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Dobra energia dla start-upów i naukowców od ING!
Program Grantowy ING dla start-upów
i młodych naukowców to nowa formuła
i sposób na wspieranie innowatorów
w tworzeniu rozwiązań dobrych dla planety.
Uczestnicy odpowiadają na wyzwanie
„Jak zapewnić czystą i dostępną energię?”.

Czy innowacje mogą być
rozwiązaniem dla wyzwań klimatycznych? To nowe metody,
nieszablonowe myślenie i nieoczywiste pomysły adresujące
aktualne problemy i potrzeby.
Innowacje to również szybkość
działania, niezbędna w walce ze
zmianami klimatu, które dotykają nas już dzisiaj. Jest to jedno
z kluczowych wyzwań, z jakimi
mierzymy się globalnie. Dlatego
potrzeba zdecydowanych działań tu i teraz, aby przyspieszyć
zieloną transformację.
Do utworzenia Programu Grantowego ING z rocznym budżetem
w wysokości 2 mln zł bank zobowiązał się w – ogłoszonej w połowie ubiegłego roku – Deklaracji
Ekologicznej. Wyznaczył w niej
konkretne cele, które będzie reali-

zować w najbliższych latach: dla
siebie, przyszłych pokoleń i zrównoważonego świata. W tej edycji
konkursu bank przeznacza 1 mln zł
na rozwiązania związane z czystą
i dostępną energią.
– Od wielu lat promujemy
rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem. Wprowadzamy do oferty produkty wspierające działania proekologiczne
i odpowiedzialnie zarządzamy
ryzykiem środowiskowym. Dzielimy się z klientami naszą wiedzą
i doświadczeniem. Teraz chcemy
również zachęcać do działań na
rzecz środowiska start-upy i młodych naukowców. Zobowiązaliśmy się do przekazania 2 mln zł
na program grantowy w obszarze
zrównoważonego rozwoju. Najlepsze projekty będziemy nagradzać

w konkursach organizowanych
dwa razy do roku. Wspólnymi działaniami, z wykorzystaniem technologii i innowacyjnych rozwiązań
możemy wiele osiągnąć – powiedziała Joanna Erdman, Wiceprezes
Zarządu ING Banku Śląskiego.
Do programu mogą zgłosić się
start-upy i naukowcy do 5 lat po
studiach. Pierwsza edycja skupia się na 7. celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, czyli czystej
i dostępnej energii. Poszukiwane
są rozwiązania, które poprawią
efektywność energetyczną,
zwiększą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy
pomogą w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Najlepsze z nich
otrzymają granty na dalszy rozwój
projektów. Za pierwsze miejsce
jest to 400 tys. zł, za drugie 300

tys. zł, a za trzecie 150 tys. zł.
Dodatkowo bank przewidział
możliwość przyznania nagród
specjalnych o łącznej wartości
150 tys. zł. Wyboru dokona kapituła składająca się z przedstawicieli świata biznesu, środowiska
akademickiego, a także organizacji pozarządowych. ING Bank
Śląski reprezentować będą
członkowie zarządu:Brunon
Bartkiewicz, Joanna Erdman, Ewa
Łuniewska, Sławomir Soszyński
oraz Chief Innovation Officer Małgorzata Jarczyk-Zuber.
Wsparcie finansowe to jednak
nie wszystko. Dodatkowo finaliści wezmą udział w warsztatach,
podczas których dowiedzą się,
jak rozwijać i prezentować swoje
innowacyjne rozwiązania. Z kolei
zwycięzcy będą mogli skorzystać

z indywidualnego mentoringu,
promocji w mediach oraz możliwości nawiązania współpracy
z inwestorami i firmami z portfolio ING.
– Przeprowadziliśmy wiele
badań i rozmów ze start-upami
i naukowcami – stworzyliśmy
koncepcję konkursu adresującą
potrzeby i oczekiwania tej grupy.
Uwzględniliśmy elementy, które są
istotne dla tych grup, m.in. warsztaty, mentoring, działania promocyjne – powiedziała Małgorzata
Jarczyk-Zuber, Chief Innovation
Officer ING Banku Śląskiego.
I dodała: – Mamy nadzieję, że
dzięki tej inicjatywie przyczynimy
się do popularyzacji rozwiązań
w zakresie czystej i dostępnej
energii oraz twórczego myślenia
nastawionego na kreowanie i roz-

wijanie innowacyjnych rozwiązań
w obszarze ESG.
Pierwsza edycja rozpoczęła się
4 kwietnia i potrwa do 27 czerwca
2022 r. Rozwiązania można zgłaszać do 30 maja na stronie Programu Grantowego ING www.ing.
pl/programgrantowy.
ING podejmuje szereg inicjatyw ekologicznych, które wspierają
klientów i społeczeństwo w odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego.
W tegorocznej edycji Lauru Klienta
bank otrzymał złotą nagrodę
i pierwsze miejsce w rankingu
w kategorii „Ekologiczne strategie
w biznesie”. To jedna z najbardziej
prestiżowych nagród na polskim
rynku konsumenckim. Nagroda za
najwyższej jakości produkty, marki,
usługi, nowości oraz innowacje.

* APAP oraz Ibuprom zdobywcy wyróżnienia w plebiscycie Laur Konsumenta 2022 w kategorii Leki przeciwbólowe
Ibuprom RR MAX Ibuprofen 400 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Ostre bóle o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym: pooperacyjne, mięśniowe, kostne, migrenowe oraz menstruacyjne. Łagodne i umiarkowane bóle o różnej etiologii: głowy, zębów, okolicy
lędźwiowo-krzyżowej, nerwobóle, bóle stawów. Gorączka (w przebiegu przeziębienia i grypy). Przeciwwskazania: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u których po
przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z czynną lub w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,
perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ; ze skazą krwotoczną; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w III trymestrze ciąży; przyjmujących jednocześnie inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.
APAP Paracetamolum 500 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Bóle o różnej etiologii: głowy (w tym napięciowe bóle głowy), menstruacyjne, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła, nerwobóle oraz gorączka, np. w przeziębieniu i grypie. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot
odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Redaktor naczelny: Robert Kowalski • Wydawca: Kowalski Pro-Media Kowalski Robert • NIP: 634 247 79 84 • tel. (32) 205 55 90 • e-mail: info@rzeczobiznesie.eu
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Fotowoltaika z szybkim zwrotem
Polenergia Fotowoltaika jako pierwsza w Polsce
wprowadza na rynek ofertę Polenergia 360, która
jest odpowiedzią na ustanowione od 1 kwietnia
2022 roku zmiany w systemie rozliczania energii
z przydomowych instalacji fotowoltaicznych.
To kompleksowy ekosystem rozwiązań, który
gwarantuje niezależność energetyczną polskich
gospodarstw domowych oraz sprawi, że prosumenci
nie będą narażeni na zbyt długi okres zwrotu
z inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną.

