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Grupa RWE jest sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia UN Global Compact.
W niniejszym raporcie RWE Polska wyraźnie określa swoje przywiązanie do 10 zasad Global Compact.

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
w podrozdziale 3. „Zrównoważony rozwój
i odpowiedzialny biznes w spółkach RWE”.

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, czego przykładem jest 
uruchomienie w 2013 roku nowej farmy wiatro-
wej. Kluczowe polityki i działania proekologiczne 
RWE Polska i RWE Stoen Operator przedstawione 
są w rozdziale 5. „Środowisko naturalne”.

Opis aktywności lub zasad działania 
dotyczących relacji z pracownikami

Relacje z pracownikami to jeden z kluczowych 
obszarów wdrażania zasad odpowiedzialnego 
biznesu dla raportujących spółek RWE w Polsce. 
Podejście RWE do zarządzania miejscem pracy 
i opis działań z tego obszaru znajduje się
w rozdziale 6. „Miejsce pracy”. 

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 po-
stępowania w relacjach ze współpracownikami, 
Klientami i społeczeństwem. Informacje 
o Kodeksie Etycznym znajdują się w podrozdziale 
3. „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny 
biznes w spółkach RWE”.

9.4 Oświadczenie ciągłego wsparcia dla 
      10 zasad UN Global Compact 

Pomiary efektów działań

RWE Polska i RWE Stoen Operator określiły 
i komunikują cele zrównoważonego rozwoju wraz 
z przypisaniem odpowiedzialności i KPI. Infor-
macje te podane są w tabeli podsumowującej 
cele realizowane w 2013 roku oraz wytyczającej 
cele na rok kolejny. W niniejszym raporcie zawar-
te są także wskaźniki GRI ilustrujące efekty 
działań raportujących spółek w poszczególnych 
obszarach jej funkcjonowania. Raport zrównoważonego rozwoju 
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Szanowni Państwo, 

sektor energetyczny w Europie przechodzi fundamentalne przemiany. Zmienia się struktura wytwarzania energii 
z konwencjonalnej na odnawialną, ewoluują modele biznesowe dotychczas funkcjonujące w energetyce, pojawiają się 
nowe potrzeby Klientów, którzy oczekują już nie tylko niezawodnych dostaw energii, ale również możliwości 
wytwarzania energii na własne potrzeby. 

Na postawy konsumenckie z pewnością wpływa również bardzo dynamiczny rozwój cyfrowych mediów i technologii. 
Te trendy stanowią dla nas ogromne wyzwanie, w którym istotną rolę odgrywa koncepcja zrównoważonego rozwoju. 
Strategia zrównoważonego rozwoju definiująca cele w kluczowych dla spółki obszarach zarządzania, wpływu 
społecznego i środowiskowego, a także angażowanie interesariuszy, pozwalają lepiej rozumieć i rozwijać biznes. 
Pozwalają również na stałe wzmacnianie zaufania Klientów i reputacji firmy. 

Rok 2013 był jednym z najbardziej udanych w historii RWE Polska. Jako pierwsze przedsiębiorstwo z branży energe-
tycznej obniżyliśmy Klientom indywidualnym taryfowe ceny energii elektrycznej oraz – świętując 10 lat obecności na 
polskim rynku – wprowadziliśmy jubileuszową ofertę „Tańsze gniazdko” pozwalającą na uzyskanie dalszych 
oszczędności. Propozycja spotkała się z przychylnością Klientów – 20 procent z nich skorzystało z nowej oferty. 
Z sukcesem weszliśmy na rynek gazu. Pod koniec ubiegłego roku podpisaliśmy pierwszy kontrakt na dostawy gazu 
zewnętrznego z Grupą Azoty Puławy. 

Niezmiennie priorytetem firmy są Klienci. Wysiłki organizacji we wdrażaniu wewnętrznego programu zarządzania 
doświadczeniami „Klient w Centrum Uwagi” przynoszą efekty. W 2013 roku w badaniu poziomu satysfakcji 
osiągnęliśmy najwyższe w historii wyniki w większości segmentów rynku. 

Kontynuujemy program edukacyjny „Świadoma Energia RWE”, w którym doradzamy Klientom jak racjonalnie 
i efektywnie korzystać z energii elektrycznej. Tym razem głównymi adresatami programu byli mali i średni 
przedsiębiorcy. By zapewnić komfort i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Warszawy, rozwijamy 
i modernizujemy infrastrukturę energetyczną. Konsekwentnie realizowane inwestycje RWE Stoen Operator przekładają 
się na najwyższe w Polsce wskaźniki niezawodności sieci. Do sukcesów roku 2013 zaliczam także uruchomienie farmy 
wiatrowej Nowy Staw, szóstej już inwestycji w odnawialne źródła energii RWE w Polsce. Liczymy na to, że nowe 
regulacje prawne będą właściwe i zapewnią stabilne warunki do dalszych inwestycji w produkcję zielonej energii. 

Rozwijamy także ekologiczne produkty wierząc, że będzie wzrastał na nie popyt. Naszą ambicją jest być nie tylko 
wytwórcą, dostawcą i sprzedawcą energii, ale także rozwijać nowoczesne technologie, oferować innowacyjne usługi 
kompleksowego zarządzania energią i inicjować debatę na temat przyszłości rynku energii. Dlatego poprzez program 
„Miasta Przyszłości” edukujemy i promujemy ideę zrównoważonych miast. Przyszłość widzimy także w inteligentnych 
systemach pomiarowych, które zamierzamy stopniowo instalować w Warszawie. 

Życzę ciekawej lektury! 

Odpowiedzialność społeczna
jest dla RWE istotna
 

Filip Thon

Pr du Rezes Zarzą WE Polska
Członek Zarządu RWE Retail



Raport spółek RWE Polska i RWE Stoen Operator za okres 
od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 opracowany według standardu 
GRI G3.1 na poziomie aplikacji B. 
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10 inicjatyw 

80 

263 zestawów 
„Power Box” 

wolontariackich pracowników 

wolontariuszy

przekazanych szkołom 
w Warszawie, Malborku 
i powiecie suwalskim

Wyznaczamy cele, które 
konsekwentnie realizujemy: 

Angażujemy interesariuszy: 

Posługujemy się spisanymi warto-
ściami korporacyjnymi i Kodeksem 
Etycznym

Firma regularnie raportuje swoje 
działania w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i odpowiedzialnego biznesu: 

11 celów RWE Polska i RWE Stoen 
Operator w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i odpowiedzialnego biznesu na 
2014 rok

ankieta kierowana do interesariuszy 
na potrzeby niniejszego raportu 

piąty raport CSR, drugi wg standardu 
raportowania GRI

RWE Polska 

•

•

•

•

•

•
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Certyfikat „Dobra Umowa” przyzna-
wany przez Stowarzyszenie 
Konsumentów Polskich 

Godło „Firma Przyjazna Klientowi”

„Biały Listek” Polityki

Wyróżnienie Business Superbrand

Tytuł Firma Przyjazna Klientowi 

Szpalty Roku: nagroda publiczności 
w kategorii „Okładka Roku” dla 
„Magazynu dla domu” RWE Polska

Tytuł „Zasłużony dla energetyki 
warszawskiej” przyznany przez Prezydent 
Miasta Stołecznego Warszawy

2 937 751 GJ

334 503 m

22 084 187 zł

7 lat 

łączne zużycie energii w budynkach 
użytkowanych przez obie spółki

zużycie wody przez obie spółki

suma nakładów inwestycyjnych 
i kosztów na ochronę środowiska 

prowadzona jest kampania 
„Świadoma energia RWE”

1 191pracowników 

5,48% 

3,82 % 

3 związki zawodowe 

jest zatrudnionych na umowę o pracę 
przez obie spółki

poziom fluktuacji w RWE Polska

poziom fluktuacji w RWE Stoen Operator

działające w obu firmach

RAPORT  2013

944 317

128 975

5 717 GWh energii

2 478,8 mln zł

328,1 mln zł

946 774 

7 232 GWh

402 000 MWh 

Klientów RWE Polska

liczba użytkowników e-bok

wolumen sprzedanej energii przez 
RWE Polska

przychody ze sprzedaży netto
RWE Polska

wynik finansowy netto RWE Polska

odbiorców usług RWE Stoen Operator

wielkość dystrybuowanej energii przez 
RWE Stoen Operatora

ilość wyprodukowanej przez RWE 
w Polsce energii odnawialnej 



05    ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RWE W POLSCE

RWE Polska zajmuje się obrotem energią 
elektryczną. W 2013 roku wolumen 
sprzedanej przez firmę energii wyniósł 
5 717 GWh. Spółka świadczy usługi 
dla 944 317 Klientów indywidualnych, 
małych i średnich firm oraz dużego 
biznesu w Polsce. 

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  
oraz dr Sławomir Jacek Koczywąs – Członek Zarządu ds. 
Personalnych. 

1.1 RWE Polska 1.1 RWE Polska 

1.2 RWE Stoen Operator

1. Profil firmy

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

Rada Nadzorcza RWE Polska składa się z siedmiu osób, 
powołanych na okres 3 lat. Przy powoływaniu członków Rady 
Nadzorczej i ewaluacji ich pracy są brane 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. 

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 powoły-
wania zarządu Rada Nadzorcza ustala 
wynagrodzenie Członków Zarządu oraz 
ocenia jego wyniki. Kryterium oceny jest 
poziom osiągania celów biznesowych.

Struktura organizacyjna RWE PolskaCzłonkowie Rady Nadzorczej

RWE Stoen Operator
siecią elektroenergetyczną o łącznej długości 15 997 km, a wielkość dystrybuowanej 
energii wynosi 7 232 GWh. Codziennie świadczy usługi 946 774 Klientom w obszarze 
dystrybucji energii. Aby zapewniać im najwyższą jakość usług stale inwestuje w rozwój 
i modernizację infrastruktury.

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 oraz 
Agnieszka Nosal – Członek Zarządu.

 jest operatorem systemu dystrybucyjnego. Zarządza warszawską W działalności 
kluczowe znaczenie mają regulacje, 
ponieważ firma podlega regulacji 
i obligatoryjnemu przedkładaniu taryfy 
dystrybucyjnej do zatwierdzenia przez 
Urząd Regulacji Energetyki (URE). 

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

RWE Stoen Operator 
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Rozwój Przedsiębiorstwa / 
M&A

Polityka Energetyczna
i Współpraca

Kadry Kierownicze

Komunikacja 
Przedsiębiorstwa 

Obsługa Prawna 
i Zarządzanie Regulacjami

Audyt i Bezpieczeństwo 
Operacyjne

Projekty Specjalne 

Departament 
Prezesa 
Zarządu

Operacyjne Zarządzanie 
Zasobami Energii

Strategia Zakupu 
Energii 

Klienci Biznesowi

Klienci Masowi

Digital

Kontroling i Wsparcie 
Handlu

Zarządzanie Projektami

Departament 
Handlu

Zarządzanie Personelem

Ochrona Środowiska / 
Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo 
i Higiena Pracy

Departament 
Spraw 

Personalnych

Kontroling
i Finanse

Zakupy i Gospodarka
 Magazynowa

Informatyka

Rozliczanie Klientów 
i Windykacja

Departament 
Finansów

Zarząd 
RWE 

Polska

dr Marie-Theres Thiell

dr Michael Herrmann 

Marzena Dymińska

Julia Lynch-Williams 

dr Oliver Schmitt 

Andrzej Kopcik 

Dariusz Leszko 

Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady

 Druga Wiceprzewodnicząca Rady 

Członek Rady

Członek Rady

Członek Rady 

Członek Rady

Przewodnicząca Rady
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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. 

