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Odpowiedzialność spo łeczna biznesu odgr y wa bardzo ważną rolę
w działalności spó łek energet ycznych. Pracownic y angażują się
w działalność char y tat y wną i edukac yjną .

POLSKIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE

Rok 2020 był pod t ym względem w yjątkow y – wiele z działań
koncentrowało się na wsparciu służb i organizacji walcząc ych
z epidemią COVID-19. Jednak mimo epidemii, spó łki energet yczne
na wiele sposobów troszczył y się o otoczenie, w ramach
realizowanych przez siebie programów i inicjat y w.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są spółką odpowiedzialną – nie tylko za wpływ, jaki działalność operatora
wywiera na otoczenie, ale także za sposób budowania
relacji z interesariuszami.
Spółka cyklicznie raportuje wkład w rozwój gospodarki
i społeczeństwa, prezentuje swój ślad węglowy oraz prowadzi i doskonali dialog z interesariuszami. PSE uczestniczą w życiu lokalnych społeczności, wspierając programy
i inicjatywy społeczne, a także blisko współpracują z władzami samorządowymi. Celem tych działań jest odpowiedź
na potrzeby lokalnych społeczności i wdrażanie realnych
zmian w ich życiu.
NAPEŁNIAMY POLSKĘ MOCĄ, CZYLI RAPORT
WPŁYWU PSE Z BLISKA
PSE utrzymują pozycję branżowego lidera w dziedzinie
raportowania wpływu społeczno-gospodarczego. Najnowszy raport, opublikowany w 2020 roku, jest kolejną,
zaawansowaną formą sprawozdawczości operatora sieci
przesyłowej. Przedstawia on zintegrowane dane finansowe
i niefinansowe, wzbogacone o kalkulacje oddziaływania
spółki na gospodarkę i finanse publiczne, społeczeństwo
oraz środowisko naturalne.
ŚLAD WĘGLOWY PSE
PSE, jak każda organizacja, wpływają na klimat poprzez

C S R

W

E N E R G E T Y C E

emisję gazów cieplarnianych powstałych wskutek spalania
paliw oraz korzystania z energii elektrycznej lub cieplnej.
W celu oceny wpływu działalności PSE na klimat spółka
już od trzech lat oblicza swój ślad węglowy.
W 2019 roku działalność PSE przyczyniła się do redukcji
emisji (emisja GHG – dwie metody):
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Flagowym działaniem była III edycja programu „WzMOCnij
swoje otoczenie”. Spółka przyznała w nim granty na realizację ponad 100 projektów społecznych. Jury nagrodziło
pomysły, które pozostawią po sobie ślad na długie lata.
Laureaci programu postawili m.in. na zakup defibrylatorów,
dronów do akcji ratowniczych, poszukiwawczych i przeciwpożarowych, czy wytyczenie ścieżek oraz szlaków rowerowych i pieszych na obszarach chronionych Natura 2000.
W zakresie wsparcia podmiotów ochrony zdrowia z pomocy
PSE skorzystały m.in. szpitale. Do 22 z nich trafiły środki
ochrony osobistej, respiratory, aparaty do leczenia tlenem,
kardiomonitory, elektroniczne termometry bezdotykowe czy
PSE, Słupy nadleśne PSE w znaczący sposób
ograniczają wycinkę lasu.

transporter do przewożenia testów na obecność koronawirusa. Pomocą objęto także ponad 40 samorządów i kilka
domów pomocy społecznej. Trafiło do nich łącznie 23 tys.

• według metody market-based
952 663 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla; odnotowano
redukcję emisji o 42,8 proc. w stosunku do roku 2018,
a w relacji do roku 2017, w którym po raz pierwszy zmierzono emisję o 44,6 proc.
• według metody location-based
1 114 561 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla;
w porównaniach rocznych (r/r) poziom emisji zmalał
o 9 proc., a w relacji do roku 2017 – o 12 proc.
Niemal 96 proc. źródeł emisji gazów cieplarnianych w PSE
stanowi zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej
na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania energii
elektrycznej.
Ograniczenie emisji PSE to w dużym stopniu zasługa zmniejszenia strat energii elektrycznej podczas jej przesyłania.
MOC PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH PSE
Wybuch epidemii koronawirusa sprawił, że podmioty