Polenergia 360 to jedyny na
polskim rynku pakiet rozwiązań
adresowany do prosumentów,
który ofertę zakupu paneli słonecznych i 2-letnią gwarancję ceny
odkupu energii wyprodukowanej
przez instalację fotowoltaiczną
łączy ze sprzedażą w 100 proc.
zielonej energii w standardzie
Energia 2051 o najdłuższej dostępnej obecnie na rynku 8-letniej gwarancji ceny. Standard wyprzedza
rynek o 30 lat, bo już teraz spełnia
wytyczne Europejskiego Zielonego
Ładu zakładające konieczność
dostarczania zeroemisyjnej energii
dopiero od 2050 roku.
W Polenergii rozumiemy
makrotrendy związane z ekologią
i zmianą ekonomiki wytwarzania energii w źródłach lokalnych.
Kreujemy innowacyjne rozwiązania łączące zeroemisyjną energetykę systemową z energetyką
prosumencką. Dzisiaj wdrażamy
niespotykaną na rynku ofertę dla
klientów, którym dajemy pewność,
że brakująca część energii niewyprodukowana przez ich własne
instalacje fotowoltaiczne będzie
uzupełniana czystą, zieloną energią
pochodzącą z farm wiatrowych
i słonecznych Polenergii – dr Jarosław Bogacz, członek Zarządu
Grupy Polenergia.

Polenergia 360 –
wszechstronna oferta
Polenergia Fotowoltaika oferuje
klientom kompleksowy ekosystem
rozwiązań, który składa się z instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła,
magazynu energii, stacji ładowania
samochodów elektrycznych, smart
home oraz autorskiej aplikacji na
tablety i smartfony Polenergia
Connect, dzięki której klienci mogą
m.in. monitorować pracę urządzeń
swojej instalacji fotowoltaicznej.
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tysięcy klientów, którzy wciąż zastanawiają się nad
montażem instalacji fotowoltaicznej. Mamy kompleksową
ofertę, która jest szyta na miarę
każdego prosumenta. Nie tylko
wykonujemy indywidualny projekt instalacji i pomagamy w jej
sfinansowaniu, ale zapewniamy
też profesjonalny montaż, audyt
pomontażowy i monitoring elektrowni słonecznej 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Teraz
także będziemy dostarczać zieloną
energię z gwarancją ceny. Nasza
oferta sprawi, że instalacja fotowoltaiczna będzie dużo korzystniejszą opcją niż lokata bankowa –
Kamil Sankowski, członek Zarządu
Polenergii Fotowoltaiki.

Polenergia 360 –
bilansowanie 2.0
i gwarancja ceny
Oferta Polenergia 360 jest skierowana do wszystkich klientów,
dla których z jednej strony ważne
jest skuteczne zabezpieczenie
przed możliwymi podwyżkami cen
energii, a z drugiej strony istotna
jest pełna elastyczność i swoboda w podejmowaniu decyzji
oraz łatwość dokonywania zmian.
Polenergia 360 to nie tyko bilansowanie potrzeb klienta w 100 proc.
zieloną energią, ale także bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych. Klienci, którzy
zdecydują się na ofertę Polenergia
360 mogą wybrać jeden z dwóch
okresów obowiązywania cennika
na 6 lub 8 lat, w trakcie których
gwarantowane będą ceny energii
elektrycznej. Dodatkowo klient
otrzymuje gwarancję ceny energii
wprowadzonej do sieci do końca
czerwca 2024 roku. Dzięki temu
okres zwrotu z inwestycji we
własną instalację fotowoltaiczną
o mocy 4,5 kWp przy uwzględnieniu autokonsumpcji na poziomie
20 proc. oraz skorzystaniu z ulgi
termomodernizacyjnej wynosi
około 8 lat.
Przedstawiając nową ofertę
Polenergia 360 spełniamy złożoną
obietnicę – dajemy rozwiązanie
zapewniające niezależność energetyczną polskich gospodarstw
domowych i gwarantujące w długim terminie stałe ceny energii,
co w obecnej sytuacji olbrzymiej
zmienności cen na rynku jest
kluczowe. 8-letnia gwarancja cen
sprzedaży energii elektrycznej
połączona z 2-letnim gwarantowaniem ceny odkupu energii
wprowadzonej do sieci jest ekonomicznie racjonalnym i bez-

piecznym rozwiązaniem, które
jako pierwsi w Polsce oferujemy
wszystkim nowym prosumentom
– Grzegorz Lot, członek Zarządu
Polenergii Sprzedaż.

Instalacje fotowoltaiczne
największym źródłem OZE
w Polsce

Miniony rok okazał się rekordowy pod względem rozwoju
fotowoltaiki w Polsce. W ciągu
zaledwie 12 miesięcy przybyło
blisko 400 tysięcy nowych prosumentów. Według najnowszych
danych Agencji Rynku Energii, pod
koniec stycznia 2022 roku było
w naszym kraju blisko 867 tysięcy
prosumentów, którzy jednocześnie produkowali i konsumowali
energię elektryczną. Łączna moc
wszystkich mikroinstalacji słonecznych wyniosła 6123 MW.
Dynamika rozwoju polskiego
rynku utrzymuje się na wysokim
poziomie, dzięki temu jesteśmy
w ścisłej europejskiej czołówce.
W tym roku osiągniemy
w naszym kraju poziom miliona
domów z własną instalacją fotowoltaiczną. To dużo, ale z perspektywy całego rynku budowlanego
oznacza to, że tylko co siódmy
budynek w Polsce będzie wyposażony w przydomowy system fotowoltaiczny. Dodatkowo każdego
roku powstaje w Polsce około 100
tysięcy nowych domów, zatem
rynek fotowoltaiki ma przed sobą
długą i stabilną przyszłość – Kamil
Sankowski, członek Zarządu Polenergii Fotowoltaiki.
Motorem wzrostu naszego
rynku były trzy systemy wsparcia.
Pierwszy i najważniejszy to system opustów zwany net meteringiem, który był bezgotówkowym
sposobem rozliczenia energii

elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej
w mikroinstalacji. Jego wprowadzenie w 2016 roku doprowadziło do skrócenia okresu zwrotu
z inwestycji w instalację fotowoltaiczną z ponad 15 do poniżej 10
lat. Drugi to wciąż obowiązująca
ulga termomodernizacyjna. Trzeci
to dotacja z programu „Mój Prąd”.
Te instrumenty wspólnie skróciły okres zwrotu o dodatkowe
2-3 lata.