Grupa RWE to jedna z największych grup branży energetycznej w Europie. Należące 
do niej spółki wydobywają surowce (ropę, gaz i węgiel brunatny), wytwarzają energię 
elektryczną z gazu, węgla, odnawialnych źródeł energii i energii jądrowej, sprzedają ją 
i dystrybuują. Globalnie RWE zatrudnia około 66 000 pracowników, dostarcza energię 
elektryczną do ponad 16 milionów Klientów i gaz do ponad 7 milionów Klientów. 
Jest m.in. największym sprzedawcą energii elektrycznej w Niemczech i na Węgrzech, 
a także największym sprzedawcą gazu w Czechach. 

W raportowanym okresie, tj. w 2013 roku, na polskim rynku obecnych było 9 spółek 
należących do Grupy RWE. Specjalizują się one głównie w wytwarzaniu, sprzedaży 
i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, a także zajmują się kontraktingiem 
energetycznym w obszarze energetyki cieplnej. 

Struktura organizacyjna RWE Stoen Operator Rys. 1. Obszary działalności Grupy RWE 

Zarząd 
RWE 

Stoen Operator

Zarządzanie 
Majątkiem 
Sieciowym

Usługi 
Dystrybucyjne
i Przyłączenia

Kierowanie 
Siecią

Usługi 
Sieciowe

Realizacja 
Inwestycji 
Sieciowych

Kontroling 
Biznesowy

Zarządzanie 
Procesami

Bezpieczeństwo 
i Higiena Pracy

Pełnomocnik 
ds. BHP, Ochrony 

Informacji 
Niejawnych 

i Obronności

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

Wsparcie Projektowe / 
Back Office

Obecność na rynku gazu i ropy

Obecność na rynku 
Odnawialnych Źródeł Energii

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 Odnawialne 
Źródła Energii

Obszar działalności Grupy RWE
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Oprócz największych spółek, czyli
RWE Polska i RWE Stoen Operator,
do Grupy RWE w 2013 należały:

RWE Renewables Polska
do RWE Innogy.  Spółka poszukuje możliwości inwestowania
i uruchamiania odnawialnych źródeł energii, zarządza farmami 
wiatrowymi należącymi do RWE w Polsce. W 2013 roku spółka 
uruchomiła nową farmę wiatrową w Nowym Stawie na Żuławach 
Wiślanych o mocy 45 MW.

RWE Polska Contracting z siedzibą główną we Wrocławiu. Spółka 
sprzedaje ciepło wytwarzane we własnych kotłowniach gazowych, 
olejowych i węglowych o łącznej mocy zainstalowanej 
135,56 MW. Kotłownie znajdują się na terenie ośmiu województw, 
głównie na zachodzie i południu kraju. Spółka prowadzi także 
pilotażowe projekty kontraktingu związanego z energią 
elektryczną. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (zawarcie 
umowy sprzedaży udziałów – maj 2014 r.) w Dąbrowie Górniczej 
świadczy usługi dostaw wody i oczyszczania ścieków dla około 
127 tysięcy mieszkańców miasta. Od 2002 roku Grupa RWE 
posiada 34% udziałów spółki. 

RWE Dea Polska z siedzibą w Warszawie (zawarcie umowy 
sprzedaży udziałów – marzec 2014 r.). Spółka należy do RWE 
Dea AG – międzynarodowego operatora zajmującego się 
poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej. 
RWE Dea Polska posiada pięć koncesji na poszukiwanie 
i wydobycie węglowodorów w południowo-wschodniej Polsce. 

RWE Group Business Services Polska to nowa spółka 
w koncernie, odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej 
koncernu RWE w zakresie rachunkowości i finansów, zarządzania 
personelem oraz kadrą kierowniczą, a także zakupów koncernu. 
Tworzy Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. 

RWE IT Poland świadczyła usługi IT dla pozostałych spółek 
RWE w Polsce. W 2014 roku spółka weszła w skład Centrum Usług 
Wspólnych. 

RWE Polska Generation została powołana w 2011 roku do 
realizacji projektów wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. 

 z siedzibą w Warszawie, należy

Więcej informacji o działalności
Grupy RWE dostępnych jest na stronie 
www.RWE.com, w raportach rocznych 
Grupy oraz w globalnych raportach 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Cały sektor energetyczny w Polsce z uwagą śledzi trwające nad zmianami 
w polskim prawie w szczególności w obszarze gazu i OZE. Dynamika wprowadzanych 
zmian wymaga od spółek energetycznych szczególnego podejścia do zarządzania 
ryzykami przy tworzeniu planów inwestycyjnych i podejmowaniu długofalowych 
decyzji zarządczych.

Losy tzw. dużego trójpaku energetycznego, czyli pakietu trzech ustaw dotyczących 
prawa energetycznego, prawa gazowego i prawa regulującego kwestie odnawialnych 
źródeł energii, będą miały duży wpływ na przyszłość branży i zakres działań na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ustawy mają dostosować prawo 
energetyczne w Polsce do wymagań unijnych. Mają również ułatwić rozwój 
nowoczesnych rozwiązań energetycznych, w tym m.in. wdrażanie inteligentnego 
opomiarowania.

We wrześniu 2013 roku został przyjęty tzw. „mały trójpak energetyczny”. Było to jedno 
z najważniejszych wydarzeń 2013 roku zarówno dla RWE w Polsce, jak i dla całej branży 
energetycznej. „Mały trójpak” wprowadził najpilniejsze zmiany w obowiązującym 
prawie energetycznym. Zapisy w nim zawarte znacząco wpływają na funkcjonowanie 
RWE w Polsce. „Mały trójpak energetyczny” wytycza zasady rynku energii elektrycznej 
i gazu ziemnego, reguluje kwestie związane z jakością komunikacji z Klientem 
i zasadami rozpatrywania reklamacji. Wpływa także na kształt i rozwój rynku OZE, 
wprowadzając m.in. ułatwienia dla prosumentów, czyli osób będących jednocześnie 
konsumentami i producentami energii. 

prace 

Koncesję na sprzedaż energii w Polsce ma obecnie kilkaset podmiotów, co oznacza, że 
konkurencję w branży należy rozumieć szerzej niż w odniesieniu do tradycyjnych grup 
energetycznych. Na rynku pojawiają się oferty grupowych zakupów, czy łączące 
energię z innymi usługami. Klienci oczekują coraz bardziej elastycznych rozwiązań, 
dopasowanych do ich stylu życia.

RWE w minionym roku świętowało 10 lat obecności na polskim rynku. Przez dekadę 
koncern zainwestował w Polsce 4,7 mld PLN, m.in. w zakup akcji warszawskiego 
zakładu energetycznego STOEN, modernizację sieci energetycznej w Warszawie, 
obsługę Klienta oraz budowę elektrowni wiatrowych, stawiając na konkurencyjność, 
innowacyjność oraz jak najlepsze rozumienie kierunków rozwoju branży oraz oczekiwań 
Klientów. Rynkowe podejście jest dla RWE naturalnym środowiskiem, w którym 
funkcjonuje na pozostałych rynkach europejskich.

Priorytetami dla obu spółek jest stałe 
zwiększanie satysfakcji Klientów. Dążymy 
do poszerzenia naszej działalności 
i wachlarza świadczonych usług. 
Realizacja tych planów zależy między 
innymi od uwarunkowań prawnych dla 
branży energetycznej w Polsce i tempa 
ich wdrażania. 

Wyzwanie: Zmiany uwarunkowań legislacyjnych 

Wyzwanie: Konkurencyjność i potrzeby Klientów  
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RWE Polska na przestrzeni lat niemal całkowicie zmieniła obsługę Klienta, stawiając na 
nowatorskie, w większości przypadków pierwsze, rozwiązania w branży energetycznej, 
m.in: Centrum Kontaktu z Klientem (CKK) umożliwiające Klientom całodobowe 
(telefonicznie lub przez Internet) załatwianie większości spraw związanych m.in. 
z podpisaniem umowy, płatnościami czy przyłączeniami do sieci; obsługę Klientów 
w najpopularniejszych warszawskich galeriach handlowych (Arkadia i Galeria 
Mokotów); e-bok, który przez Internet zapewnia całodobowy dostęp do aktualnych 
umów, stanu konta Klienta, informacji o płatnościach, a także przeprowadzonych 
odczytach liczników i historii zużycia energii. 

Warszawa jako miasto bardzo szybko się rozwija. Analiza demograficzna oraz rozwój 
poszczególnych obszarów stolicy wskazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na moc 
i energię elektryczną. Docelowy poziom zaludnienia Warszawy po roku 2030 szacuje 
się nawet na 3 mln mieszkańców – to prawie dwukrotnie więcej niż obecnie. 
Najdynamiczniejszy rozwój nastąpi w dzielnicach ościennych Warszawy, dzielnice 
centralne czeka spadek liczby mieszkańców – to efekt rozwoju ekonomicznego 
Warszawy, który lokuje biznes w najbardziej atrakcyjnych obszarach miejskich, 
a gospodarstwa domowe na pozostałych. 

Rozwój rynku prosumenckiego stanowi ogromne wyzwanie dla polskiego sektora 
energetycznego. Coraz bardziej świadomi i wymagający Klienci oczekują nie tylko 
niezawodnych dostaw energii, ale także zrównoważonych produktów wykorzystujących 
odnawialne źródła energii oraz możliwości przyłączenia do sieci mikroinstalacji – turbin 
wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych produkujących energię na własny użytek. Sieć 
energetyczna RWE Stoen Operator stwarza już takie możliwości. 

Strategia zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator jest 
formułowana w oparciu o strategię koncernową, lokalną strategię biznesową oraz 
dialog z interesariuszami. Bazuje na trzech kluczowych obszarach: odpowiedzialne 
zarządzanie, wpływ społeczny i wpływ środowiskowy. W każdym z nich są wytyczane 
cele wraz ze wskaźnikami efektywności. Poziom realizacji celów raportowany jest 
w systemie rocznym. 

Dla RWE Polska ważnym dokumentem są również międzynarodowe wytyczne ONZ. 
RWE jest sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia UN Global Compact, które 
zawiera dziesięć zasad odpowiedzialnego postępowania.

Oprócz celów zrównoważonego rozwoju dla spółki, główne kierunki działań wyznaczają 
koncernowe lub wewnętrzne polityki. W zakresie ochrony środowiska są to następujące 
dokumenty: Dyrektywa Koncernu RWE w sprawie zarządzania środowiskowego; 
Deklaracja pt. „Polityka środowiskowa” RWE Polska; Deklaracja pt. „Polityka 
środowiskowa” RWE Stoen Operator oraz Plan rozwoju RWE Stoen Operator na lata 
2014-2019. Procesy zarządzania ochroną środowiska są uregulowane na podstawie 
dziewięciu wdrożonych procedur Systemu Zarządzania Środowiskowego. 

Natomiast w zakresie działań społecz-
nych, realizowanych przez Fundację RWE 
w Polsce, są to wytyczne Grupy RWE 
dotyczące polityki sponsoringowej 
i przyznawania darowizn. Istotną rolę 
odgrywają również kwestie etyki. 
Wszystkich pracowników obowiązuje 
Kodeks Etyczny, który reguluje zasady 
postępowania w relacjach ze współpra-
cownikami, Klientami i społeczeństwem. 
Kodeks Etyczny odnosi się także do 
kwestii konfliktu interesów. Ponadto 
w RWE Polska obowiązują również 
wytyczne: „Zgodne z Kodeksem 
Etycznym postępowanie z partnerami 
handlowymi” oraz „Polityka zapobie-
gania nadużyciom w RWE Polska S.A. 
i spółkach zależnych”, wspierane przez 
wdrożoną przez spółkę RWE Polska 
„Procedurę zarządzania ryzykiem 
nadużyć”.

Priorytetem jest obecnie zapewnienie 
najwyższych standardów jakości obsługi, 
rozwój usług on-linowych, a także 
rozszerzenie działalności na rynku gazu. 
Planujemy nadal inwestować 
w rozwiązania zwiększające naszą 
konkurencyjność i atrakcyjność w oczach 
Klientów. 