Aktywność PSE w obszarze CSR została
doceniona w najważniejszych ogólnopolskich
rankingach. W 2020 roku spółka zdobyła
pierwsze miejsce i tytuł „Branżowy lider
odpowiedzialnego biznesu” w kategorii:
„Paliwa, energetyka, wydobycie” oraz
piąte miejsce w klasyfikacji generalnej
„XII Rankingu odpowiedzialnych firm”,
organizowanego przez Koźmiński Business
Hub. PSE zostały także nagrodzone „Złotym
Listkiem CSR’2020” oraz otrzymały tytuł
„Lidera klimatycznego Polska 2021”
w rankingu przygotowanym przez magazyn
„Forbes” we współpracy z firmą analityczną
„Statista”.

jednorazowych maseczek, 4,6 tys. wielorazowych maseczek
oraz 2,3 tys. przyłbic.
Pomimo znacznych obostrzeń w przemieszczaniu się, tempa
nie zwolniły zajęcia sportowe realizowane w ramach programu „Pingpongowe marzenia z PSE”. W trzeciej edycji
akcji przeszkolono 1,6 tys. uczniów. Otrzymali oni sprzęt
oraz odzież sportową. W czasie epidemii przeprowadzono
interaktywną akcję #zostanwdomu, bazującą na cyklu filmów instruktażowych, a także konkurs #360wpingla, który
polegał na zarejestrowaniu najciekawszego i najbardziej
oryginalnego ćwiczenia wykonanego zdalnie. Z kolei trenerzy mogli podnieść swoje kwalifikacje w trakcie kursów
e-learningowych.
W minionym roku wsparcie PSE pozwoliło na realizację
159 projektów społecznych o łącznej wartości 4,29 miliona
złotych. Od połowy marca 2020 roku, gdy wprowadzono
ograniczenia związane z epidemią, do grudnia 2020 roku
spółka realizowała działania dla mieszkańców z ponad
170 gmin.

takie jak samorządy i organizacje pozarządowe stanęły
przed koniecznością poniesienia nowych i nieplanowa-

Z pomocy PSE skorzystało aż 270 podmiotów z całej Polski.

Więcej informacji dostępnych jest na nowej stronie inter-

nych wydatków. PSE, działając odpowiedzialnie i odpo-

Wśród nich znalazły się urzędy gmin i powiatów, szkoły

netowej programu: www.wzmocnijotoczenie.pl. Serwis

wiadając na potrzeby swojego otoczenia, efektywnie

i przedszkola, ośrodki kultury, sportu i pomocy społecznej

stanowi centrum informacyjno-multimedialne dla uczest-

dostosowały zasady współpracy ze swoimi partnerami

czy organizacje pozarządowe. Nie zapomniano o placów-

ników „WzMOCnij swoje otoczenie”. Zawiera niezbędne

z terenów, na których prowadzą inwestycje lub użytkują

kach medycznych, znajdujących się na pierwszej linii frontu

materiały poradnikowe oraz przykłady projektów nagro-

infrastrukturę przesyłową.

walki z koronawirusem.

dzonych w dotychczasowych dwóch edycjach programu.
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PSE, Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
sala integracji sensorycznej

PSE, Transporter do przewożenia próbek
laboratoryjnych i testów RNA
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ENEA OPERATOR

ciem prac ziemnych w pobliżu urządzeń energetycznych,
sprawdzały dokładną lokalizację kabli w porozumieniu ze
spółką energetyczną, co pozwoli uniknąć przypadkowych
awarii. Kampania ma także na celu zachęcić przedsiębiorców branży budowlanej, aby w sytuacji uszkodzenia

PO PIERWSZE – BEZPIECZEŃSTWO

infrastruktury energetycznej podczas prowadzonych prac,

Enea Operator dba o bezpieczeństwo pracy swoich pra-

takie zdarzenia były niezwłocznie zgłaszane pod bez-

cowników. Od początku epidemii COVID-19 zrealizowano

płatny numer alarmowy Pogotowia Energetycznego –

szereg nowych inicjatyw. Przy udziale pracowników

991. To pozwoli szybko zlokalizować uszkodzenie kabla

powstał cykl informacyjny dotyczący pracy zdalnej pn.:

i przywrócić napięcie.

