III. Nasza strategia zrównowa¿onego rozwoju
1. ZORIENTOWANIE NA KLIENTA
Grupie TAURON zaufa³o blisko 5,3 mln klientów, czyni¹c j¹ najwiêkszym sprzedawc¹ pr¹du w Polsce. Sieæ dystrybucji
dzia³a na obszarze równym niemal jednej pi¹tej powierzchni kraju, zapewniaj¹c energiê po³udniowo-zachodnim
województwom: ma³opolskiemu, œl¹skiemu, opolskiemu, dolnoœl¹skiemu i podkarpackiemu. Ponadto dostarcza ciep³o
ponad 700 tys. domów, urzêdom i instytucjom oraz firmom na terenie 17 aglomeracji miejskich Œl¹ska, Zag³êbia i Ma³opolski.
Grupa TAURON dba o obecnych i przysz³ych klientów, dostosowuj¹c swoj¹ ofertê do zró¿nicowanych potrzeb detalicznych
i biznesowych klientów.

Liczba klientów indywidualnych i biznesowych
Klienci indywidualni
Klienci biznesowi
Suma

Obszar sprzeda¿y

Obszar przesy³u i dystrybucji

4 806 352

4 800 853

419 661

355 942

5 226 013

5 156 795

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Strategii korporacyjnej Grupy TAURON na lata 2014–2017 z perspektyw¹ do roku
2023” klient i jego satysfakcja to jeden z g³ównych obszarów dzia³ania Grupy TAURON i wszystkich jej spó³ek. Dlatego te¿
jeszcze w 2012 r. powo³aliœmy Rzecznika Praw Klienta, który reprezentuje wewn¹trz organizacji interesy klientów.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom naszego otoczenia, prowadzimy tak¿e dzia³ania edukacyjne w zakresie funkcjonowania
rynku energii elektrycznej, efektywnoœci energetycznej i bezpiecznego korzystania z energii. Tym samym has³o: „Nasza
energia – Twoje bezpieczeñstwo” staje siê rzeczywistym narzêdziem dzia³añ na rzecz klienta, zrównowa¿onego rozwoju
i osi¹gania celów strategicznych.

Cel 1:

Do 2015 r. co najmniej 75 proc. klientów zadowolonych ze wspó³pracy z Grup¹ TAURON.

Nadrzêdnym celem strategicznym Grupy TAURON jest ci¹g³y wzrost wartoœci zapewniaj¹cy zwrot z zainwestowanego
kapita³u dla akcjonariuszy. Aby go osi¹gn¹æ, niezbêdne jest utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych klientów. W rezultacie
naszym celem jest takie dzia³anie, aby co najmniej 75 proc. naszych klientów by³o zadowolonych ze wspó³pracy z Grup¹
TAURON. Dziêki temu za³o¿eniu bêdziemy mogli koncentrowaæ siê na tworzeniu oferty produktów i obs³ugi zgodnej
z oczekiwaniami obecnych i przysz³ych klientów. Na zlecenie spó³ki TAURON Obs³uga Klienta TNS Polska pod koniec
2013 r. przeprowadzi³ kompleksowe badanie satysfakcji klientów indywidualnych, zarówno Grupy TAURON, jak i konkurencji.
Dziêki otrzymanym wynikom poznaliœmy odpowiedŸ na dwa zasadnicze pytania: jaki jest poziom satysfakcji naszych
klientów indywidualnych i jakie czynniki najsilniej wp³ywaj¹ na ich zadowolenie. Wyniki badania wskazuj¹, ¿e klienci darz¹
nas zaufaniem i docenili nasz¹ niezawodnoœæ, twierdz¹c, ¿e dotrzymujemy obietnic, które sk³adamy. Dziêki temu
w 2013 r. uda³o nam siê spe³niæ oczekiwania 73 proc. klientów. Chcemy, aby w 2015 r. co najmniej 75 proc. klientów
by³o zadowolonych z naszej obs³ugi. Jednoczeœnie zdajemy sobie sprawê, ile pracy jeszcze przed nami, dlatego stale
podnosimy standardy obs³ugi, staramy siê dostosowywaæ produkty do potrzeb klientów i pracujemy nad dodatkowymi
rozwi¹zaniami, które bêd¹ zwiêkszaæ komfort korzystania z naszych us³ug. Efekty tych dzia³añ klienci bêd¹ mogli w pe³ni
odczuæ w kolejnych latach.
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W 2013 r. podjêliœmy wiele dzia³añ,
proces osi¹gania za³o¿onego
celu trwa
•
•

Satysfakcja i zaufanie klientów TAURONA w 2013 r. wzros³y;
Wprowadziliœmy nowe pilota¿owe produkty: EkoOszczêdny oraz EkoOgrzewanie;

•

Wszyscy pracownicy Grupy TAURON zajmuj¹cy siê obs³ug¹ klienta zostali
przeszkoleni w ramach wprowadzonych standardów obs³ugi klienta;

•

Najwiêkszym i strategicznym klientom zapewniliœmy kompleksow¹ obs³ugê
poprzez indywidualn¹ opiekê ze strony mened¿erów ds. klienta kluczowego.

Podnosimy standardy obs³ugi klienta. Zarówno w spó³kach zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ energii, jak i jej sprzeda¿¹,
wdra¿any jest projekt – Standardy obs³ugi klienta, którego g³ównym celem jest poprawa jakoœci obs³ugi. W jego ramach
zrealizowany zosta³ cykl warsztatów, w wyniku których wypracowane zosta³y nowe postawy i zidentyfikowano w³aœciwe
zachowania w stosunku do klienta. Dziêki projektowi Standardy obs³ugi klienta w spó³kach TAURON Dystrybucja i TAURON
Dystrybucja Serwis przeszkoleni zostali wszyscy pracownicy zajmuj¹cy siê obs³ug¹. Ponadto w spó³kach TAURON Sprzeda¿
i Sprzeda¿ GZE w 2013 r. przeprowadzono badanie, którego celem by³o sprawdzenie, w jakiej mierze pracownicy stosuj¹
wprowadzone Standardy obs³ugi klienta biznesowego w codziennej obs³udze – bezpoœredniej, realizowanej poprzez telefon,
e-mail lub korespondencyjnie. We wszystkich kana³ach kontaktu pracownicy zostali ocenieni bardzo dobrze. 94 proc.
klientów by³o zadowolonych z kontaktu bezpoœredniego, 93 proc. z telefonicznego, 91 proc. z korespondencji tradycyjnej
(pocztowej) i 81 proc. z kontaktu e-mailowego. W 2013 r. kontynuowano równie¿ wdra¿anie Katalogu dobrych praktyk,
ujmuj¹cego zestaw zasad, które powinno siê stosowaæ podczas obs³ugi klienta. Dziêki tym dzia³aniom poziom satysfakcji
klientów Grupy TAURON wzrós³. Wyniki badania satysfakcji klientów pokaza³y, ¿e najbardziej doceniono uprzejmoœæ
i kulturê osobist¹ sprzedawców oraz warunki oferowanych umów. Wysoko oceniono równie¿ terminowoœæ przesy³ania
rachunków i faktur za energiê. Zdajemy sobie sprawê, ¿e mimo wprowadzanych programów i udogodnieñ nie wszyscy
klienci Grupy TAURON s¹ zadowoleni z poziomu obs³ugi w takim stopniu, jakiego byœmy sobie ¿yczyli. Obszarami,
na których bêdziemy siê skupiaæ to zwiêkszenie szybkoœci odpowiedzi na zadawane przez klientów pytania, poprawienie
komfortu zg³aszania problemów i polepszenie efektywnoœci procesu ich rozwi¹zywania, a tak¿e podniesienie jakoœci
wspó³pracy.

