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Szanowni Państwo,

europejski sektor energetyczny przechodzi głęboką i fundamentalną transformację 
- zmienia się bowiem punkt ciężkości. Odchodzimy od energii konwencjonalnej, 
kierując się ku nowym technologiom i odnawialnym źródłom energii. Rezygnujemy 
ze scentralizowanego wytwarzania na rzecz technologii rozproszonych, z podejścia 
opartego głównie na dostarczaniu energii elektrycznej i gazu na rzecz innowacyjnych 
produktów i usług, które zaspokajają całe spectrum potrzeb energetycznych  
oraz z kanałów klasycznych na rzecz cyfrowych. Niektóre rozwiązania technologiczne, 
jak na przykład magazynowanie energii i jej wytwarzanie ze źródeł odnawialnych, 
trwale wpłyną na kształt standardowego modelu biznesowego obecnego na rynku 
energii. Wraz z dalszym rozwojem technologii internetowych, które zmieniają 
doświadczenie Klientów w relacjach ze sprzedawcami, postęp technologiczny 
całkowicie przekształca nasz świat.

Stanowi to wyzwanie również dla nas. U podstaw tego wyzwania leży koncepcja 
zrównoważonego rozwoju. Dzięki strategii, która definiuje cele w zakresie struktury 
i sposobu zarządzania, wpływu społecznego i środowiskowego czy zaangażowania 
interesariuszy, jako obszary o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, łatwiej nam 
zrozumieć i rozwijać naszą działalność. Ponadto możemy także wzmocnić zaufanie 
naszych Klientów oraz dobre imię spółki. 

Rok 2014 pod względem rozwoju aktywności rynkowej RWE w Polsce można nazwać 
bardzo udanym. Skupiliśmy się na kreowaniu pozytywnego doświadczenia naszych 
Klientów w relacjach z RWE. Aby podnieść jakość usług, otworzyliśmy m. in. nowy 
punkt obsługi w centrum handlowym Arkadia w Warszawie oraz promowaliśmy  
i rozwijaliśmy elektroniczne biuro obsługi i platformę internetową. Natomiast  
do Klientów instytucjonalnych skierowaliśmy ofertę wprowadzającą nowy przyjazny 
środowisku produkt „Business for Nature”. Opracowaliśmy go ze względu  
na pojawiający się trend energetyki prosumenckiej, aby sprostać oczekiwaniom
naszych Klientów, którzy chcą pokrywać część swojego zapotrzebowania  
na energię z własnych mikroinstalacji energii odnawialnej. 

Dobro Klientów jest naszym priorytetem. Ważne jest dla nas, aby świadomie 
podejmowali decyzje dotyczące wyboru sprzedawcy energii na coraz bardziej 
konkurencyjnym rynku. Dlatego w 2014 roku aktywnie poszerzaliśmy wiedzę naszych 
Klientów i wspieraliśmy kampanię edukacyjną prowadzoną przez Towarzystwo Obrotu 
Energią „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię”. Staliśmy się także sygnatariuszem 
deklaracji „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej”.

Inwestowaliśmy także w rozwój infrastruktury 
energetycznej. RWE Stoen Operator ogłosił plan inwestycji na terenie warszawskiej 
sieci elektroenergetycznej w latach 2014-2019 na kwotę 1,6 miliarda zł. 
Przedsięwzięcia te stanowią część transformacji stołecznego systemu dystrybucji 
energii, który będzie wykorzystywał nowoczesne rozwiązania. Pierwszy projekt RWE 
Stoen Operator związany jest z wdrożeniem 100 tysięcy inteligentnych liczników
w dzielnicy Praga Południe. 

Tworzyliśmy także nowe miejsca pracy. RWE GBS Polska, odpowiedzialna
za wewnętrzną obsługę koncernu RWE głównie w zakresie rachunkowości, finansów 
i innych procesów biznesowych, ogłosiła plan zatrudnienia i rozpoczęła rekrutację 
dodatkowych 100 osób.

W sferze społecznej zainaugurowaliśmy trzecią edycję ogólnopolskiego, 
innowacyjnego, opartego na eksperymentach programu edukacyjnego
„RWE Power Box”, który Fundacja RWE w Polsce prowadzi wspólnie
z Centrum Nauki Kopernik. Jest on poświęcony technologiom świata energii.   

Naszym celem jest nie tylko wytwarzanie, dostarczanie i sprzedaż energii 
elektrycznej i gazu, ale także opracowywanie nowoczesnych technologii, oferowanie 
innowacyjnych usług kompleksowego zarządzania energią, a także inicjowanie debaty 
na temat przyszłości rynku energetycznego. W 2014 r. opublikowaliśmy Studium 
RWE „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku do 2050 r.”, w którym 
poddaliśmy analizie zarówno te dostępne, jak i aktualnie opracowywane technologie, 
mające kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej branży energetycznej. W publikacji 
zasugerowaliśmy horyzonty czasowe dla rozwoju różnych technologii, przewidując 
potencjalne trendy w polskiej energetyce. Każdy rodzaj technologii został oceniony  
pod względem czynników społeczno-ekonomicznych, wpływu na gospodarkę  
oraz cały sektor energetyczny. Mamy nadzieję, że badanie wnosi swój zasłużony 
wkład do głębokiej debaty dotyczącej przyszłości technologii energetycznych 
w Polsce.

Wymieniłem tylko kilka przykładów działań, które wdrożyliśmy, aby osiągnąć przyjęte 
na 2014 rok cele CSR. Nie poprzestajemy jednak na dotychczasowych osiągnięciach.

Zachęcam do lektury.
Filip Thon

Prezes RWE Polska 
Członek Zarządu RWE Retail

Naszym celem jest nie tylko 
wytwarzanie, dostarczanie 

i sprzedaż energii elektrycznej 
i gazu, ale także opracowywanie 

nowoczesnych technologii, 
oferowanie innowacyjnych usług 

kompleksowego zarządzania 
energią, a także inicjowanie 

debaty na temat przyszłości rynku 
energetycznego.

„

“

Wspieramy naszych Klientów w czasie 
transformacji sektora energetycznego



Dane i fakty

RWE PolSka i RWE SToEn 
oPERaToR

• Certyfikat „Dobra Umowa” 
przyznawany przez Stowarzyszenie 

Konsumentów Polskich 
• Godło „Firma Przyjazna Klientowi”

WyZnaCZamy CElE, 
kTóRE konSEkWEnTniE 

REaliZujEmy
RWE Polska i RWE Stoen Operator 

zrealizowały wszystkie cele 
związane ze zrównoważonym 
rozwojem i odpowiedzialnym 

biznesem wyznaczone
na 2014 rok.

angażujEmy 
inTERESaRiuSZy

	 		• ankieta kierowana   
do interesariuszy na potrzeby 

niniejszego raportu
• regularne badania satysfakcji 

Klientów
• badanie reputacji wśród 

interesariuszy

 

kiERujEmy SiĘ 
SPiSanymi WaRToŚCiami 

koRPoRaCyjnymi  
i koDEkSEm ETyCZnym
Firma regularnie raportuje 
swoje działania w zakresie 
zrównoważonego rozwoju

i odpowiedzialnego biznesu:
to już szósty raport CSR dotyczący 

aktywności RWE w Polsce.

999 981

508 mln zł

430 825 mWh

5 859 gWh energii

7 229 gWh

238 mln zł

982 gWh gazu

2 484 mln zł

Klientów RWE Polska  
i RWE Stoen Operator

wynik finansowy netto
Grupy RWE Polska

ilość wyprodukowanej przez RWE 
w Polsce energii odnawialnej

wolumen sprzedanej energii 
przez RWE Polska

wielkość dystrybuowanej energii
przez RWE Stoen Operator

wartość wydatków na inwestycje 
Grupy RWE Polska

wolumen sprzedaży gazu 
przez RWE Polska

przychody ze sprzedaży netto 
Grupy RWE Polska
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8 lat
3 związki 

zawodowekampanii „Świadoma energia RWE” działające w obu firmach

41 562 gj 1 252

7 inicjatyw

25 691 m3 7,31%

47

6,27%

300 zestawów 
RWE Power Box

45 mln zł

łączne zużycie energii w budynkach 
użytkowanych przez obie spółki

zatrudnionych pracowników
przez Grupę RWE Polska

wolontariackich pracowników

zużycie wody przez obie spółki
poziom fluktuacji
w RWE Polska

wolontariuszy

poziom fluktuacji
w RWE Stoen Operator

innowacyjnego programu edukacyjnego zrealizowanego
przez Fundację RWE we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, 
przeznaczonych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
w 9 miastach na terenie Polski 

suma nakładów inwestycyjnych 
na ochronę środowiska

Dane i fakty
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Rada Nadzorcza RWE Polska składa 
się z siedmiu osób, powołanych 
na okres 3 lat. Przy powoływaniu 
członków Rady Nadzorczej 
i ewaluacji ich pracy brane są 
pod uwagę aspekty biznesowe 
i kluczowe z tego punktu widzenia 
kwalifikacje. W Radzie Nadzorczej 
zasiadają m.in. reprezentanci 
pracowników wybierani przez nich 
zgodnie z regulaminem wyborczym 
w tajnych, bezpośrednich 
i powszechnych wyborach.

dr marie-Theres Thiell - Przewodnicząca Rady
dr michael Herrmann - Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady
marzena Dymińska - Druga Wiceprzewodnicząca Rady
Rafał macierzyński - Członek Rady 
julia lynch-Williams - Członek Rady
andrzej kopcik - Członek Rady
dr oliver Schmitt - Członek Rady

RWE Polska

RWE Polska ma ponad stuletnią 
tradycję. Dziś spółka jest jednym 
z najnowocześniejszych 
i najbardziej konkurencyjnych 
podmiotów zajmujących się 
obrotem energią elektryczną 
i gazem. W 2014 roku wolumen 
sprzedanej przez firmę energii 
elektrycznej wyniósł 5 859 GWh, 
natomiast gazu 982 GWh. 
Grupa świadczy usługi dla 
999 981 Klientów indywidualnych,  
małych i średnich firm oraz 
dużego biznesu w Polsce.

Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę 
Nadzorczą na kadencję trwającą do pięciu lat. 
Pracownicy Spółki mają prawo wyboru jednego 
kandydata na członka Zarządu RWE Polska. 
Oprócz powoływania zarządu, Rada Nadzorcza 
ustala wynagrodzenie Członków Zarządu 
oraz ocenia jego wyniki. Kryterium oceny jest 
poziom osiągania celów biznesowych.

Tryb działania pracy Zarządu, zasady 
prowadzenia spraw Spółki i podejmowania 
uchwał przez Zarząd określa „Regulamin 
Zarządu RWE Polska S.A.”

RWE Polska jest spółką akcyjną, której
100% udziałów posiada RWE  
Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH. 
Działaniami spółki kieruje czteroosobowy 
Zarząd RWE Polska, na czele którego stoi

dr Filip Thon.

Oprócz niego w skład zarządu wchodzą: 

janusz moroz 
- Członek Zarządu ds. Handlu,
martin mikláš
- Członek Zarządu ds. Finansów,
dr Sławomir jacek koczywąs 
- Członek Zarządu ds. Personalnych.