„Jak sobie radzić w pracy poza pracą?”. Ponadto firma
przeprowadziła konkurs na hasło dotyczące bezpiecznej

WSPARCIE DLA WYTWÓRCÓW ENERGII

pracy w dobie epidemii. Pomysły pracowników zostały

Enea Operator wspiera również wytwórców energii elek-

przeniesione na plakaty, które zawisły we wszystkich

trycznej, których od stycznia 2021 roku obowiązują nowe

siedzibach spółki. Enea Operator stworzyła również film

przepisy dotyczące przysłania danych o energii elektrycz-

instruktażowy w oparciu o obowiązujący w spółce regu-

nej wytwarzanej i wprowadzanej do sieci energetycznej.

lamin przeciwdziałania COVID-19.

Spółka zorganizowała pod koniec 2020 roku webinarium
dla wytwórców, którego celem było przybliżenie istoty
wytycznych dotyczących pracy systemu energetycznego

WSPARCIE DLA SZPITALI
W WALCE Z COVID-19

(ang. system operation guideline, SOGL) i sposobu reali-

Spółka w ramach działalności Fundacji Enea
przekazała darowiznę w kwocie
550 tys zł na wsparcie szpitali, w których są
hospitalizowani pacjenci z koronawirusem.

„Portal dla wytwórców”, które znacznie ułatwi cały proces

zacji nowego obowiązku. Ponadto, Enea Operator opracowała projekt przyjaznego narzędzia informatycznego:
przekazywania danych.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
W 2020 roku firma kontynuowała również akcję pt.
„Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj”,
której celem jest promowanie bezpiecznych zachowań

PRZECIWDZIAŁANIE AWARIOM

w pobliżu elementów sieci elektroenergetycznej. Akcja

Ze względu na dużą liczbę awarii energetycznych spowo-

skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Z myślą

dowanych przez uszkodzenie kabli podczas prac budow-

o najmłodszych dzieciach prowadzony jest specjalny pro-

lanych, Enea Operator rozpoczęła kampanię informacyjną,

gram pt. „Akademia bezpiecznego przedszkolaka”.

która ma zwiększyć świadomość i odpowiedzialność wyko-

Spółka kontynuowała także wewnętrzną kampanię dla

nawców prac budowlanych. Spółka, między innymi poprzez

pracowników pt. „Nasz wybór – bezpieczna praca”, której

kampanię, chce, aby firmy budowlane przed rozpoczę-

celem jest propagowanie zasad bezpiecznej pracy.

Enea Operator, Montaż platformy pod gniazdo rybołowa

NA RATUNEK RYBOŁOWOM
W 2020 roku na słupach wysokiego napięcia w województwie lubuskim, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim
zamontowano kolejne platformy pod gniazda zagrożonych
wyginięciem rybołowów. Projekt realizowany jest we współpracy z Lasami Państwowymi. Enea Operator troszczy się
o rybołowy od lat. Oprócz montażu platform, firma zaangażowała się w konkurs na przedstawienie w formie artystycznej tematu ochrony rybołowów, dzięki czemu w Pile
powstał piękny mural. Dodatkowo na terenie dwóch GPZ
w Poznaniu wyeksponowano wydruki wielkoformatowe
z wizerunkiem rybołowa, które są widoczne z daleka dla
mieszkańców miasta.
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Enea Operator działa na rzecz ochrony
przyrody, a troska o środowisko naturalne
zajmuje szczególne miejsce w strategii
odpowiedzialności społecznej spółki.
Enea Operator, we współpracy z Lasami
Państwowymi, zamontowała na słupach
wysokiego napięcia w 2020 roku
22 platformy lęgowe dla rybołowów.
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ENERGA-OPERATOR

„ENERG(I)A DO NAUKI!”
W 2020 roku Energa-Operator kontynuowała rozpoczęty
w 2012 roku program „Energ(i)a do Nauki!” mający na celu
współpracę ze szkołami średnimi i wyższymi o profilu elektroenergetycznym. Epidemia w żaden sposób nie spowolniła rozwoju programu i w 2020 roku spółka przyznała
183 stypendia. Obecnie w programie uczestniczy 18 szkół
średnich i 5 szkół wyższych.
Spółka obejmuje patronatem klasy i kierunki kształcące
w obszarach związanych z energetyką. W ten sposób
Energa-Operator stara się zapełnić lukę pokoleniową,
z którą niebawem przyjdzie się zmierzyć całej branży
energetycznej. Takie działania są też dobrym sposobem,
aby pozyskiwać z rynku najlepszych absolwentów szkół
średnich i wyższych.
W ramach programu młodzi ludzie, którzy w przyszłości
będą stanowić kadrę elektromonterską i inżynieryjno-techniczną, mają możliwość przyjrzenia się z bliska pracy ener-

