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Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

ii j, Rada Nadzorcza Enea S.A.
Zarząd Enea S.A.

Szanowni Państwo!

Nawiązując do wczorajszego spotkania z Zarządem Enea Centrum, który odmówił

przeprowadzenia postulowanego przez naszą organizację związkową niezależnego audytu

funkcjonowania Departamentu Obsługi Klientów w spółce Enea Centrum, kierujemy

niniejszym oficjalny postulat dokonania obiektywnego audytu tego ważnego obszaru.

Sposób funkcjonowania obsługi klienta GK Enea realizowanej przez Departament

Obsługi Klienta Enea Centrum od ponad roku wywołuje wiele negatywnych emocji wśród osób

korzystających z usług naszej grupy energetycznej, a wśród pracowników tego obszaru

prowadzi do wielu problemów, w tym natury zdrowia psychicznego. Już prawie rok zgłaszamy

konkretne problemy i postulaty, zwracamy uwagę na chaos organizacyjny, nieracjonalność

konstrukcji procesów wewnątrz departamentu, obserwujemy negatywne artykuły w prasie

lokalnej na temat sposobu funkcjonowania Biur Obsługi Klienta. Obserwując bardzo powolne

tempo zmian na lepsze, powolne w stopniu dla nas niezrozumiałym, zauważamy jednocześnie

całkowity brak działań dążących do wyjaśnienia przyczyn powstania tak nieakceptowalnego

sposobu działania organizacji. Pomimo ogromnego niezadowolenia naszych klientów,

wyrażanego często głośno w kierunku nie ponoszących winy za obecną sytuację pracowników,

ich frustracji objawiającej się historycznie nawet próbami fizycznych ataków na obsługę Biur

Obsługi Klienta, nie dąży się do rozpoznania jak i kto do takiej sytuacji doprowadził.

Szczególnie niezrozumiałym dla nas jest brak jakichkolwiek widocznych działań

mających na celu wyjaśnienie przyczyn zakupu systemu wspierającego proces obsługi klienta

SKOK na warunkach, które wg naszej wiedzy nie uwzględniały koniecznego okresu korekt

wdrożenia. Wyjaśnienia w naszej ocenie wymaga też decyzja rozwinięcia wdrożenia systemu

SKOK z obszaru szczecińskiego na wszystkie pozostałe obszary (poznański, bydgoski.

zielonogórski oraz gorzowski) w momencie, w którym z obszaru szczecińskiego płynęło wiele

sygnałów o problemach związanych Z jego funkcjonowaniem. To właśnie nieodpowiedzialne
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wdrożenie systemu informatycznego było w naszej ocenie elementem, który po nałożeniu na

chaos organizacyjny wprowadzony w wielu obszarach GK Enea poskutkował wyraźnie do dziś

odczuwalną dla klientów GK Enea dysfunkcją obsługi klienta.

Ze względu na powyższe postulujemy w szczególności przeprowadzenie audytu:

• procesu zakupowego oraz procesu wdrożenia systemu SKOK,

• organizacji procesów wewnętrznych Departamentu Obsługi Klientów

w Enea Centrum Sp. z o.o. pod kątem ich optymalności i racjonalności,

• zasadności likwidacji poszczególnych Biur Obsługi Klienta w okresie szczególnych

problemów w obszarze Departamentu Obsługi Klienta spółki Enea Centrum.

Z Z Solidarfl° EPZ po\ażaniem

KOMbJ\ k[*ZAKŁADOWA ENEkT .

PRZ9NkZĄCY

/

Do wiadomości:

Zarząd Enea Centrum Sp. z o.o.


