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5. Społeczeństwo
Działania na rzecz społeczności, w których działamy, są dla nas bardzo ważne. Spółki naszej Grupy są
bardzo silnie związane z regionem, w którym się znajdują, np. elektrownia Kozienice. Dlatego
angażujemy się w życie społeczności poprzez działalność Fundacji Enea i zaangażowanie
wolontariackie naszych pracowników.

Tabela 13. Suma przyznanych darowizn w 2014 r.
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na:

Nazwa spółki
Pracowników

ogółem KobietyMężczyzn

Najwyższą
kadrę

zarządzającąDyrektorów

Kierowników
średniego
szczebla

Pracowników
operacyjnych

Pracowników
biurowych

Enea SA 31,39 24,61 39,63 0 32 41,13 0 29,63

Enea
Wytwarzanie

36,49 21,26 35,03 60,09 54,79 42,73 28,88 28,94

MEC Piła 15,3 16,2 13,2 0 49,5 15,1 12 12,4

PEC Oborniki 11,4 16 11 0 16 0 8 22,6

MPEC
Białystok

4520 595 3925 27 31 262 3051 1149

Enea
Operator

34,14 23,9 35,5 48 25,95 25,81 41,3 13,34

Enea Trading 5,85 4,26 6,88 0 12 7,5 0 5,14

Enea Centrum 8,53 7,75 9,51 0 22,29 10,61 0 7,6

Enea Serwis 21 13 21 16 27 19 18 15

Enea
Logistyka

1328 352 976 40 0 336 760 0

Enea
Oświetlenie

18,4 18,7 18,3 36 36 34,89 13,3 14,98

Enea Pomiary 11,87 12,17 11,76 64 35,2 27,83 7,34 14,38

Hotel Edison 0 0 0 0 0 0 0 0

Szpital
Uzdrowiskowy
ENERGETYK*

brak danych
brak

danych
brak

danych
brak danych

brak
danych

brak danych brak danych brak danych

Energo-Tour 0 0 0 0 0 0 0 0

* Spółka nie prowadzi statystyk w w/w zakresie.
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Zdajemy sobie sprawę, że nasza codzienna działalność spotyka się z silnym odbiorem społecznym. W
2014 roku odnotowaliśmy dwie sytuacje problematyczne. Pierwsza to sporadyczne protesty
indywidualnych odbiorców w zakresie windykacji technicznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej. Spółka Enea Pomiary zareagowała profesjonalnym wyjaśnianiem działań
windykacyjnych wynikających z zadłużenia w płatnościach za użytkowanie energii elektrycznej.
Trudności napotkaliśmy podczas kupna udziałów spółki MPEC od Gminy Białystok.

Zasady współpracy ze społecznościami
Mamy jasne zasady, którymi się kierujemy przy współpracy społecznej. Za ten obszar odpowiada
powstała w 2014 roku Fundacja Enea, która działa w oparciu o statut, regulamin organizacyjny oraz
regulamin przyznawania wsparcia. Główne obszary działania Fundacji Enea:

FUNDA
CJA
ENEA

SPORT

KULTURA

RÓWNE
SZANSE

WIEDZA
O RYNKU
ENERGII

KLIENCIEDUKACJA

PROFILAKT
YKA

PRZECIW
UZALEŻNIE
NIOM

EKOLOGIA

ZDROWIE

Fundacja jest jedynym podmiotem w Grupie udzielającym wsparcia na cele społeczne - regulamin
udzielania wsparcia jest dostępny na stronie Fundacji.
[https://www.enea.pl/pl/grupaEnea/odpowiedzialny-biznes/dzialalnosc-fundacji]
Fundacja realizuje projekty autorskie, jak również przejęła działania wolontariatu pracowniczego, co
pozwoli na skoordynowanie obszaru wolontariatu na poziomie całej Grupy.

Tabela 14. Suma przyznanego wsparcia przez Fundację Enea w 2014 r.
Suma przyznanego wsprcia przez Fundację Enea w 2014 roku

Fundacja Enea wydatkowała 416.235
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Grupa Enea prowadzi także projekty sponsoringowe, będąc sponsorem polskiego sportu (m.in.
Reprezentacji Żużlowej Polski, cyklu zawodów triathlonowych Enea TriTour czy rozgrywek
koszykarskich), angażując się w projekty kulturalne (m.in. Enea jest mecenasem Teatru Wielkiego w
Poznaniu oraz sponsorem jubileuszowej trasy koncertowej zespołu Perfect). Enea realizuje politykę
sponsoringową w oparciu o strategię i zasady.

A. Wolontariat pracowniczy

Mamy 10 tys. pracowników – to ogromna siła. W 2011 roku stworzyliśmy im możliwość angażowania
w działania społeczne. Wynik: z działań naszych wolontariuszy skorzystało w ciągu 5800 godzin aż 94
tys. beneficjentów.

Przykład idzie z samej góry, dlatego w promocję wolontariatu zaangażował się członek zarządu spółki
Enea , przystępując do Koalicji „Prezesi-Wolontariusze”. Koalicja promuje ideę wolontariatu. W 2014
roku aż czterech prezesów największych spółek Enea prowadziło zajęcia lekcyjne dla dzieci i
młodzieży.