Wyniki badania satysfakcji klienta*

2013

2012

Indeks satysfakcji

73

73

Indeks lojalnoœci

77

77

* Badanie przeprowadzone na kliencie masowym; skala od 0 do 100, wskaŸnik w przedziale 70–80 oznacza wynik bardzo dobry.

Intensywnie pracujemy nad spójnym systemem billingowym. Nowy mechanizm rozliczeñ ma usprawniæ obs³ugê
klientów i umo¿liwiæ dostêp do us³ug przez Internet (dotyczy 800 tys. mieszkañców regionu krakowskiego i nowos¹deckiego).
Zmierzamy do tego, aby na ca³ym obszarze dzia³ania Grupy TAURON obowi¹zywa³ jeden spójny system, czas obs³ugi
uleg³ skróceniu, procesy jeszcze wiêkszemu ujednoliceniu, a tak¿e by zwiêkszy³o siê bezpieczeñstwo danych. W 2013 r.
dokonano centralizacji systemów billingowych dla klientów biznesowych. To pierwszy na tak¹ skalê system w polskiej
energetyce. Nowe funkcje i nowoczesne rozwi¹zania informatyczne podwy¿szy³y poziom obs³ugi. Dziêki usprawnieniom
klient ma mo¿liwoœæ otrzymania jednej faktury dla wszystkich punktów poboru, mo¿e byæ obs³u¿ony w ka¿dej lokalizacji
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i ma szybszy dostêp do informacji. Kolejne etapy centralizacji systemów billingowych odbywaæ siê bêd¹ w 2014 r.
Jesteœmy równie¿ w trakcie procesu ujednolicania podejœcia do klientów na terenie po³udniowo-zachodniej Polski.
Pamiêtamy te¿, ¿e ok. 60 proc. sprzedawanej w Grupie TAURON energii trafia do klientów biznesowych
i strategicznych. Grupa TAURON w 2013 r. wdro¿y³a kompleksowy projekt opieki dla obu tych grup, zarówno ze strony obs³ugi
dystrybucyjnej, jak i sprzeda¿y energii elektrycznej oraz ciep³a. W ka¿dym z oddzia³ów TAURON Dystrybucja pojawili siê
pracownicy, których zadaniem jest obs³uga najwiêkszych klientów spó³ki. Zadaniem mened¿erów ds. klienta kluczowego jest
odci¹¿enie klienta m.in. poprzez wyrêczenie go w zagadnieniach natury formalnej. W wielu kwestiach wystarczy kontakt
z mened¿erem, bez koniecznoœci porozumiewania siê z wieloma osobami z ró¿nych obszarów dzia³ania spó³ki. Klient mo¿e
równie¿ liczyæ na sta³e monitorowanie swojej sytuacji pod k¹tem wielkoœci zu¿ycia energii elektrycznej, na wspólne
opracowywanie planów zapotrzebowania na energiê czy te¿ na ocenê prawid³owoœci rozliczeñ i analizê przyczyn znacz¹cych
zwy¿ek i spadków jej zu¿ycia. Stworzona dla tej grupy oferta warsztatowa i spotkania indywidualne stwarzaj¹ mo¿liwoœci
bezpoœrednich rozmów, poznania preferencji klientów kluczowych oraz ich oczekiwañ dotycz¹cych wspó³pracy. Jest to tak¿e
okazja do przekazania wiedzy dotycz¹cej rynku energii (m.in. prawa energetycznego, sytuacji gospodarczej). W 2013 r.
w Warsztatach Energetycznych zorganizowanych przez Grupê TAURON wziê³o udzia³ 243 reprezentantów kluczowych
klientów. Natomiast w ramach projektu Akademia TAURON – Key Account Management przeprowadzono specjalne
szkolenia w celu podniesienia kompetencji pracowników sprzeda¿y. Taka kompleksowa obs³uga na najwy¿szym poziomie
przek³adaæ siê ma na zwiêkszenie satysfakcji klienta i budowanie partnerskich relacji.

Mamy szerok¹ i ró¿norodn¹ ofertê z atrakcyjn¹ cen¹ oraz dodatkowymi us³ugami. Rozumiemy, ¿e nasi klienci
maj¹ ró¿ne potrzeby, style ¿ycia. Dla jednych wa¿na jest wygoda, dla innych cena, dla jeszcze innych ekologia.
Dlatego, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom, Grupa TAURON tworzy ró¿norodn¹ ofertê, z której ka¿dy klient mo¿e
wybraæ najbardziej odpowiadaj¹ce mu rozwi¹zania. W przeprowadzonym badaniu satysfakcji klientów to w³aœnie mo¿liwoœæ
wyboru ró¿nych rozwi¹zañ i dopasowanie oferty Grupy TAURON do potrzeb klienta doceniono najbardziej.
Jeden z nowych produktów spó³ki TAURON Sprzeda¿ to EkoOgrzewanie. Skierowany jest do osób, które ceni¹
ogrzewanie elektryczne jako wygodny sposób na zapewnienie komfortu cieplnego mieszkania i domu w sposób
proekologiczny. Rozwi¹zanie wprowadzono pilota¿owo w ponad stu krakowskich mieszkaniach przede wszystkim
w celu zmniejszenia uci¹¿liwoœci tradycyjnych palenisk wêglowych. Nowy produkt umo¿liwi bezpieczne i energooszczêdne
zarz¹dzanie temperatur¹ przy dopasowaniu jej w wybranych pomieszczeniach do potrzeb. Co wa¿ne, klient mo¿e
nie tylko ogrzewaæ pomieszczenia, ale tak¿e podgrzewaæ wodê. Jednym z nowych urz¹dzeñ oferowanych w tym
przyjaznym œrodowisku rozwi¹zaniu jest pompa ciep³a. Urz¹dzenie to pobiera ciep³o z ziemi, wody lub powietrza i u¿ywa
go do ogrzewania domu. Dzia³a dziêki wykorzystaniu procesów sprê¿ania i rozprê¿ania, podobnie jak lodówka,
ale zamiast ch³odziæ – grzeje. Jest bardzo efektywna – zaledwie 30 proc. ciep³a pochodzi ze sprê¿arki, pozosta³e 70 proc.
z otoczenia. U¿ytkownicy takiego systemu ogrzewania maj¹ do dyspozycji tak¿e tañsz¹ energiê elektryczn¹,
a co z tego wynika – ciep³y dom i oszczêdnoœci. Produkt jest przeznaczony dla osób, które planuj¹ instalacjê takiego
urz¹dzenia, ale do koñca wrzeœnia 2013 r. mogli z niego korzystaæ klienci ju¿ posiadaj¹cy pompê ciep³a. TAURON Ciep³o
wspó³pracuje przy tym produkcie z firm¹ Viessmann i zapewnia doradztwo przy doborze urz¹dzeñ. Klienci, którzy
decyduj¹ siê na skorzystanie z oferty, otrzymuj¹ dwuletni¹ gwarancjê sta³ej ceny energii elektrycznej.
Wiemy, ¿e dla naszych klientów najistotniejsz¹ kwesti¹, obok niezawodnoœci i bezpieczeñstwa dostaw, jest cena.
Dlatego z jednej strony wci¹¿ szukamy nowych szans rozwoju, a z drugiej efektywnoœci kosztowej, która pozwoli Grupie
TAURON utrzymaæ niskie ceny. Z myœl¹ o sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MSP) wprowadzono Pakiet Oszczêdny
Z³oty. Dziêki temu rozwi¹zaniu klienci MSP o rocznym zu¿yciu energii do 250 MWh mog¹ zyskaæ gwarancjê ceny i obni¿yæ
koszty zu¿ywanej energii. W ostatnim roku TAURON Sprzeda¿ obni¿y³ ceny taryfowe1 dla klientów indywidualnych
œrednio o 4,54 proc. W lipcu 2013 r. ruszy³a kampania „Od wakacji niskie ceny pr¹du”. Wprowadzone zosta³y produkty z cen¹
energii ni¿sz¹ ni¿ w taryfie i z dodatkowymi korzyœciami dla klientów: m.in. gwarancj¹ ceny, energi¹ ze Ÿróde³ odnawialnych,
e-faktur¹. Powsta³y nowe taryfy i trzy rodzaje oferowanych pakietów:
1.