W 2020 roku Energa-Operator przyznała:
• stypendia naukowe 172 uczniom szkół
średnich oraz 11 studentom uczelni wyższych,
• dofinansowanie do wyposażenia laboratorium
elektroenergetycznego dla 4 szkół średnich,
• nagrody rzeczowe dla 40 najlepszych uczniów
w przedmiotach zawodowych.

Energa-Operator, Energ(i)a do nauki - wręczenie czeku szkole patronackiej w Elblągu
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getyka. Najlepsi uczniowie i studenci otrzymują stypendia

przedsięwzięć znalazły się m. in.: dostawy zdrowej żyw-

nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 roku w sprawie dobro-

z prądem”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci

naukowe i nagrody rzeczowe, a szkoły średnie zyskują

ności, warsztaty online z zakresu zdrowej diety w dobie

wolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania

podczas korzystania z urządzeń elektrycznych oraz kształ-

nowe wyposażenie laboratoriów elektroenergetycznych.

epidemii czy program „8 tygodni do zdrowia” zrealizowany

i audytu we Wspólnocie (EMAS). Energa-Operator jest

towanie poprawnych zachowań w pobliżu infrastruktury

W program wpisane są też wizyty uczniów szkół średnich

we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia (cykl

jedynym w Polsce OSD zarejestrowanym w EMAS, z szero-

elektroenergetycznej. W akcji dotychczas wzięło udział

w ciekawych miejscach na terenie działania spółki oraz

wykładów oraz codziennych treningów do wykonywania

kimi granicami certyfikatu, obejmującymi ponad 100 lokali-

około 170 tys. dzieci.

uczestnictwo w praktykach i stażach.

samodzielnie w warunkach domowych).

zacji. Rozporządzenie EMAS jest regulacją restrykcyjniejszą

Ponadto, w ramach wspierania edukacji zdalnej w czasie

w porównaniu z normą ISO 14001, wymaga bezwzględnej

epidemii, spółka przekazała zestawy komputerowe do placówek oświatowych.

W 2020 roku Energa-Operator przekazała m.in. patronackim szkołom w Słupsku i Elblągu wsparcie na zakup sprzętu

WSPARCIE INFOLINII GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

zgodności organizacji z wymaganiami prawnymi. Przed

komputerowego oraz środki ochrony osobistej, takie jak

SANITARNEGO

wpisaniem organizacji na listę EMAS, Generalna Dyrek-

maseczki, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji. Program

Od ostatniego kwartału 2020 roku Energa-Operator wspie-

cja Ochrony Środowiska dokonuje weryfikacji zgodności

ma być kontynuowany.

rała infolinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

prawnej spółki z organami administracji, na terenie których

W ramach pomocy oddelegowani konsultanci, na pod-

spółka prowadzi działalność. W 2020 roku Energa-Ope-

„ENERG(I)A DLA ZDROWIA”

stawie przekazanych materiałów i zgodnie z wytycznymi

rator przystąpiła do certyfikacji wdrożonego w organizacji

Program „Energ(i)a dla zdrowia” został uruchomiony

GIS, udzielali odpowiedzi na pytania dzwoniących. Tylko

Systemu Zarządzania Energią, spełniającego wytyczne

w 2017 roku jako koncepcja skierowana do wszystkich

w listopadzie i grudniu odebrali oni ponad 15 tys. połączeń.

