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2 Klienci  
 

2.1 Cele i priorytety  
2.2 Kontakt z Klientem  
2.3 Jakość obsługi   
2.4 Edukacja  

2.1 Cele i priorytety  

Wszystkie działania Grupy Kapitałowej ENEA są realizowane z myślą o skutecznym spełnianiu 
oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. Dotyczy to zarówno realizowanych inwestycji, zmian w ładzie 
korporacyjnym i innych kluczowych obszarach działalności Grupy, jak i praktyk bezpośrednio w 
relacjach z Klientami. Przyjęta w 2013 r. misja: „Wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania 
Klientów” jak i nowa strategia kładą nacisk na jakość obsługi i satysfakcję Klientów.  

 Więcej informacji o Strategii Korporacyjnej jest dostępnych w części „Strategia”. 

Celem strategicznym Grupy jest budowa długotrwałych relacji z Klientem. Cel ten będzie realizowany 
poprzez: 

- rozwój atrakcyjnej oferty produktów i usług dopasowanych do potrzeb i oczekiwań Klientów 
  
- ciągłą poprawę poziomu jakości obsługi Klientów poprzez zapoczątkowany w 2012 r. „Program 
Zmiany Modelu Obsługi Klienta”  
 
- rozwój sprzedaży na terenie całej Polski z uwzględnieniem nowoczesnych kanałów - w tym 
uruchomienie dodatkowych punktów sprzedaży detalicznej 

 
Dokumenty strategiczne w obszarze sprzedaży 
 
W minionym roku w obszarze Strategii ENEA SA kontynuowała prace w ramach przyjętej w 2012 r. 
„Sprzedaży ENEA SA w obszarze handlu detalicznego na lata 2013-2016”. Głównymi filarami tej 
strategii są:  
•ekspansja sprzedaży detalicznej,  

•efektywność obsługi Klienta,  

•efektywność w handlu hurtowym.  
 
Wraz z nową Strategią Korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r., przyjęte zostały strategie 
obszarowe, wśród nich „Strategia Obszaru Sprzedaży Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020”.  
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Rycina: Podstawowe cele biznesowe dla obszaru „Sprzedaż” 

 

 
 
 Tabela. Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2013r. 
 Wskaźnik  Wartość  Jednostka  
Liczba odbiorców  2 438 037  [szt.]  
SAIDI dla przerw planowanych *  127,39  [min.]  
SAIDI dla przerw 
nieplanowanych *  

353,50  [min.]  

SAIDI dla przerw 
nieplanowanych z 
uwzględnieniem przerw 
katastrofalnych *  

415,33  [min.]  

SAIFI dla przerw planowanych *  0,51   
SAIFI dla przerw 
nieplanowanych *  

4,18   

SAIFI dla przerw 
nieplanowanych z 
uwzględnieniem przerw 
katastrofalnych  

4,21   

MAIFI  2,31   
 

 

2.2 Kontakt z Klientem  

Klienci Grupy Kapitałowej ENEA  

Spółki Grupy Kapitałowej ENEA świadczą usługi i dostarczają produkty ponad 2,4 mln Klientom, z 
czego 2,1 mln stanowią Klienci indywidualni, a ok. 0,3 mln to Klienci biznesowi. . Najliczniej 
reprezentowaną  grupą są Klienci spółek: ENEA SA oraz ENEA Operator. 

Kanały komunikacji dla klientów ENEA SA (obrót) 
 
• Biura Obsługi Klienta 
Komunikacji z Klientami ENEA SA służą takie kanały, jak: Biura Obsługi Klienta, Biura Sprzedaży, 
infolinia, strona internetowa, inserty do faktur, ogłoszenia i komunikaty w lokalnej prasie, czy radiu. 
Klientom biznesowym dedykowani są ponadto opiekunowie Klienta.  
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Klienci ENEA SA mają możliwość bezpośredniego kontaktu z firmą dzięki 34 Biurom Obsługi Klienta 
zlokalizowanym w północno-zachodniej Polsce oraz Biura Sprzedaży zlokalizowane w 5 miastach 
Polski: Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Za sprzedaż energii 
elektrycznej na terenie całego kraju odpowiedzialni są także mobilni sprzedawcy oraz partnerzy 
handlowi ENEA.  
 
•  Contact Center  
W kwietniu 2013 r. uruchomiony został Contact Center– nowoczesny kanał komunikacji z Klientami. 
W jego nowej siedzibie w Poznaniu mieszczą się biura: Obsługi Telefonicznej, Back Office oraz 
Rozliczeń i Windykacji odpowiedzialne za obsługę Klientów z obszaru Poznania, Zielonej Góry i 
Gorzowa Wielkopolskiego.  
 