Produkt Bezpieczny, czyli gwarancja ceny nawet na trzy lata – korzysta z niego 400 tys. gospodarstw domowych;

2.

Produkt Internetowy, czyli dla internautów najtaniej – ponad 110 tys. klientów TAURONA otrzymuje faktury drog¹
elektroniczn¹;

3.

Produkt EkoOszczêdny, czyli ekologia – klienci maj¹ pewnoœæ, ¿e kupowana przez nich energia pozyskiwana
jest z ekologicznych Ÿróde³ i jest tañsza ni¿ w taryfie, a dziêki e-fakturom pomagaj¹ nam oszczêdzaæ papier.

Produkty zosta³y opracowane wed³ug wytycznych przekazanych przez klientów podczas Spisu energetycznego
– jedynego takiego badania w Polsce.
Dziêki nowelizacji Prawa energetycznego Grupa TAURON mo¿e tak¿e rozpocz¹æ ekspansjê na rynek gazu.
Swoim klientom indywidualnym i biznesowym chce zaoferowaæ m.in. sprzeda¿ gazu i pr¹du w pakiecie oraz ni¿sze ceny
obu mediów. Trwaj¹ równie¿ prace nad nowymi produktami z u¿yciem ciep³a sieciowego, które gwarantuje nie tylko
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oszczêdnoœæ, ale przede wszystkim bezpieczeñstwo. Proces podgrzewania wody odbywa siê z dala od mieszkañ,
co ca³kowicie eliminuje zagro¿enie zatrucia tlenkiem wêgla. Kompleksowa oferta w zakresie ciep³ej wody u¿ytkowej oraz
centralnego ogrzewania to idealny wybór dla osób ceni¹cych sobie komfort i bezpieczeñstwo.

Rozwijamy nowoczesne rozwi¹zania proklienckie. Satysfakcja i zaufanie klientów to wartoœci, dziêki którym
mo¿emy siê rozwijaæ. Rozumiemy wiêc, ¿e wprowadzane przez nas udogodnienia dla u¿ytkowników energii i ciep³a to
tak¿e inwestycja w nasz¹ przysz³oœæ. Dlatego wci¹¿ szukamy nowych rozwi¹zañ.

Oczekiwanie interesariuszy:
Udzielanie informacji na temat nowych, innowacyjnych us³ug dostarczanych przez Grupê TAURON (np. kwestia
inteligentnych sieci energetycznych).
Ukazanie wp³ywu innowacji w oferowanych produktach na przedsiêbiorstwo i jego otoczenie.

Inteligentne liczniki na rzecz ograniczenia zu¿ycia energii. Inteligentne opomiarowanie (smart metering) dostarcza
na bie¿¹co i zdalnie informacji o zu¿yciu energii i umo¿liwia klientowi rozliczanie siê za faktyczne zu¿ycie, a nie – jak to
obecnie ma najczêœciej miejsce – za prognozy. Instalacja inteligentnego opomiarowania wpisuje siê w zalecenia Unii
Europejskiej. Dyrektywa Komisji Europejskiej – tzw. trzeci pakiet liberalizacyjny – zobowi¹zuje Polskê do wyposa¿enia
w inteligentne czytniki do 2020 r. 80 proc. konsumentów. W 2013 r. przeprowadzono pomyœlnie pilota¿ow¹ instalacjê
ok. 40 tys. liczników u klientów na terenie Dolnego Œl¹ska, Œl¹ska i Ma³opolski. TAURON Dystrybucja og³osi³ przetarg
na wdro¿enie systemu inteligentnego opomiarowania we Wroc³awiu. Operator chce zainstalowaæ inteligentne liczniki
u ponad 330 tys. klientów firmy. Program ma siê rozpocz¹æ w drugiej po³owie 2014 r. i potrwaæ dwa lata. Stanowi czêœæ
projektu Smart City Wroc³aw (SCW), który ma byæ pierwszym krokiem do przeprowadzenia optymalizacji procesu
dystrybucji energii elektrycznej oraz poprawy efektywnoœci procesów zwi¹zanych z realizacj¹ zarz¹dzania danymi
pomiarowymi i obs³ugi klientów. Dziêki temu rozwi¹zaniu ka¿dy klient objêty programem bêdzie mia³ kontrolê nad zu¿yciem
energii i dostêp do rozliczeñ w ka¿dej chwili. Jednoczeœnie bêdzie te¿ w du¿o mniejszym stopniu nara¿ony na naruszenia
prywatnoœci swoich danych czy ich utratê. Liczniki bêd¹ wyposa¿ane w oddzielne przystawki, które dziêki technologii
bezprzewodowego przesy³u danych pozwol¹ klientowi odczytaæ bie¿¹ce dane nawet wtedy, gdy licznik bêdzie oddalony
od miejsca poboru pr¹du, np. umieszczony w szafce na drugim koñcu dzia³ki. S³u¿by energetyczne bêd¹ mog³y sprawniej
reagowaæ na wszelkie usterki. Projekt bêdzie realizowany do 2016 r., a rozpoczêcie monta¿u inteligentnych liczników
planowane jest na czwarty kwarta³ 2014 r.