RWE Stoen Operator inwestuje rocznie 
ponad 200 mln złotych w infrastrukturę 
energetyczną Warszawy, aby zapewnić 
bezpieczne i nieprzerwane dostawy 
energii. Zajmujemy pierwsze miejsce 
w Polsce pod względem niezawodności 
sieci, mierzonej według wskaźnika SAIDI 
określającego łączną liczbę przerw 
w dostawie energii w ciągu roku. 

RWE w Polsce, korzystając z bogatych 
doświadczeń na innych rynkach 
europejskich, zamierza wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom prosumentów
i wdrażać rozwiązania pozwalające na 
efektywną współpracę w tym obszarze. 

3.1 Nasze podejście do zarządzania Wyzwanie: Konkurencyjność i potrzeby Klientów cd.

Wyzwanie: Zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii

Wyzwanie: Wsparcie rynku prosumenckiego Wartości RWE

Ważny z punktu widzenia zasad budowania relacji z otoczeniem 
jest także dokument: „Implementacja wytycznej koncernowej. 
Piastowanie urzędów publicznych, sprawowanie mandatów oraz 
funkcji honorowych i nieodpłatnych dla Grupy RWE Polska”. 

W 2013 roku szkoleniami z Kodeksu 
Etyki i przeciwdziałaniu korupcji 
objęto wszystkich pracowników 
RWE Polska i RWE Stoen Operator. 
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3. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes 
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W roku 2013 przeprowadziliśmy analizę 
i aktualizację naszej mapy interesariuszy. 
Proces ten został przeprowadzony przy 
udziale przedstawicieli kluczowych 
jednostek organizacyjnych firmy 
i stanowił istotny wkład do przygotowań 
do pierwszego Panelu interesariuszy 
RWE Polska i RWE Stoen Operator. 

Panel został przygotowany i przeprowadzony według między-
narodowego standardu dialogu z interesariuszami AA1000SES. 
Był to pierwszy w Polsce Panel interesariuszy w sektorze energe-
tycznym. Wnioski z Panelu zostały przez nas uwzględnione 
w wytyczaniu celów zrównoważonego rozwoju spółek na lata 
2014-2015 oraz w treści raportu za rok 2012 i 2013. Dodatkowo 
na potrzeby niniejszego raportu przeprowadziliśmy ankietę wśród 
interesariuszy oraz specjalną sesję wśród pracowników. 

 

3.2 Interesariusze

Szczegółowe informacje na temat oczekiwań wyrażonych przez Interesariuszy są 
zawarte w „Raporcie zrównoważonego rozwoju RWE w Polsce 2012”. Raport jest 
dostępny na stronie www.rwe.pl 

Kim są nasi 
interesariusze 

i jak ich 
angażujemy?

Władze m.st. Warszawy 
i administracja publiczna

Konkurencja

Organizacje biznesowe 
i branżowe

Media

Właściciele, władze firmy 

Pracownicy 

Instytucje 
środowiskowe

Partnerzy społeczni 
i społeczności lokalne

Dostawcy

Klienci

spotkania, dialog z interesariu-
szami według standardu 

AA1000SES, badania, raport 
zrównoważanego rozwoju 

konferencje 
branżowe, 

media, 
spotkania 

członkostwo, uczestnictwo 
w pracach w grupach roboczych, 
spotkania, dialog z interesariu-
szami według standardu 
AA1000SES 

spotkania, posiedzenia 
Rady Nadzorczej, 
posiedzenia Zarządu 

briefingi, konferencje, spotkania, 
mailingi, komunikacja poprzez 
biuro prasowe

biuletyn firmowy, intranet, ankieta 
pracownicza, dialog z interesariu-
szami według standardu 
AA1000SES, raport zrównoważo-
nego rozwoju, czaty interaktywne, 
wydarzenia firmowe, spotkania 
z Zarządem

spotkania, dialog z interesariu-
szami według standardu 

AA1000SES, raport 
zrównoważanego rozwoju

 programy społeczne 
i edukacyjne, media, strona 

internetowa, dialog 
z interesariuszami według 

standardu AA1000SES

spotkania, 
kwestionariusze, strony 

internetowe, komunikacja 
e-mail

call center, Centra Obsługi Klienta, punk-
ty obsługi Klienta w galeriach handlo-

wych, e-bok, strona internetowa, 
raport zrównoważanego rozwoju, 

poczta e-mail, magazyny dla 
Klientów, opiekunowie Klientów 

biznesowych, aplikacja iRWE, 
fora internetowe

Jesteśmy aktywni w organizacjach społecznych i biznesowych

3.3 Komunikacja z Klientami 

Klienci należą do naszych kluczowych interesariuszy. RWE Polska prowadzi sześć 
Centrów Obsługi Klientów w Warszawie, zlokalizowanych m.in. w największych 
centrach handlowych, elektroniczne biuro obsługi (e-bok), a także Centrum Kontaktu 
z Klientem oferujące całodobowy kontakt telefoniczny i e-mailowy. Klienci RWE Stoen 
Operator mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze spółką poprzez Biuro Obsługi 
Klienta, całodobową infolinię oraz pocztę elektroniczną. Ważną inicjatywą RWE Polska 
było ustanowienie regularnej platformy dialogu z organizacjami konsumenckimi. 
W 2013 roku odbyły się spotkania z przedstawicielami głównych organizacji 
konsumenckich działających na terenie Warszawy.

Zostały ustalone m.in. zasady kontaktu 
z RWE w trudnych sprawach klienckich. 
Spotkania te są elementem dialogu 
spółki z interesariuszami, dają szansę 
zwiększania efektywności rozwiązywania 
wszelkich zgłaszanych przez Klientów 
kwestii. Praktyka ta będzie 
kontynuowana w roku 2014. 

Kontakt 
z Klientami 
w liczbach 

934 000 

185 000

50,9% 

75% 

połączenia telefoniczne do 
RWE Polska i RWE Stoen Operator 

128 975
liczba użytkowników 

w e-bok 

250 000
liczba wizyt  

w Centrum Obsługi Klienta
 

85 611 
liczba e-maili od Klientów, 

na które odpowiedziały 
spółki 

4,8 dni
średni czas odpowiedzi 

na e-maila Klienta

47 sekund 
średni czas oczekiwania 
Klienta na połączenie

39 747 
liczba zgód Klientów 
na opcję e-faktury

liczba wykonanych 
połączeń do Klientów

maile, na które 
odpowiedzieliśmy 
nie później niż w trzy dni

połączeń odebranych 
w ciągu 30 sekund 

RWE Polska
zasady społecznej odpowiedzialności biznesu – Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacji Lewiatan, ZPPE 
Związku Prywatnych Pracodawców Energetyki oraz 
Centrum Wolontariatu. Członek Zarządu RWE Polska ds. 
Handlu jest ponadto członkiem Rady Zarządzającej 
Towarzystwa Obrotu Energią.

 jest członkiem organizacji, które promują RWE Stoen Operator
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, obecnie 
stowarzyszeniu przewodniczy prezes RWE Stoen Operator – 
Robert Stelmaszczyk, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
Towarzystwa Rozwoju Infrastruktury ProLinea, 
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 należy do Polskiego Towarzystwa 

Adresy Centrów Obsługi Klientów RWE Polska i Biur Obsługi Klienta są dostępne na stronie 
Dane kontaktowe dla Klientów RWE Stoen Operator znajdują się na stronie www.rwestoenoperator.pl

www.rwe.pl 
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944 317

128 975

5 717 GWh energii

2 478,8 mln zł

328,1 mln zł

946 774 

7 232 GWh

402 000 MWh 

Klientów RWE Polska

liczba użytkowników e-bok

wolumen sprzedanej energii przez 
RWE Polska

przychody ze sprzedaży netto 
RWE Polska

wynik finansowy netto RWE Polska

odbiorców usług 
RWE Stoen Operator

wielkość dystrybuowanej energii 
przez RWE Stoen Operator

ilość wyprodukowanej przez RWE 
w Polsce energii odnawialnej  
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W 2013 roku RWE Polska odnotowała  
najwyższe od 10 lat wskaźniki satysfakcji 
wśród gospodarstw domowych głównie 
dzięki wewnętrznemu kompleksowemu 
programowi rozwoju pozytywnych 
doświadczeń Klientów. 

Najwyżej oceniane są: poziom obsługi 
oraz bezpieczeństwo dostaw.

Nowa faktura została dobrze przyjęta przez Klientów. Nowa 
formuła dokumentu zdobyła pozytywną opinię Stowarzyszenia 
Konsumentów Polskich.

Pierwsza na rynku obniżka taryfowych cen energii dla 
gospodarstw domowych i oferta jubileuszowa „Tańsze gniazdko”.
W 2013 roku zostały wprowadzone unikatowe rozwiązania 
dedykowane Klientom biznesowym: ECO Prestige oraz Zakup 
w transzach oparty o produkty notowane na Towarowej Giełdzie 
Energii. Ponadto oferta dla biznesu rozszerzyła się o produkty 
gazowe: Stała cena na start oraz Target Price.

4.1 Cele i wyzwania 

4.2 Klient w Centrum Uwagi
Dla domu

Oferta
RWE Polska  

Działamy na rynku, który podlega dużym przeobrażeniom i wymaga od nas stałego 
doskonalenia oferty i usług dla naszych Klientów. Naszym celem jest kreowanie 
najwyższych standardów, które odpowiadają na rosnące oczekiwania Klientów. 
Stawiamy wysoko poprzeczkę sobie i branży w tym obszarze. 

Aby najlepiej wykorzystać nasz potencjał systematycznie pytamy Klientów o ich 
oczekiwania i odpowiadamy na nie m.in. poprzez działania w ramach programu 
„Klient w Centrum Uwagi”. Do naszych największych wyzwań, które warunkują jakość 
obsługi i relacji z Klientami, należy doskonalenie systemów informatycznych 
pozwalających na lepszą obsługę Klienta. 

Jednym z kluczowych dla RWE Polska działań jest kontynuacja kompleksowego 
programu „Klient w Centrum Uwagi”. Jesteśmy dumni, że efektem naszych działań 
w roku 2013 był wyraźny wzrost satysfakcji w większości grup Klientów, do których 
skierowany był program.

Program „Klient w Centrum Uwagi” jest oparty na czterech filarach, opisujących nasze 
podejście:  Informujemy, Jesteśmy fair, Upraszczamy i Wspieramy. 

Dla Klientów szczególnie ważne są 
korzystne ceny i możliwości minimalizo-
wania kosztów zużycia energii, czytelne 
i poprawne faktury, całodobowy serwis 
i łatwość kontaktu z firmą oraz wysoka 
jakość obsługi. 

Dlatego oferujemy nowe produkty 
i rozwiązania, które ułatwiają Klientowi 
osiągnąć oszczędności, a przy tym 
minimalizują negatywny wpływ na 
środowisko naturalne. 

W ramach inicjatywy wdrożyliśmy wiele 
aktywności, m.in. udostępniliśmy 
Klientom kalkulatory i porównywarki 
ofert, dołączaliśmy do faktur materiały 
informacyjne na temat nowej faktury, 
wprowadziliśmy możliwość zgłaszania 
reklamacji bezpośrednio przez e-bok. 
Przygotowujemy zróżnicowaną paletę 
produktów i usług, aby w ten sposób 
zwiększyć satysfakcję Klientów z oferty 
RWE Polska.  

4. Rynek  

 Rys. 2. Oferta RWE Polska

Dla dużych firm 
ENERGIA ELEKTRYCZNA: 
Zakupy w transzach, Full 
supply, Zakup Energii SPOT, 
Target Price, Taryfa, Upust od 
Taryfy. 