 Klienci mają okazję korzystać z usług centrum od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18. Contact 
Center obsługuje ponad tysiąc połączeń telefonicznych każdego dnia. W 2013 roku średni czas 
oczekiwania na kontakt z konsultantem wyniósł 30 sekund. Skuteczność w odbieraniu połączeń 
przychodzących to 90proc., z czego 75 proc. połączeń było odbieranych  w ciągu pierwszych 20 
sekund od momentu wybrania numeru  
  
• Nowa sieć punktów opłat  
Klienci indywidualni Grupy Kapitałowej ENEA mogą płacić za energię w sieci nowych punktów 
oznaczonych logo VIA Moje Rachunki. To duże ułatwienie – od 2013 r. Klienci mogą regulować 
rachunki za energię m.in. w osiedlowych sklepach spożywczych, sieciach supermarketów, czy stacjach 
benzynowych, zlokalizowanych często w pobliżu dotychczasowych kas ENEA. 
 
W 2014 r. spółki ENEA SA i ENEA Centrum planują rozwój komunikacji z Klientami dzięki Biurom 
Obsługi Klienta – tzw. BOK-om, , podczas sponsorowanych wydarzeń oraz poprzez rozwój 
nowoczesnych kanałów komunikacji.  
 
Kanały komunikacji dla Klientów ENEA Operator (dystrybucja) 
 
Rozwój kanałów kontaktu z Klientem i podnoszenie jakości obsługi są szczególnie istotne dla spółki 
ENEA Operator. Priorytetem jest elektroniczna forma kontaktu z klientem, w tym elektroniczny 
system obsługi połączeń Call Center, a  także e-bok oraz dostęp do strony internetowej przez telefon 
komórkowy.  
Najważniejszymi działaniami zrealizowanymi w 2013 r. przez ENEA Operator w obszarze rozwoju 
kanałów komunikacji z Klientami są: 
• integracja elektronicznego systemu obsługi połączeń Call Center z systemem OSCC (system 

dedykowany dla linii handlowych) 
• zwiększenie przepustowości połączeń Call Center dla sytuacji kryzysowych o 180 kanałów 
• pilotażowe wdrożenie modułu systemu Contactis Awarie dla brygad technicznych pogotowia 

energetycznego - nowy system umożliwia elektroniczne przekazywanie zgłoszeń przez 
dyspozytorów wraz z dokumentacją techniczną w formie elektronicznej do brygad w terenie 

• rozwój współpracy z centrami zarządzania kryzysowego poprzez udostępnienie informacji o 
awariach w sieci dystrybucyjnej firmy w formie newslettera. 
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2.3 Jakość obsługi  

Program Orientacji na Klienta  

Grupa Kapitałowa ENEA wdraża szeroki „Program Orientacji na Klienta”. Program ten wiąże się z 
udostępnieniem nowych, zdalnych kanałów kontaktu Klienta z Grupą Kapitałową ENEA. 

Trwają prace nad uruchomieniem wspólnej obsługi Klienta dla spółek ENEA SA, ENEA Operator, ENEA 
Wytwarzanie i ENEA Trading (tzw. Centrum Usług Wspólnych).  

Główne cele biznesowe wprowadzanych zmian: 

• zaprojektowanie i wdrożenie funkcji obsługi Klienta wspólnej dla obszarów obrotu  
i dystrybucji w Grupie Kapitałowej ENEA  

• wzrost poziomu satysfakcji Klientów 
• wdrożenie rozwiązań informatycznych wspierających obsługę Klienta  
• standaryzacja, podniesienie jakości i efektywności realizacji procesów obsługi Klienta.  

Centrum Usług Wspólnych  

Centrum Usług Wspólnych – Wspólna Obsługa Klienta  to centralny punkt kontaktu Klientów całej 
Grupy Kapitałowej ENEA. Ideą tego projektu jest stopniowe ujednolicenie procesów wspólnej obsługi 
Klientów obrotu i dystrybucji oraz wdrożenie nowego modelu organizacji obszaru obsługi Klienta. W 
ramach tworzenia Centrum Usług Wspólnych w 2013 r.: 

 przeprowadzono proces przejęcia przez ENEA Centrum od spółki ENEA Operator obsługi 
back-office dla miasta Poznań  

 przekazano obsługę posprzedażową Klientów TPA (Third-part access) z Biura Obsługi 
Posprzedażowej w ENEA do spółki ENEA Centrum. Przekazano umowy TPA do zabudowy w 
systemie informatycznym enPort oraz rozszerzono rejestrację umów w enPort o sprzedaż 
bezpośrednią.  

Program Zmiany Modelu Obsługi Klienta 

Kontynuowanie realizacji Programu Zmiany Modelu Obsługi Klienta było istotnym działaniem 
realizowanym w 2013 r. przez spółkę ENEA SA. Zgodnie z tym programem Klientom spółki 
dedykowane są następujące projekty: 

 opracowanie i wdrożenie modelu operacyjnego sprzedaży i obsługi Klientów, 
 zwymiarowanie docelowej organizacji sprzedaży i obsługi Klientów, 
 rozwój kanału sprzedaży pośredniej, 
 rozwój oferty produktów i usług dodatkowych, 
 projekt Call Center, 
 system kontrolingu, 
 optymalizacja modelu przyjmowania płatności rachunków Klientów ENEA SA. 