Wspó³praca z T-Mobile. TAURON Polska Energia i T-Mobile Polska rozpoczê³y pilota¿owy program oferowania
swoim klientom detalicznym produktów partnera. Klienci TAURONA i T-Mobile otrzymuj¹ propozycjê skorzystania z oferty
telekomunikacyjnej lub energetycznej. Projekty, nad którymi wspólnie bêd¹ pracowa³y zespo³y eksperckie obu spó³ek,
maj¹ okreœliæ standardy dla innowacyjnych produktów i us³ug, które bêd¹ wdra¿ane wspólnie na polskim rynku. Obie firmy
zamierzaj¹ wykorzystaæ zdobyte doœwiadczenie do przygotowania pracowników, systemów i procesów przy projektach
wdra¿anych w ramach strategicznej wspó³pracy, tak¿e w zakresie bezpieczeñstwa danych klientów.

Klient mo¿e zostaæ wytwórc¹ energii (prosumentem). W 2013 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne.
Tak zwany ma³y trójpak energetyczny umo¿liwia rozwój energetyki prosumenckiej i upraszcza procedurê przy³¹czania
Ÿróde³ OZE o mocy do 40 kW do sieci dystrybucyjnej. Oznacza to, ¿e ka¿dy klient mo¿e za³o¿yæ ma³¹ elektrowniê wodn¹,
postawiæ wiatraki, zainstalowaæ panele fotowoltaiczne, aby staæ siê wytwórc¹ pr¹du przy³¹czonym do sieci dystrybucyjnej.
W odpowiedzi na zmiany w ustawie – Prawo energetyczne podjêto wiele dzia³añ na rzecz u³atwienia korzystania przez
klientów spó³ki TAURON Dystrybucja z tej nowej mo¿liwoœci. Uproszczony formularz zg³oszeniowy i informacja dla klientów
o tym, co nale¿y zrobiæ, aby przy³¹czyæ mikroinstalacjê, zamieszczone s¹ na stronie internetowej. Podjêto równie¿
wspó³pracê w ramach Polskiego Towarzystwa Przesy³u i Rozdzia³u Energii Elektrycznej, aby ujednoliciæ w skali kraju zasady
przy³¹czania mikroinstalacji oraz wymagania techniczne dla Ÿróde³ przy³¹czanych do sieci dystrybucyjnych. W ten sposób
Grupa TAURON rozpoczê³a proces przy³¹czania wiatraków o ma³ej mocy i pozyskiwania energii z innych niewielkich
odnawialnych Ÿróde³.
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Cel 2:

Zobowi¹zujemy siê zapewniæ bezpieczeñstwo interesów klienta.

Przekazywanie wiedzy o rynku energii to najlepszy sposób na zapewnienie bezpieczeñstwa interesów klienta.
Rozwój energetyki, w tym pojawienie siê nowych Ÿróde³ energii, innowacyjne technologie czy te¿ zmiany w prawie,
nios¹ ze sob¹ nowe mo¿liwoœci dla klientów. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e uwolnienie rynku energii – obok szeregu korzyœci
– niesie te¿ niebezpieczeñstwo nieuczciwej konkurencji dla konsumentów energii. Dlatego Grupa TAURON podejmuje
wiele dzia³añ zmierzaj¹cych do zabezpieczenia interesów swoich klientów. Ponadto Grupa stale wspó³pracuje z rzecznikami
praw konsumenta, informuj¹c o zmianach zachodz¹cych na rynku energii i regulacjach prawnych wp³ywaj¹cych na klienta,
a tak¿e s³u¿y wsparciem w sytuacjach kryzysowych i tworzy oferty szyte na miarê.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy za³o¿ony cel
•

Rok po wprowadzeniu funkcji Rzecznika Praw Klienta rozbudowujemy system
odpowiedzialnej sprzeda¿y przy zaanga¿owaniu klientów. Analizuj¹c zg³aszane
w 2013 r. problemy i naruszenia, przygotowaliœmy nowe kampanie:
„Nie znasz? Nie otwieraj” i „Œwiecimy przyk³adem”;

•

Zrealizowaliœmy 532 spotkania z w³adzami samorz¹dowymi. W celu zbudowania
partnerskich relacji powo³aliœmy specjalnych doradców ds. kontaktów
z samorz¹dami.

Stosujemy dobre praktyki sprzeda¿y, nad czym czuwa Rzecznik Praw Klienta. Jeszcze w 2012 r. Spó³ka TAURON
Obs³uga Klienta stworzy³a stanowisko Rzecznika Praw Klienta. Do zadañ rzecznika w 2013 r. nale¿a³o m.in.: kontrolowanie,
czy obs³uga klienta przebiega z poszanowaniem jego praw; analizowanie procesów zawierania umów, rozliczeñ i windykacji
z perspektywy klienta; analiza przyczyn reklamacji, identyfikacja potencjalnych problemów, zg³aszanie rekomendacji
zmian w procesach w celu zmniejszenia ich iloœci i podniesienia jakoœci obs³ugi klienta. Rzecznik jest odpowiedzialny
tak¿e za wspó³pracê z organizacjami konsumenckimi, Urzêdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedstawicielami
Urzêdu Regulacji Energetyki (URE). W 2013 r. rzecznik wspó³tworzy³ m.in. rekomendowany przez URE Kodeks Dobrych
Praktyk sprzedawców. W zwi¹zku z tym podjêto wiele dzia³añ edukacyjnych skierowanych do klientów. W 2013 r. nie wp³ynê³y
skargi organów regulacyjnych czy od osób trzecich. Wyst¹pi³a jedna sytuacja utraty danych klientów, zwi¹zana z niew³aœciw¹
konfiguracj¹ systemu e-BOK. Po otrzymaniu informacji o problemie dostêp do e-BOK zosta³ niezw³ocznie poprawnie
skonfigurowany dla wszystkich klientów. Aby unikn¹æ tego rodzaju zdarzeñ, w przysz³oœci zaostrzone zosta³y wewnêtrzne
procedury testowe, którym podlega e-BOK.
W wyniku analizy skarg klientów indywidualnych i docieraj¹cych do TAURON Obs³uga Klienta informacji o nieuczciwych
praktykach stosowanych przez niektórych sprzedawców energii elektrycznej oceniono, ¿e wzrastaj¹cy nieœwiadomy odp³yw
klientów spó³ki móg³ byæ zwi¹zany z rosn¹c¹ skal¹ oszustw.

Budujemy program ochrony klienta. D¹¿ymy do zapewnienia bezpieczeñstwa interesów klienta, dbaj¹c o edukacjê
w zakresie praw i zagro¿eñ dla klientów, zw³aszcza seniorów, czyli grupy najbardziej wra¿liwej na stosowanie takich praktyk.
Nasze dzia³ania – skupione w ramach Bezpieczników TAURONA – zaczêliœmy od akcji Stop naci¹gaczom – podpisujê tylko
uczciwe umowy, której celem by³o przekazanie klientom wiedzy o prawach konsumenta na rynku energii. W ramach dzia³añ
edukacyjnych przygotowano dla klientów poradnik konsumenta zawieraj¹cy trzy podstawowe zasady bezpieczeñstwa,
których nale¿y przestrzegaæ przy podpisywaniu umowy:
1.

