segmentu
jest spółka ENERGA Wytwarzanie
(wcześniej: ENERGA Hydro) jeden
z największych w kraju podmiotów
eksploatujących elektrownie
wodne.

SPRZEDAŻ

Segment prowadzi handel na
krajowym i międzynarodowym
hurtowym rynku energii
elektrycznej oraz sprzedaje
energię klientom indywidualnym i
biznesowym. Liderem segmentu,
złożonego z sześciu spółek,
jest spółka ENERGA Obrót.

Będąc spółką giełdową, dążymy do przestrzegania Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Standardy przekazywania informacji oraz prowadzenia komunikacji z rynkiem
wyznacza „Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Grupie ENERGA”.
Podejmujemy też szereg działań na rzecz przeciwdziałania
korupcji – od odpowiednich procedur po działania edukacyjne wśród pracowników.
Chcemy, by ważne dla nas wartości podzielali również nasi
kontrahenci. Od 2013 roku ENERGA SA zaczęła stosować
w umowach z wykonawcami klauzule dotyczące pozaekonomicznych wymagań (dbałości o etykę, poszanowanie
praw człowieka i środowiska naturalnego). Obecnie praktyka ta jest wdrażana w kolejnych spółkach Grupy.

Zarządzanie CSR
Spoiwem naszych działań z zakresu CSR jest przyjęta
w czerwcu 2013 roku „Strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Grupie Kapitałowej
ENERGA”, spójna ze strategią Grupy. Dokument wyznaczył
cztery obszary kluczowe z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju: obsługa i sprzedaż, dystrybucja, wytwarzanie oraz współpraca. Ostatni aspekt ma dla nas szczególne

znaczenie, gdyż dążymy do tego, by włączać interesariuszy
we wspólną realizację celów Grupy.
Zarządzanie obszarem CSR powierzono Zespołowi Koordynującemu CSR. Dodatkowo, w każdej spółce funkcjonują
Koordynatorzy CSR.

Blisko naszych interesariuszy
Mając świadomość istotnego wpływu na otoczenie (lokalne
społeczności, środowisko), uczyniliśmy dialog z interesariuszami ważnym aspektem naszej działalności. Podstawę
wzajemnych relacji stanowi partnerska komunikacja.
Dzięki temu realizowane projekty społeczne i środowiskowe są adekwatne do aktualnych potrzeb beneficjentów naszego zaangażowania.

Jesteśmy zaangażowani w projekt

„Wizja zrównoważonego
rozwoju dla polskiego
biznesu 2050”,

realizowany pod patronatem
między innymi Ministerstwa Gospodarki
i Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Obszar dystrybucji pełni kluczową rolę w zapewnieniu naszym klientom - biznesowym
i indywidualnym - bezpieczeństwa energetycznego. Realizujemy ten cel poprzez niezawodność i jakość dostaw energii, przy jednoczesnym wspomaganiu rozwoju generacji
rozproszonej, z której większość stanowią odnawialne źródła energii.
Bezpieczeństwo energetyczne w sieci, w której obok siebie funkcjonują zarówno odbiorcy jak i wytwórcy energii, wymaga zaangażowania technicznego i intelektualnego.
Dlatego planując i wdrażając w bezprecedensowej skali inwestycje, wykorzystujemy
najnowocześniejsze rozwiązania, takie jak inteligentna sieć Smart Grid.
Automatyzacja przemysłu oraz elastyczny popyt na energię ze strony gospodarstw
domowych jest szansą, ale i ogromnym wyzwaniem dla firm z sektora energetycznego. Wzrostowi zapotrzebowania towarzyszy bowiem wymóg ciągłości i niezawodności dostaw energii, gdyż nawet krótki przestój może powodować poważne reperkusje
ekonomiczne i społeczne.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI
DYSTRYBUCYJNEJ
Po pierwsze niezawodność

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI DYSTRYBUCYJNEJ
Priorytetowe traktowanie obszaru dystrybucji znajduje odzwierciedlenie w strukturze strategicznych inwestycji Grupy
ENERGA. Blisko 58% z 19 mld zł budżetu na kluczowe projekty w latach 2013-2021 zostanie przeznaczone właśnie
na obszar dystrybucji, przede wszystkim na wzrost efektywności segmentu, w tym poprawę niezawodności przesyłu, stałą poprawę jakości usług oraz przyłączanie do sieci
kolejnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Na terenie funkcjonowania naszego OSD
do końca 2013 roku zainstalowano łącznie ponad

W 2013 roku na średni czas awarii oraz średnią liczbę zakłóceń istotny wpływ miało przejście huraganu Ksawery.