Netmetering zmienia się
w netbilling

Około 80 proc. energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych
jest produkowane w ciągu dnia,
gdy prosumenci najczęściej są
w pracy. W tym czasie nadwyżki
nieskonsumowanej energii oddawane są do sieci. Sposób rozliczania z prosumentami właśnie tej
nadwyżki jest kluczowym elementem systemu wsparcia OZE, który
decyduje o opłacalności inwestycji
w mikroinstalację fotowoltaiczną.
Dotychczasowy system net
meteringu przewidywał, że za
każdą 1 kWh nadprodukcji energii
elektrycznej prosument mający
instalację do 10 kWp mógł za
darmo odebrać 0,8 kWh energii
lub 0,7 kWh w przypadku instalacji od 10 kWp do 50 kWp. Ponadto
prosument nie musiał ponosić

opłaty dystrybucyjnej za pobieraną energię elektryczną.
Z obecnego systemu rozliczania prosumentów na zasadzie
opustów nie można już korzystać
od 1 kwietnia 2022 roku. Obecni
prosumenci zachowają swoje
prawa do rozliczenia, natomiast
od 1 lipca będzie obowiązywał
nowy system, tzw. netbilling.
Netbilling znacząco różni się
od dotychczasowego systemu
opustów. W nowym systemie
prosumenci będą musieli sprzedawać i kupować energię elektryczną. W okresie wzmożonej
produkcji energii przez instalację
fotowoltaiczną wygenerowane
nadwyżki energii zostaną sprzedane operatorowi. Gdy instalacja
słoneczna będzie produkowała
mniej energii, wtedy brakującą
energię trzeba będzie kupić
z sieci po cenach dla odbiorcy
końcowego. Wyprodukowane
nadwyżki będą sprzedawane po
średniej cenie z rynku hurtowego
z poprzedniego miesiąca, a od
połowy 2024 roku po średniej
cenie godzinowej. Dlatego tak
istotna dla wszystkich prosumentów staje się zawarta w ofercie
Polenergia 360 usługa optymalizacji zużycia energii, która daje
gwarancję ceny zakupu i odkupu
energii. Umowa, którą zawiera
klient jest elastyczna i daje możliwość jej zmiany co 3 lata.
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Supertwarz kantorów online To Ty DECYDUJESZ, w jakim
środowisku chcesz żyć

Wirtualny rynek wymiany walut
w Polsce ma już kilkunastoletnią
historię. Pierwsze kantory online
pojawiły się w 2009 roku.
Niewątpliwy sukces kantorów internetowych oraz rosnąca
popularność internetowej formy
wymiany walut pośród firm i osób
fizycznych ugruntowały wejście na
rynek wyróżniającej się na tle innych
kantorów firmy z Gdańska: Super
Grupa PL. Cechuje ich niezwykle
interesująca i odpowiadająca na
kształtowanie rynku strategia rozwoju biznesu kantorowego.
Nie znajdziemy tej spółki pośród
ojców założycieli polskiego rynku
wymiany walut, bo jej historia sięga
zaledwie 5 lat, ale obecnie Super
Grupa PL to zdecydowanie najbardziej dynamicznie rozwijający się
fintech pośród kantorów internetowych. W ciągu zaledwie kilku lat
właściciele (wyłącznie rodzimy
kapitał) uczynili z tej firmy jeden
z największych w Polsce operatorów
wymiany walut online, który zarządza aż dwunastoma kantorami i platformami wymiany walut. Według
raportu cashless.pl nt. rynku kantorów internetowych, Super Grupa PL
jest obecnie trzecim pod względem
liczby klientów i wolumenu obrotów
podmiotem na rynku.
Super Grupa PL niezwykle
ciekawie wpisała się i uczestniczy
w przestrzeni rynku wymiany walut
w Polsce. Firma zaczynała od kantoru stacjonarnego, by potem wyjść
z ofertą swojego pierwszego kantoru internetowego. I tak, pod koniec
2021 roku, jako jedyny operator
zarządza tak dużym portfelem kantorów internetowych. Wśród nich
są: kantor.pl, topFX.pl, DobryKantor.
pl, KantorEkspert.pl, TOPkantor.pl,
KantorInternetowy.pl, KonikOnline.
pl i kilka innych. Super Grupa PL

posiada licencję KNF na świadczenie
usług płatniczych, a przy tym jest
instytucją płatniczą.
Swoją strategię firma zawdzięcza położeniu nacisku na rozwój
infrastruktury informatycznej oraz
przemyślanej polityce kadrowej.
Dzięki wysokiej automatyzacji
procesów wymiany walut i przelewów online oraz implementacji
skutecznych procedur monitoringu
wymiany, w tym także restrykcyjnym planom AML, spółka osiągnęła
bardzo wysoką, niespotykaną efektywność prowadzonego biznesu
oraz łatwość akwizycji innych kantorów internetowych.
Firma nigdy nie musiała zatrudniać dziesiątek osób wykonujących
czynności przy wymianie walut,
utrzymując przy tym w ryzach
parametry kosztowe prowadzenia
biznesu, a z drugiej strony przeznaczając środki na organiczny,
dynamiczny rozwój oraz rozszerzanie portfela kolejnych kantorów.
Taka strategia operatora wymiany
walut oraz skuteczność implementacji czyni ze spółki na przestrzeni
ostatnich lat innowatora rozwiązań
skutecznych w otoczeniu trudnego
rynku.
Zapytany o dalszy rozwój rynku
prezes zarządu Super Grupa PL
Przemysław Chlebowski twierdzi,
że konsolidacja rynku kantorów
internetowych już stała się nieodwracalnym faktem, czego przykładem jest Super Grupa PL i taki
trend dalej będzie utrzymywał się
na rynku. Prawdopodobnie na przestrzeni 2-3 lat na rynku przetrwają
najsilniejsi, a liczba niebankowych
podmiotów świadczących usługi

Ogólnopolski program bezpłatnych odbiorów elektroodpadów

wymiany walut skurczy się do 5-7
firm. Super Grupa PL ma zamiar
dalej aktywnie uczestniczyć w tych
procesach.
W tej chwili firma prowadzi
rozmowy o współpracy lub przejęciu zarządzania z trzema kolejnymi kantorami internetowymi.
Super Grupa widzi także potencjał
we współpracy z kantorami stacjonarnymi, w których ciągle wymienia
się więcej środków niż w kantorach
internetowych (zdaniem NBP ponad
300 mld PLN rocznie). Jednak wobec
świadomości postępującego kurczenia się takiej formy wymiany
walut, wg zapowiedzi przedstawiciela Super Grupa PL, w najbliższych
tygodniach firma rozpocznie zakrojoną na szeroką skalę akcję współpracy z kantorami stacjonarnymi
dostarczając im narzędzia i technologię do obsługi wymiany walut
przez Internet.
Wymiana walut online bardzo
mocno zyskała na popularności
w 2011 roku wskutek implementacji
tzw. ustawy antyspreadowej i umożliwieniu klientom kredytów hipotecznych we frankach bezkosztowej
spłaty kredytów przez Internet.
Rynek kantorów internetowych rozwinął się, dojrzał, a potem wg wszelkich schematów zaczął kurczyć.
Jak widać z powyższego opracowania znalazły się na tym rynku
podmioty, które w takim otoczeniu znalazły dla siebie mądrą
przestrzeń, aktywnie uczestniczą
w kreowaniu tego rynku i jego konsolidacji, a w konsekwencji podążają
drogą sukcesu. Dzięki temu zyskuje
rynek i dzięki temu zyskują klienci.
I to jest Super!