normy ISO 50001:2018. Po pozytywnej ocenie audytorów,

pracowników Energa-Operator. Inicjatywa wpisuje się

O wsparcie infolinii GIS do spółki wystąpiło Ministerstwo

Energa-Operator SA otrzymała certyfikat potwierdzający

w politykę poprawy jakości życia i zdrowia oraz wzrostu

Aktywów Państwowych. Energa-Operator oddelegowała

zgodność jej działania z normą 50001:2018 w obszarze

świadomości społecznej. W ramach programu realizowane

do tego zadania kilku konsultantów ze swojego Telefo-

Dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej oraz usług

są liczne działania mające zwrócić uwagę pracowników

nicznego Centrum Zgłoszeniowego (TCZ). Ze względu

w zakresie eksploatacji oraz modernizacji urządzeń, obiek-

na ważne aspekty dbałości o prawidłowe odżywianie, pro-

na specyfikę działania TCZ, czyli obsługę zgłoszeń w trybie

tów i linii elektroenergetycznej jak też usuwania awarii. Jest

filaktykę zdrowotną i aktywność fizyczną. Przekłada się

całodobowym, Energa-Operator jako jedna z niewielu firm

to pierwsza w Polsce certyfikacja w tak dużym zakresie

to bezpośrednio na mniejszą absencję chorobową, lepszy

mogła zaoferować swoją pomoc także w niestandardo-

działania i w tak dużych granicach lokalizacyjnych.

komfort w środowisku pracy oraz wzrost poczucia identy-

wych godzinach, tj. całodobowo oraz w dni wolne od pracy.

Ponadto Energa-Operator od lat angażuje się w ochronę
bociana białego. W 2020 roku zamontowano 349 platform

fikacji z firmą.
W 2020 roku, ze względu na epidemię, część dotych-

W TROSCE O ŚRODOWISKO

pod bocianie gniazda, a naprawiono 53. W sumie spółka

czasowych działań programu prozdrowotnego została

Energa-Operator od 2015 roku utrzymuje i doskonali certy-

troszczy się aktualnie o blisko 12 tys. gniazd.

zawieszona. Wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie

fikowany system zarządzania środowiskowego spełniający

szkoleń oraz warsztatów, które prowadzone były w formie

wymagania normy ISO 14001:2015, jest również wpisana

EDUKACJA NAJMŁODSZYCH

online. Jednak nie spowolniło to działań na rzecz zdrowia

do rejestru EMAS, co oznacza, że spełnia też wymagania

W 2020 roku Energa-Operator kontynuowała prowadzoną

i aktywności pracowników spółki. Wśród zrealizowanych

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nieprzerwanie od 1998 roku akcję edukacyjną „Bezpieczniej
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INNOGY STOEN OPERATOR

dzy na rzecz Powiślańskiej Fundacji Społecznej. Zebrane
pieniądze umożliwiły przygotowanie ciepłych posiłków dla
maluchów. Ochotnicy pomagali również dzieciom w odrabianiu lekcji.
Epidemia koronawirusa spowodowała, że instytucje opie-

WSPÓŁPRAC A Z URZĘDEM MIASTA

kujące się dziećmi miały ograniczony dostęp do wielu nie-

innogy Stoen Operator współpracuje z miastem stołecz-

zbędnych zasobów. Wychowankom z rodzinnych domów

nym Warszawa. Jednym z ważniejszych projektów jest

dziecka brakowało podstawowych rzeczy, takich jak ubra-

optymalizacja procedur uzgadniania mocy przyłącze-

nia, buty, środki czystości, książki, zabawki. Wolontariusze

niowych. Dzięki niej przyłączono do sieci wiele nowych

Fundacji zorganizowali zbiórkę darów, które do potrzebu-

obiektów i zbilansowano zużycie energii w obiektach

jących przetransportowane zostały elektrycznymi autami

modernizowanych. Innym istotnym obszarem współpracy

innogy go!. W ramach akcji „Tornister” pomogli też przy-

była budowa publicznych punktów ładowania samocho-

gotować wyprawki szkolne dla wychowanków Fundacji.

dów elektrycznych.

Przedłużające się obostrzenia sanitarne utrudniły organizację wielu charytatywnych akcji. Mimo wszystko projekty

SOLIDARNOŚĆ W CZASIE EPIDEMII

udało się zrealizować w nieco zmienionej formule. Na przy-

Fundacja innogy w Polsce organizowała zbiórkę środków

kład w ramach projektu świątecznego „Listy do M”, wyma-

bezpośredniej ochrony osobistej, takich jak maseczki, przy-

rzone prezenty dla dzieci od św. Mikołaja zostały zaku-

łbice, jednorazowe rękawiczki i środki do dezynfekcji dla

pione online i przekazane podopiecznym Stowarzyszenia

Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytutu Matki i Dziecka.

Serduszko dla Dzieci i Powiślańskiej Fundacji Społecznej.

