Edukacja i dzielenie się wiedzą
Dzielimy się wiedzą
Po raz trzeci zostaliśmy partnerem Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi.
Projekt kierowany jest do osób wiążących swoją przyszłość z branżą energetyczną. Jego celem jest
stworzenie platformy wymiany wiedzy między doświadczonymi praktykami z branży energetycznej a
osobami u progu kariery w tym sektorze. Przedstawiciel Enei poprowadził warsztaty dla studentów pn.
„Wyzwania energetycznej przyszłości”.
Enea została partnerem wydarzenia XVII edycji Forum Zmieniamy Polski Przemysł, który jest
cykliczną debatą o stanie, przemianach i perspektywach rozwoju polskiej gospodarki. Jego częścią był
Panel „2030: horyzonty polskiej i światowej energetyki. Prognozy i dylematy”, w którym wzięli udział
przedstawiciele największych ﬁrm energetycznych w Polsce.
Enea była partnerem konferencji „Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla
konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej – wyzwania dla Wielkopolski”, której celem
było wypracowanie rozwiązań korzystnych dla rozwoju Wielkopolski. Organizatorami tego wydarzenia
była Wyższa Szkoła Bankowa, Region Wielkopolski NSZZ Solidarność oraz WZP Lewiatan. Nasz
przedstawiciel przedstawił prezentację „Innowacyjność przedsiębiorstwa jako istotny czynnik kreowania
rozwoju regionu na przykładzie Grupy Enea”.
Enea Wytwarzanie była partnerem III Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu – remonty,
modernizacje”, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym. Zakres konferencji obejmował rozmowy o
remontach w energetyce i nowych wymaganiach oraz potrzebach związanych z bieżącym
funkcjonowaniem jednostek wytwórczych.
Enea była partnerem 25. Jubileuszowej edycji Konferencji EuroPOWER, jednego z ważniejszych
wydarzeń poświęconych zagadnieniom z branży energetycznej. Konferencja EuroPOWER stanowi
platformę dialogu, miejsce do konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi
reprezentantami branży i sektorów współpracujących. Podczas konferencji poruszano tematykę zmian
zachodzących na rynku, nowe trendy oraz kierunki rozwoju polskiej energetyki.
Enea Oświetlenie uczestniczyła w Smart City Forum, ogólnopolskiej konferencji poświęconej wymianie
doświadczeń i prezentacji projektów związanych z zagadnieniem inteligentnych miast. Brali w niej udział
przedstawiciele biznesu, administracji i samorządów. Przedstawiciel Enei uczestniczył w panelu
dyskusyjnym o temacie „Inteligentna infrastruktura oświetleniowa a mobilność miejska”.
Enea była partnerem w Polsko-Niemieckim Forum Energetycznym, będącym częścią największych
na świecie targów przemysłowych Hannover Messe 2017. Jej uczestnikami byli politycy, przedstawiciele
przemysłu i eksperci z obydwu krajów. Celem forum było zaprezentowanie stanu prac w zakresie
elektromobilności i rozmowa o możliwościach współpracy pomiędzy Polską i Niemcami.
Enea była uczestnikiem Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE Gdańsk 2017, której
tematem było hasło „Energetyka dla Gospodarki-Gospodarka dla Energetyki”. W trakcie tego
wydarzenia Enea otrzymała nagrodę Bursztyn Polskiej Energetyki za skuteczne i konsekwentne działania
zwiększające bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez przejęcie aktywów Elektrowni
Połaniec.
Enea wzięła udział w IX Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w Katowicach. Nasz
przedstawiciel wziął udział w panelu „Energetyka w Europie – największe pytania”. W kongresie
uczestniczyli ważni politycy, prezesi i przedstawiciele największych ﬁrm, przedsiębiorstw i instytucji.
Enea była partnerem wydarzenia Energy Future Week (EFW) w Poznaniu, którego częścią są Targi
ExpoPower. Jego celem jest pokazanie wyzwań stojących przed nowoczesną energetyką, wyznaczanie
trendów dla energetyki Europy Środkowo-Wschodniej, wymiana międzynarodowych doświadczeń oraz
inspiracja krajowego sektora do rozwoju. W EFW uczestniczyli zarówno przedsiębiorcy z Polski jak i za
granicy, którzy chcą poznać m.in. innowacyjne rozwiązania, poznać trendy rynkowe oraz wyzwania
przed którymi stoi branża. Enea otrzymała nagrodę Acanthus Aureus za najlepsze stoisko na targach.
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Enea Oświetlenie była organizatorem szóstej edycji Targów „Więcej światła”, w którym wzięło udział
ponad trzystu przedstawicieli branży oświetleniowej oraz samorządów. Wydarzenie służyło spotkaniom i
wymianie doświadczeń oraz zaprezentowaniu samorządom najnowszych rozwiązań z tej dziedziny
stosowanych w celu poprawy komfortu życia mieszkańców.
We wrześniu 2017 r. Enea uczestniczyła w trzydniowym Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.
Przedstawiciele Enei wzięli udział w debatach: „Czy starczy mocy na polską elektromobilność”,
„Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” oraz panelu „Innowacyjność – kluczowe
element konkurencyjności koncernów energetycznych”.