MÓJ DOM MOJ¥ TWIERDZ¥. Nie wpuszczaj do domu osób, których nie znasz. Jeœli zamierzasz kogoœ wpuœciæ – sprawdŸ,

2.

WYBIERZ M¥DRZE. Zanim podpiszesz umowê, dok³adnie j¹ przeczytaj;

3.

POŒPIECH Z£YM DORADC¥. Pamiêtaj, ¿e masz prawo odst¹piæ od umowy podpisanej w domu do 10 dni od jej
zawarcia.

czy jest tym, za kogo siê podaje;

Nie znasz? Nie otwieraj – pod takim has³em przygotowano kampaniê spo³eczn¹ ostrzegaj¹c¹ starsze osoby przed
zagro¿eniami czyhaj¹cymi ze strony fa³szywych przedstawicieli Grupy TAURON i nieuczciwych sprzedawców energii
elektrycznej. W ramach rozpoczêtej w 2014 r. kampanii przeprowadzono cykl 20 spotkañ informacyjno-edukacyjnych
buduj¹cych umiejêtnoœæ rozpoznawania ryzyka oszustwa, kszta³tuj¹cych asertywn¹ postawê wobec nieuczciwych
sprzedawców i podejmuj¹cych temat bezpieczeñstwa przy podpisywaniu umów w domu. W spotkaniach wziê³o udzia³
ponad 2 tys. uczestników. Dodatkowo kampanii towarzyszy³y spoty emitowane we wszystkich regionalnych stacjach
telewizyjnych i radiowych po³udniowej Polski. Z badañ rozpoznawalnoœci kampanii, realizowanych przez GFK Polonia,
wynika, ¿e o kampanii w mediach s³ysza³o 18 proc. grupy docelowej (seniorzy 55+). Z przygotowanego ju¿ w 2012 r.

Poradnika konsumenta klienci mog¹ siê dowiedzieæ, jakie kroki podj¹æ, jeœli nie chc¹ byæ dalej zwi¹zani umow¹ z nowym
sprzedawc¹ energii elektrycznej lub jeœli uwa¿aj¹, ¿e zostali przez niego wprowadzeni w b³¹d. Odpowiedzialne standardy
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obs³ugi, jakimi kieruje siê Grupa TAURON, zosta³y zawarte w przygotowanej kampanii reklamowej „Œwiecimy przyk³adem”
– „Obiecali Ci tani pr¹d? Nie chodzimy po domach. Pomagamy, jeœli zosta³eœ oszukany. Stosujemy dobre praktyki sprzeda¿y”.
Kampania rozpoczê³a siê w po³owie 2014 r.

Prowadzimy Akademiê Szkoleniow¹ TAURON Ciep³o. Dziêki wdro¿eniu za³o¿eñ polityki marketingowej i promocyjnej
spó³ka TAURON Ciep³o zanotowa³a wzrost satysfakcji klienta, wiedzy o produktach spó³ki, œwiadomoœci marki i wiedzy
o rozwoju polityki produktowej. Pomog³a tu stworzona przez spó³kê Akademia Szkoleniowa TAURON Ciep³o. W jesiennej
edycji w 2013 r. uczestnicy wziêli udzia³ w konferencji: „Ciep³o sieciowe – kluczowe aspekty z perspektywy zarz¹dców
nieruchomoœci”, która cieszy³a siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród klientów instytucjonalnych: spó³dzielni i wspólnot
mieszkaniowych, obiektów komercyjnych i u¿ytecznoœci publicznej, instytucji i zak³adów produkcyjnych. Zale¿y nam,
by klienci chêtnie podchwytywali tworzone nowe oferty i rozwi¹zania, ale do tego niezbêdna jest w³aœnie idealna
komunikacja.

Wspó³pracujemy z w³adzami samorz¹dowymi. Grupa TAURON, dbaj¹c o zapewnienie ci¹g³oœci dostaw energii
elektrycznej, rozbudowuje sieæ dystrybucyjn¹ zlokalizowan¹ na terenach poszczególnych gmin. Grupa i jednostki
samorz¹dowe s¹ wspó³zale¿ne i wzajemnie na siebie oddzia³uj¹. W celu umo¿liwienia bezpoœredniego i indywidualnego
kontaktu pomiêdzy Grup¹ TAURON a wójtami, burmistrzami i prezydentami powo³ano doradców ds. kontaktów
z samorz¹dami. W 2013 r. odby³y siê 532 spotkania, w trakcie których omawiano bie¿¹ce i przysz³e plany w zakresie
bezpieczeñstwa dostaw i jakoœci energii elektrycznej, a tak¿e rozwa¿ano plany inwestycyjno-rozwojowe w strefach
ekonomiczno-gospodarczych (symulacja zasilania potencjalnych odbiorców). W trakcie debat podejmowano równie¿ kwestiê
oœwietlenia ulicznego, które z uwagi na niejasne rozwi¹zania systemowe ci¹gle stanowi lokalne wyzwanie. Doradcy
mieli równie¿ okazjê do przedstawienia kluczowych zmian strukturalnych Grupy, co poprawi³o rozumienie uczestników
warsztatów i zwiêkszy³o skutecznoœæ podejmowanych przez s³u¿by dzia³añ administracyjnych. Oprócz tego jesieni¹,
wspólnie z samorz¹dami, zorganizowano warsztaty i konferencje energetyczne w zakresie specyfiki bran¿y. Wychodzimy
bowiem z za³o¿enia, ¿e im wiêcej wiedz¹ wszyscy nasi klienci i ich przedstawiciele, tym rzadziej dochodzi do nieporozumieñ,
a wspó³praca lepiej siê uk³ada.

Dbamy o klientów wra¿liwych. Grup¹ szczególnie przez nas chronion¹ s¹ odbiorcy wra¿liwi. W ich sprawie
(kwestie nieuregulowanych p³atnoœci, sytuacja ekonomiczna klienta, bardziej dopasowane rozwi¹zania taryfowe) grupa
stale wspó³pracuje z miejskimi oœrodkami pomocy spo³ecznej. W tzw. trójpaku energetycznym okreœlono te¿, kim jest
„odbiorca wra¿liwy”, który mo¿e liczyæ na dofinansowanie kosztów zakupu energii, pod warunkiem, ¿e otrzymuje dodatek
mieszkaniowy. Ta forma pomocy ma na celu czêœciow¹ rekompensatê kosztów zakupu energii elektrycznej.

Cel 3:

Edukacja wszystkich klientów = efektywniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z energii elektrycznej i ciep³a.