603

SAIDI

Po pierwsze niezawodność
309

SAIDI huragan ksawery

121
234

2011

5,45

2012

SAIFI

2013

SAIFI huragan ksawery

3,82

2012

3,04

2013

AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) czyli inteligentne liczniki,
zaczęliśmy wdrażać już w 2011 roku, jako pierwsi w Polsce

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI
DYSTRYBUCYJNEJ

80 % wszystkich

0,33

*nieplanowane, katastrofalne i planowane

umożliwia klientowi rozliczenie
w dowolnym momencie
rzeczywistego zużycia energii,
w oparciu o pobrany zdalnie stan
licznika (rozliczenia rzeczywiste)

Do 2020 r. w Polsce

3,37

2011

14-15

inteligentnych liczników

355

ENERGA Operator SA przewodzi zestawieniu funkcjonujących w Polsce Operatorów Systemów Dystrybucyjnych
pod względem niezawodności. Najważniejsza jest dla nas
jakość i ciągłość dostaw energii, dlatego wdrażamy procedury oraz programy nastawione na doskonalenie procesów związanych z niezawodnością sieci i szybką likwidacją
ewentualnych awarii. Dużą wagę przykładamy też do prewencji – zapobiegania stratom energii i awariom – oraz budowania właściwych postaw i zaangażowania pracowników.
Dzięki realizowanym inwestycjom planowe przerwy w dostawach zdarzają się rzadziej i trwają krócej.

zdalnie wysyła informację
o zużyciu energii za dany okres
(odczyt nie wymaga wizyty
inkasenta)

380 000

Poprawa jakości dostaw energii elektrycznej

sprzyja efektywnemu zarządzaniu
zużyciem energii elektrycznej
(informacje, w formie przyjaznych
wykresów, są dostępne pod adresem
mojlicznik.energa-operator.pl oraz za
pośrednictwem urządzeń mobilnych)

siedziby oddziałów
ENERGA Operator

Smart Grid, czyli inteligentna rewolucja
ENERGA Operator realizuje na Półwyspie Helskim pierwsze
w Polsce, pilotażowe wdrożenie Smart Grid - sieci dystrybucyjnej i powiązanej z nią technologii informatyczno-telekomunikacyjnej, integrującej w sposób inteligentny działania
uczestników rynku energii elektrycznej. W ramach projektu
„Inteligentny Półwysep Helski” spięto inteligentną siecią ok.
10 tys. mieszkańców półwyspu. Integracja służy wzrosto-

liczników ma zostać
wymienionych
na inteligentne

wi efektywności energetycznej, poprawie niezawodności
i efektywności dostaw oraz udostępnieniu odbiorcom energii nowych usług, dopasowanych do ich potrzeb.

Około

10 000

mieszkańców Półwyspu Helskiego
jest objętych projektem „Inteligentny
Półwysep Helski”.
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Stale rozwijamy ofertę i doskonalimy jakość obsługi, odpowiadając na zmieniające się
potrzeby naszych klientów – biznesowych i indywidualnych. Ich satysfakcja, wynikająca
z niezależnych badań, stanowi potwierdzenie słuszności obranego przez nas kierunku
rozwoju, będąc jednocześnie inspiracją do tworzenia nowych produktów i usług.
Zgodnie ze strategią rozwoju Grupy ENERGA, priorytetowo traktujemy jakość produktów i usług dostarczanych klientom. Temu celowi podporządkowane są nasze inwestycje w nowe rozwiązania (rozliczenia rzeczywiste, usługi pre-paid) oraz rozwój kanałów zdalnych i zapewnienie spójności obsługi klienta, niezależnie od wybieranej formy
kontaktu.