Kontroling
i Finanse

Zakupy i Gospodarka
Magazynowa

Informatyka
Projekty IT
Back Office

Rozliczanie Klientów
i Windykacja

Rozwój Przedsiębiorstwa /
M&A

Polityka Energetyczna
i Współpraca

Strategia HR

Komunikacja
Przedsiębiorstwa

Obsługa Prawna
i Zarządzanie Regulacjami

Audyt i Bezpieczeństwo
Operacyjne

Digital i Innowacje

Projekt NWoW

Departament
Prezesa
Zarządu

Departament
Handlu

Zarządzanie Personelem

Rozwój pracowników

Wynagrodzenie,
Benefity, Relokacje

Ochrona Środowiska /
Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy

Departament
Spraw

Personalnych

Operacyjne Zarządzanie
Zasobami Energii

Strategia Zakupu
Energii

Rozwój sprzedaży
gazu

Kontroling i Wsparcie
Handlu

Zarządzanie Projektami

Departament
Finansów

Zarząd
RWE
Polska

Klienci Biznesowi

Klienci Masowi
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Zarządzanie
Procesami

Kontroling
Biznesowy

Usługi
Sieciowe

Kierowanie
Siecią

Usługi
Dystrybucyjne
i Przyłączenia

Zarządzanie
Majątkiem
Sieciowym

Pełnomocnik
ds. BHP, Ochrony

Informacji
Niejawnych

i Obronności

Realizacja
Inwestycji
Sieciowych

Bezpieczeństwo
i Higiena

Pracy

Planowanie Rozwoju Sieci

Standardy Sieci

Dane Majątkowe Sieci

Nieruchomości

Usługi 
Dystrybucyjne

Przyłączenia 
i Obsługa – 

Klienci Indywidualni 
i Małe 

Przedsiębiorstwa

Przyłączenia – 
Klienci Biznesowi

Operator Pomiarów

Dyspozycja

Pogotowie Energetyczne 
Dyspozycji

Eksploatacja 
i Budowa Sieci SN i nN

Eksploatacja Sieci WN

Usługi Wspólne Inwestycje Sieciowe SN i nN

Inwestycje Sieciowe WN

Zarząd
RWE Stoen
Operator

RWE Stoen Operator jest operatorem systemu dystrybucyjnego. 
Zarządza warszawską siecią elektroenergetyczną o łącznej 
długości 16 293 km, a wielkość dystrybuowanej energii wynosi  
7 229 GWh. Codziennie świadczy usługi 964 802 Klientom  
w obszarze dystrybucji energii. Aby zapewnić im najwyższą jakość 
usług, stale inwestuje w rozwój i modernizację infrastruktury.

RWE Stoen Operator dba o zapewnienie mieszkańcom Warszawy 
ciągłości dostaw energii. Służby techniczne stale monitorują stan 
sieci elektroenergetycznej. Wykonują także niezbędne prace 
eksploatacyjne, czuwając całodobowo nad bezpieczeństwem 
energetycznym miasta. Dzięki staraniom pracowników RWE Stoen 
Operator długość przerw w dostawie prądu dla Klientów w ciągu 
roku jest najkrótsza w Polsce. 

RWE Stoen Operator

Właścicielem RWE Stoen Operator jest RWE Polska, która
posiada 100% udziałów w spółce.
Firmą zarządza trzyosobowy zarząd, w skład którego wchodzą:

Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu
klaus Engelbertz – Członek Zarządu
agnieszka nosal – Członek Zarządu

W działalności RWE Stoen Operator kluczowe znaczenie mają regulacje. Firma podlega regulacji 
i obligatoryjnemu przedkładaniu taryfy dystrybucyjnej do zatwierdzenia przez Urząd Regulacji 
Energetyki.

Dodatkowo ma obowiązek zapewnienia równego dostępu do sieci spółek zajmujących się obrotem 
energią elektryczną. Przyjęty tzw. Program Zgodności gwarantuje równe traktowanie spółek. 
Nad jego przestrzeganiem czuwa powołany w strukturach RWE Stoen Operator Inspektor  
ds. Zgodności.

Dlatego też RWE Polska i RWE Stoen Operator posiadają oddzielne siedziby, oddzielną obsługę 
Klienta, niezależne serwisy www, odrębne sekcje w intranecie oraz realizują odrębne kampanie 
marketingowo-komunikacyjne.

RWE Stoen Operator przestrzega zasady równego dostępu do sieci elektroenergetycznej spółek 
zajmujących się obrotem energią elektryczną, Polityki Zgodności oraz zasady neutralności,  
która nakazuje odcięcie się Operatora od działań reklamowych firm zajmujących się sprzedażą  
lub wytwarzaniem energii.
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Spółki należące do Grupy RWE specjalizują się głównie w wytwarzaniu, 
sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej i gazu, a także zajmują się 
kontraktingiem energetycznym w obszarze energetyki cieplnej. Poza RWE Polska 
i RWE Stoen Operator do RWE w Polsce należą:

RWE w Polsce

RWE Renewables Polska z siedzibą w Warszawie należy do RWE Innogy. 
Spółka została powołana w 2007 roku i podstawowym celem jej działalności 
jest poszukiwanie możliwości inwestycyjnych i uruchamianie projektów 
z zakresu odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energetyki wiatrowej. 
RWE Renewables jest w Polsce jednym z największych producentów energii 
elektrycznej z wiatru. Spółka zarządza sześcioma parkami wiatrowymi o łącznej 
mocy 197 MW, które w 2014 roku wyprodukowały 430,8 GWh energii 
elektrycznej. Spółka posiada również portfolio projektów wiatrowych na różnym 
etapie rozwoju i nadal chce aktywnie inwestować w ten segment energii 
odnawialnej w Polsce. Na początku 2015 roku firma ogłosiła budowę kolejnych 
dwóch farm w Opalenicy i Nowym Stawie, dzięki czemu łączna moc wzrośnie
do 240 MW.

RWE Polska Contracting zajmuje się kontraktingiem energetycznym, 
działając głównie w obszarze energetyki cieplnej. Obecnie Spółka sprzedaje 
ciepło wytwarzane we własnych 37 kotłowniach gazowych, olejowych 
i węglowych o łącznej mocy zainstalowanej 113,92 MW. Kotłownie znajdują 
się na terenie siedmiu województw, głównie na zachodzie i południu kraju. 
Spółka rozwija także pilotażowe projekty kontraktingu związanego z energią 
elektryczną.

RWE group Business Services Polska to działająca w Krakowie od 2013 roku spółka należąca do RWE Group 
Business Services GmbH. RWE GBS Polska odpowiedzialna jest za procesy obsługi wewnętrznej koncernu, 
przede wszystkim w zakresie rachunkowości i finansów oraz innych procesów biznesowych. 

Fundacja RWE w Polsce koncentruje się na działaniach edukacyjnych  
oraz na wyrównywaniu szans utalentowanych dzieci z trudnych środowisk. W ramach 
programu „Bezpieczna Energia RWE”, Fundacja opracowała dla pierwszych klas szkół 
podstawowych w Warszawie i na Suwalszczyźnie cykl zajęć dotyczący bezpiecznego 
korzystania z energii elektrycznej. Przez siedem kolejnych edycji Fundacja wspierała też 
pasje piłkarskie u dzieci z niezamożnych rodzin poprzez program „Orliki RWE”. Pomoc 
obejmowała zakup profesjonalnego sprzętu piłkarskiego i dofinansowanie do wyjazdów 
na obozy sportowe. W latach 2006–2009 Fundacja RWE w ramach programu „Oświecona 
Warszawa” sfinansowała budowę 100 latarni w najbardziej nieprzyjaznych po zmroku miejscach 
w Warszawie wskazanych przez mieszkańców, tym samym w znaczącym stopniu przyczyniła się do poprawy 
bezpieczeństwa w stolicy. Fundacja wspiera również wolontariat pracowniczy. Poprzez inicjatywę RWE 
Companius pracownicy RWE mają możliwość uzyskania grantów na realizację różnego rodzaju akcji  
dla potrzebujących. W kwietniu 2013 r., Fundacja RWE w ramach partnerstwa z Centrum Nauki Kopernik, 
zainaugurowała pierwszy w Polsce program edukacyjny o technologiach przyszłości i energii – RWE Power 
Box. Do tej pory w programie tym wzięło udział 450 nauczycieli oraz kilkanaście tysięcy uczniów z całego 
kraju.

Turbiny należące do RWE mogą zaopatrzyć 215 tys. 
gospodarstw domowych w zieloną energię.

Pod koniec września 2014 roku spółka ogłosiła plan zwiększenia 

zatrudnienia o 100 etatów, a w całym roku liczba pracowników wzrosła

blisko czterokrotnie z 50 w 2013 roku do 178 pod koniec 2014 roku.
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Grupa RWE

Grupa RWE jest jedną z pięciu największych firm z branży energetycznej 
w Europie. Specjalizuje się w wydobyciu surowców (ropy, gazu i węgla 
brunatnego), wytwarzaniu energii elektrycznej (z gazu, węgla, 
odnawialnych źródeł energii, a także energii jądrowej) oraz sprzedaży 
i dystrybucji energii elektrycznej i gazu. 

RWE jest m.in. największym sprzedawcą energii elektrycznej
w Niemczech i na Węgrzech, a także największym sprzedawcą gazu 
w Czechach. Grupa znajduje się w czołówce sprzedawców prądu i gazu 
w Holandii i Wielkiej Brytanii, a także ma znaczącą pozycję w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej.

  

RAPORT
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Globalnie RWE zatrudnia około 60 000 
pracowników oraz dostarcza energię 
elektryczną i gaz ponad 23 milionom 
klientów. W roku obrotowym 2014

przychody Grupy RWE wyniosły 
48,5 miliarda euro.

Obecność na rynku gazu i ropy

Obecność na rynku 
produkcji i dostaw energii
elektrycznej

Ugruntowana pozycja na rynku energii
elektrycznej i/lub gazu
w Niemczech, Holandii, Belgii, 
Wielkiej Brytanii, Polsce i Austrii, 
również Odnawialnych Źródeł Energii 

Obszar działalności Grupy RWE w 2014 roku
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Energia stanowi i będzie stanowić kluczowy czynnik rozwoju światowej gospodarki, a sektor 
energetyczny, jaki znamy, przechodzi od kilku lat głęboką transformację. Tradycyjne sposoby 
wytwarzania energii stopniowo zastępowane są technologiami odnawialnymi, których rozwój  
początkowo umożliwiło głównie intensywne wsparcie regulacyjne, a które obecnie zaczynają 
skutecznie samodzielnie konkurować na rynku.

W XXI wieku jesteśmy świadkami szybszego niż kiedykolwiek rozwoju i integracji nowych 
technologii, które zmienią zachowania konsumenckie, wpłyną na przemysł i odmienią światową 
gospodarkę. Dotyczy to również sektora energetycznego, który przechodzi głęboką przemianę 
związaną z przesunięciem środka ciężkości z energetyki konwencjonalnej w stronę nowych 
technologii i energii odnawialnej, od wytwarzania scentralizowanego w stronę technologii 
rozproszonych czy od dostarczania wyłącznie energii w kierunku łączenia innowacyjnych 
produktów i usług z nią związanych.

legislacja 

Rok 2014 obfitował w prace legislacyjne, a w obszarze energetyki omawiano wiele kwestii. 
Część z nich doczekała się rozstrzygnięć legislacyjnych przede wszystkim w ramach nowelizacji 
istniejącego prawa energetycznego. 