Praca w Tenneco. Praca na lata.
Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. jest jednym z największych
pracodawców w regionie południowo-zachodniej części Górnego Śląska.
Zatrudniamy ponad 2000 osób. Nasza firma to przede wszystkim ludzie.
W codziennej pracy kierujemy się wartościami takimi jak uczciwość,
szacunek, praca zespołowa, a także troska o przyszłość.
2021 rok był rokiem wielu
wyzwań dla całej gospodarki,
a szczególnie dla branży automotive. Udało nam się zdać
ten niezwykle trudny egzamin.
Celem, jaki nam przyświecał, było
zapewnienie naszym pracownikom poczucia stabilności i bezpieczeństwa w niepewnych czasach.
Programem, który odpowiada na
te potrzeby, jest przede wszystkim
nasz zakładowy fundusz socjalny.
Dzięki niemu możemy pomagać
naszym pracownikom w trudnych
sytuacjach przyznając różnego
rodzaju zapomogi finansowe.
Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie pracujących u nas osób.
Zapewniamy dostęp i współfinansowanie prywatnej opieki zdrowotnej oraz multikarnetu sportowego
Medicover Sport, dofinansowujemy również karnety na basen.
Dla osób, które wolą spędzać wolny
czas nieco inaczej, mamy dofinansowania do imprez kulturalnych
organizowanych przez zakład oraz
do m.in. biletów do kina, teatru lub
na koncert. Wiemy jak ważny jest
odpoczynek, dlatego dofinansowujemy wczasy naszych pracowników.

Staramy się, aby każdy pracownik, a szczególnie pracownicy
posiadający dzieci czuli, że i w tej
niebywale trudnej roli rodzica
mogą na nas liczyć. Zapewniamy
dofinansowanie do wypoczynku
zorganizowanego, obozów, kolonii
czy zielonej szkoły. Organizujemy
spotkanie z Mikołajem, na którym
wręczamy dzieciom wypełnione
łakociami paczki świąteczne.
Tradycyjnie organizujemy
Zimowy Dzień Firmowy, kiedy
to drzwi naszej firmy są szeroko
otwarte. Rodziny naszych współpracowników mogą wówczas
przyjść i zobaczyć jak wygląda produkcja „od podszewki”. Największą
popularnością wśród dzieci cieszą
się pokazy chemiczne oraz specjalnie na tę okazję przygotowywane
show robotów. Z kolei latem organizujemy rodzinny piknik firmowy
z wieloma atrakcjami dla młodszych i starszych.
Jest dla nas istotne, aby uczestniczyć w ważnych momentach życia
naszych pracowników, dlatego
też pracownikom zawierającym
związek małżeński dajemy bonus
finansowy na nową drogę życia.

E3

Nieustannie doceniamy
wkład w działanie naszej firmy.
Pracownicy mogą uzyskać premie motywacyjne, uznaniowe
oraz frekwencyjne. Prowadzimy
także premiowany finansowo
program zgłaszania usprawnień.
Wybieramy „Pracownika Miesiąca”,
„Pracownika Roku”, przyznajemy
również wiele innych nagród
branżowych. W naszym zakładzie
pracownicy tworzą bardzo zintegrowane zespoły, niewątpliwie
w integracji pomagają utworzone
kluby biegaczy, wędkarzy i rowerzystów.
Tworzymy miejsce pracy, w którym każdy będzie czuł się dobrze
i będzie mógł się rozwijać zgodnie
ze swoimi predyspozycjami. Co
roku prowadzimy wiele szkoleń
wewnętrznych i zewnętrznych –
rozwijamy zarówno kompetencje
miękkie, jak i specjalistyczne.
Wierzymy, że razem możemy
tworzyć nową, lepszą rzeczywistość, w której wzajemny szacunek,
praca zespołowa i troska o siebie
nawzajem są priorytetami.
rekrutacja.rybnik@tenneco.com

Na pewno każdy z nas choć raz zadał sobie pytanie,
jak pozbyć się starej lodówki, pralki czy innego dużego AGD?
Gdzie można za darmo oddać ten stary i zużyty sprzęt?
I czy duże elektrośmieci w ogóle można oddać, nie wychodząc
z domu i nie ponosząc żadnych kosztów? Jak się okazuje,
można i wbrew pozorom oddanie starej lodówki, pralki
lub kuchenki do utylizacji nie jest trudnym zadaniem.
Najłatwiejszym i dostępnym
dla wszystkich mieszkańców Polski sposobem jest oddanie niepotrzebnego urządzenia do REMONDIS
Electrorecycling w ramach projektu
DECYDUJESZ.pl Jest to usługa bezpłatnego odbioru zużytych urządzeń
elektrycznych bezpośrednio z gospodarstw domowych, działająca dzięki
współpracy REMONDIS i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego Electro-System
S.A. Usługa ma na celu ułatwienie
prawidłowego pozbycia się wielkogabarytowych elektroodpadów,
których wyniesienie może stanowić
problem ze względu na ich rozmiar
i wagę. Pracownicy REMONDIS Electrorecycling przyjmują zgłoszenie od
mieszkańców na specjalnie utworzonej infolinii i ustalają dogodny
dla mieszkańca termin odbioru.
Zgłoszenie może być dokonane
telefonicznie pod numerem 32
737 85 87 lub mailowo na adres:
decydujesz@remondis.pl. Warto
podkreślić, że przy okazji odbioru
sprzętu wielkogabarytowego można
oddać również inne drobne elektrośmieci, które znajdują się w domu.
Warunkiem jest to, aby ten drobny
sprzęt zmieścił się we wnętrzu odda-

wanego dużego AGD. Czas realizacji
usługi wynosi do 5 dni roboczych.
Warto podjąć właściwą decyzję
o tym, co zrobimy z naszymi elektroodpadami! Wszelkie szczegóły, opis
projektu oraz regulamin odbiorów
znajdują się na stronie www.DECYDUJESZ.pl.

Co obejmuje usługa?

• Przyjęcie i obsługę zgłoszenia,
w tym ustalenie dogodnego terminu
odbioru.
• Odbiór elektrośmieci bezpośrednio z mieszkania.
• Wyniesienie, załadunek na
nasz samochód oraz transport do
zakładu przetwarzania.
• Recykling zużytych urządzeń
zgodnie z najwyższymi standardami
ochrony środowiska.

Projekt DECYDUJESZ.pl promuje ekologiczne nawyki przez
wskazywanie potrzeby selektywnej zbiórki urządzeń i zwiększanie
ilości zużytego sprzętu trafiającego
we właściwe miejsce w celu jego
dalszego przetworzenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Najważniejszą zasadą, o której wciąż

przypominamy, jest aby nie wystawiać elektrośmieci do śmietnika!
Warto podkreślić, że kampania
DECYDUJESZ.pl zdobyła II miejsce
w konkursie „Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2017” w kategorii „EKO-Hit Usługa”.