PRODUKTY TECHNICZNE: 
Modernizacja układów 
pomiarowych, Kompensacja 
mocy biernej, Energy Check. 

EKOLOGIA I INNOWACJE: 
Stacje do ładowania 
samochodów elektrycznych, 
produkt fotowoltaiczny, ECO 
Prestige, Czysta energia.

Produkt taryfowy, 
w tym oferta 

„Tańsze gniazdko”  

Dla małych 
i średnich firm

Produkt taryfowy, 
Wyłącznik Podwyżek, 
Produkty ekologiczne 

Cele na 2013 Miernik 2013 Status 

Kontynuacja programu 
Klient w Centrum Uwagi

Wdrożenie inicjatyw 
„Quick wins 2” Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Poprawa poziomu przejrzystości 
i czytelności faktur

Wdrożenie nowej faktury 
do czerwca 2013 

Promocja efektywności energetycznej 
wśród Klientów

Kontynuacja kampanii „Świadoma Energia RWE” 
skierowanej do MŚP

Stworzenie platformy 
dialogu z Klientem

Harmonogram spotkań 
ze stowarzyszeniami konsumenckimi

18    

Tabela 1. Cele zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu RWE Polska
i RWE Stoen Operator 2013 w obszarze „Rynek”.  
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Świętując 10 lat obecności RWE 
na polskim rynku, obniżyliśmy ceny 
taryfowe Klientom RWE Polska 
o 4 procent i wprowadziliśmy produkt 
„Tańsze gniazdko”, pozwalający na 
uzyskanie znacznych oszczędności. 

Klienci korzystający z grupy taryfowej G w RWE Polska mogli 
wybrać spośród trzech wariantów nowego produktu do końca 
2014, 2015 lub 2016 roku, w których otrzymują upust od 
obowiązującej ceny taryfowej odpowiednio o 2, 3 lub 4 procent 
oraz paczkę energii gratis. Produkt cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem, skorzystało z niego niemal 20 procent 
Klientów RWE Polska.

W politykę stałego podnoszenia jakości obsługi Klientów wpisuje się także 
wprowadzenie nowej faktury. Faktury są teraz bardziej czytelne, a kolorystyczne 
wyróżnienie najważniejszych elementów ułatwia Klientom ich zrozumienie.

W 2013 roku wprowadziliśmy nową na polskim rynku ofertę dla Klientów biznesowych 
„ECO Prestige”, umożliwiającą zakup energii z wybranych przez nich źródeł 
odnawialnych. Produkt jest adresowany do firm i instytucji, których roczne zużycie 
energii przekracza 1,5 GWh. Zakup energii w ramach „ECO Prestige” jest potwierdzony 
certyfikatami. Certyfikat wskazuje okres, w którym Klient korzystał z odnawialnych 
źródeł energii oraz określa konkretne źródło, które jest potwierdzone Gwarancjami 
Pochodzenia. 

Nowością jest umieszczenie treści na obu 
stronach faktury. Pozwala to na 
przyjazne dla środowiska mniejsze 
zużycie papieru, nawet do 
3 mln kartek rocznie. Projekt nowej 
faktury otrzymał pozytywną opinię 
Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. 

Klienci RWE Polska korzystający z „ECO 
Prestige” mają do wyboru energię 
pochodzącą z europejskich elektrowni 
wodnych, lądowych i morskich farm 
wiatrowych, źródeł geotermalnych lub 
fotowoltaiki.

Ponadto Klienci biznesowi mogą nadal 
korzystać z oferty „Czysta Energia”,
w ramach której określona część energii 
pochodzi ze źródeł odnawialnych. 
Pochodzenie energii potwierdzane jest 
przez RWE Polska zakupem na rzecz 
danego Klienta określonej ilości Praw 
majątkowych ze źródeł odnawialnych 
wyrażonej jako udział procentowy 
zużywanej przez Klienta energii. 
Procentowy udział energii odnawialnej 
dobierany jest w zależności od potrzeb 
Klienta.

Filary programu „Klient w Centrum Uwagi” 
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Klient ma dostęp do 
wszystkich informacji, 
których oczekuje; wie, 
gdzie je znaleźć i jest 
informowany przez RWE 
w zakresie, który go 
interesuje.
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RWE dotrzymuje 
obietnic i terminów, 
bierze odpowie-
dzialność za błędy 
i docenia lojalność 
Klientów.

Procesy, procedury 
oraz komunikacja 
i rozwiązania na linii 
Klient-RWE są proste 
i zrozumiałe.

Każdy Klient ma pełną 
wiedzę i łatwy dostęp 
do usług, produktów 
oraz informacji 
o swoich płatnościach, 
również za pomocą 
efektywnych kanałów 
elektronicznych.

Co piąty Klient indywidualny skorzystał z oferty jubileuszowej RWE Polska. 

 

4.3 Efektywność energetyczna 

Oferta jubileuszowa „Tańsze gniazdko”

ELEKTROWNIE
WODNE

LĄDOWE
FARMY WIATROWE

MORSKIE
FARMY WIATROWE

FOTO-
WOLTAIKA
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Promujemy wśród naszych Klientów 
ideę racjonalnego korzystania z energii 
elektrycznej w ramach kampanii 
„Świadoma Energia RWE”. 

Doradzamy, jak oszczędzać energię 
elektryczną bez dodatkowych wyrzeczeń. 
Partnerem merytorycznym programu jest 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

W 2013 roku uruchomiliśmy na 
Facebooku profil RWE LAB, którego celem 
jest wzmacnianie wizerunku RWE
i budowanie pozytywnych skojarzeń
z marką RWE. Fani RWE LAB otrzymują 
najnowsze informacje o nowinkach
i trendach ze świata nauki i techniki, 
futurystycznych zastosowaniach energii
a także wybranych, ciekawych 
wydarzeniach związanych z firmą. 
Społeczność skupiona wokół fanpagu 
ma możliwość udziału w konkursach 
z nagrodami.

Materiały szkoleniowe i informacyjne zamieszczane przez nas 
na stronie www.rwe.pl/oszczedzam, są też dostępne w Centrach 
Obsługi Klienta. 

W 2013 roku Kampania była adresowana głównie do małych
i średnich przedsiębiorstw. W jej ramach zorganizowaliśmy 
konkurs dla przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą „Nie wyrzucaj pieniędzy”. W konkursie 
wzięło udział ponad 500 firm. Zwycięska firma otrzymała nagrodę 
w wysokości 15 000 zł.

Uzupełnieniem RWE LAB jest serwis  www.rwetrender.pl. 

Internauci znajdą tam ciekawe informacje o nowinkach 
naukowych, zdobyczach technologicznych oraz innowacyjnych 
rozwiązaniach zastosowania energii elektrycznej. Użytkownicy 
mają także możliwość dodawania własnych artykułów i w ten 
sposób współtworzenia portalu.

Co roku RWE Polska prowadzi badania satysfakcji Klientów dotychczasowego kontaktu 
z przedsiębiorstwem, w zakresie obsługi bezpośredniej, jakości elektronicznego biura 
obsługi oraz oceny wizerunku RWE Polska. Osiągnięte przez RWE Polska w 2013 roku 
wyniki, w większości obszarów, były najlepsze w historii firmy.

Prowadzone przez nas badania wskazują, że ogólny poziom zadowolenia z usług 
RWE Polska wzrósł u Klientów indywidualnych o 14 punktów, a wśród przedsiębiorstw 
o 4 punkty w 100-punktowej skali. Odnotowaliśmy również wzrost indeksu lojalności 
naszych Klientów.

Badani Klienci wysoko ocenili różnorod-
ność form kontaktu (Centrum Obsługi 
Klientów, kontakt telefoniczny, pisemny 
i e-mailowy, stronę www, e-bok, tech-
niczną obsługę Klienta), możliwość 
otrzymywania faktury drogą tradycyjną 
i elektroniczną oraz całodobowy serwis 
telefoniczny. W następstwie badania 
satysfakcji Klientów RWE Polska, w 2013 
roku otrzymaliśmy po raz piąty presti-
żowy tytuł „Firma Przyjazna Klientowi”.

Liczba zgłoszonych porad: 

Suma głosów w konkursie: 

Konkurs na najzabawniejsze porady zachęcające do oszczędzania energii 
w firmie w liczbach:

245 

41 651 

Nowe formy kontaktu

W RWE Stoen Operator inwestujemy 
rocznie ponad 200 mln złotych 
w infrastrukturę energetyczną Warszawy, 
aby zapewnić bezpieczne i nieprzerwane 
dostawy energii. 

Zajmujemy pierwsze miejsce w Polsce 
pod względem wskaźnika SAIDI 
określającego łączną liczbę przerw 
w dostawie energii w ciągu roku. 

Do najważniejszych naszych inwestycji w infrastrukturę 
realizowanych w 2013 roku należą:
1. Budowa 6 linii kablowych z GPZ Mościska. 
2. Modernizacja RPZ Międzylesie. 
3. Modernizacja RPZ Targówek. 
4. Modernizacja RPZ Ochota. 
5. Przebudowa RSM Cybernetyki do stacji RPZ. 

Przedsięwzięcia te służą zwiększeniu bezpieczeństwa zasilania 
Warszawy, pozwolą na pokrycie rosnącego zapotrzebowania na 
moc oraz na dalszą poprawę parametrów jakościowych zasilania 
istniejących odbiorców.

4.4 Niezawodność dostaw energii 

RWE Stoen Operator wdraża AMI, czyli inteligentny system pomiarowy, pozwalający 
na dwukierunkową komunikację pomiędzy licznikiem u odbiorcy a systemem 
informatycznym OSD, zarządzającym wszystkimi układami pomiarowymi. Informacja 
o zużyciu energii trafi za pośrednictwem sieci do dostawcy, a danych nie trzeba będzie 
spisywać z wyświetlacza. 

Smart metering umożliwi kontrolę zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu systemowi 
będzie można lepiej poznać, a następnie świadomie kształtować swoje nawyki, 
co pozwoli zaoszczędzić energię.

Szczegółowe dane z licznika będą przekazywane do Operatora, a następnie 
Sprzedawcy energii elektrycznej. 

Na tej podstawie Klient otrzyma biling, 
z którego odczyta, w jakich godzinach 
doby, podzielonej na strefy taryfowe, 
zużywa najwięcej prądu. Ponadto Klienci, 
którzy zakupią domowy panel, będą 
mogli na bieżąco monitorować aktualne 
zużycie energii w mieszkaniu, a co za tym 
idzie jeszcze lepiej zarządzać poborem 
energii.

W 2013 roku zainstalowano w celach 
testowych 1200 inteligentnych liczników. 
Montaż kolejnych 100 tys. inteligentnych 
liczników planowany jest w Warszawie 
do końca 2015 roku. 

Inteligentne liczniki

4.5 Satysfakcja Klientów 

93% gospodarstw domowych oraz 87% przedsiębiorstw nie rozważa w najbliższym czasie zmiany 
RWE Polska na innego sprzedawcę energii.

Badania satysfakcji Klientów prowadzi również RWE Stoen Operator. W 2013 roku 
objęliśmy nimi Klientów odwiedzających Biuro Obsługi Klientów oraz Klientów 
z umową kompleksową. Prowadzimy także doroczne badania satysfakcji Klientów 
przyłączających się do sieci obsługiwanej przez spółkę. Poziom satysfakcji z przebiegu 
całego procesu wzrósł w porównaniu do poprzedniego badania i osiągnął najwyższy 
dotąd poziom. Największy wzrost zadowolenia odnotowano przy ocenie przepływu 
informacji w RWE Stoen Operator. 

Współpracę z dostawcami nawiązujemy zgodnie z wytycznymi wewnętrznych procedur. 
Praca wybranej grupy dostawców (130-140 firm) oceniania jest pod kątem jakości, 
terminowości, współpracy, BHP oraz przestrzegania Kodeksu Etycznego. 