W taki sposób udało się np. przywrócić – po trwającej niemal półtora roku przerwie – system 
wsparcia dla kogeneracji, który ma obowiązywać do końca roku 2018. Była to regulacja 
szczególnie oczekiwana przez sektor elektrociepłowniczy.

W sierpniu 2014 roku weszły też w życie zapisy ustawowe, mające na celu umożliwienie 
realizacji tzw. obliga giełdowego na rynku gazu poprzez uregulowanie m.in. kwestii sukcesji 
umów z Klientami na wypadek zmian w strukturze PGNiG. 

Największym oczekującym na regulacje prawne była energetyka odnawialna. W roku 2014 
pojawiły się projekty kilku ustaw, których zapisy dotykały tej branży, ale żaden z nich nie 
doczekał się sfinalizowania. Z tytułu samego zakresu regulacji najbardziej kluczowa jest ustawa 
o odnawialnych źródłach energii, którą ostatecznie Sejm przyjął w lutym 2015 roku. Ustawa 
wprowadza systemowe zmiany w modelu wsparcia OZE, tj. odejście od modelu zielonych 
certyfikatów na rzecz systemu aukcyjnego, w tym odstępstwa od systemu aukcji i regulacje 
szczegółowe nowego modelu. Reguluje również kwestię promowania instalacji prosumenckich, 

ich rozliczania i racjonalnego  
poziomu autonomiczności rynkowej.  
Dla najmniejszych instalacji 
prosumenckich (do 10kW) wprowadza 
także dodatkowe wsparcie za energię 
wprowadzoną do sieci. 

niezawodność sieci
i wysoka jakość usług 
dystrybucyjnych

Inwestycje w sieć dystrybucyjną w Warszawie, jakie realizowane są przez naszą spółkę  
RWE Stoen Operator, przekraczają 200 mln zł rocznie. Poziom nakładów wynika  
z dalszego dynamicznego rozwoju stolicy i z naszej dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego i wysokich standardów dostaw energii do naszych Klientów. W ramach 
prowadzonych inwestycji, we wrześniu 2014 roku, rozpoczęto instalację 100 tys. inteligentnych 
liczników na terenie Warszawy. Projekt realizowany jest pod nazwą „Realny Wymiar Energii”, 
a łączny poziom planowanych nakładów do końca roku 2015 wynosi 65 mln złotych. Celem 
wdrożenia inteligentnego opomiarowania jest umożliwienie dalszej optymalizacji procesu 
zarządzania siecią dystrybucyjną oraz zwiększenie efektywności energetycznej  
– co w przyszłości przełoży się na realne oszczędności.

RWE Stoen Operator zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem niezawodności sieci. 
Wysoka jakość dostaw energii to dla nas stały priorytet funkcjonowania jako operator systemu 
dystrybucyjnego w Warszawie, a jednocześnie jeden z obszarów zainteresowania od strony 
regulacji.

Już w roku 2016 ma wejść w życie tzw. regulacja jakościowa. Jej istotą jest zmiana w podejściu 
Regulatora do kwestii oceny efektywności działań spółek dystrybucyjnych. Perspektywa 
efektywności „kosztowej” ma zostać zastąpiona perspektywą oceny jakości usług świadczonych 
przez spółki dystrybucyjne. Rok 2014 był rokiem dyskusji i konsultacji istotnych parametrów 
tego nowego modelu regulacji oraz przygotowaniem organizacji na nowe wyzwania z tym 
związane. 

Wyzwania

RAPORT
2014
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konkurencyjność

Krajobraz rynku energetycznego z roku na rok staje się coraz bardziej dynamiczny i wymagający. 
Nasi Klienci mogą korzystać z ofert zakupu energii nie tylko tradycyjnych przedsiębiorstw,  
ale też firm spoza branży energetycznej. Utrzymanie konkurencyjności to dla nas przedstawienie 
atrakcyjnej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom Klientów, oferty oraz ciągła poprawa naszej 
efektywności i optymalizacja procesów. Jesteśmy przekonani, że aby odnieść sukces, musimy 
postawić na większą elastyczność, dynamizm i innowacyjność. W tym celu w roku 2014 
zainaugurowaliśmy wiele programów i projektów wewnętrznych ukierunkowanych 
na wspieranie konkurencyjności rozumianej właśnie w tych dwóch płaszczyznach.

Obserwując przemiany, jakie dokonały się w sektorze energetycznym w Europie, zmianę struktury 
wytwarzania w kierunku wzmocnienia pozycji źródeł odnawialnych oraz generacji rozproszonej, 
rosnące zainteresowanie Klientów aktywnym udziałem w rynku energii, oczekujemy, 
że także na rynku polskim w przeciągu kilku lat mogą pojawić się podobne trendy.

Ewolucyjne zmiany na polskim rynku energii, zwiększenie roli prosumentów i nowoczesnych 
technologii, większe zrównoważenie udziału różnych źródeł wytwarzania to także jeden 
z głównych wniosków analiz, jakie przeprowadziliśmy w roku 2014 w ramach naszego 
studium „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku”.

Już dzisiaj rozwijamy ekologiczne produkty i prowadzimy badania oraz projekty pilotażowe 
w obszarze generacji rozproszonej. W roku 2014 wprowadziliśmy na rynek produkt 
„Business for Nature” i zrealizowaliśmy pierwsze wdrożenie tego produktu w formie instalacji 
fotowoltaicznej dla Toyota Motor Poland. Na dachu siedziby spółki w Warszawie zainstalowano 
panele fotowoltaiczne o mocy 5 kW.

W 2014 rozpoczął się nowy rozdział współpracy RWE i krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Jej efektem jest stanowisko naukowe „RWE AGH Solar Lab” na Wydziale Energetyki i Paliw. 

Przygotowując wprowadzenie kolejnych produktów z obszaru generacji rozproszonej, usług 
okołoenergetycznych oraz innowacji, jesteśmy przekonani, iż działania te pozwolą na zbudowanie 
stabilnej pozycji konkurencyjnej w przyszłości.
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Na 2014 rok wyznaczyliśmy 11 celów w zakresie odpowiedzialnego 
biznesu, począwszy od poprawy jakości obsługi, poprzez zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw energii i zmniejszenie negatywnego wpływu 
na środowisko, a kończąc na programach wolontariatu. Wszystkie cele 
zostały zrealizowane. W przypadku części działań sukces wcale  
nie oznacza ich zakończenia. Część zadań będziemy kontynuować
w 2015 roku, a część jeszcze bardziej rozwiniemy lub dopasujemy  
do zmieniających się warunków rynkowych.

W 2014 roku RWE zrealizowało wszystkie 11 celów CSR:

Wartości
RWE

Cele 2014 mierniki 2014

Rozwój pozytywnych doświadczeń Klientów poprzez działania
w ramach programu Klient w Centrum Uwagi

Wzrost poziomu satysfakcji Klientów

Rozwój kanałów digital, szczególnie e-commerce 
oraz e-service. Wprowadzenie zmian do strony internetowej

i nowych funkcjonalności na platformie e-bok
Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii poprzez realizację
inwestycji w obszarze dzielnic Warszawy: Wawer, Białołęka, Włochy

Utrzymanie pozycji nr 1 w Polsce 
w zakresie bezpieczeństwa dostaw

Rozwój oferty produktowej dla Klientów
Realizacja zaplanowanych działań 

zgodnie z harmonogramem

Wzmacnianie kultury bezpieczeństwa pracy.
Dalsze inwestycje w bezpieczeństwo Pracowników,

minimalizacja wypadków w pracy
Wskaźnik LTIF 2.3

Kontynuacja projektu „Zarządzanie Różnorodnością”
Realizacja założeń programu „Zarządzania Różnorodnością” 

zgodnie z zaplanowanym harmonogramem

Dalszy rozwój programu Zarządzania Środowiskowego RWE Polska, 
RWE Stoen Operator i RWE Contracting

Realizacja szkoleń i audytów 
wg harmonogramów

Wdrożenie programu segregacji odpadów skierowanego
do użytkowników obiektów RWE Polska i RWE Stoen Operator

Zapewnienie pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów. Realizacja kampanii informacyjnej dla pracowni-
ków. Zmniejszenie kosztów zarządzania odpadami o 20%

Działania wspierające ochronę ekosystemu rezerwatu Jeziorko
Czerniakowskie przed postępującą urbanizacją

Przeprowadzenie pracowniczej akcji 
sadzenia wierzb wokół jeziora

Rozwój programu wolontariatu pracowniczego 
RWE Companius

2 konkursy grantowe 
i 1 wspólna akcja wolontariatu na rok

Wzrost zainteresowania i poziomu wiedzy dot. energii elektrycznej 
wśród uczniów szkół podstawowych poprzez kontynuację programu 

„RWE Power Box”

Program zrealizowany w co najmniej 
100 polskich szkołach

Podsumowanie realizacji celów 2014
12
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1. Studium „Scenariusze rozwoju technologii 
na polskim rynku energii do 2050 roku”

RWE opublikowała studium „Scenariusze rozwoju technologii na polskim 
rynku energii do 2050 roku”. Raport analizuje dostępne i obecnie 
opracowywane technologie, które mogą być kluczowe dla rozwoju 
polskiego sektora elektroenergetycznego.

W ramach Studium przyjęto i analizowano cztery hipotetyczne 
długoterminowe scenariusze rozwoju polskiego sektora elektroenergetyki: 
Zachowawczy, Krajowy, Zielony i Innowacyjny. Raport zawiera również 
opis i harmonogram rozwoju wybranych technologii wytwarzania energii 
elektrycznej w Polsce. Prezentowane są m.in. przedziały czasowe, 
w których wybrane technologie osiągną etap dojrzałości. Z raportu 
wynika, że na lata 2014-2030 przypadać będzie powstanie nowych 
mocy wytwórczych w energetyce węglowej, rozwój kogeneracji, 
fotowoltaiki, energetyki wiatrowej oraz trendu e-mobility. Z kolei,  
po roku 2030 zwiększą się krajowe moce w elektrowniach opalanych 
węglem brunatnym oraz przyśpieszy tempo prac nad systemami 
magazynowania energii. Do głosu dojdzie też technologia jądrowa, 
przy czym we wszystkich wariantach przyjęto założenie, że technologie 
węglowe nadal pozostaną istotnym elementem polskiego miksu 
energetycznego.

Następnie opisano zależności występujące pomiędzy przyjętymi 
kierunkami rozwoju i wybranymi technologiami pod kątem zagadnień, 
takich jak: bezpieczeństwo energetyczne, redukcja emisji CO

2
, cena 

energii czy wpływ na sieć. Wnioski płynące z raportu są optymistyczne:
•  Polska pozostanie niezależna pod względem produkcji energii 
elektrycznej.
• Polska może zrealizować ambitne cele redukcji emisji CO

2
.