Wspierała również służby medyczne organizując zbiórki
i przekazując darowizny szpitalom.

PROMOWANIE PROEKOLOGICZNYCH NAWYKÓW

W wyniku wprowadzenia ograniczeń epidemiologicznych

Fundacja innogy w Polsce pod koniec września 2020 r. roz-

uczniowie zostali pozbawieni możliwości normalnego

poczęła akcję edukacyjną „Liczę się z energią”, skierowaną

kształcenia. Dla niektórych nauka z domu była wyzwa-

do uczniów klas 6 i 7 warszawskich szkół podstawowych.

niem ze względu na niedobory sprzętowe. Wolontariusze

Zorganizowano dla nich warsztaty, których partnerem została

Fundacji pozyskali laptopy i urządzenia potrzebne do edu-

Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Uczniów wyposa-

kacji zdalnej, co umożliwiło naukę dzieciom i młodzieży

żono w specjalne kalkulatory, dzięki którym mogli oszacować

znajdującym się w trudnej sytuacji.

zużycie energii w swoich domach i sprawdzić, ile mogą zaoszczędzić, jeśli będą efektywnie korzystać z energii. W ramach

POMOC NAJMŁODSZYM

projektu przeprowadzono 85 lekcji na temat efektywności

Działalność Fundacji innogy w Polsce co roku w sposób

energetycznej. Uczestniczyło w nich łącznie 1 820 uczniów

szczególny kierowana jest do najmłodszych. Z okazji Dnia

i nauczycieli. Ogromne zainteresowanie skłania organizatorów

Dziecka w Grupie innogy przeprowadzono zbiórkę pienię-

do kontynuowania inicjatywy w kolejnym roku.

Pracownicy innogy Stoen Operator stale uczestniczą w działalności charytatywnej
i edukacyjnej włączając się w szereg inicjatyw. Rok 2020 był pod tym względem
wyjątkowy – wiele z działań koncentrowało się na wsparciu służb i organizacji
walczących z epidemią COVID-19.
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innogy Stoen Operator,
Akcje wspierające dzieci
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OCHRONA PRZYRODY
Jak zawsze, w okresie dozwolonych prac, prowadzone były
działania na rzecz ochrony ptaków, szczególnie bocianów.
W 2020 roku przybyły 1 052 platformy pod bocianie gniazda,
a na ratunek bocianom energetycy z PGE Dystrybucja spieszyli na każdy sygnał od mieszkańców. Łącznie na terenie
działania spółki zamontowane są obecnie 26 544 platformy.

PGE Dystrybucja, Pracownicy spółki z prezentami dla
pacjentów szpitala neuropsychiatrycznego w Lublinie

Spółka razem z innymi liniami biznesowymi GK PGE włą-

PGE Dystrybucja, Darowizna dla szpitala w Zamościu

PGE DYSTRYBUCJA

czyła się w ogólnopolską kampanię „Polskie – kupuję to!”

WSPARCIE DLA POLONII

– promującą patriotyzm konsumencki i zachęcającą Polaków

PGE Dystrybucja w 2020 roku została partnerem projektu

do wybierania lokalnych producentów i usługodawców.

pt.: „Polacy Zmieniają Świat”, który łączy naukę z biznesem.

Z uwagi na pandemię COVID-19 w 2020 roku PGE Dystry-

W inicjatywę Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze

bucja odwołała większość zaplanowanych działań opartych

Polski zaangażowały się spółki z udziałem Skarbu Państwa.

na kontaktach bezpośrednich, jak akcje edukacyjne dla dzieci

Projekt w postaci dedykowanej platformy wymiany wiedzy

pn. „Bezpieczna energia” czy „Lasy pełne energii” w dotych-

ma za zadanie wspierać polonijnych naukowców, wynalaz-

czasowej formule. Rozpoczęto współpracę z instytucjami

ców i inżynierów, których potencjał i doświadczenie może

zaangażowanymi w ochronę przyrody.

wzmocnić rodzimą gospodarkę i naukę. Współpraca różnych

PRZECIWDZIAŁANIE EPIDEMII

stabilnej pracy urządzeń przeznaczonych dla pacjentów

środowisk będzie miała duży wkład w rozwój polskiej przed-

W 2020 roku działalność społeczna PGE Dystrybucja kon-

najciężej dotkniętych chorobą.