Inne zasady prawidłowego
postępowania ze zużytym
sprzętem:

• Zlecenie odbioru elektroodpadów specjalistycznej firmie np.
w programie DECYDUJESZ.pl.
• Oddanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
w miejscu dostawy nowego sprzętu
na zasadzie 1 za 1 (np.: telewizor
za telewizor).
• Pozostawienie małogabarytowego zużytego sprzętu w dużym
markecie bez konieczności kupowania nowego.
• Pozostawienie ZSEE w gminnym
punkcie zbierania (PSZOK) – informacja o tym powinna znajdować
się na stronie internetowej urzędu
gminy.
• Pozostawienie w serwisie, gdy
okaże się, że naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna.

ST RONY BIZNESU
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Sukces pisany przez ludzi
Atmosfera, relacje, współpraca, zespół –
jednym słowem LUDZIE. To właśnie pracownicy
Prologis, dzięki swoim kompetencjom, talentom
i charakterom tworzą tę organizację.
Ponad podziałami, stereotypami i narodowościami
– firma angażuje się w tworzenie miejsca pracy,
w którym wszyscy czują się komfortowo,
gdzie każdy traktowany jest z poszanowaniem
zasad równości, z godnością i szacunkiem.
Takie podejście sprawiło, że Prologis jest dziś
pożądanym oraz cenionym pracodawcą.
Prologis buduje i zarządza nieruchomościami logistycznymi na
całym świecie. W Polsce jest właścicielem ponad 2,4 miliona metrów
kwadratowych nowoczesnych
magazynów położonych w strategicznych lokalizacjach. Dzięki temu
jego klienci mogą szybko i efektywnie dystrybuować swoje produkty
na kluczowe rynki krajowe oraz
europejskie. Za sukcesem firmy stoi
blisko dwa tysiące osób pracujących
w 19 krajach rozsianych na czterech
kontynentach. O źródłach sukcesu
rozmawiamy z Lidią Jesiotr, People
& Culture Partner w Prologis.
– W czym tkwi siła Prologis?
– W różnorodności, gdyż w
Prologis pracują bardzo różni ludzie.
Te różnice nie tylko nas łączą, ale są
źródłem naszych sukcesów. Zespół
Prologis odzwierciedla różnorodność społeczeństwa pod względem
takich cech jak np. wiek, pochodzenie, stopień sprawności fizycznej,
stan cywilny, wykształcenie czy
styl życia. Pracownicy firmy stanowią prawdziwą mozaikę – ramię
w ramię z dojrzałymi osobami
pracują młodzi ludzie, którzy nie-

dawno ukończyli studia. Głównym
kryterium zatrudnienia są kompetencje, nieważny jest wiek, poziom
sprawności, płeć czy stan cywilny.
Niezależnie od trybu rekrutacji
jest ona prowadzona zgodnie ze
standardami, które pozwalają na
rozpatrywanie kandydatur wyłącznie pod kątem merytorycznym. Co
więcej, w przyszłości planowane
jest również usunięcie nazwisk z CV,
by proces rekrutacji był jak najbardziej przejrzysty pod kątem akceptacji różnorodności. W budowaniu
zespołów stawiamy na podkreślanie
silnych cech każdego pracownika,
unikając zaznaczania kontrastów.
Ta strategia ogranicza zachowania
rywalizacyjne, a wspiera oddolny
mentoring wśród członków grupy.
– Dobry pracownik oczekuje
bogatego pakietu benefitów.
Na co mogą liczyć Wasi pracownicy i co przyciąga talenty?
– Stawiamy na indywidualizację programów motywacyjnych,
tak aby każdy mógł wybrać ofertę
najlepiej dopasowaną do własnych
potrzeb. Co roku przyznawany
jest bonus uzależniony od wyni-

ków finansowych, który oscyluje
w granicach 90-150% miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo
pracownicy otrzymują nagrody
uznaniowe, np. za wyniki zespołu,
wkład pracy czy innowacje. Oprócz
tego wszyscy ci, których praca
wymaga ciągłego przemieszczania się otrzymują samochód, mając
przy tym możliwość samodzielnej
konfiguracji pojazdu klasy premium. Natomiast osoby, którym
nie przysługuje służbowe auto
otrzymują dopłaty do transportu
publicznego. Wśród klasycznych
benefitów oferowana jest prywatna
opieka medyczna, karta Multisport
czy ubezpieczenie grupowe. W firmie działa również specjalny program wsparcia dla pracowników
i ich rodzin obejmujący dostęp do
specjalistycznych doradców, którzy
pomagają w wielu kwestiach – od
wsparcia psychologicznego, przez
pomoc w znalezieniu opieki dla
dziecka, po konsultacje finansowe
czy prawne.
– Wasza praca jest wymagająca – budowy, terminy, klienci,
lokalizacje w całej Polsce. To

może zaburzać work-life balance.
Jak Prologis wspiera pracowników w zachowaniu równowagi?
– W Prologis ważniejsze niż
godziny spędzone za biurkiem
są efekty. Dlatego firma umożliwia każdemu elastyczne godziny
pracy, żeby mógł w miarę możliwości dostosować je do swojego
trybu życia. Biorąc pod uwagę
pracę w globalnym środowisku,
w wielu strefach czasowych oraz
różnorodność zatrudnionych osób
– rodziców, dojeżdżających, kontynuujących naukę – ten model pracy
jest wydajny, a jednocześnie zgodny
z organizacyjną kulturą włączającą.
Kolejnym krokiem w tym kierunku
było wprowadzenie w Prologis
unikalnej filozofii „Flexibility”. Jej
podstawą jest całkowicie nowe
podejście do elastycznego miejsca
pracy, pracownik może wykonywać
swoje zadania z dowolnego miejsca
na świecie.
– Zarządzanie tak różnorodnym zespołem, do tego zarządzanie nastawione na człowieka
i jego indywidualne potrzeby
oraz talenty. Jak nadać temu

ramy i utrzymać obrany kierunek rozwoju?
– Siłą napędową sukcesu naszej
firmy od zawsze była i jest kultura
otwartości oraz rozwój talentów.
Culture & Talent to (obok Customer Centricity i Change Through
Innovation and Operational Excellence) jeden z 3 głównych filarów,
na których opieramy swoje działania strategiczne. Przejawem
tego jest zestaw „Cech Zespołu
Prologis” podkreślających umiejętności i potencjał pracowników oraz sposób wynagradzania
ich osiągnięć. Są to ramy, które
zapewniają większą przejrzystość
w możliwościach rozwoju kariery.
Stawiamy przy tym na kulturę
partycypacji, współuczestniczenia
pracowników w działaniach firmy.
Wyzwalanie ich potencjału wynikającego z różnorodności, a także
zachęcanie do dzielenia się swoimi
pomysłami sprawiają, że cały zespół
identyfikuje się z realizowanymi
celami i wartościami oraz czuje
się potrzebny.
– Czyli podążacie za pracownikiem, a ścieżka rozwoju ustalana
jest indywidualnie?
– Indywidualne podejście to dla
nas wyraz dbania o rozwój naszych
pracowników. Pokrywamy 100%
kosztów kursów i studiów. Oferujemy lekcje języka angielskiego
oraz dostęp do szkoleń i programu
mentoringowego Prologis Advance.
Każdy z pracowników, niezależnie
od zajmowanego stanowiska, może
wybrać mentora w osobie kolegi
z innego działu, od którego może
czerpać wiedzę, poznawać nowe
aspekty pracy w firmie i rozszerzać
swoje kompetencje. Na dedykowanej platformie e-learningowej
dostępne są także setki kursów
z różnorodnych dziedzin, od zarządzania po wykorzystywanie idei
well-being w poprawie komfortu
codziennego życia.
– Dużo w tym zaufania i budowania więzi z pracownikami.
Wokół jakich jeszcze wartości
koncentrujecie swoje działania?