Jakość obsługi w ENEA Operator 
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ENEA Operator przestrzega zapisów tzw. Programu zgodności, czyli „Programu Zapewnienia 
Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator” 
System ten gwarantuje niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego w 
zakresie swobodnego wyboru sprzedawcy energii. Klient ma pełną dowolność wyboru sprzedawcy 
energii. System ten gwarantuje także ochronę danych Klienta dokonującego tego wyboru.  

W 2013 r. spółka ENEA Operator udzieliła klientom bonifikat o łącznej wysokości 40 130,69 zł. 
Bonifikaty były związane z parametrami jakościowymi energii elektrycznej oraz standardami obsługi.  

Ochrona danych Klientów  

Podstawowym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w ENEA SA jest Polityka 
Bezpieczeństwa Informacji. Obejmuje ona m.in. dbałość o ochronę danych Klientów. Polityka 
Bezpieczeństwa Informacji jest wdrożona w ENEA SA w oparciu o normę ISO27001:2005 i stanowi 
element Zintegrowanego Systemu Zarządzania.  

ENEA Operator wdraża z kolei wytyczne Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych 
osobowych w ENEA Operator. Każda z zawieranych przez ENEA Operator umów z Klientami posiada 
zapisy gwarantujące ochronę ich danych i nie przekazywania ich stronom trzecim.  

Z kolei podstawą zgodnego z prawem działania spółki ENEA Centrum i ochrony danych Klienta są 
dokumenty: Program Zgodności, Standardy Obsługi Klientów Zleceniodawcy (ENEA SA, ENEA 
Operator) oraz tzw. Karty Usług.  

Badania satysfakcji klienta 

W 2013 r. spółki Energomiar (w porównaniu z 2012 r. wzrost poziomu zadowolenia klienta o 0,73 pkt) 
oraz Energetyka Poznańska Zakład Transportu (93,07% – ocena zadowalająca. Dla porównania w 
2012 r. – 93,86%). Badanie satysfakcji klienta przeprowadziła przeprowadziła w 2013 roku również 
spółka ENEA S.A.  

2.4 Edukacja  

Odpowiadając na oczekiwania Klientów Grupa Kapitałowa ENEA chętnie dzieli się z Klientami swoją 
wiedzą ekspercką. Najwięcej działań w tym zakresie podejmują spółki Eneos, ENEA Operator i ENEA 
SA. 

Wykłady ENEA SA 

W 2013 r. eksperci ENEA SA przeprowadzili cykl wykładów szkoleniowych podczas kilkunastu 
konferencji w całej Polsce. Dotyczyły one efektywnego zużycia energii oraz wykorzystania audytu 
energetycznego. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele biznesu i jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Programy ENEA Operator  

Edukacja Klientów w zakresie bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej 
ma duże znaczenie dla spółki ENEA Operator. Spółka współpracuje w tym zakresie z Komendą  
Miejską Policji w Poznaniu i Polską Spółką Gazownictwa prowadząc program Akademia Bezpiecznego 
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Przedszkolaka. ENEA Operator zrealizowała także cykl audycji pt. „Z prądem na ty” w wielkopolskim 
Radio Merkury.  

Ponadto w pierwszej połowie 2014 r. spółka zaangażowała się w projekt „Ekokreatywne firmy – nowe 
kompetencje – czysty zysk” organizowany przez Centrum Technologii Energetycznych Stowarzyszenie 
Wolna Przedsiębiorczość. Dzięki tej inicjatywie właściciele małych i średnich firm przyłączonych do 
sieci ENEA Operator mogą korzystać z bezpłatnych usług audytowych w zakresie zużycia energii 
elektrycznej, ciepła oraz gazu. Wpłyną one na obniżenie kosztów i strat energii w firmach oraz 
ułatwią poprawę efektywności energetycznej.  

Inicjatywy Eneos 

Przekazywanie samorządom terytorialnym wiedzy eksperckiej o nowoczesnych rozwiązaniach w 
modernizacji oświetlenia dróg i przestrzeni publicznej odgrywa dużą rolę w działalności spółki Eneos. 

W maju 2013 r. spółka zorganizowała targi „Więcej światła”. Impreza zgromadziła producentów 
sprzętu oświetleniowego, firmy energetyczne oraz liczne grono przedstawicieli samorządów 
terytorialnych. Podczas targów uczestnicy dowiedzieli się, jak nowocześnie i efektownie oświetlać 
miasta i gminy.  

W programie znalazł się cykl prezentacji o zagadnieniach technicznych i formalno-prawnych z zakresu 
oświetlenia.  

Eneos był również partnerem merytorycznym Akademii OZE „Rzeczpospolitej”. Przedstawiciel firmy 
przeprowadził dla inwestorów z obszaru OZE szkolenie z zakresu fotowoltaiki.  

  