Na stronach  oraz 
www.rwestoenoperator.pl potencjalni 
dostawcy mogą znaleźć następujące 
informacje: lista aktualnych postępowań 
przetargowych, specyfikacje techniczne, 
wzory umów, ogólne warunki zakupu 
i płatności, wymagania w zakresie BHP, 
Kodeks Etyczny Grupy RWE i System 
Oceny Dostawców. 

www.RWE.pl

22    RAPORT  2013



23    ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RWE W POLSCE

2 937 751 GJ

334 503 m

22 084 187 zł

7 lat 

łączne zużycie energii w budynkach 
użytkowanych przez obie spółki

zużycie wody przez obie spółki

suma nakładów inwestycyjnych 
i kosztów na ochronę środowiska 

prowadzona jest kampania 
„Świadoma energia RWE”
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5. Środowisko naturalne

Jako firma z branży energetycznej mamy 
duży wpływ na środowisko naturalne 
i kładziemy szczególny nacisk na zarzą-
dzanie tym aspektem w naszej działal-
ności. Mamy ambicję wdrażania na 
szeroką skalę rozwiązań, które przyczy-
niają się do ochrony zasobów naturalnych 
i zrównoważonego rozwoju.

Realizujemy ten cel przede wszystkim poprzez inwestycje 
w odnawialne źródła energii oraz modernizacje infrastruktury 
sieciowej. Realizacja procesów zarządzania ochroną środowiska 
jest przedmiotem oceny w corocznych audytach prowadzonych 
przez centralne jednostki koncernu. Ponadto  zespół specjalistów 
ds. ochrony środowiska RWE, stosując zasadę ostrożności, 
wykonuje analizy wpływu środowiskowego, planuje cele, zadania, 
szkolenia oraz prowadzi audyty wewnętrzne.  

5.1 Cele i wyzwania 

gospodarstw domowych są w stanie zasilić energią Parki 
wiatrowe RWE w Polsce

złotych wyniosła suma nakładów inwestycyjnych 
i kosztów na ochronę środowiska (tj. inwestycje związane
z gospodarowaniem odpadami, budowa ekranów
dźwiękochłonnych, termoizolacja budynków)

Tabela 2. Cele zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu RWE Polska 
i RWE Stoen Operator 2013 w obszarze „Środowisko naturalne”.

Najważniejsze działania RWE Stoen Operator z obszaru ochrony środowiska 

Cele na 2013 Miernik 2013 Status 

Utrzymanie Systemu Zarządzania 
Środowiskowego w RWE Polska, 
RWE Stoen Operator i RWE Contracting

Wykonanie kompleksowych badań 
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych 
w otoczeniu 4 ciągów linii napowietrznych 
wysokiego napięcia

Dalsze zwiększanie bezpieczeństwa 
energetycznego Warszawy poprzez rozwój 
sieci elektroenergetycznej

Przestrzeganie wytycznych RWE AG 
w oparciu o normę ISO 14000 
na poziomie 100%

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Budowa ekranu dźwiękochłonnego na stacji 
RPZ Henryków do końca 2013 oraz wymiana 
co najmniej 20 transformatorów w stacjach 
SN/nN na jednostki o obniżonym poziomie hałasu 

Ograniczanie hałasu generowanego 
przez stacje transformatorowo-rozdzielcze

Przedstawienie wyników właściwym 
instytucjom z zakresu ochrony środowiska

Harmonogram spotkań 
ze stowarzyszeniami konsumenckimi

200 000 

22 084 187 
Nasze przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska realizowane w roku 2013 
dotyczyły takich obszarów jak: redukcja emisji hałasu, ograniczanie strat przesyłu 
energii oraz promowanie racjonalnego korzystania z energii elektrycznej. 

W 2013 roku rozpoczęliśmy przygoto-
wania do wdrożenia selektywnej zbiórki 
odpadów w budynkach biurowych RWE 
Polska i RWE Stoen Operator. 
W 2014 roku przeprowadzimy także kam-
panię edukacyjną zachęcającą pracow-
ników do zachowań proekologicznych.  

5.2 Kluczowe działania  

• Wybudowano ekrany dźwiękochłonne na terenie dwóch stacji 110/15 kV – RPZ Henryków 
i RPZ Gocław.

• Wymieniono 49 transformatorów 15/0,4 kV w celu ograniczenia hałasu w stacjach SN/nN.

• Skablowano ok. 2 km linii elektroenergetycznych napowietrznych 110 kV.

• Wymieniono ok. 10 km linii kablowych 15 kV na linie o większym przekroju w celu optymalizacji 
rozpływu mocy i ograniczenia strat przesyłu energii w sieci dystrybucyjnej.

• Wykonano docieplenie dachu jednego z budynków biurowych.

• Zamontowano 3 instalacje testowe inteligentnych systemów pomiarowych energii elektrycznej 
(smart metering), zawierające łącznie 1200 sztuk liczników.

Dzięki powyższym działaniom zmniejszono straty w dystrybucji energii.
Zwiększyło to naszą efektywność energetyczną. 

Według wiedzy eksperckiej i szacunków 
przeprowadzonych w zakresie efektyw-
ności energetycznej w ostatnich latach, 
działania związane z modernizacją 
i rozbudową sieci RWE Stoen Operator 
przekładają się na redukcję CO2 na 
poziomie 300-700 ton każdego roku.

26    RAPORT  2013



27    ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RWE W POLSCE

RWE w Polsce posiada sześć Parków 
wiatrowych na terenie kraju. Mają one 
łącznie 197 MW mocy zainstalowanej i są 
w stanie zasilić energią około 200 000 
gospodarstw domowych. W 2013 roku 
zakończono budowę farmy wiatrowej 
w Nowym Stawie koło Malborka. Łączna 
zainstalowana moc tej należącej do RWE 
Renewables inwestycji to 45 MW. 

Nowa, zlokalizowana na Żuławach Wiślanych farma wiatrowa 
powstała w 10 miesięcy. W jej skład wchodzą 22 turbiny 
wiatrowe, każda o mocy 2,05 MW. 

Turbiny są w stanie wyprodukować ponad 100 000 
megawatogodzin energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na 
zasilenie 50 000 gospodarstw domowych w Polsce. Budżet 
inwestycji w Nowym Stawie przekroczył 70 mln EUR. 

5.3 Odnawialne Źródła Energii RWE w Polsce 

Systematycznie monitorujemy swój poziom zużycia zasobów naturalnych. W 2013 roku 
3zużyliśmy łącznie 34 503 m  wody. Wszystkie budynki i nieruchomości należące do nas 

zaopatrywane są w wodę z sieci wodociągów miejskich. Woda nie jest poddawana 
recyklingowi. Na potrzeby naszych pięciu budynków biurowych wykorzystaliśmy 
2 937 751 kWh energii elektrycznej. Ponadto RWE Stoen Operator zużył 64 861 GJ 
energii elektrycznej i cieplnej.  

Wyprodukowaliśmy 2012,39 ton odpa-
dów. Większość odpadów innych niż 
niebezpieczne przekazano uprawnionym 
odbiorcom do powtórnego wykorzy-
stania. Pozostałe 783,64 ton odpadów, 
w tym 744,00 tony odpadów komunal-
nych, przekazano do unieszkodliwienia 
i składowania. 

5.4 Zużycie zasobów 

RWE i Odnawialne Źródła Energii w Polsce 2013: 
4. miejsce w Polsce pod względem zainstalowanych MW w energetyce wiatrowej. 
93 – liczba turbin zainstalowanych w Parkach wiatrowych RWE w Polsce.
197 MW – moc zainstalowanych turbin w Parkach wiatrowych RWE w Polsce. 
300 MW – docelowa moc turbin w Parkach wiatrowych RWE w Polsce.
402 000 MWh – wyprodukowanej przez RWE w Polsce energii odnawialnej w roku 2013. 
Ok. 200 000 gospodarstw domowych jesteśmy w stanie zasilić energią z farm wiatrowych 

Mapa Parków wiatrowych 
RWE w Polsce 

TYCHOWO

KRZĘCIN

SUWAŁKI

TACIEWO

PIECKI

NOWY STAW

2011: 108 MW
Suwałki 41,4 MW
Piecki 32,0 MW
Tychowo 34,5 MW
2012: 152 MW
Krzęcin 16,0 MW
Taciewo 30,0 MW
Nowy Staw 45,1 MW 
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Poznaj szczegółowe informacje o zużyciu zasobów i gospodarce wodno-ściekowej RWE Polska 
i RWE Stoen Operator: str. 41 raportu. 
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1 191pracowników 

5,48% 

3,82% 

3 związki zawodowe 

jest zatrudnionych na umowę 
o pracę przez obie spółki

poziom fluktuacji w RWE Polska

poziom fluktuacji w RWE Stoen 
Operator

działające w obu firmach
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Jednym z najważniejszych czynników 
sukcesu są pracownicy. Dlatego  
priorytetem spółek RWE jest inwestycja  
w rozwój kompetencji specjalistów 
poprzez programy zarządzania talentami. 
Konsekwentnie prowadzimy również 
programy kierowane do pracowników, 
m.in. promujące zdrowy styl życia. 

Działania, które realizujemy wynikają 
z badania satysfakcji pracowników 
i są dostosowane do ich potrzeb. 

Co dwa lata, za pośrednictwem ankiety, w spółkach RWE spraw-
dzany jest poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników. 
Ostatnie badanie satysfakcji przeprowadzone było w 2012 roku. 

Wyzwaniem jest ciągłe dostosowywanie organizacji do uwarun-
kowań zmieniającego się rynku energii. Wprowadzamy nową 
strukturę organizacyjną, która koncentruje się na podstawowej 
działalności i rozwoju centrów kompetencyjnych. Chcemy wdrażać 
te zmiany w sposób odpowiedzialny i dbać w ich trakcie o dobro 
pracowników. Szczególnie ważną kwestią dla firm energetycznych 
jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. 
W 2013 roku prowadziliśmy wiele działań mających na celu 
zwiększenie świadomości pracowników w zakresie BHP. 

6.1 Cele i wyzwania 

6. Miejsce pracy

pracowników jest zatrudnionych na umowę 
o pracę przez obie spółki

poziom fluktuacji 
w RWE Polska

poziom fluktuacji 
w RWE Stoen Operator

1 191

5,48%

3,82% 

Cele na 2013 Miernik 2013 Status 

Zwiększanie świadomości pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa pracy. 
Wskaźnik wypadkowości nie więcej niż LTIF 2,5

LTIF 2,5 Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Zaplanowanie i realizacja działań wynikających 
z ankiety pracowniczej w celu zwiększenia 
zaangażowania pracowników

Realizacja zaplanowanych działań 
na poziomie każdej komórki organizacyjnej

Kontynuacja działań wynikających
z inicjatywy Diversity

Realizacja założeń inicjatywy Diversity 
zgodnie z zaplanowanym harmonogramem

Tabela 3. Cele zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu RWE Polska 
i RWE Stoen Operator 2013 w obszarze „Miejsce pracy”.

Jesteśmy stabilnym pracodawcą. W roku 2013 stan zatrudnienia nie zmienił się 
znacząco, a wskaźnik fluktuacji był niski i kształtował się na poziomie 5,48%
w RWE Polska i 3,82% w RWE Stoen Operator. 

6.2 Warunki zatrudnienia 

W obydwu spółkach wynagrodzenie zasadnicze kobiet i mężczyzn jest na zbliżonym 
poziomie. Średni stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn to 1,05 (liczone na 
podstawie średniego wynagrodzenia zasadniczego w podziale na płeć dla obu spółek 
RWE). Wynik ten jest podobny we wszystkich kategoriach pracowników. Przeciętne 
wynagrodzenie zasadnicze w RWE w Polsce wyniosło miesięcznie 5 905,32 zł.
Dla porównania, według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2013 r. wyniosło 3 835,05 zł.