Jakie inne wartości stanowią
trzon waszych działań?
– W Prologis kwestią nadrzędną
jest przestrzeganie norm etycznych.
Czuwa nad tym specjalnie wyznaczona do tego osoba oraz wszyscy
przełożeni. Pomagają im w tym
odpowiednie dokumenty i procedury dotyczące działań antykorupcyjnych i zasad uczciwej konkurencji, przeciwdziałania mobbingowi
oraz promowania różnorodności
w miejscu pracy, jak również regulamin działalności sponsoringowej
czy polityka szkoleń. Kierunkowskazem w relacjach zarówno ze współpracownikami, jak i klientami oraz
inwestorami są wartości firmy, które
zostały zebrane w deklaracji o akronimie IMPACT, czyli: uczciwość
(Integrity), mentoring (Mentoring),
pasja (Passion), odpowiedzialność
(Accountability), odwaga (Courage)
oraz praca zespołowa (Teamwork).
– Integralną częścią strategii Prologis jest zrównoważony
rozwój i odpowiedzialność społeczna. Jak firma dba o otoczenie?
– Jako wiodący światowy deweloper nieruchomości przemysłowych poważnie podchodzimy do
kwestii ochrony środowiska i odpowiedzialnego gospodarowania
zasobami naturalnymi. Przykładem są inwestycje w odnawialne
źródła energii, energooszczędne,
inteligentne oświetlenie LED czy
system smart meteringu, który
pozwala na zdalną kontrolę zużycia
mediów. Ponadto wspieramy akcje
charytatywne i działania na rzecz
społeczności lokalnych. Co roku
pracownicy firmy z całego świata
odkładają długopisy i podwijają
rękawy, by wspomóc społeczności, w których mieszkają i pracują
w ramach IMPACT Day, czyli firmowego dnia wolontariatu. Ponadto
każdy może skorzystać z dodatkowych czterech pełnopłatnych dni
w roku na działalność społeczną.
Od ekologicznych magazynów po
programy pracownicze – dla Prologis zawsze na pierwszym miejscu
jest człowiek.

Budowanie zaangażowania pracowników w trudnych czasach
Sektor energetyczny zmienia się
na naszych oczach. Grupa PGE
także zmienia się, wychodząc
naprzeciw wyzwaniom
związanym z transformacją
energetyczną i celami opisanymi
w strategii biznesowej Grupy PGE.
PGE nieustannie wzmacnia
pozycję lidera branży, który
prowadzi w zielonej zmianie,
budując sprawną i efektywną
organizację, stawiając na
pierwszym miejscu pracownika
oraz kierując się wartościami
PGE – partnerstwem, rozwojem
i odpowiedzialnością.
O budowaniu zaangażowania
pracowników w trudnych czasach
rozmawiamy z Magdaleną Wyrzykowską-Glezner, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem
Ludzkim i Kulturą Organizacji w PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A.
– Wydarzenia ostatnich dni
mocno zmieniły rzeczywistość,
w której żyjemy… Jak wydarzenia za naszą wschodnią granicą
wpłynęły na Grupę PGE?
– Niestety możemy zapomnieć
o czasach, w których było spokojnie. Grupa PGE od pierwszego dnia
agresji Rosji na Ukrainę solidarnie
pomaga uchodźcom, wspiera
organizacje i instytucje dające im
schronienie. Od samego początku
we wszystkich lokalizacjach PGE
prowadzimy zbiórkę rzeczy dla osób
uciekających przed wojną. Nasi pracownicy zebrali i przekazali już blisko 6 ton najpotrzebniejszych artykułów do 100 ośrodków i kilkuset

rodzin ukraińskich mieszkających
w prywatnych kwaterach, w tym
środki higieniczne, żywność, lekarstwa i koce. Transporty z darami
wyruszają codziennie z różnych
lokalizacji. W naszym ośrodku
„Energetyk” w Nałęczowie znaleźli
schronienie członkowie rodzin ukraińskich energetyków. W sumie udostępniliśmy ponad 120 miejsc noclegowych. Uchodźcy mają zapewnione
wyżywienie, opiekę, środki higieniczne i wszelkie potrzebne artykuły.
Za pośrednictwem Fundacji PGE
przekazaliśmy darowizny finansowe. Jesteśmy w stałym kontakcie
z Caritasem i administracją rządową.
Wielu z naszych pracowników zadeklarowało chęć przyjęcia ukraińskich rodzin do swoich domów.
W akcję pomocy zaangażowały się
również drużyny sportowe i instytucje kultury, które działają pod
patronatem PGE. W PGE podkreślamy, że w pomoc ofiarom wojny

i ukraińskim żołnierzom walczącym
o wolność swojej ojczyzny może
się zaangażować każdy. Wszyscy
łączymy siły, by pomagać, bo razem
możemy naprawdę wiele.
– Powiedziała Pani, że „razem
możemy wiele” – czy w Grupie
PGE współdziałanie jest kluczową wartością?
– Partnerstwo to jedna z wartości naszej organizacji. Partnerstwo
to relacje oparte na szacunku, to
efektywna, dobra i twórcza współpraca między pracownikami oraz
między zespołami. W PGE stawiamy na relacje między ludźmi
oraz otwartą komunikację. Sercem
naszej firmy są pracownicy. W Grupie PGE cały obszar HR, w tym
obszar rozwoju, skoncentrowany
jest na perspektywie zaangażowanego pracownika. Jeśli chcemy
budować organizację efektywną
i dającą szanse na zawodowy
rozwój, musimy się nieustannie