Wolontariat kompetencyjny

Wolontariat kompetencyjny to taki rodzaj wolontariatu, w którym nasi pracownicy-wolontariusze
wykorzystują swoją profesjonalną wiedzę i umiejętności. W 2014 roku nasi pracownicy brali udział w
dwóch wieloletnich programach. W zakresie bezpiecznego obchodzenia się z prądem oraz udzielania
pomocy przedmedycznej przeszkolili łącznie 1024 osoby, w tym dzieci i młodzież. Na działania
edukacyjne wolontariusze przeznaczyli prawie 60 godzin.

 Nie taki prąd straszny

„Nie taki prąd straszny” do program, który przygotowaliśmy dla najmłodszych, czyli dzieci w wieku od
3 do 9 lat. Nasi pracownicy – wolontariusze prowadzą lekcje w szkołach i uatrakcyjniają je ciekawymi
doświadczeniami np. uzyskują prąd z ziemniaka czy napoju gazowanego.

 Pierwsza pomoc

Z naszego programu „Pierwsza pomoc” mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Nasi wolontariusze -
ratownicy przedmedyczni uczą, jak należy zareagować, gdy jest się świadkiem nieszczęśliwego zdarzenia np.
zasłabnięcia czy zawału serca. Przekazują wiedzę teoretyczną i ćwiczą umiejętności praktyczne, pozwalające na
podejmowanie szybkich działań ratunkowych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Pokazy
prowadzili, używając profesjonalnego sprzętu ratowniczego.

Wolontariat akcyjny

Wolontariat akcyjny to projekty i inicjatywy realizowane wspólnie z partnerami, które wspierają nasi
pracownicy.
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Poznaj nasze akcje wolontariackie w 2014 r.

B. Inwestycje społeczne

Oprócz wspierania inicjatyw społecznych i angażowania się pracowników, od lat działamy na rzecz
lokalnych społeczności, organizując konkursy, uczestnicząc w akcjach historycznych czy edukacyjnych.
Poznaj nasze inicjatywy.
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Konkurs „W kontakcie z energią”

To konkurs, do którego zaprosiliśmy szkoły. Jego celem była promocja wiedzy z zakresu bezpiecznego
korzystania z energii elektrycznej, a także promowania ekologicznych nawyków. Zadaniem
uczestników konkursu było dokumentowanie w różnej formie wydarzeń związanych z inicjatywami
ekologicznymi realizowanymi przez szkołę. Tym samym zachęcaliśmy dzieci i młodzież do uprawiania
sztuki pisarskiej, fotograficznej i filmowej. Laureatom konkursu przekazaliśmy nowoczesne tablice
multimedialne, a także przygotowaliśmy dla nich interaktywne spotkania.

Edukacja dot. infrastruktury energetycznej

Enea Operator bierze udział w inicjatywie przeciwdziałającej dewastacji infrastruktury
energetycznej – „NIEZŁOMNI. Ochrona infrastruktury.” Spółka informuje poprzez media o skutkach i
skali zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury energetycznej (współpraca m.in. z: Radio Merkury,
Radio ZET, TOK FM, Polskie Radio, telewizja WTK, TVP Poznań, TVP Szczecin, Głos Wielkopolski, Kurier
Lubuski, CIRE, epoznan.pl, TV Asta, EXTRA Wałcz).

Obejmujemy patronatem szkoły techniczne
Spadek zainteresowania szkolnictwem technicznym i zawodowym wśród młodzieży a także potrzeba
odmłodzenia kadry technicznej zainspirowała Zarząd ENEA Operator do stworzenia programu
wspierającego edukację i rozwój przyszłych elektromonterów, energetyków i elektryków. Pierwszym
efektem współpracy było uroczyste podpisanie umowy z Zespołem Szkół Elektrycznych nr 1 im.
Henryka Zygalskiego w Poznaniu.

Pomoc dla potrzebujących

Enea Logistyka zorganizowała zbiórkę na rzecz chorej córki pracownika spółki.

Udział w wydarzeniach i inicjatywach lokalnych

 Akcja „Przypnij kokardę!” - coroczna inicjatywa mająca na celu uczczenie Powstania
Wielkopolskiego oraz propagowanie wiedzy na jego temat.

 Konkurs multimedialny „Pokaż historię - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”. Konkurs
zorganizowany był dla uczniów wielkopolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w
ramach 96. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 Organizacja przez Enea Oświetlenie targów branżowych dla samorządów terytorialnych,
podczas których omawiane są kluczowe zagadnienia dotyczące oświetlenia i innych tematów
energetycznych, a które służą również wymianie doświadczeń pomiędzy samorządami
lokalnymi a energetyką.

 Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Lasami Państwowymi polegająca na
przeprowadzaniu wspólnych patroli, mających na celu prewencyjne sprawdzenie terenu pod
kątem aktywności złodziei i wandali uprzykrzających życie energetykom i leśnikom.