Jako grupa o rozbudowanej strukturzê TAURON zdaje sobie sprawê ze swojej odpowiedzialnoœci
w budowaniu œwiadomoœci klientów korzystaj¹cych z energii elektrycznej i ciep³a – zarówno jeœli chodzi o efektywnoœæ,
jak i o bezpieczeñstwo. Pod wspólnym has³em „Bezpieczniki TAURONA” staramy siê nasz¹ wiedzê przekazywaæ wszystkim
klientom – detalicznym i biznesowym – a tak¿e otoczeniu. Dlatego wdra¿amy ró¿norodne programy edukacyjne dotycz¹ce
funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz praktyk podejmowanych przez firmy energetyczne w zakresie wytwarzania
i dystrybucji energii.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy za³o¿ony cel
•

Ponad 50 tys. dzieci bêdzie bezpiecznie i efektywnie korzystaæ z energii
elektrycznej w wyniku programu „Bezpieczniki TAURONA”. W 2013 r.,
przez pierwsze trzy miesi¹ce programu, przeszkolono prawie 2900 dzieci,
a blisko 4500 osób odwiedzi³o stronê internetow¹.

Budujemy kulturê bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Akcja edukacyjna „Bezpieczniki TAURONA”
(zainaugurowana w 2013 r.) stworzona zosta³a po to, aby chroniæ klientów Grupy TAURON i zapewniaæ im bezpieczeñstwo
w sferach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ bran¿y energetycznej. Akcj¹ objêci s¹ wszyscy u¿ytkownicy – od seniorów przez osoby
doros³e po dzieci.
Kwestiê zachowania bezpieczeñstwa wokó³ infrastruktury energetycznej traktujemy bardzo powa¿nie i stanowi ona
dla nas temat najwy¿szej wagi. Precyzyjnie monitorujemy wypadki i poddajemy ka¿dy z nich szczegó³owej analizie.
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Liczba wypadków z udzia³em ofiar po stronie spo³eczeñstwa na skutek operacji firmy
(z w³¹czeniem wyroków s¹dowych, trwaj¹cych spraw oraz przypadków zachorowañ)
Wypadki, które spowodowa³y obra¿enia
Wypadki œmiertelne

Liczba
17
6

Sprawy s¹dowe (w toku) zwi¹zane z pogorszeniem stanu zdrowia cz³onków spo³ecznoœci
oraz potencjalne ryzyko zwi¹zane z tymi sprawami
Sprawy s¹dowe (zakoñczone) zwi¹zane z pogorszeniem stanu zdrowia cz³onków spo³ecznoœci
oraz potencjalne ryzyko zwi¹zane z tymi sprawami

7

1

Wœród 26 zdarzeñ zwi¹zanych z sieci¹ dystrybucyjn¹ 23 skutkowa³y urazem u osób postronnych, cztery z nich
wynika³y z prób samobójczych oraz cztery dotyczy³y w³amañ z zamiarem kradzie¿y elementów infrastruktury energetycznej.
Do 15 zdarzeñ dosz³o w czasie wykonywania przez poszkodowanych ró¿nych prac w pobli¿u czynnych linii
elektroenergetycznych bez wymaganych uzgodnieñ technicznych (wycinka drzew, remonty dachów i elewacji budynków,
prace ziemne). Szeœæ zdarzeñ wypadkowych mia³o skutek œmiertelny, pozosta³e 17 skutkowa³o lekkimi obra¿eniami
cia³a wynikaj¹cymi z pora¿enia pr¹dem elektrycznym, poparzeniem ³ukiem elektrycznym lub upadkiem z wysokoœci.
Do wiêkszoœci wypadków dochodzi z powodu niezachowania nale¿ytej uwagi oraz nieœwiadomoœci lub lekcewa¿enia
zagro¿eñ wynikaj¹cych ze zbli¿enia siê do czynnych elementów urz¹dzeñ energetycznych.
Sprawy s¹dowe, zarówno bêd¹ce w toku, jak i zakoñczone, dotyczy³y najczêœciej wyp³aty odszkodowañ
i zadoœæuczynienia w zwi¹zku ze œmierci¹ pracownika, utrat¹ zdrowia b¹dŸ wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostarczaniu energii
elektrycznej.
W celu zapobie¿enia podobnym zdarzeniom w przysz³oœci uruchomiliœmy specjalny program skierowany
do najm³odszych odbiorców energii elektrycznej – przedszkolaków oraz uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów,
a tak¿e ich opiekunów i nauczycieli. „Bezpieczniki TAURONA. W³¹cz dla dobra dziecka” to lekcje prowadzone przez ekspertów
TAURON Dystrybucja, kreatywne konkursy i multimedialne materia³y edukacyjne oraz miasteczka edukacyjne
we Wroc³awiu, Krakowie, Katowicach i Opolu. Chodzi o to, by uczyæ ju¿ od najm³odszych lat, jak bezpiecznie i racjonalnie
korzystaæ z energii elektrycznej oraz urz¹dzeñ ni¹ zasilanych, a tak¿e jak prawid³owo siê zachowywaæ w pobli¿u infrastruktury
energetycznej. Program ma charakter edukacyjny, a wiêc przede wszystkim prewencyjny. Zgodnie z jego za³o¿eniami
œwiadomoœæ dzieci w tej dziedzinie pozwoli unikn¹æ sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, zagra¿aj¹cych ich zdrowiu
czy ¿yciu. Akcja, zapocz¹tkowana we wrzeœniu 2013 r., trwa³a do maja 2014 r. W efekcie przeszkolono ponad 50 tys. dzieci
podczas 1800 zajêæ edukacyjnych w 530 szko³ach (wiêcej informacji o programie znajduje siê w czêœci „Zarz¹dzanie
wp³ywem ekonomiczno-spo³ecznym”).

Promujemy efektywne korzystanie z energii elektrycznej. W celu sprawdzenia, jakie s¹ przyzwyczajenia
i wzorce u¿ytkowania pr¹du przez Polaków, przeprowadzono ogólnopolskie badanie „Rachunki za pr¹d”.
Dziêki ankiecie online, któr¹ wype³ni³o blisko 30 tys. respondentów, powsta³ raport (dostêpny pod adresem
https://promocje.tauron-pe.pl/promostrefa/artykuly/Strony/obrzp.aspx). Wyniki pozwalaj¹ zobaczyæ, jak przyzwyczajenia
konsumenckie wp³ywaj¹ na wysokoœæ rachunków za pr¹d. Dodatkowo powsta³a aplikacja mobilna „Pr¹d w domu”
(dostêpna dla systemów Android i iOS), dziêki której klienci mog¹ sprawdziæ, jak¹ iloœæ energii elektrycznej zu¿ywa
ich telewizor, pralka czy odkurzacz. Aplikacja mo¿e przydaæ siê tym, którzy stawiaj¹ na efektywnoœæ kosztow¹, rozwa¿aj¹c
wymianê sprzêtu domowego lub zmianê taryfy. Pobra³o j¹ blisko 10 tys. osób, co œwiadczy o du¿ym zainteresowaniu
produktem. Statystyki pokazuj¹, ¿e ka¿da z tych osób wykona³a co najmniej trzy pomiary zu¿ycia sprzêtu w swoim
gospodarstwie domowym. Tu¿ po premierze „Pr¹d w domu” zosta³ nagrodzony tytu³em Aplikacja Miesi¹ca przez serwis
antyapps.pl. Partnerem merytorycznym projektu by³a Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE).
Aby budowaæ œwiadomoœæ i zrozumienie klientów w zakresie rozliczania kosztów energii, na naszej stronie
internetowej udostêpniamy informacje dotycz¹ce sposobu odczytywania rachunków i postêpowania w przypadku
reklamacji.
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Cel 4:

Wy¿sza jakoœæ dostaw energii elektrycznej i ciep³a = modernizacja i rozwój sieci.