W 2013 roku 560 (88,89%) pracowników RWE Polska i 540 (96,6%) pracowników RWE 
Stoen Operator było objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, który określa 
warunki pracy i płacy oraz definiuje obowiązki i prawa Pracownika i Pracodawcy.

W 2013 roku stworzyliśmy warunki do 
uzyskiwania wyższej premii przez 
pracowników, uzależnione od 
indywidualnych wyników pracy. 

W RWE Polska i RWE Stoen Operator 
działają trzy związki zawodowe. W 2013 
roku nie zidentyfikowaliśmy działań 
mogących stwarzać zagrożenie dla prawa 
do swobody zrzeszania się i prawa do 
sporów zbiorowych. Nie odnotowaliśmy 
również żadnych przypadków 
dyskryminacji w miejscu pracy. 

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom jest dla nas 
sprawą nadrzędną. W 2013 roku w RWE Stoen Operator weszła w życie szczegółowa 
instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, 
która reguluje zagadnienie bezpieczeństwa prac wykonywanych w spółce.

W 2013 roku zespół BHP przeprowadził ponad 230 kontroli bezpieczeństwa, 
354 kontroli kadry inżynieryjno-technicznej oraz 26 kontroli firm zewnętrznych. 
Służby BHP brały udział w odbiorach modernizacyjnych i przebudowach 17 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 11 pracowników oraz przedstawiciele firmy Lux-Med. 

W spółkach jest zatrudnionych 3 pracow-
ników służby BHP. Nad bezpieczeństwem 
pracowników czuwają 4 społeczni inspek-
torzy pracy powołani przez związki 
zawodowe. 

Wysoki poziom dbałości o kwestie bez-
pieczeństwa 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. 

6.3 Bezpiecznie w miejscu pracy 
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W ramach przeciwdziałania problemowi 
luki pokoleniowej, w 2011 roku został 
opracowany program „Junior Trainee”, 
oferujący staże uczniom III klas techników 
elektrycznych. W ramach tego projektu 
w 2013 roku 4 absolwentów techników 
zatrudniliśmy na stanowiskach młodszych 
elektromonterów eksploatacji sieci. 

Najbardziej zaangażowani pracownicy są doceniani również 
w wewnętrznym konkursie „Pracownik z pozytywną energią” 
(nagrody przyznawane są w kategoriach „Współpraca” i „Amba-
sador zmiany”) oraz w konkursie „Supermocni”.

Pracownicy na wszystkich szczeblach, z wyłączeniem kadry 
menedżerskiej podlegają także ocenie kompetencji poprzez 
program „360 stopni”. 

Najbardziej utalentowani pracownicy 
obejmowani są programem rozwoju 
kariery pod nazwą „Energia talentu”. 
Jego głównym celem jest rozwój wiedzy 
i kompetencji poprzez specjalistyczne 
szkolenia i warsztaty zewnętrzne. 

W listopadzie 2013 roku zorganizowaliśmy, m.in. warsztaty 
coachingowe dla grupy 18 Talentów Eksperckich. W trakcie 
spotkań dyskutowano nad wypracowaniem działań, które pomogą 
ekspertom w rozwijaniu ich potencjału i wykorzystywania go do 
dzielenia się wiedzą w organizacji. 

W ramach rozwoju zawodowego w spółkach prowadzony jest 
także program „Zamiana biurek” adresowany do tych 
pracowników, którzy chcą poznać nowe obszary funkcjonowania 
firmy. Kolejną szansę poszerzenia horyzontów zawodowych daje 
możliwość udziału w międzynarodowym programie wymiany 
pracowników Grupy RWE. 

6.4 Rozwój pracowników  

6.5 Zdrowie 

Nasi pracownicy są zachęcani do prowadzenia zdrowego trybu życia i podejmowania 
aktywności fizycznej poprzez program „Pracuj zdrowo i sportowo”, który powstał 
z oddolnej inicjatywy pracowników. W 2013 roku wszyscy zainteresowani mogli 
uczestniczyć w konferencjach nt. profilaktyki zdrowotnej, warsztatach z dietetykiem, 
treningach nordic walking, nauce żeglowania, kursach tańca i treningu samoobrony. 
Wsparliśmy te działania finansowo i logistycznie. 

W firmie działają pracownicze drużyny sportowe: sekcja piłki nożnej, drużyna smoczych 
łodzi oraz sekcja szachowa. W ramach systemu Multisport pracownicy otrzymują 
dofinansowanie wstępu do obiektów sportowych w całej Polsce. Wszyscy Pracownicy 
korzystają także z bonów żywieniowych, ubezpieczenia oraz prywatnej opieki 
medycznej. 

Warto podkreślić, że pomysłodawczynie 
inicjatywy „Pracuj zdrowo i sportowo” 
zostały wyróżnione dyplomem 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
za propagowanie działań profilaktyki 
zdrowotnej dla pracowników i ich rodzin 
oraz promowanie zdrowego odżywiania
i aktywności sportowej.

Ponadto w 2013 roku w obu spółkach 
zorganizowaliśmy po raz drugi 
„Dni Różnorodności”. W ramach ich 
obchodów pracownicy mieli możliwość 
zapoznania się z kulturą: słowacką, 
czeską, węgierską i turecką.

W firmie promujemy różnorodność wśród pracowników poprzez długofalowy 
program „Zarządzanie różnorodnością”. W 2013 roku koncentrował się on na takich 
obszarach jak: płeć, wiek, zdrowie i cross culture. Dla pracowników przygotowaliśmy 
warsztaty, seminaria i konkursy. 

Wśród realizowanych w tym roku działań warto wymienić warsztaty komunikacji 
międzypokoleniowej (X vs. Y), warsztaty dla rodziców oraz spotkania z cyklu 
„Kobiety z energią” dotyczące różnic między kobietami, a mężczyznami w pracy. 

34    RAPORT  2013



10 inicjatyw 

80 

263 zestawów 
„Power Box”

wolontariackich pracowników
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i powiecie suwalskim
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Kluczowe wyzwania społeczne dla spółek 
RWE w Polsce to promocja nowoczesnej 
edukacji, dostosowanej do dynamicznie 
zmieniających się realiów rynku pracy, 
wspieranie społeczności lokalnych 
poprzez rozwój programu wolontariatu 
pracowniczego.   

Aby im sprostać, spółki RWE, wspólnie 
z uznanymi partnerami społecznymi, 
realizują projekty edukacyjne skierowane 
do dzieci i młodzieży. 

W 2013 roku we współpracy z Centrum Nauki Kopernik 
uruchomiono projekt „Power Box”, przedstawiający nowatorskie 
podejście do nauczania przedmiotów ścisłych. 

W spółkach promuje się także ideę wolontariatu pracowniczego 
poprzez program RWE Companius. Pracownicy realizują się w roli 
wolontariuszy, podejmując inicjatywy na rzecz organizacji 
społecznych. Działania na rzecz społeczności lokalnych, w tym 
działania charytatywne, prowadzone są w spółkach za 
pośrednictwem Fundacji RWE w Polsce. Od 2013 roku, zgodnie 
z nowymi zasadami przyznawania darowizn, Fundacja wspiera 
organizacje pozarządowe, które posiadają status organizacji 
pożytku publicznego.

7.1 Cele i wyzwania

W pierwszej edycji programu zestawy 
doświadczalne „Power Box” trafiły 
do ponad 60 warszawskich szkół 
podstawowych. W drugiej do 
podstawówek z Malborka i z powiatu 
suwalskiego. Łącznie przekazano 
110 zestawów.  

Program „Power Box” powstał w wyniku podjętej w 2012 roku współpracy między 
RWE a Centrum Nauki Kopernik. Zamierzeniem jego twórców jest szerzenie wiedzy 
o technologiach przyszłości oraz produkcji energii. Jego adresatami są uczniowie klas 
4-6 szkół podstawowych. Wybrane szkoły otrzymują zestawy doświadczalne 
opracowane przez specjalistów z Centrum Nauki Kopernik. Podczas zajęć uczniowie 
razem z nauczycielem przeprowadzają doświadczenia z wykorzystaniem materiałów 
i urządzeń wchodzących w skład zestawu, m.in. modelu samochodu elektrycznego, 
elektrowni wiatrowej, panelu fotowoltaicznego. 

7. Zaangażowanie społeczne 

inicjatyw wolontariackich pracowników

wolontariuszy

zestawów „Power Box”przekazanych
szkołom w Warszawie, Malborku
i powiecie suwalskim

10

80

263

Cele na 2013 Miernik 2013 Status 

Dalszy rozwój programu 
wolontariatu pracowniczego 
RWE Companius

Uruchomienie programu edukacyjnego 
dla szkół we współpracy 
z Centrum Nauki Kopernik

8% pracowników RWE Polska
i RWE Stoen Operator zaangażowanych 
jako wolontariusze 

Udział w programie co najmniej 
60 szkół podstawowych 
w Warszawie 

Zrealizowane

Zrealizowane

Tabela 4. Cele zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu RWE Polska 
i RWE Stoen Operator 2013 w obszarze „Zaangażowanie społeczne”.

7.2 Program „Power Box” 
 

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej www.powerbox.rwe.pl

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. W 2013 roku odbyły się dwie edycje 
konkursu grantowego RWE Companius, w ramach którego pracownicy zgłosili 
10 projektów oraz jedną akcję wspólną. Wszystkie zgłoszone inicjatywy otrzymały 
wsparcie finansowe o łącznej kwocie 62 000 zł. 

W projektach wzięło udział ok. 80 wolontariuszy-pracowników RWE oraz około 
20 osób z zewnątrz. Pozostałe dwa projekty będą realizowane w 2014 roku. 

W ramach działań społecznych wspieramy również kulturę i sztukę. Z początkiem 2013 
roku RWE w Polsce objęło mecenatem Muzeum Neonów w Warszawie. Pierwszą 
inicjatywą zrealizowaną w ramach tego partnerstwa był konkurs „Neon dla Warszawy”, 
odbywający się pod hasłem „Wyraź energię miasta, stwórz neonową wizytówkę 
stolicy”. Inicjatywę wsparła merytorycznie Akademia Sztuk Pięknych oraz Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego. Honorowy patronat nad konkursem objęła Prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jury konkursowe wybrało pięć finałowych prac,
a następnie internauci głosowali na swoich faworytów. RWE zapewniło zwycięzcy 
nagrodę finansową oraz sfinansowanie realizacji swojej pracy w przestrzeni miejskiej. 

Darowizny przyznane w 2013 roku 
w ramach programu wolontariatu 
pracowniczego zostały przekazane na: 
działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych oraz wykluczonych społecznie, 
zbiórkę prezentów świątecznych dla 
ubogich rodzin, organizację kolonii dla 
dzieci, ochronę środowiska, promocję 
sportu oraz dialogu międzykulturowego, 
a także na działania na rzecz schroniska 
dla zwierząt.

Nagrodzona praca, neon Miło Cię 
Widzieć został zamontowany na Moście 
Gdańskim od strony Starego Miasta. 
Rozbłysnął po raz pierwszy 21 czerwca 
2014 roku podczas największego 
plenerowego wydarzenia dla 
mieszkańców, organizowanego przez 
m.st. Warszawa – Wianki nad Wisłą. 