•  Transformacja systemu elektroenergetycznego nie powinna spowodować 
wzrostu cen energii.
•  Węgiel kamienny i brunatny nadal będą istotne w strukturze 
wytwarzania.
•  Zwiększony zostanie udział nowych technologii i rozwinie się trend 
prosumencki.

Komunikacja z interesariuszami

Media

członkostwo, uczestnictwo
w pracach w grupach

roboczych, spotkania, dialog

Pracownicy

biuletyn firmowy, intranet, ankieta
pracownicza, dialog z interesariuszami
według standardu AA1000SES, raport

zrównoważonego rozwoju, czaty
interaktywne, wydarzenia firmowe,

spotkania z Zarządem

Konkurencja

konferencje branżowe,
media, spotkania

Dostawcy
spotkania,
kwestionariusze,
strony internetowe,
komunikacja e-mail

Instytucje
środowi-
skowe

spotkania, dialog z interesariuszami
według standardu AA1000SES,
raport zrównoważonego rozwoju 
 

spotkania, dialog
z interesariuszami
według standardu
AA1000SES,
badania, raport
zrównoważonego
rozwoju 
 Właściciele,

władze
firmy

Organizacje
biznesowe
i branżowe programy społeczne i edukacyjne,

media, strona internetowa,
dialog z interesariuszami
według standardu AA1000SES 
 

Partnerzy
społeczni

i społeczności
lokalne

Władze m.st.
Warszawy

i administracja
publiczna

spotkania, posiedzenia
Rady Nadzorczej,

posiedzenia Zarządu

briefingi, konferencje,
mailingi, komunikacja

poprzez biuro prasowe

Klienci

call center, Centra Obsługi Klienta, punkty
obsługi Klienta w galeriach handlowych,
e-bok, strona internetowa, raport
zrównoważonego rozwoju, poczta e-mail,
magazyny dla Klientów, opiekunowie Klientów
biznesowych, aplikacja iRWE

Kim są nasi 
interesariusze

i jak ich
angażujemy?

RAPORT
2014
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2. Forum Ekonomiczne w krynicy

Po raz dziewiąty RWE Polska wzięła udział w Forum 
Ekonomicznym w Krynicy. To prestiżowe wydarzenie, często 
nazywane „polskim Davos”, przez lata stało się najważniejszym 
miejscem spotkań polityków, naukowców oraz wiodących 
przedstawicieli biznesu. Tematem przewodnim tegorocznego 
forum był „Pokryzysowy świat — czas nowych liderów”.

Uroczystą galę otwarcia uświetniła obecność Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, a wśród prelegentów był Filip Thon, 
Prezes RWE Polska.

Podczas pierwszego dnia forum, RWE było gospodarzem debaty 
„Polska energia w Europie” na temat roli technologii w rozwoju 
polskiego sektora energetycznego. Zagadnienie to zostało 
przedstawione przez Filipa Thona, który omówił opublikowane 
tuż przed Forum Ekonomicznym studium „Scenariusze rozwoju 
technologii na polskim rynku energii do 2050 roku”.

Po głównej debacie odbyły się również dwie dodatkowe 
rozmowy, które były emitowane za pośrednictwem TVN24 
Biznes i Świat. W pierwszej, pt. „Czy polska gospodarka 
przetrwa bez nowoczesnej energetyki?”, wzięli udział Filip Thon 
oraz Andrzej Czerwiński, przewodniczący Sejmowej Podkomisji 
do spraw Energetyki. Drugą „Jaka jest rola Klientów w rozwoju 
energetyki przyszłości?” Prezes RWE przeprowadził z Joost 
Leeflangiem, który jest CEO Philips na region Europy Środkowo-
-Wschodniej.

3. Prezentacja raportu RWE  
w Sejmie RP

8 października 2014 roku, podczas posiedzenia sejmowej Komisji 
Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych, 
Prezes RWE Polska i Członek Zarządu RWE Retail, Filip Thon 
zaprezentował studium RWE „Scenariusze rozwoju technologii 
na polskim rynku energii do 2050 roku”. RWE została 
zaproszona do udziału w posiedzeniu komisji podczas 
tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy,  
gdzie raport RWE miał swoją premierę. Studium przygotowane 
przez ekspertów Grupy odpowiedzialnych za innowacje, 
powstało na bazie doświadczenia zebranego przez koncern 
w Polsce oraz na innych europejskich rynkach, gdzie spółka 
zaopatruje 23 mln Klientów w energię elektryczną i gaz, 
a w 2014 roku wygenerowała 208 TWh energii elektrycznej. 
Raport ma na celu analizę kluczowych technologii, które mogą 
determinować tempo rozwoju sektora i zaprezentowanie 
kalendarza ich oczekiwanego wprowadzenia na rynek.

4. Rynek energii w 2013 roku
– podsumowanie i perspektywy

W kwietniu 2014 roku RWE opublikowało raport „Rynek energii  
w 2013 roku – podsumowanie i perspektywy”, w którym 
analizowane były wszystkie kluczowe trendy na rynku energii. 
Wśród czynników wymieniane były wysokie zainteresowanie 
handlem energią na giełdzie, rozwój rynku napędzany  
przez nowelizację prawa energetycznego, duża niepewność 
na rynku certyfikatów oraz prace nad ustawą o Efektywności 
Energetycznej. Raport był wielokrotnie przytaczany  
przez media oraz ekspertów rynku energii.

 

Komunikacja z interesariuszami
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kodeks etyczny

RWE niezwykle poważnie traktuje kwestie związane z przestrzeganiem Kodeksu Etycznego. 
Ważne jest, aby nasze środowisko pracy było przejrzyste. Oznacza to, że wszystkie działania 
biznesowe należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa. Postępowanie zgodnie z Kodeksem 
Etycznym oznacza dla nas przestrzeganie określonych zasad etycznych stosowanych w spółkach 
koncernu RWE, do których przestrzegania dobrowolnie się zobowiązaliśmy. Nasze standardy  
są opisane w Kodeksie Etycznym RWE z 2005 roku i obowiązują w całym koncernie.

Integralność wszystkich działań jest podstawowym warunkiem trwałego i pomyślnego rozwoju. 
Jesteśmy świadomi roli, jaką pełnimy w społeczeństwie oraz odpowiedzialności wobec Klientów, 
partnerów biznesowych, akcjonariuszy i pracowników.

Zasady leżące u podstaw Kodeksu Etycznego RWE stanowią fundament działalności RWE, 
zarówno w biznesie, jak i w społeczeństwie. Chcemy zachęcić pracowników do wzięcia 

odpowiedzialności za swoje działania, a celem Kodeksu Etycznego RWE jest 
wyznaczenie jasnych wytycznych w codziennej pracy. Kodeks określa 

zgodność naszych działań z przepisami prawa, a także ze społecznymi 
i kulturowymi standardami i normami. Jest on oparty na inicjatywie 

Organizacji Narodów Zjednoczonych Globalne Porozumienie 
(Global Compact), do której należy Grupa RWE, oraz zasadach 
OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Aby mieć gwarancję, że zasady Kodeksu Etycznego RWE staną 
się naszą nadrzędną zasadą, stanowić one będą podstawę  

dla wszystkich innych regulacji biznesowych. 
Raz w roku menedżerowie spółek z koncernu 

RWE składają sprawozdania na temat 
przestrzegania Kodeksu Etycznego RWE.

Wsparcie kampanii ToE 
„Sprawdź, kto sprzedaje Ci 
energię”

Ogólnopolska kampania edukacyjno–informacyjna „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię” została 
przeprowadzona w kwietniu 2014 roku w wyniku współpracy Towarzystwa Obrotu Energią z RWE 
oraz innymi polskimi firmami energetycznymi. Patronat nad akcją objął Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki. TOE wraz z partnerami, dzięki wykorzystaniu środków masowego przekazu, takich 
jak: rozgłośnie radiowe, internet i prasa, starało się zwiększyć świadomość Konsumentów
w zakresie ich praw na rynku energii. W ramach kampanii RWE podpisało Kodeks Dobrych 
Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej, przygotowany przez TOE, deklarując działanie zgodne 
z nim, w celu poparcia ochrony Klientów przed coraz częstszymi przypadkami wprowadzania
w błąd przez niektórych sprzedawców energii. Adresatami akcji byli Klienci indywidualni.

Jednym z celów akcji było wsparcie budowy konkurencyjnego rynku sprzedaży energii 
elektrycznej, opartego o zasady fair play. Możliwość zmiany sprzedawcy ma służyć  
przede wszystkim Konsumentom, którzy powinni otrzymać wyczerpujące informacje    
o cenach energii, opłatach dystrybucyjnych i innych postanowieniach mających wpływ   
na rozliczenie, przed podpisaniem umowy.

Dla RWE najważniejszy jest Klient i jakość świadczonych dla niego usług. Wspierając 
ogólnopolską akcję „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię”, spółka sprzeciwia się nieuczciwym 
praktykom stosowanym przez nielicznych sprzedawców, jednocześnie gwarantując przejrzyste
i uczciwe zasady sprzedaży energii elektrycznej.

Odpowiedzialne zarządzanie
15

RAPORT
2014



„Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej”, których sygnatariuszem jest RWE,  
są kodeksem dobrych zachowań sprzedawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Przystąpienie do stosowania Dobrych 
Praktyk jest dobrowolne i otwarte dla przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność 
w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym
na terenie Polski.

kodeks ma m.in. chronić przed nieuczciwymi 
sprzedawcami…

„W ramach wykonywanych czynności wymagających osobistych kontaktów z Klientami, 
przedstawiciele Sprzedawcy okazują dokumenty jednoznacznie ich identyfikujące  
oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu Sprzedawcy. Klient za pośrednictwem infolinii  
ma możliwość weryfikacji tożsamości osób realizujących działania promocyjne i sprzedażowe  
na rzecz Sprzedawcy.”

…gwarantować przejrzystość faktur…

„Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby faktury wystawiane były w sposób czytelny  
i trwały, a ich treść była przejrzysta dla Klienta.”

…oraz gwarantować rzetelne rozpatrywanie reklamacji.

„Jeżeli Klient złoży reklamację dotyczącą dostarczania energii w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania od Sprzedawcy powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania energii, 
dostarczania energii nie wstrzymuje się do czasu rozpatrzenia tej reklamacji.”