DLA KLIENTÓW
Odpowiedzialne kształtowanie relacji

DLA KLIENTÓW

Nowoczesne rozwiązania dla klientów
rozliczenia rzeczywiste

Wspólnym mianownikiem realizowanych w obszarze
obsługi klienta działań jest ich wpływ na obniżkę kosztów
funkcjonowania, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu
zadowolenia klientów z obsługi. W obliczu przemian technologicznych i społecznych, przede wszystkim upowszechnienia dostępu do internetu oraz smartfonów i tabletów, szcze-

płatności on-line

polecenie zaplaty

gólnego znaczenia nabiera rozwój usług, które umożliwiają
klientom kontakt z nami w dogodnym dla nich czasie i miejscu. W realizowanym cyklicznie przez ośrodek badawczy
PBS badaniu satysfakcji z obsługi w poszczególnych kanałach dostępu, najwyższą ocenę uzyskuje eBOK (92% wskazań w III kwartale 2013 roku).

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

usługi pre-paid

serwis transakcyjny eBOK

zdalny odczyt (AMI)

eBOK.energa.pl

meBOK

serwis internetowy dostosowany także do potrzeb
osób niewidzących i niedowidzących

pierwsza w branży energetycznej aplikacja dla klientów
na urządzenia mobilne

aplikacja moblina meBOK

Satysfakcja z usług ENERGI
rozwiązania przyjazne
środowisku (m.in. oferta
„100% zielonej energii”)

80%

blisko
klientów
indywidualnych

18-19

DLA KLIENTÓW

94%

blisko
klientów
strategicznych

usługa
home assistance

Uważamy wiarygodną i obiektywną komunikację za bardzo
ważny element partnerskich relacji z odbiorcami. Wiedza
na temat oferowanych przez nas rozwiązań sprzyja optymalnemu doborowi produktów i usług, które ma stanowić
dla klientów źródło satysfakcji.

program lojalnościowy PAYBACK
(w tym możliwość płacenia
za prąd zdobytymi punktami)

Komunikacja marketingowa jest też swego rodzaju platformą promocji ważnych dla nas i społeczeństwa postaw
oraz nawyków, m.in. w zakresie świadomego użytkowania
energii czy zachowań proekologicznych.
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Nasza działalność nierozerwalnie związana jest z otoczeniem, w którym funkcjonujemy. Infrastruktura Grupy ENERGA, ze względu na specyfikę podstawowego filaru naszej
działalności – dystrybucji energii elektrycznej – rozsiana jest na obszarze równym niemal
¼ powierzchni Polski. Przyłączając kolejnych odbiorców oraz dbając o stabilne i przyjazne warunki korzystania z energii przez naszych klientów, przyczyniamy się do ułatwiania ich życia i pracy, tworząc jednocześnie możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości.
Dlatego właśnie na obszarze, gdzie aktywnie funkcjonuje nasz Operator Systemu
Dystrybucyjnego, udział i wpływ Grupy ENERGA na życie społeczności lokalnych oraz
prowadzenie biznesu jest największy. Jako duży pracodawca, działamy też na rzecz swoich pracowników i ich rodzin. Dla nich równie ważne, jak warunki pracy, są aktywności,
które podejmujemy wokół idei odpowiedzialnego biznesu.

DLA SPOŁECZEŃSTWA
ENERGA dla Ciebie

DLA SPOŁECZEŃSTWA

Siedem kluczowych obszarów
zaangażowania społecznego ENERGI:

Wsparcie ważnych inicjatyw na rzecz społeczeństwa, w tym
lokalnych społeczności, zawsze było istotnym elementem działalności promocyjnej, edukacyjnej i charytatywnej
Grupy ENERGA.

płynie w przewodach i jak zmienia nasze życie. Starszych
– młodzież, studentów, doktorantów – inspirujemy do tego,
by związali swą naukową drogę z innowacjami w energetyce
i energii przyszłości.

Od 2009 roku prospołeczne i wizerunkowe aktywności spaja kompleksowy program realizowany pod nazwą ENERGA
dla Ciebie, uwzględniający najważniejsze obszary naszego
zaangażowania: edukację, mecenat, sport, ochronę przyrody i działalność charytatywną.