dostosowywać do zmieniającego
się otoczenia. Musimy wsłuchiwać
się w głos pracownika.
– Co to w praktyce oznacza?
Czy możliwe jest usłyszenie głosu
pracownika przy tak dużej liczbie pracowników?
– Aby usłyszeć co mówią nasi
pracownicy co roku przeprowadzamy Badanie Opinii Pracowników.
Jest to inicjatywa, która w proces
zarządzania organizacją włącza swoich pracowników. Badanie Opinii
Pracowników jest narzędziem, które
pozwala na szybką diagnozę mocnych stron organizacji, a także obszarów wymagających udoskonalenia.
Dzięki anonimowej ankiecie każdy
pracownik może wyrazić swoje
zdanie na temat odczuć związanych
z funkcjonowaniem kluczowych
obszarów firmy, takich jak organizacja i dobre samopoczucie w pracy,
rozwój, bezpośredni przełożeni,
przywództwo, bezpieczeństwo czy
komunikacja. To wszystko bowiem
przekłada się na kluczowy wskaźnik
dla budowania i utrzymania zadowolenia oraz motywacji pracowników
– zaangażowanie.
– Jak do badania podchodzą pracownicy?
– Badanie Opinii Pracowników
weszło na stałe do naszej kultury
organizacyjnej. Pracownicy wiedzą,
że opinia wyrażona w ankiecie jest
brana pod uwagę przez kadrę zarządzającą i znajduje odzwierciedlenie
w działaniach doskonalących. Jest
to najlepsze miejsce, by zabrać głos
na ważne dla nas i naszej organizacji
tematy. W BOP 2021 w PGE S.A. frekwencja była rekordowa i wyniosła
aż 97 proc. Jest to więc najlepszy
dowód na to, że pracownicy chcą
czynnie uczestniczyć w rozwijaniu
i doskonaleniu firmy. Badanie jeszcze nie funkcjonuje we wszystkich
spółkach z Grupy, ale naszym celem

jest systematyczne wdrażanie tej
dobrej praktyki do naszych spółek.
– Tak wysoka frekwencja
w badaniu w tak trudnym czasie
to ogromy sukces. Jak to osiągnęliście?
– Jesteśmy dumni, że niemal
wszyscy pracownicy PGE S.A. wzięli
udział w badaniu, w tak trudnym
dla nas czasie – pandemia, praca
hybrydowa, zmiany organizacyjne
związane z transformacją energetyczną. Zawdzięczamy to nie tylko
prowadzonym działaniom komunikacyjnym, ale przede wszystkim
działaniom, jakie zostały podjęte
po wcześniejszej edycji badania.
Pracownicy widzą, że nie jest to
badanie dla samego badania, ale że
są podejmowane realne działania
zmieniające naszą organizację na
lepsze.
– Jakiego rodzaju są to działania?
– Zacznę od procesu komunikowania wyników badania, do którego
przykładamy dużą wagę. Jest on
czasochłonny, ale niezwykle ważny
– wyniki omawiamy z Zarządem,
Stroną Społeczną, kadrą zarządzającą oraz wszystkimi pracownikami.
Następnie menedżerowie wraz ze
swoimi zespołami opracowują plany
doskonalące. Dla przykładu powiem,
że po BOP 2020 takich działań
doskonalących powstało sześćdziesiąt osiem, z czego część obejmowała
całą organizację, a część określone
komórki organizacyjne. Przykładami takich działań są usprawnienia komunikacyjne (cykliczne
spotkania, określenie zasad kaskadowania informacji w zespołach),
inicjatywy well-beingowe, akcja
„Poznajmy się,” wdrożenie mechanizmów i narzędzi wspierających
pracę konkretnych zespołów, czy
wdrożenie zasad pracy zdalnej
w Regulaminie Pracy.

– Opowie nam Pani szerzej
o którymś działaniu doskonalącym?
– Może opowiem o dwóch
takich działaniach, które opierają
się jedynie na zaangażowaniu
naszych pracowników. Wdrożenie
ich realnie usprawniło komunikację oraz wzmocniło współpracę.
PGE S.A. to kilkadziesiąt departamentów, ponad 120 wydziałów, ponad 600 pracowników. To
tylko kilka liczb opisujących naszą
firmę. Większość osób w 2020 r.
oraz 2021 r. ze względu na pandemię pracowało zdalnie. Z inicjatywy pracowników w czerwcu
2021r. uruchomiliśmy inicjatywę
„Poznajmy się”, w której przedstawiamy zespoły pracujące w naszej
spółce. Poszczególne zespoły
opowiadają o sobie i swoich
zadaniach. W każdym kolejnym
wydaniu Newslettera HR prezentowany jest jeden zespół, który
udziela odpowiedzi na konkretne
pytania, a następnie nominuje
kolejny zespół do przygotowania
swojej prezentacji. Zespół, który
nominuje, ma możliwość zadać
zespołowi nominowanemu jedno
dodatkowe pytanie, na które musi
odpowiedzieć. Druga inicjatywa to
wspomniany wcześniej Newsletter HR. Przekazywane są w nim
najważniejsze z punktu widzenia
pracodawcy informacje z obszaru
HR. Stałe sekcje w newsletterze to
m.in. aktualności HR, rozwój i szkolenia, sprawy kadrowe, informacje
covidowe, sekcja Compliance, regulacje wewnętrzne, bezpieczeństwo
i higiena pracy. Jesteśmy pewni, że
dzięki wdrożonym inicjatywom
lepiej się poznajemy oraz porządkujemy informacje, co wpływa na
poprawę komunikacji oraz budowanie współpracy i wzajemnego
zrozumienia w ramach PGE.
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Fotowoltaika z szybkim zwrotem
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Polenergia Fotowoltaika jako pierwsza w Polsce wprowadza na rynek ofertę Polenergia 360, która jest odpowiedzią
na ustanowione od 1 kwietnia 2022 roku zmiany w systemie rozliczania energii z przydomowych instalacji fotowoltaicznych.
To kompleksowy ekosystem rozwiązań, który gwarantuje niezależność energetyczną polskich gospodarstw domowych
oraz sprawi, że prosumenci nie będą narażeni na zbyt długi okres zwrotu z inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną.

Polenergia 360 to jedyny na
polskim rynku pakiet rozwiązań
adresowany do prosumentów,
który ofertę zakupu paneli słonecznych i 2-letnią gwarancję
ceny odkupu energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną łączy ze sprzedażą w 100
proc. zielonej energii w standardzie Energia 2051 o najdłuższej
dostępnej obecnie na rynku
8-letniej gwarancji ceny. Standard
wyprzedza rynek o 30 lat, bo już
teraz spełnia wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu zakładające konieczność dostarczania
zeroemisyjnej energii dopiero
od 2050 roku.
W Polenergii rozumiemy
makrotrendy związane z ekologia
i zmianą ekonomiki wytwarzania energii w źródłach lokalnych.
Kreujemy innowacyjne rozwiązania łączące zeroemisyjną energetykę systemową z energetyką
prosumencką. Dzisiaj wdrażamy
niespotykaną na rynku ofertę dla
klientów, którym dajemy pewność, że brakująca cześć energii
niewyprodukowana przez ich
własne instalacje fotowoltaiczne
będzie uzupełniana czystą, zieloną energią pochodzącą z farm
wiatrowych i słonecznych Polenergii – dr Jarosław Bogacz, członek Zarządu Grupy Polenergia.