Odpowiedzialne zarządzanie
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Zmieniający się rynek energii

W 2014 roku w dalszym ciągu obserwowaliśmy zmiany na rynku energii 
elektrycznej. Z jednej strony motorem, który je napędza, jest postępująca 
liberalizacja rynku i rosnąca konkurencja. Dodatkowo zaobserwowaliśmy,  
że Klienci chcą odgrywać coraz istotniejszą rolę w kształtowaniu rynku. 
Objawia się to m.in. poprzez zainteresowanie zakupem certyfikatów 
potwierdzających pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych oraz 
rozwojem trendu prosumenckiego. W naszej działalności biznesowej, 
nie tylko staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klientów, 
chcemy również kształtować trendy.

gospodarstwa domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa

Od początku 2014 roku RWE Polska utrzymało cenę sprzedaży energii 
elektrycznej dla gospodarstw domowych na niezmienionym poziomie.  
Ten rok nie przyniósł znaczących zmian w zakresie oferty produktowej  
dla Konsumentów, realizowane były jednak kampanie edukacyjno- 
-informacyjne oraz zakończona dużym sukcesem akcja wzmocnienia relacji 
z dotychczasowymi Klientami. RWE koncentrowało się głównie na dalszym 
rozwoju obsługi swoich Klientów.

obsługa klientów

Postawiliśmy na dostępność i chcemy być bliżej naszych Klientów, kiedy nas 
potrzebują. RWE wypracowało trzy główne kanały komunikacji i obsługi.  
Po pierwsze są to stacjonarne Centra Obsługi Klientów. Ponadto każdy Klient 
może zarejestrować się w e-bok, gdzie za pośrednictwem internetu uzyska 
wiele przydatnych informacji. Jesteśmy również dostępni za pośrednictwem 
infolinii 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Intensywnie rozwija się 
kanał obsługi mailowej, który odbierany jest przez Klientów jako niezwykle 
sprawna i szybka forma kontaktu, wspierająca korespondencję tradycyjną. 
Coraz częściej Klienci kontaktują się z nami za pośrednictwem mediów 
społecznościowych i for internetowych. 

Wpływ społeczny – Klienci
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219 824

liczba e-maili

835 991

liczba Klientów
korzystających z e-płatności

liczba Klientów
korzystających z e-bok

liczba Klientów
w COK 

liczba spraw/rozmów
w Centrum Kontaktu
z Klientem 

99 255
liczba tradycyjnej
korespondencji20 054

176 300

60 000
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Centrum obsługi klientów

Obecnie w Warszawie działa sześć Centrów Obsługi Klienta, trzy z nich znajdują się
w największych stołecznych centrach handlowych, czynnych 7 dni w tygodniu.

W październiku 2014 roku RWE Polska otworzyło w centrum handlowym Arkadia nowe 
Centrum Obsługi Klienta w formie salonu, które zastąpiło dotychczasowy Punkt Obsługi 
Klienta, działający jako tzw. wyspa. Już w 2007 roku jako pierwsza firma sprzedająca energię 
elektryczną udostępniliśmy Punkt Obsługi Klienta w centrum handlowym, docierając  
do naszych Klientów w dogodnym dla nich miejscu. W dalszym ciągu chcemy wyznaczać 
trendy w zakresie obsługi Klienta. Dlatego zamieniliśmy „wyspę”, która obsługiwała  
do 5 000 Klientów miesięcznie, na przestronniejsze i przyjaźniejsze COK. 

Aby poznać opinie naszych Klientów nt. obsługi bezpośredniej, wprowadziliśmy w COK 
narzędzie Expresja, dzięki któremu Klienci mają możliwość podzielenia się z nami swoją 
oceną obsługi konsultantów.

infolinia

Pod numerem 22 821 46 46 działa infolinia dla Klientów RWE. Jej konsultanci  
24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu pomagają i doradzają dzwoniącym.
Cały czas staramy się usprawniać obsługę, a obecnie czas oczekiwania na połączenie
z konsultantem wynosi 32 sekundy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, 
wprowadziliśmy obsługę Klientów anglojęzycznych. Kontaktując 
się z nami, Klient może uzyskać kompleksowe informacje  
na temat usług i aktualnie dostępnych ofert.

W celu zniesienia barier i ograniczeń w komunikowaniu 
się z osobami z wadami słuchu wprowadziliśmy system 
komunikacji niewerbalnej Seventica, wykorzystujący 
wideokonferencje do komunikowania się z naszymi 
konsultantami poprzez tłumaczy języka migowego.

Elektroniczne Biuro obsługi (e-bok)

E-bok jest dostępny od 2010 roku przez 24 godziny i 365 dni w roku dla wszystkich 
Klientów RWE Polska, posiadających aktualne umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zarówno w ramach usługi kompleksowej jak i usługi rozdzielonej.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów RWE Polska oferuje między innymi możliwość 
samodzielnego sprawdzenia stanu konta, dostęp do wszystkich faktur w plikach PDF, 
historii rozliczeń i płatności, historii dokonanych odczytów liczników energii elektrycznej 
oraz graficzną wizualizację zużycia energii. Klienci mają możliwość dokonywania
w trybie on-line aktualizacji swoich danych, wyboru i akceptacji spersonalizowanych 
ofert i usług, mogą także zlecać i korzystać z różnych wniosków i formularzy.

Rozwijamy elektroniczny serwis poprzez rozszerzanie usług obsługi internetowej, dzięki 
czemu liczba zarejestrowanych użytkowników wzrosła o 25% w 2014 roku w porównaniu
 z rokiem ubiegłym. Największym zainteresowaniem wśród 

użytkowników e-bok cieszą się: e-faktura (łącznie 
już ok. 60 000 zgód) oraz bezprowizyjne 

e-płatności z listą 22 banków 
internetowych.
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Na koniec 2014 roku w e-bok zarejestrowanych było  
ponad 176 300 klientów, czyli co piąty Klient RWE Polska.
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RWE komunikuje się ze swoimi klientami za pośrednictwem wielu 
wydawnictw i publikacji, a także za pomocą nowej strony internetowej 
firmy oraz uruchomionego w 2013 roku na Facebooku profilu RWE laB.

magazyn dla Domu

Docieramy z gazetą do każdego Klienta indywidualnego razem z fakturami, w zależ-
ności od okresu rozliczeniowego, zazwyczaj 2 razy w roku. Magazyny wychodzą 
jednak co miesiąc do poszczególnych grup rozliczeniowych. W 2014 roku dokonaliśmy 
zmiany szaty graficznej na bardziej spójną z naszym pozycjonowaniem. W Magazynie 
informujemy o działaniach podejmowanych przez RWE na rzecz Klienta, szczególnie
w zakresie obsługi. Ważnym elementem są również porady dotyczące ekonomicznego 
i świadomego korzystania z energii elektrycznej. Prezentujemy rozwiązania w zakresie 
wykorzystania różnych urządzeń elektrycznych, które podnoszą standard życia  
bez konieczności zwiększania kosztów za energię elektryczną. Organizujemy konkursy 
dla Klientów, które ogłaszamy na łamach Magazynu, dzięki czemu uzyskujemy efekt 
interakcji z naszymi czytelnikami. 

magazyn dla Firm

Gazeta jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw oraz Klientów instytucjo-
nalnych. Magazyn jest publikowany kilka razy w roku. Poruszane tematy to głównie 
efektywność energetyczna oraz innowacyjne rozwiązania dla średniego biznesu. Duży 
nacisk kładziony jest także na promowanie ekologicznych postaw w firmach w zakresie 
zużycia energii oraz opisywanie światowych trendów i dokonań w branży energetycznej.

akcje informacyjno-edukacyjne

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi nieuczciwych konkurentów 
podszywających się pod RWE, w 2014 roku przeprowadziliśmy dwie akcje informacyjne. 
Uświadamialiśmy odbiorcom m.in. jak bezpiecznie zmienić sprzedawcę, jak czytać 
umowy i uniknąć wprowadzenia w błąd. 

Kampania „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię” była realizowana wspólnie  
z Towarzystwem Obrotu Energią pod patronatem Urzędu Regulacji Energetyki
i we współpracy z innymi wiodącymi sprzedawcami energii elektrycznej w Polsce. 
Podobna tematyka była motywem przewodnim kampanii przeprowadzonej w okresie 
lipiec-wrzesień w Warszawie, skierowanej do osób starszych. Są one zazwyczaj celem 
nieuczciwych sprzedawców, dlatego staraliśmy się do nich dotrzeć m.in. w domach 
seniora i przychodniach czy za pośrednictwem prasy lokalnej. Przeprowadziliśmy 
również cykl warsztatów informacyjnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem
i zbierały bardzo pozytywne opinie słuchaczy.

klienci instytucjonalni 

Na koniec 2014 roku RWE obsługiwało 2024 klientów korporacyjnych, czyli dużych 
odbiorców energii elektrycznej i gazu. Wśród nich znajdowały się m.in. Huta Arcelor 
Mittal Warszawa, T-Mobile, Procter&Gamble, Tramwaje Warszawskie. 2014 to rok 
rozbudowy portfela produktów o usługi poprawiające efektywność wykorzystania 
energii, sprzedaż gazu oraz rozwiązania prosumenckie.

monitoring zużycia mediów 

Nowa usługa wprowadzona przez RWE polega na montażu urządzeń transmitujących 
dane pomiarowe w obiekcie Klienta, które umożliwiają zdalne monitorowanie zużycia 
mediów (energia elektryczna, woda, gaz) na własnym komputerze lub tablecie  
za pośrednictwem przeglądarki www. Dzięki temu Klient ma większą kontrolę i wiedzę
na temat swojego zużycia w różnych dniach i porach doby, przez co może wprowadzać 
działania efektywnościowe, zmniejszające koszty za media i tym samym zużycie energii.

Wpływ społeczny – Klienci
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Pierwsze wdrożenie tego produktu odbyło się pod koniec 2014 roku
dla Toyota Motor Poland. Na dachu siedziby spółki w Warszawie 

zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 5 kW.

RAPORT
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Business for nature – elektrownia PV 

Ten nowy produkt jest skierowany do Klientów biznesowych, zużywających ponad 500 MWh 
energii elektrycznej rocznie. Jego wprowadzenie do oferty sprzedażowej RWE to z jednej 
strony reakcja na dynamicznie rozwijający się ogólnoświatowy trend prosumencki, a z drugiej 
odpowiedź na oczekiwania Klientów, którzy coraz częściej chcieliby częściowo pokrywać 
zapotrzebowanie na energię z własnych mikroinstalacji. Nowy produkt oferuje możliwość 
obniżenia kosztów zakupu energii, a także uzyskania dodatkowego przychodu
w postaci zielonych certyfikatów. 

 

Przewiduje się, że instalacja produkować będzie około 5 MWh energii elektrycznej w skali 
roku, co przełoży się na oszczędność ponad 4 ton CO

2
 rocznie w okresie funkcjonowania 

instalacji, czyli co najmniej przez 25 lat.

Wpływ społeczny – Klienci

W studium „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii 
do 2050 roku” RWE wskazuje na oczekiwany wzrost energetyki 

prosumenckiej, głównie dzięki fotowoltaice, która może odpowiadać 
nawet za wytworzenie 52 TWh energii elektrycznej w Polsce w 2050 roku.
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Zakup „kolorów” po cenie giełdowej

To kolejny nowy produkt, który odpowiada bezpośrednio na obecne oczekiwania rynku. 
Dzięki niemu Klient może zakupić energię elektryczną, w cenie której koszt certyfikatów 
(zielony, żółty, czerwony, fioletowy) wyliczony jest na podstawie aktualnych notowań
z Rynku Praw Majątkowych, a nie na podstawie opłaty zastępczej.