Wybrane projekty:

ENERGA Edukacja
Program nastawiony na podnoszenie świadomości bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, promocję dobrych nawyków racjonalnego użytkowania energii
elektrycznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
Najmłodszych chcemy ponadto zainteresować fascynującym światem energii – skąd bierze się prąd, dlaczego

• Planeta Energii - ogólnopolski program propagujący wiedzę o energii elektrycznej wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych, przy aktywnym zaangażowaniu ich nauczycieli
• Energia przyszłości - konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu energetycznym i elektrotechnicznym z obszaru działania Grupy ENERGA
• Dzień z ENERGĄ w szkole - zajęcia edukacyjne dla uczniów
szkół podstawowych
• Konkurs na najlepszą pracę doktorską - konkurs adresowany jest do studentów wszystkich uczelni z terenu działania naszej Grupy
• Wydawany wspólnie z Politechniką Gdańską prestiżowy
periodyk „Acta Energetica”

Planeta Energii (3 edycje programu)

109 000

dzieci z całej Polski
wzięło udział w
programie

18 500

67 000 miasteczko rozrywki i nauki o energii
dzieci odwiedziło interaktywne
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dorosłych
odwiedziło mobilne
centrum nauki

człowiek, radość życia, edukacja, środowisko, ekologia, bezpieczeństwo
oraz przyszłość dzieci
ENERGA Sport
Sport i energia są ze sobą nierozerwalnie związane.
Zależy nam na tym, by – poprzez aktywność fizyczną i ruch
na świeżym powietrzu - wyzwalać pozytywną energię,
zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Poprzez inicjatywy realizowane i wspierane w ramach programu ENERGA Sport
chcemy także popularyzować pozytywne postawy życiowe,
zdrowy tryb życia i wychowanie w duchu fair play. Nasze
programy zachęcają do uczciwej rywalizacji oraz systematycznej i wytrwałej pracy. To wartości, które procentują
nie tylko w sporcie, ale i w życiu.
W ramach projektów wspierających sport prowadzimy
szereg działań edukacyjnych dla najmłodszych, którzy
pod okiem profesjonalistów uczą się wybranej dyscypliny,
mają możliwość rozgrywania zawodów i trenowania na wyspecjalizowanych obiektach sportowych.

Angażujemy się także w sport zawodowy, wspierając najbardziej utalentowanych sportowców oraz drużyny, które – jak ENERGA Czarni Słupsk - współtworzą lokalną
tożsamość i integrują mieszkańców wokół idei sportowej
rywalizacji.
Wybrane projekty:
• ENERGA Basket Cup - największy
w Polsce turniej koszykówki dla
dziewcząt i chłopców w wieku
11-13 lat. Ok. 300 tys. uczestników
od 2009 roku.

• ENERGA Athletic Cup - program
dla młodych lekkoatletów.
Ok. 5 tys. uczestników od 2009 roku.
• ENERGA Sailing Cup - promocja
żeglarstwa jako sportu i możliwości
spędzania wolnego czasu.
Ok. 1,1 tys. uczestników od 2013 roku.
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Fundacja ENERGA

miast odwiedziło
mobilne centrum
nauki

9 000
użytkowników
serwisu
PlanetaEnergii.pl

80 000 rozgrywkach ENERGA Basket Cup

dzieci startuje co roku w koszykarskich

Utworzona w 2009 roku Fundacja ENERGA skupia aktywności związane z działalnością charytatywną Grupy ENERGA.
Fundacja ENERGA niesie pomoc na terenie działania naszej
Grupy. Szczególnie dużo uwagi i troski poświęcamy dzieciom, zwłaszcza tym dotkniętym przez choroby bądź niepełnoprawność. Wsparciem otaczamy opiekunów, placówki i instytucje działające na rzecz dzieci. Fundacja ENERGA
pomaga także pracownikom Grupy, których spotkało nieszczęście (łączna kwota wsparcia w 2013 r - 2 318 226 zł).
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Pomagaj z ENERGĄ
Ideą programu, obejmującego swoim zasięgiem cały obszar działania Grupy, jest angażowanie pracowników
spółek w pomoc organizacjom pożytku publicznego oraz
integracja pracowników wokół wspólnego, szlachetnego
pomysłu – pomagania innym.
Co roku, w oparciu o rekomendacje spółek oraz ich pracowników, powstaje lista organizacji pożytku publicznego,
spośród których każdy pracownik Grupy ENERGA może
wybrać jedną i oddać jej swój głos, mający wartość 100 zł.
W 2013 roku – w V edycję programu - zaangażowało się
6617 pracowników z 35 spółek.