Polenergia 360 –
wszechstronna oferta

Polenergia Fotowoltaika oferuje klientom kompleksowy ekosystem rozwiązań, który składa
się z instalacji fotowoltaicznej,
pompy ciepła, magazynu energii,
stacji ładowania samochodów
elektrycznych, smart home oraz
autorskiej aplikacji na tablety
i smartfony - Polenergia Connect,
dzięki której klienci mogą m.in.
monitorować pracę urządzeń
swojej instalacji fotowoltaicznej.
Wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom tysięcy klientów,
którzy wciąż zastanawiają się
nad montażem instalacji fotowoltaicznej. Mamy kompleksową
ofertę, która jest szyta na miarę
każdego prosumenta. Nie tylko
wykonujemy indywidualny
projekt instalacji i pomagamy
w jej sfinansowaniu, ale zapewniamy też profesjonalny montaż,
audyt pomontażowy i monitoring elektrowni słonecznej 7 dni

w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Teraz także będziemy dostarczać
zieloną energię z gwarancją ceny.
Nasza oferta sprawi, że instalacja fotowoltaiczna będzie dużo
korzystniejszą opcją niż lokata
bankowa – Kamil Sankowski,
członek Zarządu Polenergii Fotowoltaiki.

Polenergia 360 –
bilansowanie 2.0
i gwarancja ceny

Oferta Polenergia 360 jest
skierowana do wszystkich klientów, dla których z jednej strony
ważne jest skuteczne zabezpieczenie przed możliwymi podwyżkami cen energii, a z drugiej
strony istotna jest pełna elastyczność i swoboda w podejmowaniu
decyzji, i łatwość dokonywania
zmian. Polenergia 360 to nie tyko
bilansowanie potrzeb klienta
w 100 proc. zieloną energią, ale
także bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych.
Klienci, którzy zdecydują się na
ofertę Polenergia 360 będą mogą
wybrać jeden z dwóch okresów
obowiązywania cennika na 6
lub 8 lat, w trakcie których gwarantowane będą ceny energii
elektrycznej. Dodatkowo klient
otrzymuje gwarancję ceny energii
wprowadzonej do sieci do końca
czerwca 2024 roku. Dzięki temu
okres zwrotu z inwestycji we
własną instalację fotowoltaiczną
o mocy 4,5 kWp przy uwzględnieniu autokonsumpcji na poziomie
20 proc. oraz skorzystaniu z ulgi
termomodernizacyjnej wynosi
około 8 lat.
Przedstawiając nową ofertę
Polenergia 360 spełniamy złożoną obietnicę – dajemy rozwiązanie zapewniające niezależność energetyczną polskich
gospodarstw domowych i gwarantujące w długim terminie stałe
ceny energii, co w obecnej sytuacji olbrzymiej zmienności cen
na rynku jest kluczowe. 8-letnia
gwarancja cen sprzedaży energii
elektrycznej połączona z 2-letnim
gwarantowaniem ceny odkupu
energii wprowadzonej do sieci
jest ekonomicznie racjonalnym
i bezpiecznym rozwiązaniem,
które jako pierwsi w Polsce oferujemy wszystkim nowym prosumentom - Grzegorz Lot, członek
Zarządu Polenergii Sprzedaż.

Instalacje fotowoltaiczne
największym źródłem OZE
w Polsce
Miniony rok okazał się rekordowy pod względem rozwoju
fotowoltaiki w Polsce. W ciągu
zaledwie 12 miesięcy przybyło
blisko 400 tysięcy nowych prosumentów. Według najnowszych
danych Agencji Rynku Energii,
pod koniec stycznia 2022 roku
było w naszym kraju blisko 867
tysięcy prosumentów, którzy jednocześnie produkowali i konsumowali energię elektryczną.
Łączna moc wszystkich mikroinstalacji słonecznych wyniosła
6123 MW. Dynamika rozwoju
polskiego rynku utrzymuje się
na wysokim poziomie, dzięki
temu jesteśmy w ścisłej europejskiej czołówce.

W tym roku osiągniemy
w naszym kraju poziom miliona
domów z własną instalacją fotowoltaiczną. To dużo, ale z perspektywy całego rynku budowlanego oznacza to, że tylko co
siódmy budynek w Polsce będzie
wyposażony w przydomowy system fotowoltaiczny. Dodatkowo
każdego roku powstaje w Polsce około 100 tysięcy nowych
domów, zatem rynek fotowoltaiki
ma przed sobą długą i stabilną
przyszłość - Kamil Sankowski,
członek Zarządu Polenergii Fotowoltaiki.
Motorem wzrostu naszego
rynku były trzy systemy wsparcia. Pierwszy i najważniejszy,
to system opustów zwany net
meteringiem, który był bezgotówkowym sposobem rozliczenia
energii elektrycznej pobranej

przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji.
Jego wprowadzenie w 2016
roku doprowadziło do skrócenia okresu zwrotu z inwestycji
w instalację fotowoltaiczną
z ponad 15 do poniżej 10 lat.
Drugi, to wciąż obowiązująca
ulga termomodernizacyjna.
Trzeci to dotacja z programu
„Mój Prąd”. Te instrumenty
wspólnie skróciły okres zwrotu
o dodatkowe 2-3 lata.

Net metering zmienia się
w net-billing

Około 80 proc. energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych jest produkowanej w ciągu
dnia, gdy prosumenci najczęściej
są w pracy. W tym czasie nadwyżki nieskonsumowanej energii
oddawane są do sieci. Sposób
rozliczania z prosumentami właśnie tej nadwyżki jest kluczowym
elementem systemu wsparcia
OZE, który decyduje o opłacalności inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną.
Dotychczasowy system net
meteringu przewidywał, że
za każdą 1 kWh nadprodukcji
energii elektrycznej, prosument
mający instalację do 10 kWp
mógł za darmo odebrać 0,8 kWh
energii lub 0,7 kWh w przypadku
instalacji od 10 kWp do 50 kWp.
Ponadto, prosument nie musiał

ponosić opłaty dystrybucyjnej za
pobieraną energię elektryczną.
Z obecnego systemu rozliczania
prosumentów na zasadzie opustów nie można już korzystać od
1 kwietnia 2022 roku. Obecni
prosumenci zachowają swoje
prawa do rozliczenia, natomiast
od 1 lipca będzie obowiązywał
nowy system, tzw. net-billing.
Net-billing znacząco różni się
od dotychczasowego systemu
opustów. W nowym systemie
prosumenci będą musieli sprzedawać i kupować energię elektryczną. W okresie wzmożonej
produkcji energii przez instalację
fotowoltaiczną wygenerowane
nadwyżki energii zostaną sprzedane operatorowi. Gdy instalacja
słoneczna będzie produkowała
mniej energii, wtedy brakującą
energię trzeba będzie kupić
z sieci po cenach dla odbiorcy
końcowego. Wyprodukowane
nadwyżki będą sprzedawane
po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca, a od połowy 2024 roku
po średniej cenie godzinowej.
Dlatego tak istotna dla wszystkich prosumentów staje się
zawarta w ofercie Polenergia
360 usługa optymalizacji zużycia energii, która daje gwarancję
ceny zakupu i odkupu energii.
Umowa, którą zawiera klient jest
elastyczna i daje możliwość jej
zmiany co 3 lata.