Zakup energii SPoT

Produkt ten jest szczególnie dedykowany Klientom zużywającym rocznie powyżej
50 GWh, chcącym zdywersyfikować koszty zakupu energii lub obawiającym się 
zmienności we własnym zapotrzebowaniu. Daje on możliwość zakupu energii zarówno 
na rynku terminowym jeszcze przed okresem dostawy, jak i za pośrednictwem dziennych 
grafików realizowanych z dostawą na najbliższe dni na Rynku Dnia Następnego (koszty 
zakupu oparte są o notowania energii na giełdzie towarowej). Pozwala optymalnie 
planować zakup energii do realnego zużycia przez Klienta. Dodatkowo cena za energię 
jest przejrzysta i kształtowana przez rynek.

gas optimum 

Rok 2014 był przełomowym rokiem dla produktu gazowego, atrakcyjne 
ceny rynkowe tego surowca przyciągnęły wielu Klientów zainteresowanych 
indywidualną ofertą Gas Optimum. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem 
przez naszych Klientów jest produkt „Stała cena” oraz „Target Price”. 
Indywidualne rozwiązania są przygotowane z myślą o optymalizacji cen 
zakupu gazu. Oferta RWE „Stała cena” to określona ilość gazu w ustalonym 
okresie dostaw w stałej cenie, skierowana jest do Klientów, którzy   
chcą uniknąć zmienności cen gazu ziemnego. Oferta „Target price”  
to zobowiązanie RWE Polska do nabycia gazu po cenie satysfakcjonującej 
Klienta – gwarantowanej przez cały okres trwania kontraktu. Z racji 
rosnącego zainteresowania produktem gazowym RWE Polska rozpoczęła 
intensywne prace nad rozszerzeniem oferty produktowej w 2015 roku.

ECo Prestige

Co roku wzrasta zainteresowanie Klientów produktami ekologicznymi. ECO Prestige 
to oferta wspierająca sprzedaż energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak: 
elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe, morskie farmy wiatrowe, fotowoltaika   
czy źródła geotermalne. Pochodzenie energii potwierdzone jest gwarancjami 
pochodzenia, Klient sam decyduje o źródle zielonej energii i jej cenie.
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podejścia

Klienci lojalni

Satysfakcja klientów

W 2014 roku już po raz szósty RWE Polska została laureatem Programu 
Certyfikującego i uzyskała Godło „Firma Przyjazna Klientowi”. 

Nagroda ta jest wyrazem uznania dla wysokiej jakości obsługi Klientów 
i skuteczności realizowania założeń polityki zarządzania relacjami z Klientem, 
a przyznawana na podstawie wyników niezależnych badań przeprowadzanych 
przez Organizatora – Fundację Obserwatorium Zarządzania.

Stale dążymy do podnoszenia jakości obsługi, dlatego opinia naszych 
Klientów jest dla nas niezwykle ważna. Wdrożyliśmy system regularnego 
pomiaru satysfakcji Klientów we wszystkich spółkach w koncernie. Badania 
mają na celu pomóc nam w stałej poprawie pozytywnego doświadczenia 
Klientów w kontakcie z RWE. Regularnie pytamy Klientów o zadowolenie 
z naszej oferty produktowej, obsługi, stosunku ceny do jakości oraz pytamy 
o gotowość do zarekomendowania nas jako sprzedawcę energii innym 
osobom. 

metodologia

Indeksy satysfakcji i lojalności zostały wyliczone zgodnie z opisem 
metodologii używanej w badaniach koncernu RWE. Do analizy zadowolenia 
Klientów z różnych aspektów współpracy z RWE Polska zastosowano 
sześciopunktowe skale ocen. Poszczególnym odpowiedziom przypisano 
odpowiednio wartość punktową od 0 do 100. 

Wartości średnich ocen odnoszone są do norm stosowanych w grupie RWE. 
Arbitralnie przyjmując normy koncernu, zakładamy, że wartości w przedziale 
70-80 punktów oznaczają wynik przeciętny. Wartości średnie poniżej poziomu 
70 oznaczają wynik niekorzystny, a powyżej 80 – pożądany poziom.
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Poziom zadowolenia z usług świadczonych przez RWE 

gospodarstwa domowe oraz mali i średni przedsiębiorcy

Badanie dotyczące gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
zostało przeprowadzone odpowiednio na grupie 1045 osób oraz 312 przedsiębiorców 
i było realizowane dwukrotnie.

Indeks satysfakcji – znaczna część małych firm i większość gospodarstw domowych 
z Warszawy deklaruje zadowolenie z usług świadczonych przez RWE. 

Indeks lojalności – lojalność Klientów biznesowych i indywidualnych z Warszawy jest 
na dobrym poziomie. 

W przypadku pytania o chęć pozostania Klientem RWE indywidualni respondenci 
przydzielili niemal 80 pkt. Oznacza to, że w segmencie gospodarstw domowych 
lojalność jest niezwykle wysoka, pomimo relatywnej łatwości zmiany sprzedawcy.

klienci korporacyjni

Indeks satysfakcji dla Klientów korporacyjnych pokazuje, że wyniki mieszczą się 
powyżej poziomu przeciętnego. 

RWE udało się zwiększyć swój portfel sprzedażowy, a poziom satysfakcji nadal pozostał 
na bardzo wysokim poziomie.

Indeks lojalności wyniósł 64,1 pkt. Wyzwania dotyczące utrzymania satysfakcjonują-
cego poziomu indeksu są związane z rosnącą konkurencją na rynku, co jest korzystne
z punktu widzenia Klientów, ponieważ mogą wybierać najkorzystniejszą dla nich 
ofertę. Wynik pokazujący czy respondenci w przyszłości pozostaną Klientami RWE 
wynosi 67,7 pkt. Co ciekawe, Klienci będą chętnie polecać usługi RWE innym – wynik 
73,5 pkt wyższy niż w ubiegłym roku.

W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw wynik
w II fazie wyniósł 70,8 pkt (65,4 pkt – I faza), natomiast

w przypadku gospodarstw domowych zbliżył się do 77,4 pkt 
(73,5 pkt – i faza).

W 2014 r. w grupie 112 Klientów korporacyjnych udało się 
uzyskać średni wynik na poziomie 82,5 pkt

W przypadku gospodarstw domowych wzrósł z 75,6 pkt 
w I fazie do 78,4 pkt w II fazie. Wzrost również można 

było zaobserwować w segmencie małych i średnich 
przedsiębiorstw, gdzie odczyt II fazy wyniósł 72,3 pkt

w porównaniu z 68,2 pkt w I fazie.
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Kluczem do sukcesu każdej firmy są pracownicy, ich zaangażowanie i kompetencje.   
W RWE w Polsce dużą wagę przywiązujemy do tego, żeby zapewnić pracownikom
równe traktowanie, jasne kryteria oceny i awansu, możliwość rozwoju zawodowego  
oraz dobre i bezpieczne warunki pracy. 

Wyzwania, jakie stawia przed naszą firmą rynek energetyczny i intensywne zmiany 
na nim zachodzące, mają wpływ na wdrożenie w organizacji pożądanych zachowań 
dla wszystkich pracowników, wdrożenie nowych wartości firmowych, które wspierają 
efektywność i stawiają na pierwszym miejscu potrzeby oraz oczekiwania Klientów.  
Wdrażamy również wiele programów szkoleniowych, których celem jest rozwój 
kompetencji i odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań i strategicznych wyzwań 
firmy. W RWE Polska dbamy o pracowników o wysokim potencjale zawodowym, 
wspierając ich rozwój kompetencji i kwalifikacji. Po raz kolejny już zorganizowaliśmy 
program rozwojowy dla talentów menedżerskich. Do programu zarekomendowani 
zostali pracownicy przejawiający inicjatywę, innowacyjni, osiągający ponadprzeciętne 
wyniki, posiadający potencjał i motywację do pełnienia funkcji menedżerskich.
Są to ludzie, którzy na co dzień działają zgodnie z wartościami RWE, budują pozytywne 
relacje z innymi i współpracują na rzecz realizacji wspólnych celów.

Staramy się również wykorzystywać wiedzę ekspercką, jaką posiadają nasi pracownicy. 
Na przełomie 2013/2014 po raz pierwszy wdrożyliśmy w firmie program dla ekspertów, 
którego celem było wsparcie i rozwój kompetencji wybranych pracowników w zakresie 
dzielenia się wiedzą, komunikacji oraz prowadzenia warsztatów. Równolegle 
prowadziliśmy program rozwojowy dla liderów, którzy przygotowują się do roli 
zarządzających zespołem lub mają niewielkie doświadczenie w tym obszarze. Wszystkie 
przygotowywane przez nas programy opierają się na ścisłej współpracy z bezpośrednim 
przełożonym pracownika i jego roli opiekuna oraz mentora. 

W RWE w Polsce mamy jasny i przejrzysty model tworzenia i opisywania stanowisk. 
Wszystkie stanowiska podlegają wycenie według metodologii przyjętej w koncernie.
Wysokość wynagrodzenia pracownika związana jest z wyceną stanowiska i poziomem 
w taryfikatorze, do którego zostało przypisane. Każdy pracownik ma dostęp do 
informacji na temat zasad tworzenia opisów stanowisk w firmie. Dbamy, aby nasi 
pracownicy byli wynagradzani na poziomie płac rynkowych. W tym celu regularnie 
korzystamy z raportów płacowych. 

W RWE w Polsce mamy wdrożony System Ocen Okresowych. Celem Systemu Ocen 
Okresowych jest zapewnienie pracownikom jasnej i obiektywnej informacji na temat 
osiągnieć i wyników pracy. System oparty o zadania, kryteria i KPI wspiera efektywność 
i jakość pracy. 

Staramy się doceniać wyróżniających się pracowników. Co roku organizujemy konkurs 
„Pracownik z Pozytywną Energią ”, w którym to pracownicy sami wybierają osoby 
otwarte na współpracę, chętnie udzielające wsparcia, promujące i angażujące się 
w zmiany wprowadzane w organizacji.

Wpływ społeczny – Pracownicy
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pracowników jest zatrudnionych 
na umowę o pracę w Grupie RWE Polska

poziom fluktuacji 
pracowników w RWE Polska

poziom fluktuacji
pracowników w RWE Stoen Operator

1252

7,31%

6,27%
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Bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom jest dla nas 
sprawą nadrzędną. W 2014 roku pracownicy działu BHP przeprowadzili ponad 220 
kontroli bezpieczeństwa w tym 32 kontrole firm zewnętrznych. Pracownicy kadry 
inżynieryjno-technicznej dodatkowo przeprowadzili 304 kontrole warunków pracy. 
Służby BHP brały udział w odbiorach modernizacyjnych i przebudowach 12 obiektów 
biurowych i energetycznych. 
 

W obu spółkach funkcjonują dwie komórki BHP, które realizują wytyczne Polityki 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Działają też dwie komisje BHP, w skład których 
wchodzi 12 pracowników oraz przedstawiciele firmy Lux-Med.
 
W spółkach jest zatrudnionych 3 pracowników służby BHP. Nad bezpieczeństwem 
pracowników czuwają 4 społeczni inspektorzy pracy powołani przez związki zawodowe.
 
Wysoki poziom dbałości o kwestie bezpieczeństwa utrzymywany jest także dzięki 
praktykowaniu tzw. „safety walks”, czyli regularnych wizyt członków Zarządu 
i menedżerów na stanowiskach pracy. Służą one przede wszystkim krzewieniu kultury 
bezpieczeństwa wśród pracowników.
 