Od początku
istnienia programu
przekazaliśmy OPP
ponad

3 mln zł

Wybrane projekty:

• „Fundusz dla przyrody” - pierwszy w Polsce konkurs grantowy firmy i organizacji społecznej, zainicjowany w 2009 roku
wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
• 0-801 BOCIAN (801-26-24-26) – stworzona w 2013 roku
i prowadzona przez ekspertów infolinia dla osób, które chcą
pomóc chronić bociany białe i ich siedliska
• Wsparcie serwisów popularyzujących wiedzę o bocianach
(dbajobociany.pl, bocianopedia.pl)

ponad

9 000

zbudowanych bezpiecznych platform pod
bocianie gniazda (dla ok. 18% populacji
bocianów gniazdujących w Polsce)

5 000
piskląt zaobrączkowanych
przez energetyków z Grupy
ENERGA

około

Kinematografia rodzima, pokazująca historię naszego kraju i przemiany, które w nim następowały, jest
niezwykle ważna dla naszej tożsamości narodowej.
Odpowiada bowiem na istotne pytanie, kim dzisiaj jesteśmy. Dlatego postanowiłem pokazać Polsce i światu
opowieść o Lechu Wałęsie – człowieku, który nie tracił
nadziei i tak bardzo zmienił bieg naszej historii. Waga
takich produkcji filmowych jest nieoceniona, natomiast
możliwości realizacji - w postaci środków na produkcję,
bardzo ograniczone. Niezwykle ucieszył mnie fakt zaangażowania ze strony Grupy ENERGA - firmy silnie związanej z Gdańskiem, w którym miały miejsce wydarzenia
kształtujące naszą drogę do niepodległości. Bez tego
wsparcia film „Wałęsa. Człowiek z nadziei” nie mógłby
powstać.

600

interwencji w roku 2013 dzięki
infolinii 0-801 BOCIAN

ENERGA Mecenat

ENERGA dla przyrody
ENERGA dla przyrody to wyraz naszego szacunku dla środowiska naturalnego i przekonania, że przyszłość będzie
należeć do firm, które potrafią łączyć cele ekonomiczne
ze społecznymi i środowiskowymi. Program popularyzuje
właściwe postawy ekologiczne i nawyki w społeczeństwie.
Wspieramy także projekty, które służą czynnej ochronie
cennych gatunków, przede wszystkim symbolu Polski – bociana białego.
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Wspieranie kultury stanowi istotny element zaangażowania społecznego Grupy ENERGA. W ramach programu
ENERGA Mecenat obejmujemy patronatem zarówno spektakularne przedsięwzięcia kulturalne, jak i wydarzenia
ważne dla lokalnych środowisk: spektakle teatralne, festiwale, koncerty czy święta miast (m.in. Dni Elbląga).
Jesteśmy mecenasem m.in. Polskiej Filharmonii Kameralnej
w Sopocie, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku,
Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Współpracujemy także z lokalnymi ośrodkami kultury, takimi jak np.: Centrum Kultury
i Sztuki w Koninie, Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu czy
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.
W 2013 roku byliśmy głównym sponsorem filmu „Wałęsa.
Człowiek z nadziei.” wyreżyserowanego przez Andrzeja Wajdę.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013

Doświadczony, zmotywowany i zaangażowany zespół pracowników to w obecnych
czasach jeden z najważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej, a także niezbędny warunek dalszego rozwoju organizacji. Będąc jednym z największych pracodawców w Polsce, przykładamy szczególną wagę do zarządzania ludźmi - już od etapu poszukiwania najlepszych kandydatów, po wspieranie rozwoju pracowników.
Tworzymy środowisko pracy wolne od dyskryminacji, promujące różnorodność i umożliwiające godzenie ról zawodowych i prywatnych.
Z uwagi na specyfikę naszej branży, za kluczowe uznajemy działania służące zapewnieniu pracownikom i naszym podwykonawcom najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