Obs³ugujemy najwiêksz¹ liczbê klientów wœród firm energetycznych w Polsce i rozumiemy wynikaj¹c¹ z tego faktu
odpowiedzialnoœæ. Dlatego, zaopatruj¹c mieszkañców Polski w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, Grupa TAURON dba o to,
by dystrybucja energii elektrycznej by³a bezpieczna i odbywa³a siê w sposób mo¿liwie niezawodny. Wspieraj¹c d¹¿enie
do tych celów, koncentrujemy siê na sta³ej poprawie zarz¹dzania sieci¹ elektroenergetyczn¹ i ciep³ownicz¹ oraz
na inwestycjach, które podnosz¹ jakoœæ dostaw.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy za³o¿ony cel
•

Wzrasta poziom satysfakcji klientów ze sposobu zarz¹dzania przez nas
kwesti¹ awarii i wy³¹czeñ energii elektrycznej;

•

W 2013 r. przerwy w dostawach pr¹du dotyka³y naszych klientów rzadziej
i by³y krótsze ni¿ w latach poprzednich;

•

Przeciêtny czas przerwy w dostawach uda³o nam siê skróciæ o 27 minut
w porównaniu z 2011 r.;

•

Obs³uga pogotowia energetycznego pod numerem 991 oraz infolinia dla
klientów dystrybucyjnych wyraŸnie skróci³y czas oczekiwania na po³¹czenie

•
•

z konsultantem;
Odbieranych jest ponad 90 proc. po³¹czeñ, a 70 proc. z nich w ci¹gu
30 sekund;
Skróciliœmy równie¿ czas oczekiwania nowych klientów na przy³¹czenie do
sieci energetycznej we wszystkich oddzia³ach TAURONA.

Modernizacja, rozwój i zmniejszenie liczby awarii sieci. Powa¿ne wyzwanie dla ka¿dego dostawcy energii stanowi
zapewnienie ci¹g³oœci w dostawach pr¹du i mo¿liwie wczesne informowanie o planowanych przerwach technicznych
wynikaj¹cych z koniecznej modernizacji czy przewidzianych napraw. W 2013 r. klienci spó³ki TAURON Dystrybucja
pozostawali bez pr¹du œrednio nieco ponad 2,5 godziny (159,69 minuty) z powodu planowanych przerw w dostawach
i ponad trzy godziny (196,16 minuty) wskutek przerw nieplanowanych. W stosunku do roku poprzedniego obydwa wskaŸniki
poprawi³y siê o blisko pó³ godziny.

2013
Przeciêtny (œredni) czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej
w ci¹gu roku

356
(355,85) min

Czêstoœæ przerw w dostawach energii elektrycznej
WskaŸnik satysfakcji klienta w odniesieniu do kwestii awarii i wy³¹czeñ

2012
362 min

3,75

3,96

76

74

Oczekiwanie interesariuszy:
Klienci Grupy TAURON s¹ zainteresowani przede wszystkim rozwi¹zaniami stosowanymi w przypadku wyst¹pienia
przerw w dostawie energii. Chc¹ znaæ stanowisko Grupy TAURON w kwestii potencjalnych odszkodowañ,
czasu usuwania awarii, dzia³añ pogotowia energetycznego, a tak¿e dba³oœci o sieci przesy³owe.

Modernizacja i rozwój sieci to tak¿e dba³oœæ o kontakt z klientem w przypadku awarii. Scentralizowana obs³uga
dla pogotowia energetycznego pod numerem 991 oraz infolinia dla klientów dystrybucyjnych wyraŸnie skróci³y czas
oczekiwania na po³¹czenie z konsultantem – odbieranych jest ponad 90 proc. po³¹czeñ, a 70 proc. z nich w ci¹gu 30 sekund.
Ponadto na stronie internetowej http://www.TAURON-dystrybucja.pl pojawiaj¹ siê z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem informacje o planowanych przerwach w dostawie energii zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.
Mo¿na tak¿e dopisaæ siê do newslettera, by otrzymywaæ bezp³atnie informacje o planowanych wy³¹czeniach pr¹du
na podany adres e-mailowy.
W Grupie TAURON usuwanie awarii w sieciach energetycznych jest realizowane przez TAURON Dystrybucja
jako w³aœciciela sieci energetycznych. Usuwanie awarii odbywa siê wed³ug przyjêtych do stosowania aktów normatywnych
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z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa pracowników i klientów. Skrócenie czasu przywracania dostaw energii elektrycznej
do klientów jest mo¿liwe dziêki zastosowaniu automatyki sieciowej oraz utrzymywaniu w ci¹g³ej gotowoœci zespo³ów
pogotowia energetycznego. S¹ to wysoko wykwalifikowani pracownicy wyposa¿eni w sprzêt i narzêdzia pozwalaj¹ce
na dzia³ania w ró¿nych warunkach terenowych i pogodowych, dla których podstawowym celem jest bezzw³oczna
i bezpieczna likwidacja skutków awarii oraz przywrócenie dostaw energii elektrycznej.
W Grupie TAURON obowi¹zuje „Instrukcja likwidacji szkód ubezpieczeniowych z tytu³u odpowiedzialnoœci cywilnej
Spó³ki”. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy OC spó³ki obejmuje szkody kontraktowe i deliktowe wyrz¹dzone
osobom trzecim, zatem poszkodowani mog¹ siê ubiegaæ o odszkodowania zarówno za wyrz¹dzone im szkody wynikaj¹ce
z dostarczenia energii elektrycznej o niew³aœciwych parametrach lub z niedostarczenia jej oraz z niew³aœciwego wykonania
innych umów, jak i za pozosta³e szkody wynikaj¹ce z prowadzonej dzia³alnoœci spó³ki. W 2013 r. mia³o miejsce 548 wyp³at
z tytu³u odszkodowañ za wyrz¹dzone szkody, za które spó³ka ponosi³a odpowiedzialnoœæ cywiln¹.
Aby us³ugi komunikacyjne i zwi¹zane z zarz¹dzaniem awariami by³y dostêpne szybko i we wszystkich regionach
oraz aby poprawi³y siê parametry jakoœciowe, a spadki napiêæ by³y utrzymywane na optymalnym poziomie, potrzeba jednej,
ustandaryzowanej bazy danych wszystkich urz¹dzeñ i obiektów elektroenergetycznych. Dziêki temu w prosty, szybki
i w pe³ni zautomatyzowany sposób bêdzie mo¿na uzyskaæ pe³n¹ informacjê o poszczególnych urz¹dzeniach. TAURON
stara siê to osi¹gn¹æ, wdra¿aj¹c „System zarz¹dzania maj¹tkiem sieciowym” (SZMS). Zgromadzone dane na temat sieci
pozwol¹ na wykonywanie zaawansowanych analiz i symulacji stanów jej pracy, m.in. na potrzeby realizacji nowych przy³¹czy.
Na pierwsze efekty wdro¿enia liczymy ju¿ w 2015 r.
Równolegle wykonywane s¹ prace modernizacyjne, dziêki którym wyraŸnie spad³a ju¿ liczba awarii spowodowanych
uszkodzeniami linii œredniego napiêcia. Wymienione zosta³y awaryjne kable niesieciowane œredniego napiêcia na znacznie
mniej awaryjne sieciowane. Planujemy tak¿e w 2014 r. skablowanie linii napowietrznej biegn¹cej przez obszary województwa
dolnoœl¹skiego objête programem „Natura 2000”. Ze wzglêdu na silne wiatry awarie zdarzaj¹ siê tam niezwykle czêsto,
a ich naprawa jest trudna i czasoch³onna. Modernizacja sieci ciep³owniczej ma zaœ doprowadziæ do przebudowy 23,5 km
podziemnej sieci ciep³owniczej i zewnêtrznych instalacji odbiorczych oraz modernizacji 7,5 km sieci naziemnej.
Ponad 70 proc. d³ugoœci sieci objêtych projektem ma wiêcej ni¿ 21 lat, najstarsze odcinki licz¹ nawet ponad 40. W zwi¹zku
z tym straty ciep³a przekraczaj¹ 13 proc. Inwestycja „Modernizacja systemu ciep³owniczego gmin: D¹browa Górnicza,
Sosnowiec, Bêdzin i CzeladŸ” ma na celu obni¿enie strat do poziomu 8–9 proc. Jej realizacja ma tak¿e znacz¹co obni¿yæ
wskaŸnik awaryjnoœci sieci, ograniczyæ koszty eksploatacji, zmniejszyæ zu¿ycie energii pierwotnej i tym samym podnieœæ
poziom bezpieczeñstwa dostaw oraz zapewniæ nowe przy³¹czenia. Dodatkowo szacuje siê, ¿e do œl¹skiej atmosfery
rocznie trafi o blisko 24 tony mniej dwutlenku wêgla. Inwestycja dofinansowana jest ze œrodków Funduszu Spójnoœci
w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko”. Zakoñczenie projektu planowane jest na 31 grudnia
2014 r. Ponadto na terenie dystrybucyjnym (po³udniowo-zachodnia Polska) wprowadzono wiele rozwi¹zañ, dziêki
którym zmniejszono wielkoœæ strat energii elektrycznej na przesyle do poziomu 5,69 proc. (czyli o 0,13 proc. mniej ni¿
w 2012 r.).
Dodatkowym celem w ramach modernizacji i rozwoju sieci energetycznej jest rozbudowa sieci dystrybucji ciep³a
oraz energii elektrycznej. Z tego wzglêdu Grupa TAURON stale wykonuje nowe przy³¹cza. Pracujemy nad optymalizacj¹
procesu przy³¹czania nowych klientów detalicznych i biznesowych. W 2013 r. uda³o nam siê skróciæ czas oczekiwania
odbiorców na przy³¹czenie we wszystkich oddzia³ach Spó³ki o blisko miesi¹c (28 dni krócej ni¿ w 2012 r.; w 2013 r. osi¹gniêto
poziom 185 dni). By³o to mo¿liwe dziêki skróceniu ca³ego procesu poprzez wybór wykonawców prac przy³¹czeniowych
od razu na kilka lat. Dziêki zmianie formu³y wspó³pracy z wykonawcami Grupa TAURON ma równie¿ wiêkszy wp³yw
na budowanie odpowiedniego standardu obs³ugi przy³¹czeniowej klientów.
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Cel 5:

Do 2015 roku kana³y komunikacji z klientem bêd¹ dostosowane do potrzeb klientów defaworyzowanych.

Coraz wiêksza ró¿norodnoœæ kana³ów komunikacji Grupy TAURON z jej klientami wynika z ws³uchiwania siê
w ich potrzeby i rozwi¹zywania powstaj¹cych problemów. Rozbudowywane nowoczesne kana³y kontaktu, dziêki którym
klienci mog¹ skutecznie i sprawnie za³atwiæ wszelkie sprawy, bez koniecznoœci bezpoœredniego kontaktu, zwiêkszaj¹
dostêpnoœæ us³ug dla klientów defaworyzowanych.

W 2013 r. wprowadziliœmy wiele
dzia³añ, jesteœmy w trakcie procesu
osi¹gania za³o¿onego celu
•
•

Uruchomiliœmy nowy e-BOK na terenie Górnego Œl¹ska;
Wprowadzamy udogodnienia dla osób starszych i niepe³nosprawnych w Punktach
Obs³ugi Klienta.

Kontynuujemy optymalizacjê sieci obs³ugi klienta. Liczba POK w ostatnich latach zmala³a. Jednak podyktowane
jest to dostosowaniem dzia³aj¹cych punktów do rosn¹cych wymagañ i oczekiwañ klientów oraz uruchomieniem systemu
e-obs³ugi (online). Stacjonarne POK dzia³aj¹ d³u¿ej i s¹ wyposa¿one w miejsca zabaw dla dzieci oraz udogodnienia dla osób
starszych czy niepe³nosprawnych.

Uruchamiamy nowe e-BOK. Wdra¿anie nowego narzêdzia – elektronicznego biura obs³ugi (e-BOK) – trwa. Niektóre
regiony czekaj¹ na jego start, w innych jest ju¿ dostêpny i czynny 24 godziny na dobê. Klienci o dowolnej porze dnia i nocy
mog¹ dokonaæ weryfikacji stanu rozliczenia energii elektrycznej, aktualnego salda, wskazañ licznika i danych kontaktowych
czy windykacyjnych. Korzystanie z serwisu jest bezp³atne. Dostêp do e-BOK ma w chwili obecnej milion klientów z Górnego
Œl¹ska. Przek³ada siê to zarówno na zadowolenie klientów, jak i na wymierne oszczêdnoœci firmy – e-obs³uga klienta jest
tañsza ni¿ tradycyjna. Klienci doceniaj¹ ideê platformy, e-BOK oceniaj¹ j¹ jako proste i przejrzyste narzêdzie zaspokajaj¹ce
ich podstawowe potrzeby (wyniki badania u¿ytecznoœci, styczeñ 2014 r.).
Rozbudowujemy portal TAURON-pe.pl. Portal Grupy TAURON daje jej klientom szansê na samodzieln¹ obs³ugê
w³asnych p³atnoœci i wybranie najlepszej oferty. To odpowiedŸ na potrzeby grupy klientów, którzy preferuj¹ kontakt
elektroniczny. W celu zapewnienia ³atwego dostêpu do informacji portal jest ci¹gle rozbudowywany i udoskonalany.
Rozwijamy infoliniê dla klientów. Uruchomiony zosta³ specjalny numer telefonu – 32 606 0 606; po przyjêciu
zg³oszenia doradca doje¿d¿a do miejsca zamieszkania klienta i pomaga za³atwiæ ka¿d¹ sprawê. Wspó³czynnik odbieralnoœci
telefonów siêgn¹³ w 2013 r. ponad 93 proc.
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