siębiorczości i innowacyjności, a w konsekwencji – poprawę
bezpieczeństwa gospodarczego i energetycznego kraju.

centrowała się przede wszystkim na działaniach wspierających ten cel. Od marca 2020 roku na ten cel spółka

WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

przeznaczyła ćwierć miliona złotych. Darowizny trafiły

Pomimo trudnych warunków w spółce realizowane były

do szpitali oraz innych placówek medycznych. Zostały prze-

działania prospołeczne, odpowiadające celom zrównowa-

znaczone m.in. na zakup niezbędnego sprzętu medycznego

żonego rozwoju. Wiele z tych działań prowadzono bezkosz-

do leczenia pacjentów chorych na COVID-19, kontenera

towo, poprzez zaangażowanie pracowników. Wolontariusze

przeznaczonego do pobierania wymazów w kierunku

szyli maseczki dla obsługi pogotowia ratunkowego w Łodzi

obecności wirusa SARS-COV-2, urządzeń do dezynfekcji

oraz dla seniorów i opiekunów w łódzkich domach pomocy

pomieszczeń wraz ze środkami dezynfekującymi, a także

społecznej i podopiecznych domów dziecka. Lubelscy

na zakup środków ochrony osobistej. PGE Dystrybucja

energetycy zbierali tkaniny potrzebne do szycia maseczek

zamontowała również na terenie Targów Lublin mobilną

przez harcerzy z miejscowego Okręgu ZHR, wspierali pracę

stację transformatorową dla powstającego tam szpitala

infolinii NFZ, a także pomagali seniorom w robieniu zakupów

tymczasowego. W ten sposób zwiększyła bezpieczeństwo

i w życiu codziennym.
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PGE Dystrybucja aktywnie współpracowała
z samorządami w procesie opracowania
planu budowy ogólnodostępnych stacji
ładowania, uzgadniając z poszczególnymi
miastami lokalizację punktów
ładowania. Uzgodniono budowę 310 stacji
ładowania (620 punktów) – z jednoczesnym
uwzględnieniem interesów mieszkańców
i optymalnego dla spółki rozwiązania.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI
PGE Dystrybucja od kilkunastu lat cyklicznie organizuje
spotkania z przedstawicielami władz samorządowych
z obszaru działania wszystkich oddziałów. W spotkaniach
uczestniczy łącznie kilkuset samorządowców. Fora są miejscem budowania partnerskich relacji i rozmów o kwestiach
istotnych z punktu widzenia obydwu stron. Znacząca część
spotkań poświęcona jest prowadzonym i planowanym inwestycjom. W 2020 roku dialog z przedstawicielami władz
samorządowych przyjął formułę spotkań operacyjnych,
które realizowane były głównie w formie zdalnej.

Rapor t PTPiREE • 2021

CSR w energetyce

TAURON DYSTRYBUCJA

W TROSCE O BOCIANY
Na sieciach elektroenergetycznych zarządzanych przez Tau-

„BEZPIECZNIKI TAURONA”

ron Dystrybucja żyje ok. 2 200 bocianich par. Akcja „Bociany

Największym programem z obszaru społecznej odpowie-

Taurona” ma jednocześnie chronić ptaki przed zagrożeniem,

dzialności biznesu w spółce są „Bezpieczniki dla dzieci”. Pro-

jakim jest dla nich infrastruktura elektroenergetyczna, jak

gram jest realizowany i konsekwentnie rozwijany od wielu

i ograniczać zakłócenia w poprawności działania sieci,

lat. Akcja jest adresowana do uczniów, nauczycieli i rodziców.

które powodowane są przez ptaki. Działania podejmowane

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa związanego

w ramach projektu przyczyniają się do poprawy bezpie-

z korzystaniem z urządzeń elektrycznych i zachowaniem

czeństwa i zapewnienia ciągłości dostaw energii. Spółka

zasad bezpieczeństwa w pobliżu urządzeń energetycznych,

przygotowuje specjalne podesty pod bocianie gniazda,

a także budowanie świadomości w zakresie energetyki

które umieszczane są na słupach energetycznych. Ponadto

odnawialnej i ekologii. Do programu może przystąpić każda

oczyszcza gniazda, a także wspiera ornitologów – zwłasz-

szkoła podstawowa na terenie Polski.