DLA PRACOWNIKÓW
Współpraca wartością

DLA PRACOWNIKÓW
Na koniec 2013 roku zatrudnialiśmy w całej Grupie
Kapitałowej blisko 10 tys. pracowników, co oznacza, że
- pod względem liczby zatrudnionych - jesteśmy jedną z największych grup kapitałowych w Polsce. Rekrutując pracowników, bierzemy pod uwagę ich wcześniejsze doświadczenia
zawodowe oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na
danym stanowisku. Większość zatrudnionych pracowników
wywodzi się z lokalnych społeczności i mieszka na terenie
działalności naszych spółek. Angażujemy się w projekty służące promocji branży energetycznej na rynku pracy.
Zainicjowany w 2013 roku w ramach projektu „Biznes dla
edukacji” program edukacyjny „Wyzwalamy Energię” stanowi dla nas cenne źródło talentów.
Poza wynagrodzeniem zapewniamy naszym pracownikom zróżnicowany zestaw dodatkowych świadczeń np.:
Pracowniczy Program Emerytalny, czy tzw. taryfa pracownicza na energię elektryczną. Dajemy im także możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia medy-cznego AXA w całości finansowanego przez pracodawcę.
Poszczególne spółki Grupy umożliwiają dofinansowanie
studiów wyższych i podyplomowych, kursów językowych
czy szkoleń, wspierających rozwój zawodowy pracowników.
W ramach programu „Aktywnie po godzinach” organizujemy szereg spotkań integrujących pracowników i ich rodziny
oraz promujących sport i zdrowy styl życia. Umożliwiamy
dofinansowanie wypoczynku pracowników, udział w wydarzeniach kulturalnych oraz aktywności sportowej.

Stawiamy na rozwój
Poprzez różnorodne programy rozwoju i szkolenia prowadzone w poszczególnych spółkach działamy na rzecz ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników.
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Zgodnie z najlepszymi praktykami staramy się, by najważniejszą rolę w tym procesie odgrywało samodoskonalenie oraz wzmacnianie kluczowych kompetencji pod okiem
szefa-mentora, który zapewnia pracownikowi przydatną
informację zwrotną w trakcie codziennej pracy. Szkolenia
stanowią zaś uzupełnienie tak rozumianego procesu rozwoju. Pracownikom oferujemy warsztaty, kursy i szkolenia
(także w formie e-learningu) wewnętrzne oraz zewnętrzne,
specjalistyczne, językowe czy dotyczące „miękkich” kompetencji, adekwatne do potrzeb biznesowych.
Prowadzimy także kompleksowe programy służące podnoszeniu kwalifikacji kadry kierowniczej takie jak:
• Akademia ENERGA Talenty - służy identyfikacji pracowników o wysokim potencjale i przygotowaniu ich do roli liderów zespołów projektowych
• Akademia Menedżera - Program rozwoju Kadry Kierowniczej Segmentu Dystrybucji

Ponad 112

tys. godzin szkoleń

odbyli w 2013 roku pracownicy
15 spółek Grupy, raportujących
w zakresie CSR

13 h

przypadło
średnio
na jednego
pracownika

Życie i zdrowie pracowników są naszym priorytetem.
Podporządkowujemy temu działania inicjowane w miejscu
pracy oraz dbamy o popularyzację aktywności fizycznej
i zdrowego trybu życia.
Zasadniczą wagę przywiązujemy do wykreowania u pracowników poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo
w miejscu pracy. Dużą rolę odgrywa tu postawa osób
ze szczebla kierowniczego, które wzmacniają odpowiednie
zachowania w swoich zespołach.
Równolegle realizujemy szereg obowiązkowych i dobrowolnych działań, służących zapewnieniu najwyższego poziomu
bezpieczeństwa. Są to m.in. wstępne oraz okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezwzględnie
egzekwujemy wymóg przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich przez naszych pracowników. Zapewniamy
także odpowiednie narzędzia i wyposażenie oraz środki
ochrony indywidualnej i zbiorowej (w tym obuwie oraz odzież
ochronną i roboczą) stanowiące ochronę przed zagrożeniami związanymi z uciążliwością pracy.