Wpływ społeczny – Pracownicy
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nWoW

Rozpoczęty w 2014 roku strategiczny program NWoW (New Way of Working) 
to nowe metody i praktyki pracy, które ułatwią liderom codzienne zarządzanie,
a wśród Pracowników zwiększą satysfakcję z wykonywanej pracy dzięki jej 
efektywnej organizacji. NWoW to program pozytywnej zmiany w naszej firmie, 
w ramach którego będziemy budować nowe kompetencje u Pracowników, 
przekazywać w ich ręce odpowiedzialność za organizację swojej pracy, uwolnimy 
energię i pomysły, które w nas drzemią.

Program wpisuje się w koncepcję zmian w całej Spółce i Grupie RWE. Dzięki 
zaufaniu, jakim obdarzamy Pracowników, stymulujemy zmiany i propozycje 
usprawnień w danym obszarach, co przekłada się bezpośrednio na wyniki
i zaangażowanie pracowników.
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Wpływ społeczny – Pracownicy

Warunki zatrudnienia

Jesteśmy stabilnym pracodawcą. W roku 2014 stan zatrudnienia nie zmienił się 
znacząco, a wskaźnik fluktuacji kształtował się na poziomie 7,31% w RWE Polska
i 6,27% w RWE Stoen Operator.

W obydwu spółkach wynagrodzenie zasadnicze kobiet i mężczyzn jest na zbliżonym 
poziomie. Średni stosunek wynagrodzenia mężczyzn do kobiet to 106,43% (liczone  
na podstawie średniego wynagrodzenia zasadniczego w podziale na płeć dla obu  
spółek RWE). Wynik ten jest podobny we wszystkich kategoriach pracowników. 

W 2014 roku 606 (89,91%) pracowników RWE Polska i 530 (96,54%) pracowników
RWE Stoen Operator było objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy,  
który określa warunki pracy i płacy oraz definiuje obowiązki oraz prawa  
Pracownika i Pracodawcy. 

Rozwój pracowników

RWE wspiera rozwój swoich pracowników, inwestując w ich edukację, wykorzystując  
do planowania działań podejście „70-20-10”, według którego najskuteczniejsza  
jest nauka podczas pracy – 70%, a 20% wiedzy uzyskujemy z feedbacku i współpracy  
z innymi. Nauka podczas szkoleń to jedynie 10% rozwoju.

W 2014 roku jednym z kluczowych działań według tego podejścia był Program 
Mentoringu. W ramach cyklicznych spotkań wyznaczone pary Mentor−Mentee realizują 
indywidualne cele rozwojowe. Stwarza to możliwości wymiany doświadczeń, rozwoju 
kompetencji oraz wzmocnienie Mentee. Pracownicy ci realizują własne cele, dzięki 
wykorzystaniu wiedzy i kompetencji Mentora − to główne założenia rozpoczętego w RWE 
Polska i RWE Stoen Operator Programu Mentoringu. W tegorocznej edycji jako Mentorzy 
wzięli udział m.in. Filip Thon oraz Agnieszka Nosal.

Diversity

„Zarządzanie różnorodnością” to program, w ramach którego od kilku lat promujemy 
różnorodność wśród naszych pracowników. Działamy w takich obszarach jak: płeć, 
wiek, zdrowie oraz sfera kulturowa. W 2014 roku już po raz kolejny zorganizowaliśmy 
„Dni Różnorodności”, w ramach których Pracownicy kontynuowali poznawanie kultury 
słowackiej, czeskiej i węgierskiej, próbowali specjałów kuchni z tych regionów. 

Różnorodność to również działania wspierające program „Rodzic w pracy”. 

Dla rodziców w 2014 roku przygotowaliśmy szereg propozycji:

• Kurs udzielania Pierwszej Pomocy Dzieciom
• Grę miejską po Starym Mieście dla pracowników i ich rodzin
• Wspólne wyjścia m.in. do Teatru Guliwer, Teatru Baj, Teatru Małego Widza
• Warsztaty kulinarne dla dzieci
• Minilaby w Centrum Nauki Kopernik

W naszych działaniach nie zapomnieliśmy również o zdrowiu naszych Pracowników. 
W listopadzie po raz drugi skierowaliśmy do nich akcję „Dzień Zdrowia w RWE”. 
Pracownicy mogli poddać się szybkiej diagnostyce, wziąć udział w czacie z dietetykiem 
oraz skorzystać z masażu. W ramach inicjatywy Pracowników „Pracuj zdrowo
i sportowo”, której główną ideą jest promowanie zdrowego trybu życia na co dzień, 
pracownicy mieli okazję wziąć udział w treningu nordic walking, kursach tańca  
czy warsztatach kulinarnych.

Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze w RWE w Polsce 
wyniosło miesięcznie 6060,46 zł. Dla porównania, według 

danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2014 roku 

wyniosło 3 980,24 zł.

26



Wpływ społeczny – Społeczeństwo

Działalność Fundacji RWE

Odpowiedzialność społeczna stanowi integralną część strategii biznesowej RWE. 
Formułowana jest na podstawie strategii koncernu, lokalnej strategii biznesowej  
oraz dialogu z interesariuszami. Bazuje na trzech obszarach: odpowiedzialne 
zarządzanie, wpływ społeczny i wpływ środowiskowy.

Działania na rzecz społeczeństwa prowadzone są poprzez Fundację RWE w Polsce 
i koncertują się na nowoczesnej edukacji, wspieraniu społeczności lokalnych 
m.in. poprzez rozwój programu wolontariatu pracowniczego oraz promowanie 
energooszczędności.

Program RWE Power Box

Od 2012 roku Fundacja RWE wraz z Centrum Nauki Kopernik realizują unikatowy w skali 
Polski, autorski program edukacyjny o wytwarzaniu i wykorzystaniu energii elektrycznej 
– RWE Power Box.

RWE Power Box ma na celu zachęcenie uczniów do samodzielnego i swobodnego 
eksperymentowania oraz zainspirowanie nauczycieli do stosowania w swojej pracy 
aktywnych metod nauczania. W ramach projektu prowadzone są warsztaty  
dla nauczycieli, podczas których uczestnicy dowiadują się, jak różnorodne  
eksperymenty można przeprowadzić przy pomocy zestawów edukacyjnych 
RWE Power Box, w jaki sposób zachęcić uczniów do wymyślenia zupełnie 
nowych ich wariantów, a także jak inspirować dyskusje na temat 
nowoczesnych technologii pozyskiwania energii. 

Program adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z klas 4-6
oraz gimnazjalnych. Od 2015 roku program ma zasięg ogólnopolski.   
Dotychczas w programie tym wzięło udział 450 nauczycieli oraz kilkanaście tysięcy 
uczniów z całego kraju.

RWE Power Box to specjalnie zaprojektowany zestaw doświadczalny pozwalający 
zrozumieć działanie m.in. elektrowni słonecznej i wiatrowej oraz samochodu zasilanego 
energią elektryczną.

Więcej informacji na temat programu: http://www.powerboxrwe.pl/
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neon dla Warszawy 

Jednym z działań adresowanych do mieszkańców Warszawy,  
które wsparło RWE jest budowa neonu „Miło Cię widzieć”  
na moście Gdańskim. Projekt tego napisu zwyciężył w konkursie  
„Neon dla Warszawy”, realizowanym pod hasłem „Wyraź energię 
miasta, stwórz neonową wizytówkę stolicy”, zorganizowanym przez 
Muzeum Neonów i sponsorowanym przez RWE Polska. Inicjatywę 
wsparły merytorycznie Akademia Sztuk Pięknych oraz Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego. Honorowy patronat nad konkursem  
objęła Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

RWE zapewniło zwycięzcy nagrodę oraz możliwość realizacji swojej 
pracy w przestrzeni miejskiej. RWE jest również Fundatorem neonu 
oraz dostarcza do niego energię elektryczną. Nagrodzona praca, neon 
„Miło Cię widzieć”, została zamontowana na moście Gdańskim. Po raz 
pierwszy neon rozbłysnął 21 czerwca 2014 roku podczas największego 
plenerowego wydarzenia dla mieszkańców stolicy organizowanego 
przez miasto stołeczne Warszawę – Wianki nad Wisłą. 

Wpływ społeczny – Społeczeństwo
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Świadoma Energia RWE

RWE Polska promuje ideę racjonalnego korzystania z energii elektrycznej  
m.in. w ramach kampanii „Świadoma Energia RWE”. Jej podstawą są działania 
informacyjne oraz doradztwo w zakresie racjonalnego korzystania z energii elektrycznej.

Działania wspierające zachowania energooszczędne prowadzone są za pomocą 
materiałów szkoleniowych i informacyjnych przygotowanych przez RWE i udostęp-
nionych na stronie www.rwe.pl oraz w Centrach Obsługi Klienta RWE Polska.

Partnerem merytorycznym kampanii była Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

RWE Companius, wolontariat pracowniczy 

Celem programu wolontariatu pracowniczego RWE Companius jest promowanie 
i wspieranie zaangażowania społecznego pracowników. Program pozwala 
zaangażowanym w życie społeczności lokalnych pracownikom realizować projekty 
społeczne i uzyskiwać finansowanie ze środków Fundacji RWE w Polsce na rzecz 
wybranej organizacji pożytku publicznego. Z każdym rokiem grono pracowników 
zainteresowanych pomocą rośnie. Projekty społeczne realizowane są głównie   
w obszarach ochrony środowiska naturalnego oraz pomocy osobom  
niepełnosprawnym.

W 2014 roku przeprowadzone zostały dwie edycje programu RWE Companius, w ramach 
których zrealizowanych zostało 7 inicjatyw. Wzięło w nich udział 47 pracowników. 

Projekty były bardzo różnorodne: od zabawy połączonej z nauką dla najmłodszych, 
poprzez znaczenie granic rezerwatu, a kończąc na wsparciu organizacji świąt dla dzieci 
niepełnosprawnych.
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Środowisko

inwestycje sieciowe RWE Stoen operator

RWE Stoen Operator, w latach 2014-2019 zainwestuje w rozwój warszawskiej sieci 
elektroenergetycznej 1,6 mln zł. Inwestycje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
i ciągłości dostaw energii w obliczu prognozowanego zwiększonego zapotrzebowania 
na moc. Jak wynika z analizy demograficznej populacji Warszawy, w latach 2014-2019 
zużycie energii elektrycznej znacząco wzrośnie. Docelowy poziom zaludnienia miasta 
po 2030 roku szacuje się nawet na 3 mln mieszkańców – to niemal dwukrotnie więcej 
niż obecnie. Pod uwagę należy wziąć również dynamiczny rozwój warszawskich centrów 
biznesowych oraz gmin ościennych. Wyzwania te powodują potrzebę modernizacji 
infrastruktury elektroenergetycznej, która w przyszłości będzie poddawana coraz 
większym obciążeniom.

Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej 
(SAIDI) w 2014 wyniósł 60,78 min (76,89 w 2013) i jest najniższy w Polsce.