cza w zakresie obrączkowania, a także propaguje wiedzę
nt. bocianów. Tauron Dystrybucja w ramach akacji współ-

BEZPIECZEŃSTWO W PRACY

pracuje z organizacjami ornitologicznymi i ekologicznymi,

W ramach programu „Bezpieczniki Taurona. Włącz w pracy”

regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska oraz gminami.

podejmowane są działania w temacie bezpiecznego
obchodzenia się z prądem zarówno w pracy zawodowej,

PODNOSZENIE KOMPETENCJI

jak i w życiu codziennym oraz przy wykonywaniu prac

Od kilku lat w spółce realizowana jest inicjatywa pt. „Aka-

domowych. Przekaz kierowany jest głównie dla doro-

demia trenerów wewnętrznych”, której celem jest transfer

słych. Informacje dystrybuowane są za pośrednictwem

wiedzy między pracownikami firmy. Pracownicy, którzy mają

samorządów lokalnych. Wśród opracowanych materiałów

umiejętności trenerskie i chęć dzielenia się wiedzą, mogą

edukacyjnych, można m.in. znaleźć informacje ostrzega-

przystąpić do programu i szkolić w ramach trzech kategorii

jące przed porażeniem prądem na budowach, szczególnie

szkoleń: techniczne, ogólnorozwojowe i informatyczne.

operatorów maszyn budowlanych i rolniczych. Na YouTube

W roku 2020 spółka postanowiła realizować szkolenia

i Facebooku firma emituje szereg animacji filmowych poka-

w ramach programu w formie online. W ramach inicjatywy,

zujących właściwe zachowania w pracy z prądem i w jego

do roli trenerów w środowisku online przygotowano 25 tre-

pobliżu pod wspólnym tytułem „Prąd w zasięgu? Włącz

nerów, którzy prowadzą szkolenia w 25 tematach.

ostrożność”. W 2020 roku powstało 7 nowych animacji.

W 2020 roku kontynuowane były także szkolenia z udzie-

Na platformie edukacyjnej „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka”,
umieszczone zostały autorskie materiały dydaktyczne dla uczniów szkół
podstawowych, m.in.: kompletne scenariusze 13 lekcji, 21 filmów i 18 multimedialnych
gier edukacyjnych oraz quizy. Warto zaznaczyć, że w 2020 roku materiały
przygotowane w ramach programu były pozytywnie przyjęte i wykorzystywane przez
nauczycieli podczas nauczania online.
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Tauron Dystrybucja, Bociany Taurona - oczyszczanie gniazd

lania pierwszej pomocy przedmedycznej. W pierwszym

WSPARCIE DLA KOBIET

kwartale roku szkolenia organizowane były stacjonarnie,

Kolejna inicjatywa, to Program „Mama pracuje”, adresowany

następnie odbywały się w formie online.

do kobiet zatrudnionych w spółce, wychowujących dzieci
w wieku do 6 lat oraz kobiet w ciąży. Celem programu jest:

PLECAK NA ŻYCIE

zwiększenie komfortu pracy przyszłych matek, wsparcie

Chcąc wesprzeć rodziców, Tauron Dystrybucja zorganizował

kobiet w łączeniu macierzyństwa z pracą zawodową, zwięk-

webinaria pt. „Plecak na życie. Co włożyć do niego teraz,

szenie liczby kobiet wracających do pracy po urodzeniu

żeby dziecko w przyszłości wyjęło z niego same skarby

dziecka, umożliwienie kontaktu z firmą kobietom w trakcie

(motywacja, samodzielność, autentyczność, kreatywność,

urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

empatia)”, „Budowanie pewności siebie, czyli konkretne

Tauron Dystrybucja chce zachęcić młode kobiety poprzez

wskazówki do szczęścia w dorosłym życiu” oraz „Zdrowa

program mentoringu do związania swojej zawodowej

motywacja, czyli o tym, jak wspierać dziecko w zdalnej

przyszłości z energetyką. W roku akademickim 2019/2020

nauce, balansując czas przed ekranem z innymi aktywno-

w programie mentoringu wzięło udział 9 studentek. Ich

ściami”. W webinariach łącznie udział wzięło ok. 400 osób.

mentorkami i mentorami zostali pracownicy firmy, osoby
z ogromnym doświadczeniem i wiedzą z obszaru energetyki
oraz zarządzania zespołem.