Spadek wskaźnika
częstości wypadków
w 2012 i 2013 roku
(średnia dla 15 spółek)

5, 43

12, 09

4,62

11,33

rok 2012

Pracownicy lepiej się czują w firmie, kiedy wiedzą, co się
w niej dzieje. Łatwiej rozumieją wtedy swoją rolę, miejsce
i znaczenie w organizacji. Dlatego ENERGA SA udostępnia
pracownikom Grupy nowoczesne narzędzia komunikacji
wewnętrznej. Umożliwiają one sprawny przepływ informacji
pomiędzy pracownikami Grupy.

Komunikację wewnętrzną w naszej Grupie
wspiera wiele narzędzi
• intranet - wewnętrzny portal informacyjny dostępny w 25
spółkach Grupy
• magazyn korporacyjny „Emisja” - wydawany w nakładzie
7600 egzemplarzy, z częstotliwością ok. 1,5–2 miesięcy, dostępny we wszystkich spółkach Grupy
• newsletter „ENERGA-Ekspres” - zawierający komunikaty Zarządu ENERGA SA, dystrybuowany drogą e-mailową
i wywieszany na tablicach ogłoszeń
• newslettery własne spółek lub liderów segmentów
• wydawnictwa specjalne wydawane przez poszczególne spółki i poświęcone konkretnym projektom bądź
wydarzeniom

rok 2013
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Zrównoważony rozwój, uwzględniający potrzeby środowiska naturalnego, to filozofia,
która wyróżnia najlepsze firmy w swoich branżach. Na liderach sektora energetycznego
spoczywa pod tym względem szczególna odpowiedzialność.
Świadomość wpływu na środowisko i odpowiedzialne zarządzanie nim są jednym z fundamentów naszej działalności, prowadzonej zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami regulującymi korzystanie ze środowiska.
Wyrazem naszej dbałości o środowisko są inwestycje w nowoczesne technologie, które
minimalizują negatywne oddziaływanie na otoczenie. Równolegle prowadzimy szereg
inicjatyw, których celem jest podnoszenie poziomu powszechnej wiedzy i świadomości na temat tego, jak zgodnie koegzystować z naturą, nie degradując jej oraz rozsądnie
korzystać z jej zasobów, przede wszystkim przez racjonalne zużycie energii elektrycznej
i wody. W działania proekologiczne angażujemy pracowników, tworząc systemowe eko
- rozwiązania, służące oszczędności wody, energii, papieru i innych materiałów.

DLA ŚRODOWISKA
Zrównoważony rozwój

DLA ŚRODOWISKA

Ekologia na co dzień

Systemowe zarządzanie środowiskiem
Jesteśmy przekonani o tym, że energetyka przyszłości musi
być przyjazna dla środowiska. Dajemy wyraz temu przekonaniu konsekwentnie podnosząc udział energii pochodzącej
z odnawialnych źródeł w całkowitej wytwarzanej energii oraz
inwestując w modernizację istniejących elektrowni konwencjonalnych. Naszym strategicznym celem jest utrzymanie
pozycji lidera w zakresie przyjaznej środowisku energetyki
odnawialnej.
Potwierdzeniem spełniania przez Grupę europejskich standardów zarządzania środowiskowego jest wdrażanie, w formule projektowej, systemu opierającego się o wytyczne
Rozporządzenia EMAS.
Inicjatywa EMAS (Eco−Management and Audit Scheme) łączy unijne podmioty, które dobrowolnie zobowiązują się do
oceny swojego wpływu na środowisko i doskonalenia działalności pro środowiskowej.

Surowce i energia
Wprawdzie większość wytwarzanej przez nas energii elektrycznej i cieplnej pochodzi wciąż ze spalania węgla kamiennego, jednak coraz istotniejszą rolę w strukturze Grupy
odgrywają moce wytwórcze oparte o przyjazne dla środowiska źródła , w tym elektrownie wodne, farmy wiatrowe oraz
współspalające biomasę elektrownie i elektrociepłownie.