Enea była partnerem Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach odbywającego się pod
hasłem „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. W wydarzeniu
wydarzyli przedstawiciele polityki, gospodarki, nauki i biznesu. Nasz przedstawiciel podkreślał jak ważne
jest bezpieczeństwo energetyczne i innowacyjność w każdym obszarze energetyki.
Enea uczestniczyła w czternastej edycji Targów Energii 2017 w Jachrance, których organizatorami
było Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Targi
posłużyły jako platforma do spotkania podmiotów uczestniczących w krajowym rynku energii.
W połowie września 2017 r. Enea Logistyka oraz Enea Serwis reprezentowały wspólnie naszą Grupę na
Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich Energetab, które miały miejsce w Bielsku-Białej.
Było to ważne wydarzenie branżowe, które zgromadziło ponad 20 tys. osób zwiedzających stoiska 708
wystawców z 22 krajów Europy i Azji. Jego celem było zaprezentowanie najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych służących do zwiększania niezawodności przesyłania energii elektrycznej, a także
podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania.
W październiku 2017 r. Enea uczestniczyła w konferencji „Energetyczne wyzwania samorządów –
elektromobilność, efektywność energetyczna i czyste powietrze” organizowanej w Ministerstwie
Energii. Jej elementem było rozstrzygnięcie konkursu „Samorząd przyjazny energii”, którą otrzymał
Lubiszyn w woj. Lubuskim za współpracę z Enea Operator przy opracowaniu planów zagospodarowania
przestrzennego gminy uwzględniających lokalizacje stacji elektroenergetyczne w Baczynie.
Eneę na Forum Technologii w Energetyce, które miało miejsce w Bełchatowie w październiku 2017 r.
reprezentowała Enea Bioenergia. Na wydarzeniu poruszane były problemy i zagadnienia z obszaru
technologii spalania i współspalania biomasy. Nasz reprezentant mówił m.in. o opłacalności produkcji
energii z biomasy, a także o czynnikach, które na nią wpływają.
Enea była partnerem konferencji Europower, której jako temat przewodni określono trendy w
energetyce oraz nowe technologie m.in. sztuczna inteligencja, oprogramowanie i oprzyrządowanie
inteligentnych sieci.
Enea uczestniczyła w Świętokrzyskim Forum Ekonomicznym, będącego częścią Targów Kielce. Na
tym wydarzeniu Enea Elektrownia Połaniec została ogłoszona największą ﬁrmą województwa
świętokrzyskiego „Złota Setka” oraz Świętokrzyskim Diamentem za promocję regionu.
Enea brała udział w Kongresie 590, będącym jednym z ważniejszych wydarzeń gospodarczych.
Wydarzenie miało miejsce w Jasionce pod Rzeszowem i było platformą do dialogu pomiędzy
specjalistami z zakresu biznesu, nauki, polityki oraz legislacji na tematy z obszaru gospodarki, w
szczególności rozwiązań które pomogłyby zwiększyć potencjał kraju.
Enea Wytwarzanie była współorganizatorem i partnerem V Konferencji „Realizacja Bloków na
Parametry Nadkrytyczne” organizowanej w Kazimierzu Dolnym. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele branż energetycznych, instytucje oraz środowiska naukowe. Dyskusja toczyła się na
temat inteligentnego sterowania w energetyce oraz o technologii zgazowania węgla, a także przyszłości
oraz dalszej eksploatacji bloków 200MW.

Ostrzegamy przed oszustami
Podejmujemy działania, które mają na celu informowanie i edukowanie Klientów o tym jak nie dać się
oszukać nieuczciwemu sprzedawcy energii. Stworzyliśmy kampanię „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię,
zanim podpiszesz umowę”, której głównym założeniem jest przekazanie Klientom trzech głównych zasad,
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których powinni przestrzegać podpisując umowę, mianowicie: sprawdź identyﬁkator sprzedawcy, nie
podpisuj umowy bez dokładnego przeczytania dokumentu oraz zawsze masz możliwość odstąpienia od
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w okresie 14 dni od jej zawarcia.
Elementem kampanii jest edukacja przez dedykowaną stronę internetową, na której zawarte są informacje
jak nie paść oﬁarą nieuczciwego sprzedawcy energii oraz Poradnik konsumenta, zawierający szczegółowe
informacje. Akcja prowadzona była w lokalnych mediach, komunikacji miejskiej oraz wybranych placówkach
Poczty Polskiej. Trwają prace nad przygotowaniem formularzy, które osoby oszukane będą mogły wypełnić
opisując w jaki sposób zostały oszukane, co pozwoli monitorować skalę zjawiska.
W 2017 roku kontynuowaliśmy udział w kampanii „To nie żarty – wybieraj mądrze. Sprawdź, kto oferuje Ci
prąd i gaz”, prowadzonej przez Towarzystwo Obrotu Energią. Jej celem jest ostrzeganie przed nieuczciwymi
sprzedawcami prądu i gazu. Kampania była realizowana na terenie całej Polski poprzez radio, Internet i
outdoor. Kampania zorganizowana została przy współudziale Enei, Energi, Tauron, PGE, Innogy, Plus i
Fortum. Patronat nad akcją objął Urząd Regulacji Energetyki.
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