7.3 Wolontariat pracowniczy

7.4 Wsparcie kultury  
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Cele na 2014 Miernik 2014

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

Rozwój kanałów digital, szczególnie e-commerce oraz 
e-service. Wprowadzenie zmian do strony internetowej 
i nowych funkcjonalności na platformie e-bok

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

Wzmacnianie kultury bezpieczeństwa pracy. 
Dalsze inwestycje w bezpieczeństwo Pracowników, 
minimalizacja wypadków w pracy

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

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

Działania wspierające ochronę ekosystemu 
Rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego przed 
postępującą urbanizacją 

Rozwój programu wolontariatu 
pracowniczego RWE Companius

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

Kontynuacja projektu 
„Zarządzanie Różnorodnością”

Rozwój oferty produktowej 
dla Klientów

Wzrost poziomu satysfakcji Klientów 

Utrzymanie pozycji nr 1 w Polsce w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw

Realizacja zaplanowanych działań 
zgodnie z harmonogramem

Realizacja założeń programu 
„Zarządzania Różnorodnością” 
zgodnie z zaplanowanym harmonogramem

Przeprowadzenie pracowniczej 
akcji sadzenia wierzb wokół jeziora

2 konkursy grantowe i 1 wspólna akcja 
wolontariatu na rok

Program zrealizowany w co najmniej 
100 polskich szkołach

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

Realizacja szkoleń i audytów wg harmonogramów

Wskaźnik LTIF 2.3

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem 

Tabela 5. Cele na rok 2014

8. Dane wskaźnikowe

1 

36

5 998

Typ stacji Liczba stacji 2012 rok Liczba stacji 2013 rok 

Stacja 220 kV

Stacja 110 kV

Stacja 15 kV 

Tabela 6. Stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym należące do sieci dystrybucyjnej (OSD) 
RWE Stoen Operator na terenie Warszawy

1

37

6 107

Rodzaj linii Długość sieci elektroenergetycznej [km]

Tabela 7. Linie elektroenergetyczne sieci dystrybucyjnej (OSD) RWE Stoen Operator 
na terenie Warszawy – stan na koniec 2012 roku 

8

201,5

81,5

297

2 165

6 911

6 455

Linie napowietrzne 220kV

Linie napowietrzne 110kV

Linie kablowe 110kV

Linie napowietrzne 15kV

Linie napowietrzne 0,4kV

Linie kablowe 15kV

Linie kablowe 0,4kV

Rodzaj Całkowite zużycie energii [GJ]

Tabela 8. Bezpośrednie zużycie energii RWE Stoen Operator według głównych źródeł energii w GJ

2011 rok 2012 rok 2013 rok

Energia elektryczna

Energia cieplna

Łączne zużycie 

235 921

16 794

52 715

40 660

17 089

57 749

45 334

19 527

64 861
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Obiekt 2011 rok 2012 rok 2013 rok

Tabela 9. Bezpośrednie zużycie energii elektrycznej (kWh) w 5 głównych budynkach 
biurowych RWE Polska i RWE Stoen Operator

Budynek przy ul. Piękna 46

Budynek przy ul. Włodarzewska 68
całość

Kompleks budynków przy ul. Rudzka 18 

Budynek przy ul. Oszmiańska 20

Budynek przy
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

RAZEM

238 680

480 080

428 700

373 800

642 440

2 163 700

220 440

494 800

524 200

280 094

653 022

2 172 556

211 440

1 465 163*

409 500

197 760

653 888

2 937 751

* w lokalizacji Włodarzewska 68 w roku 2013 rozszerzono działalność i zwiększono liczbę zatrudnionych pracowników.

Rodzaj odpadów Całkowita waga odpadów [Mg] 

Tabela 10. Całkowita waga odpadów RWE Stoen Operator według rodzaju odpadu 
oraz metody postępowania z odpadem*

Odpady niebezpieczne

Odpady inne niż niebezpieczne

w tym:

odpady do wykorzystania (przekazane 
uprawnionym firmom zewnętrznym)

odpady do unieszkodliwienia 
(przekazane uprawnionym firmom 
zewnętrznym)

Łącznie odpady do zagospodarowania

Wartości dopuszczalne z pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów

40,94

3 632,17

2 314,59

1 359,12

3 673,71

4 614,30

49,28

2 163,01

967,35

1 294,22

2 212,29

4 614,30

62,39

1 950,00

1 228,75

783,64

2 012,39

4 614,30

2011 rok 2012 rok 2013 rok

3Łączny pobór wody RWE Polska i RWE Stoen Operator według źródła w m
[woda powierzchniowa (pobór z wodociągów miejskich)]

2011 2012

RWE Polska RWE Stoen Operator Łącznie 

2013

* Spółka RWE Polska prowadzi działalność w budynkach należących do RWE Stoen Operator, dlatego całość zużycia wody
   jest przypisana do spółki RWE Stoen Operator

1
3

 7
5

2

1
1

 5
7

2

2
5

 3
2

4

1
1

 4
2

5

1
5

 4
4

3

2
6

 8
6

8

0
*

3
4

 5
0

3

3
4

 5
0

3

Typ wydatku RWE Polska RWE Stoen Operator Razem RWE Polska 
i RWE Stoen Operator

Tabela 11. Łączne wydatki i inwestycje na ochronę środowiska według typu dla RWE Polska 
i RWE Stoen Operator w tys. złotych

2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 rok

Nakłady inwestycyjne na 
ochronę środowiska 
(inwestycje, w wyniku 
których uzyskano efekty 
rzeczowe w zakresie 
ochrony środowiska)

Koszty związane z ochroną 
środowiska

Suma nakładów 
inwestycyjnych 
i kosztów:

-

68 369,21

68 369,21

-

1 200 000,00

1 200 000,00

9 775 790,00

3 413 805,66

13 189 595,66

17 549 874,00

3 334 313,00

20 884 187,00

9 775 790,00

3 482 174,87

13 257 964,87

17 549 874,00

4 534 313,00

22 084 187,00
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Umowa o pracę

257 
373 kobiety

mężczyzn

Umowa cywilno-prawna

4 
– kobiet
mężczyzn

Umowa o pracę

kobiety92 
467 mężczyzn

117
67

kobiety
mężczyzn

Agencje pracy 

Agencje pracy 

12
40

kobiet
mężczyzn1

1 kobieta
mężczyzna

Umowa cywilno-prawna

613

Łącznie

Łącznie

818
Łączna liczba pracowników

w RWE Polska
i RWE Stoen Operator

w podziale na typ zatrudnienia
i płeć w 2013 roku. 

Konkurencja

spotkania, dialog z interesariu-
szami według standardu 

AA1000SES, badania, raport 
zrównoważanego rozwoju 

RWE 
Polska 

RWE Stoen 
Operator

RWE Stoen 
Operator

RWE 
Polska 

601
osób zatrudnionych

na czas nieokreślony

536
osób zatrudnionych

na czas nieokreślony

Łączna liczba pracowników
w RWE Polska i RWE Stoen Operator

w podziale na rodzaj umowy
o pracę w 2013 roku.

21
osób zatrudnionych

na czas określony

23
osoby zatrudnione
na czas określony

8
osób zatrudnionych

na czas próbny

0
osób zatrudnionych

na okres próbny

4
osoby zatrudnione
na umowy cywilno-prawne

2
osoby zatrudnione
na umowy cywilno-prawne

184
osoby zatrudnione
przez Agencje Pracy

52
osoby zatrudnione
przez Agencje Pracy

184
osoby zatrudnione

613
osoby zatrudnione

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 
w podziale na kategorie wiekowe w 2013 roku

Zarząd

Kobiety Mężczyźni

0 0
przed 30. rokiem życia

0 2
 między 30. a 50. rokiem życia

0 2
po 50 roku życia

0 4
w sumie

Pracownicy etatowi

Kobiety

48 35 
przed 30. rokiem życia

218 155
 między 30. a 50. rokiem życia

107 67
po 50 roku życia

373 257
w sumie

Mężczyźni

RWE Polska 

Liczba nowo przyjętych pracowników RWE Polska
i RWE Stoen Operator w 2013 roku

Pracownicy etatowi

Kobiety Mężczyźni

Zarząd

Kobiety Mężczyźni

 między 30. a 50. rokiem życia

8 30
przed 30. rokiem życia

45 288

39 149
po 50. roku życia

0 0
przed 30. rokiem życia

1 1
 między 30. a 50. rokiem życia

0 0
po 50. roku życia

RWE Stoen Operator

92 467
w sumie

1 1
w sumie

RWE Polska RWE Stoen
Operator

15 9
przed 30. rokiem życia

17 13
 między 30. a 50. rokiem życia

5
 między 30. a 50. rokiem życia

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

4 7
przed 30. rokiem życia

0 0
po 50. roku życia

1 3
po 50. roku życia

3

32 22
w sumie

8 15
w sumie

77
bez przejść pomiędzy spółkami
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Tabela 12. Poziom fluktuacji pracowników RWE Polska 
i RWE Stoen Operator w 2013 roku

Spółka Kobiety Mężczyźni Łącznie 

RWE Polska

RWE Stoen Operator 

4,64%

3,7%

6,69%

3,84%

5,48%

3,82%

Świadczenie 
Pracownicy na umowę 
o pracę

Pracownicy z umową 
cywilno-prawną

Pracownicy zatrudniani 
poprzez agencje pracy 

Tabela 13. Świadczenia dodatkowe przysługujące pracownikom RWE Polska 
i RWE Stoen Operator w podziale na typ zatrudnienia w 2013 roku

Opieka medyczna

Bony żywieniowe

Ubezpieczenie 

Karta Multisport

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

-

-

-

Tak

Tak

-

Tak

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca 
na pracownika w 2013 roku wg płci

Kobiety Mężczyźni

1
0

,4

9
,3 1

1
,2

1
1

,2

2
1

,6

2
0

,5

RWE Polska RWE Stoen Operator Łącznie

Tabela 14. Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających 
na pracownika w 2013 roku wg typu zatrudnienia* 

2012 2013

Spółka Kadra zarządzająca** Pracownicy ZUZP*** Kadra zarządzająca** Pracownicy ZUZP***

 RWE Polska 21,6 16,6 10,4 10,2

 RWE Stoen
Operator 10,8 12,6 14,7 10,8

* Spółki ewidencjonują liczbę dni szkoleniowych. Na potrzeby raportu dni szkoleniowe zostały przeliczone na godziny szkoleniowe przy założeniu:
1 dzień szkoleniowy = 8 godzin szkoleniowych. 

** W skład kadry zarządzającej wchodzi zarząd, dyrektorzy oraz menedżerowie.
*** Pracownicy ZUZP (ZUZP – Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy) czyli m.in. kierownicy, koordynatorzy, liderzy, specjaliści, starsi specjaliści.
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Liczba wypadków, chorób zawodowych i absencji spowodowanych
wypadkami w RWE Polska i RWE Stoen Operator w 2013 roku

Ogółem

0 0

0,6

0

1224

288

0
Liczba wypadków śmiertelnych 

0,6 0
Wskaźnik LTIF * Wskaźnik LTIF *

0

736

288

0

488

0

Choroby zawodowe 

Liczba absencji w pracy w związku z wypadkam
 w drodze do i z pracy

Liczba godzin absencji w pracy w związku
z wypadkami przy pracy 

11 0
Liczba wypadków przy pracy **

30 3
Liczba wypadków przy pracy **

MężczyźniKobiety Ogółem

0 0

1,9

0

184

912

0
Liczba wypadków śmiertelnych 

0 1,9

0

56

0

0

128

912

MężczyźniKobiety

Choroby zawodowe 

Liczba absencji w pracy w związku z wypadkami
w drodze do i z pracy

53 2
Liczba wypadków w drodze do i z pracy 

21 1
Liczba wypadków w drodze do i z pracy 

RWE Polska RWE Stoen Operator

* LTIF = liczba wypadków x 1 milion / przepracowane przez pracowników godziny robocze w rozpatrywanym okresie. W obliczaniu brane są pod uwagę wydarzenia 
wywierające zewnętrzny wpływ na osoby, powodujące obrażenia lub uszkodzenia ciała.