Produkcja energii ze źródeł
odnawialnych wzrosła
w roku 2013 o 11%
w stosunku do roku
poprzedniego

Zarybiamy rzeki, budujemy przepławki
Grupa ENERGA jest największym producentem tzw. energii
zielonej z wody. Mając świadomość współistnienia z ekosystemem wokół naszych elektrowni wodnych, podejmujemy
szereg działań zmierzających do odtwarzania naturalnych
zasobów ichtiofauny charakterystycznej dla danego cieku.
Zapewniamy rybom możliwość pokonania stopnia wodnego
poprzez budowę przepławek. Tam, gdzie przepławek jeszcze nie ma, ponosimy częściowo koszty zarybień. Rocznie
przyczyniamy się do wpuszczania do rzek setek tysięcy
sztuk narybku.

W działania proekologiczne włączamy także naszych pracowników, wzmacniając systemowo dobre nawyki i postawy
poprzez m.in. umieszczanie w biurach pojemników do segregacji odpadów i kompleksowy projekt optymalizacji zużycia wody
i energii w biurach.
W korespondencji z klientami wykorzystujemy koperty produkowane z papieru poddanego recyklingowi. Na materiałach marketingowych i nośnikach reklamowych (takich jak:
druki, koperty, projekty nadruków na samochody), umieszczamy specjalnie przygotowane piktogramy z hasłami zachęcającymi do ekologii. Przypominamy dzięki nim o mo-żliwości ponownego wykorzystania danego przedmiotu lub
przekazujemy porady związane z racjonalnym jego użytkowaniem. Zawsze staramy się wybierać takie materiały i nośniki, które są przyjazne środowisku. Po zakończonym użytkowaniu dbamy, aby zostały one odpowiednio zutylizowane.
Nasze wydawnictwa zewnętrzne i korporacyjne drukowane
są na papierze z certyfikatem FSC.

17% energii dostarczanej
naszym klientom pochodzi
ze źródeł odnawialnych

Zielona energia – nasza przyszłość
Zajmujemy czołową pozycję na rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w energii wytworzonej ogółem. Rok 2013 przyniósł rozpoczęcie lub kontynuację ważnych projektów, które zwiększą
znaczenie energii z OZE w naszej strukturze wytwarzania.
W trosce o środowisko rozbudowujemy także ofertę dla
klientów o rozwiązania, które sprzyjają racjonalnemu zużyciu energii (Rozliczenia Rzeczywiste, oferta „100% zielonej
enrgii”). Nasi eko-świadomi klienci chętnie wybierają także
faktury elektroniczne.

Klientów korzystających z oferty

100% Zielonej Energii
nagradzamy certyfikatem
potwierdzającym wybór
eko-oferty

Od 2012 roku raportujemy
do Carbon Disclosure Project
organizacji promującej wprowadzanie
w firmach rozwiązań przeciwdziałających
zmianom klimatycznym
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W trosce o środowisko naturalne Raport Grupy ENERGA został wydrukowany na niepo-wlekanym papierze offsetowym (Cyclus Offset), powierzchniowo zaklejanym o matowej
powierzchni, produkowanym w 100% z makulatury pochodzacej z przerobu papieru pro-dukowanego 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 zarza-dzanych lasów i innych zródeł kontrolowanych. Przyznawany jest przez Forest Stewardship
Council i moga ubiegać się o niego sprzedawcy drewna i jego produktów wykorzystywanych
m.in. w druku.

Dzięki wykorzystaniu papieru CyclusOffset zamiast papierów nie makulaturowych negatyw-ny wpływ na srodowisko został zmniejszony o:

383 kg

7 962 litrów

57 kg

734 kWh

mniej odpadów

mniej gazów
cieplarnianych

566 km

krótsza podróż
samochodem średniej
klasy europejskiej

Copyright © Arjowiggins and Antalis.

mniej zużytej wody

mniej zużytej energii

622 kg

mniej żużytego
drewna

Niniejsza publikacja zawiera jedynie najważniejsze informacje o kluczowych kierunkach naszej
odpowiedzialności społecznej i realizowanych programach. Znacznie więcej informacji na ten temat
znajdą Państwo pełnym raporcie społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy ENERGA za rok 2013.
Zachęcamy do lektury i kontaktu z nami. Ważna
jest dla nas każda opinia, gdyż pozwala ocenić dotychczasowe i planować kolejne działania, tak by
w możliwie największym stopniu odpowiadały one
na potrzeby interesariuszy.
www.grupa.energa.pl
csr@energa.pl