Zaplanowane na lata 2014-2019 inwestycje są częścią transformacji warszawskiego 
systemu elektroenergetycznego w kierunku nowoczesnych rozwiązań. W ich wyniku 
tradycyjne, jednokierunkowe sieci będą stopniowo zastępowane przez Inteligentne 
Sieci Energetyczne – Smart Grids – które dzięki komunikacji dwustronnej umożliwiają 
zrównoważone zużycie energii oraz rozwój generacji rozproszonej. Wprowadzenie 
inteligentnych sieci oraz zdalnego opomiarowania ma pomóc
w osiągnięciu celu unijnego: 20% wzrostu efektywności 
energetycznej. Pierwszym projektem RWE Stoen 
Operator związanym z wdrożeniem smart 
meteringu jest instalacja nowoczesnych 
liczników u Klientów indywidualnych  
wraz z całym systemem  
umożliwiającym zdalny  
odczyt danych.

W latach 2002-2013 spółka przeznaczyła 1,9 mld zł 
na rozwój techniczny stołecznej sieci i zwiększenie 

poziomu niezawodności

W 2014 roku RWE Stoen Operator zainwestował w sieć w Warszawie 

231,6 mln zł

RWE Stoen operator unowocześnia warszawską sieć elektroenergetyczną
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„Realny Wymiar Energii” – inteligentne liczniki
na warszawskiej Pradze

We wrześniu 2014 roku RWE Stoen Operator rozpoczął program „Realny 
Wymiar Energii”, który jest kolejnym etapem transformacji warszawskiej sieci 
elektroenergetycznej w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych. 
Pierwsza faza projektu zakłada wymianę 100 tysięcy liczników zegarowych  
na inteligentne na terenie warszawskiej Pragi Południe. Montaże i przygotowanie 
pozostałej infrastruktury sieciowej potrwają do grudnia 2015 roku.

Wymiana liczników zostanie przeprowadzona w związku z zobowiązaniem 
Polski do 20% wzrostu efektywności energetycznej w ramach unijnego pakietu 
klimatyczno-energetycznego. Jednym z istotnych elementów realizacji tego celu 
jest wprowadzenie inteligentnych liczników u co najmniej 80% odbiorców energii 
do 2020 roku. Wartość inwestycji przewidzianych do końca 2015 roku w ramach 
projektu „Realny Wymiar Energii” to 65 mln złotych.

Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania na terenie 
Pragi Południe poprzedził pionierski, pilotażowy program 
„Inteligentna Energia RWE”, w ramach którego
w wybranych budynkach w centrum Warszawy 
zainstalowano 600 inteligentnych liczników,
a wśród mieszkańców przeprowadzono 
kampanię edukacyjną na temat potrzeby zmian 
przyzwyczajeń związanych z energochłonnymi 
działaniami w domu (pranie, użycie zmywarki, 
gotowanie wody itp.) i przesunięciem ich poza 
godziny największego poboru energii. 

natomiast dla całej 
Polski, zakładając 

zaledwie 1% 
przesunięcie, wartość 
redukcji wyniosłaby

250 mW. 

analiza zachowań klientów, 
którzy brali udział w kampanii 

edukacyjnej i regularnie otrzymywali 
dane pomiarowe na temat swojego 

zużycia, wykazała, że udało się ograniczyć 
pobór mocy w szczycie o 2%, jednocześnie 

zwiększając zużycie wtedy, gdy sieć energetyczna 
ma znacznie większe rezerwy. gdyby 

analogiczna zmiana dokonała się w skali całej 
Warszawy, oznaczałoby to możliwość redukcji 

zapotrzebowania na moc o 18 mW  
oraz redukcję rocznej emisji

Co2 o 2 600 ton. 
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odnawialne źródła energii

RWE w Polsce posiada sześć parków wiatrowych na terenie kraju. Mają one łącznie 
197 MW mocy zainstalowanej i są w stanie zasilić energią około 215 000 gospodarstw 
domowych. W 2014 roku farma wiatrowa w Nowym Stawie uzyskała pełne zdolności 
operacyjne, dlatego możliwe było zwiększenie produkcji w porównaniu z 2013 rokiem.
RWE planuje dalej inwestować w Polsce w projekty wiatrowe: na początku 2015 roku 
ogłosiła budowę dwóch nowych farm w Opalenicy i Nowym Stawie, co oznacza 
podwyższenie mocy zainstalowanej do 240 MW.

Segregacja odpadów i zużycie zasobów

Systematycznie monitorujemy swój poziom zużycia zasobów naturalnych. W 2014 roku 
zużyliśmy łącznie 25 740 m3 wody. Wszystkie budynki i nieruchomości należące  
do nas zaopatrywane są w wodę z sieci wodociągów miejskich. Woda nie jest 
poddawana recyklingowi. Na potrzeby naszych siedmiu budynków biurowych 
wykorzystaliśmy 3 146 649 kWh energii elektrycznej. Ponadto  
RWE Stoen Operator zużył 45 901 GJ energii elektrycznej i cieplnej.

W wyniku naszej działalności wytworzyliśmy 1 923 ton odpadów. Większość odpadów 
innych niż niebezpieczne przekazano uprawnionym odbiorcom do powtórnego 
wykorzystania. Spośród wytworzonych 54 ton odpadów niebezpiecznych, 20 ton 
nadawało się do recyklingu. Pozostałe 882 tony odpadów, w tym 848 ton odpadów 
komunalnych, przekazano do unieszkodliwienia i składowania.

RWE agH Solar lab
W 2014 roku RWE Polska i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie otworzyły wspólnie stanowisko dydaktyczno-naukowe „RWE AGH Solar Lab”. 
Celem nowej, ufundowanej przez RWE pracowni, będzie badanie jakości pozyskiwanej 
energii słonecznej w zależności od warunków atmosferycznych.

Spółki z Grupy RWE współpracują z Akademią Górniczo-Hutniczą od prawie 10 lat.
W ramach tej współpracy koncern oprócz rozpoczętej w 2005 roku wymiany doświadczeń 
z uczelnią w zakresie górnictwa węgla brunatnego, techniki energetycznej i energetyki 
prowadził m.in. program praktyk dla studentów i absolwentów oraz ufundował,  
za pośrednictwem Fundacji RWE, trzyletni program stypendialny dla najlepszych z nich.

Stanowisko „RWE AGH Solar Lab” składa się z 40 paneli fotowoltaicznych 
zamontowanych na dachu budynku wydziału, inwerterów, aparatury dydaktyczno-
-badawczej, baterii i stacji pogodowej mierzącej warunki atmosferyczne. Stanowisko 
dydaktyczne – znajdujące się w jednej z sal wydziału – jest dostępne dla studentów 
wykonujących pomiary niezbędne dla realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz prac 
magisterskich lub doktorskich. Wyniki doświadczeń i pomiarów posłużą RWE do oceny 
wpływu warunków eksploatacji systemów fotowoltaicznych na ich wydajność i trwałość 
oraz ocenę jakości uzyskiwanej energii elektrycznej.
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4 miejsce w Polsce
pod względem zainstalowanych MW 

w energetyce wiatrowej

6 parków wiatrowych

93 – liczba turbin zainstalowanych
w Parkach wiatrowych

197 mW – moc zainstalowanych turbin  
w Parkach wiatrowych

430 825 mWh
– moc wyprodukowanej energii odnawialnej 

ok. 215 000  
gospodarstw domowych jesteśmy  

w stanie zasilić energią
z farm wiatrowych

RWE W PolSCE
i oDnaWialnE 

źRóDła EnERgii
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metodologia

RWE Polska publikuje raporty CSR od sześciu lat. „Raport zrównoważonego rozwoju 
RWE Polska i RWE Stoen Operator 2014” jest trzecim w historii RWE w Polsce wspólnym 
raportem spółek RWE Polska S.A. i RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Prezentuje on 
działalność obu spółek w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku,  
chyba że w treści raportu wskazano inaczej.

Struktura raportu została opracowana przy uwzględnieniu oczekiwań i opinii interesariuszy 
RWE w Polsce. Lista kluczowych aspektów, z perspektywy zrównoważonego rozwoju 
i odpowiedzialnego biznesu, powstała w kilkuetapowym procesie. W rezultacie tego 
procesu, który angażował zarówno pracowników spółek jak i innych interesariuszy, 
powstała lista priorytetowych aspektów, do których odnosi się niniejszy raport.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały poświęcić swój czas
i zaangażowały się w proces raportowania RWE Polska i RWE Stoen Operator. 

Dziękujemy także wszystkim pracownikom RWE Polska i RWE Stoen Operator, którzy swoją 
pracą i zaangażowaniem umożliwili opracowanie tak istotnego i szeroko zakrojonego 
dokumentu, jakim jest „Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen 
Operator 2014”. 

Informacje odnośnie danych finansowych i wielkości zatrudnienia Grupy RWE Polska są 
danymi skonsolidowanymi i obejmują spółki RWE Polska, RWE Stoen Operator, RWE Polska 
Contracting oraz RWE Energetyka Trzemeszno i PWiK w Dąbrowie Górniczej (ostatnie dwa 
podmioty sprzedane w 2014 roku).

informacja zwrotna

Bardzo prosimy Państwa o kierowanie wszelkich uwag, pytań i sugestii dotyczących 
niniejszego raportu na adres:

RWE Polska
Komunikacja Przedsiębiorstwa
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa 
Email: info@rwe.pl

oświadczenie ciągłego wsparcia dla 10 zasad un global Compact
RWE jest sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia ONZ Global Compact.
W niniejszym raporcie RWE Polska wyraźnie określa swoje przywiązanie do 10 zasad 
Global Compact.

opis aktywności lub zasad działania dotyczących praw człowieka 
Kwestie poszanowania praw człowieka określa obowiązujący w spółkach Grupy RWE 
w Polsce Kodeks Etyczny, który reguluje zasady postępowania w relacjach ze współ-
pracownikami, Klientami i społeczeństwem. Informacje o Kodeksie Etycznym znajdują się 
na stronie: www.rwe.pl

opis aktywności lub zasad działania dotyczących relacji z pracownikami
Relacje z pracownikami to jeden z kluczowych obszarów wdrażania zasad odpowiedzial-
nego biznesu dla raportujących spółek RWE w Polsce. Podejście RWE do zarządzania 
miejscem pracy i opis działań z tego obszaru znajduje się w rozdziale „Wpływ społeczny  
– Pracownicy”. 

opis aktywności lub zasad działania dotyczących środowiska naturalnego 
RWE Polska jest jednym z liderów wprowadzania zero- i niskoemisyjnych technologii 
w energetyce. Ważnym obszarem działalności spółek grupy jest energetyka wiatrowa, 
a także rozwój projektów związanych z fotowoltaiką. Kluczowe polityki i działania 
proekologiczne RWE Polska i RWE Stoen Operator przedstawione są w rozdziale 
„Środowisko”.

opis aktywności lub zasad działania dotyczących przeciwdziałania korupcji
Zakaz korupcji jest jedną z kluczowych zasad Kodeksu Etycznego obowiązującego
w RWE Polska i RWE Stoen Operator. Opis Kodeksu Etycznego, a także towarzyszących
mu dokumentów regulujących kwestie przeciwdziałania korupcji, znajduje się na stronie:
www.rwe.pl

Pomiary efektów działań
RWE Polska i RWE Stoen Operator określiły i komunikują cele zrównoważonego 
rozwoju wraz z przypisaniem odpowiedzialności i KPI. Informacje te podane są w tabeli 
podsumowującej cele realizowane w 2014 roku. 

Redakcja: Komunikacja Przedsiębiorstwa RWE Polska
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