** Absencja wypadkowa: 1 wypadek kobiety (36 dni absencji) + 3 wypadki mężczyzn (114 dni absencji)

Liczba godzin absencji w pracy w związku
z wypadkami przy pracy 
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9. O raporcie

„Raport zrównoważonego rozwoju
RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013” 
jest drugim w historii RWE w Polsce 
wspólnym raportem spółek RWE Polska
i RWE Stoen Operator.  

Raport został  przygotowany w zgodzie 
z międzynarodowymi wytycznymi 
raportowania Global Reporting Initiative 
(GRI) G3.1., na poziomie aplikacji B. 
Metody wyliczeń zastosowane
w niniejszym raporcie odpowiadają 
zasadom określonym przez wytyczne 
GRI, chyba że w treści raportu wskazano 
inaczej i podano przyjęty sposób metody 
wyliczeń (dotyczy to wskaźnika 
wypadkowości i ilustracji skali 
wypadkowości w spółkach). 

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

W rezultacie tego procesu, który 
angażował zarówno pracowników spółek 
jak i innych ich interesariuszy, powstała 
lista priorytetowych aspektów, do 
których odnosi się niniejszy raport – jego 
zakres tematyczny, forma oraz dobór 
zaraportowanych wskaźników GRI. 

W proces raportowania i opracowania 
treści niniejszego raportu była 
zaangażowana zewnętrzna firma 
edukacyjno-doradcza CSRinfo. 

Struktura raportu została opracowana przy uwzględnieniu 
oczekiwań i opinii pracowników raportujących spółek oraz innych 
ich interesariuszy. Lista kluczowych, z perspektywy 
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, aspektów 
powstała w kilkuetapowym procesie. Uwzględniono w nim 
następujące elementy:

A. wnioski z przeprowadzonego w lutym 2013 roku na potrzeby 
wcześniejszego procesu raportowania Panelu interesariuszy 
RWE Polska i RWE Stoen Operator. Panel został 
przeprowadzony w oparciu o wytyczne międzynarodowego 
standardu AA1000SES

B. wyniki priorytetyzacji kluczowych kwestii dokonanej 
w pierwszym kwartale 2013 roku przez menedżerów 
raportujących spółek

C. wyniki ankiety przeprowadzonej w pierwszym kwartale 2014 
roku wśród interesariuszy raportujących spółek

D. wyniki przeprowadzonej w pierwszym kwartale 2014 roku sesji 
informacji zwrotnej pracowników raportujących spółek. Sesja 
ta dotyczyła treści raportu „Zrównoważony rozwój RWE 
w Polsce. Raport 2012”.  

Joanna Bełza-Szewc 
Email: joanna.belza-szewc@rwe.pl 
Adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa 

RWE Polska i RWE Stoen Operator nie poddają niniejszego 
raportu dodatkowej zewnętrznej weryfikacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim interesariuszom, którzy zechcieli 
poświęcić swój czas i zaangażowali 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 2013”. 

9.1 Metodologia

9.2 Informacja zwrotna

9.3 Tabela wskaźników GRI

STRATEGIA I ANALIZA

1.1 Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej Pełny 2
pozycji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju
dla organizacji i jej strategii

1.2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Pełny 2, 10-11  

PROFIL ORGANIZACYJNY

2.1 Nazwa organizacji Pełny 3, 5-6 

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi Pełny 5-9, 17

2.3 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych Pełny 6-9
działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych
oraz przedsięwzięć typu joint-venture

2.4 Lokalizacja siedziby głównej Pełny 5-9, 47

2.5 Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje Pełny 5-9

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji Pełny 5,6

2.7 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, Pełny 5-9, 15, 17
obsługiwanych sektorów, charakterystyki
klientów/konsumentów i beneficjentów

2.8 Skala działalności organizacji Pełny 3, 4, 5, 15,
43-44

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

5, 31

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie Pełny 3

4.1 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami Pełny 5,6
podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy,
odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, np. tworzenie
strategii czy nadzór nad organizacją

EU4 Długość nadziemnych i podziemnych linii przesyłowych Pełny 40
i dystrybucyjnych wg stosownych przepisów
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PARAMETRY RAPORTU

3.1 Okres raportowania Pełny 3, 47

3.2 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Pełny 47

3.3 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd) Pełny 47

3.4 Osoba kontaktowa Pełny 47

3.5 Proces definiowania zawartości Pełny 47

3.6 Granice raportu Pełny 47

3.7 Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, Pełny 3, 47
dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint-venture,
dostawcy)

3.8 Informacja o przedsięwzięciach typu joint-venture, Pełny 7-9
podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach
outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący
sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji
w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych
organizacji

3.9 Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji Pełny 47
wskaźników i innych informacji zawartych w raporcie.
Objaśnienie decyzji o niestosowaniu Zestawu Wskaźników GRI
(lub istotnych rozbieżnościach w stosunku do nich)

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

Brak korekt

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

Brak 

3.12 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych Pełny 48
informacji w raporcie

3.13 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji Pełny 47
raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie
poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej
weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym
podmiotem poświadczającym

NADZÓR, ZOBOWIĄZANIA I ZAANGAŻOWANIE

4.1 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi Pełny 5,6
pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi
za poszczególne zadania, np. tworzenie strategii czy nadzór
nad organizacją

4.2 Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu Pełny 5
nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym
(a jeśli tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz
z uzasadnieniem takiej struktury)

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

4.4 Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom Pełny 13 
zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego
organu nadzorczego

4.5 Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego Pełny 5
organu nadzorczego, wyższej kadry menedżerskiej oraz zarządu
(obejmując system odpraw) a wynikami organizacji
(obejmując wyniki społeczne i środowiskowe)

4.6 Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów Pełny 5, 12
członków najwyższego organu nadzorczego

4.7 Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków Pełny 5
najwyższego organu nadzorczego pod kątem wytyczania
strategii obejmującej zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne

4.8 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, Pełny 12
kodeks postępowania oraz zasady odnoszące się do aspektów
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania
organizacji oraz poziom ich implementacji

4.9 Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru Pełny 5, 12 
identyfikacji i zarządzania kwestiami ekonomicznymi,
środowiskowymi i społecznymi, włączając stosowne ryzyka
i szanse oraz dostosowanie się lub zgodność z uznanymi
międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania
i zasadami

4.10 Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu Pełny 5
nadzorczego w odniesieniu do kwestii ekonomicznych,
środowiskowych i społecznych

4.11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę Pełny  12, 25 
ostrożności
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4.12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację Pełny 54
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady
i inne inicjatywy

4.13 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia Pełny 14
branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych
organizacjach rzeczniczych

4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny 13

4.15 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy Pełny 13

4.16 Podejście do angażowania interesariuszy włączając Pełny 13
częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

4.17 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy Pełny 13, 47
oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez
ich zaraportowanie

PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA 

Podejście do zarządzania – wskaźniki ekonomiczne (EC) 12, 18, 39

Podejście do zarządzania – wskaźniki środowiskowe (EN) 12, 25, 39

Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne związane 12, 31, 39
z praktykami zatrudnienia i godną pracą (LA)

Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne związane
z respektowaniem praw człowieka (HR) 

12, 54, 39

Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne związane
z odpowiedzialnością za produkt (PR) 

12, 18, 39

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

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

badań
potrzeb
społeczności

Częściowo. 11, 21, 26, 38

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE

EN3 Bezpośrednie zużycie energii według  głównych źródeł energii Pełny 40, 41

EN5 Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/remontom Częściowo 20, 26
infrastruktury i poprawienie efektywności energetycznej
dotychczas stosowanych rozwiązań

EN6 Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług Częściowo. 20, 27, 28
efektywnych energetycznie lub opartych na energii Bez informacji 
odnawialnej oraz wynikające z tych rozwiązań redukcje o redukcjach 
zapotrzebowania na energię zapotrzebo-

wania
na energię

EN8 Łączny pobór wody według źródła Pełny 28, 42

EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi
i ponownemu wykorzystaniu 

Pełny 28

EN22 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody
postępowania z odpadem

Pełny 28, 41

EN30 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę
środowiska według typu

Pełny 42

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA

LA1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, Pełny 31, 43, 44
rodzaju umowy o pracę i regionu

LA2 Łączna liczba odejść, wskaźnik fluktuacji oraz liczba nowo Pełny 44, 45
przyjętych pracowników, według grupy wiekowej, płci i regionu

LA3 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom Pełny 43
pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników
czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin,
według głównych jednostek organizacyjnych

LA4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi Pełny 32

LA6 Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych Pełny 32
w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo
i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które
doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz monitorują takie programy

LA7 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz Pełny 32, 46
nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych
związanych z pracą, według regionów

52    RAPORT  2013

Wskaźnik Wytyczne GRI G3.1. Stopień Odniesienie 
raport. w raporcie

WskaźnikWskaźnik Wytyczne GRI G3.1. Stopień Odniesienie 
raport. w raporcie

Wskaźnik



53    ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RWE W POLSCE

Grupa RWE jest sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia UN Global Compact.
W niniejszym raporcie RWE Polska wyraźnie określa swoje przywiązanie do 10 zasad Global Compact.

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
w podrozdziale 3. „Zrównoważony rozwój
i odpowiedzialny biznes w spółkach RWE”.

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, czego przykładem jest 
uruchomienie w 2013 roku nowej farmy wiatro-
wej. Kluczowe polityki i działania proekologiczne 
RWE Polska i RWE Stoen Operator przedstawione 
są w rozdziale 5. „Środowisko naturalne”.

Opis aktywności lub zasad działania 
dotyczących relacji z pracownikami

Relacje z pracownikami to jeden z kluczowych 
obszarów wdrażania zasad odpowiedzialnego 
biznesu dla raportujących spółek RWE w Polsce. 
Podejście RWE do zarządzania miejscem pracy 
i opis działań z tego obszaru znajduje się
w rozdziale 6. „Miejsce pracy”. 

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 po-
stępowania w relacjach ze współpracownikami, 
Klientami i społeczeństwem. Informacje 
o Kodeksie Etycznym znajdują się w podrozdziale 
3. „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny 
biznes w spółkach RWE”.

9.4 Oświadczenie ciągłego wsparcia dla 
      10 zasad UN Global Compact 

Pomiary efektów działań

RWE Polska i RWE Stoen Operator określiły 
i komunikują cele zrównoważonego rozwoju wraz 
z przypisaniem odpowiedzialności i KPI. Infor-
macje te podane są w tabeli podsumowującej 
cele realizowane w 2013 roku oraz wytyczającej 
cele na rok kolejny. W niniejszym raporcie zawar-
te są także wskaźniki GRI ilustrujące efekty 
działań raportujących spółek w poszczególnych 
obszarach jej funkcjonowania. Raport zrównoważonego rozwoju 

RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013

www.RWE.pl 
www.rwestoenoperator.pl 

Warszawa 2014

LA10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających Pełny 45, 46
na pracownika według struktury zatrudnienia

LA11 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia Częściowo. 33
ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia Brak informacji 
pracowników oraz ułatwiają przejście na emeryturę o szkoleniach

dedykowanych
pracownikom
przechodzącym
na emeryturę

LA13 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale Częściowo. 5
na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości Brak składu 
oraz innych wskaźników różnorodności ciał nadzorczych

w podziale
na kategorie
wiekowe

LA14 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet Pełny 32
według zajmowanego stanowiska

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA 

HR4 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania Pełny 32
podjęte w tej kwestii

HR5 Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie Pełny. 32
dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów Brak tego 
zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa typu działań

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKTY

PR5 Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym Pełny 14, 19,
wyniki badań satysfakcji klienta 20, 22

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: SPOŁECZEŃSTWO

SO3 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki Pełny 12
i procedur antykorupcyjnych organizacji

SO5 Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu Pełny 12
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