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sporządzone na podstawie: 

• Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. nr 50 poz. 529 oraz z 2011 r. 

poz. 1291), 

• Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2458). 

 
Poznań,  22 marca 2019 r. 
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Informacje podstawowe 

Fundacja Enea została ustanowiona przez Fundatora - Enea S.A., aktem notarialnym z 7 marca 2014 roku 

sporządzonym pod numerem repertorium A 2320/2014. 

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 30 000 zł i został wpłacony przez Fundatora. 

10 kwietnia 2014 roku Fundacja Enea została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505487. 

Zgodnie z ustawą z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późniejszymi zmianami), w dniu 

zarejestrowania Fundacji Enea w Krajowym Rejestrze Sądowym, Fundacja uzyskała osobowość prawną. 

17 kwietnia 2018 roku Fundacja Enea, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskała status Organizacji Pożytku 

Publicznego. 

Z uwagi na posiadany status organizacji pożytku publicznego Fundacja Enea stosuje Ustawę z 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami). 

Fundacja Enea działa na podstawie wyżej wymienionych ustaw oraz na podstawie Statutu Fundacji Enea. 

 

Dane rejestracyjne Fundacji Enea 

 

Nazwa jednostki: Fundacja Enea  

Forma prawna: Osoba prawna 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań  

KRS: KRS 0000505487 

Numer telefonu: (+48 61) 884 63 39   

E-mail: fundacja@fundacja.enea.pl 

Strona internetowa: www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/dzialalnosc-fundacji 

Numer klasyfikacji statystycznej (REGON): 302710647 

Numer klasyfikacji podatkowej (NIP): 7792421429 
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Władze Fundacji Enea 

Skład Zarządu i Rady Fundacji Enea 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Zarządu Fundacji Enea wchodzili: 

1. Sławomir Grzegorz Krenczyk – Prezes Zarządu  

2. Aneta Barbara Sztyber – Członek Zarządu  

3. Agata Maria Goor – Członek Zarządu  

4. Joanna Sobótka-Klimczak – Członek Zarządu 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Rady Fundacji Enea wchodzili: 

1. Piotr Krzysztof Adamczak – Przewodniczący Rady 

2. Andrzej Kojro – Członek Rady 

3. Wojciech Jędrzyński  – Członek Rady 

4. Lech Żak – Członek Rady 

5. Antoni Józwowicz – Członek Rady 

6. Mariusz Piotr Kądziołka – Członek Rady 

11 maja 2018 roku Krzysztof Figat złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Fundacji Enea z terminem wygaśnięcia 

członkostwa w Radzie Fundacji Enea na dzień 18 maja 2018 roku.  

5 marca 2018 roku oświadczeniem Fundatora Fundacji Enea z 28 lutego 2018 roku powołany na Członka Rady 

Fundacji Enea został Lech Żak.  

16 sierpnia 2018 roku oświadczeniem Fundatora Fundacji Enea z 6 sierpnia 2018 roku powołany na Członka Rady 

Fundacji Enea został Antoni Józwowicz.  

18 września 2018 roku oświadczeniem Fundatora Fundacji Enea z 18 września 2018 roku powołany na Członka Rady 

Fundacji Enea został Mariusz Piotr Kądziołka.  

 

Cele statutowe Fundacji Enea 

Celem Fundacji Enea jest prowadzenie i wspieranie działalności społecznie użytecznej w zakresie: 

1. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

2. działalności charytatywnej, 

3. ochrony i promocji zdrowia, 

4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, 

5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

7. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 

nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 

8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
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11. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

12. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji, 

13. ratownictwa i ochrony ludności, 

14. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

15. promocji w organizacji wolontariatu, 

16. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

17. wspierania kultury fizycznej i sportu amatorskiego. 

 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Fundacja Enea realizuje swoje cele w szczególności przez: 

a) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych oraz zasobów materialnych przeznaczonych na działalność 

Fundacji Enea, 

b) wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, techniczne i inne) 

projektów i programów zgodnych z celami Fundacji Enea i przyjmowaną na każdy rok kalendarzowy polityką 

wsparcia, prowadzonych przez: 

- fundacje,  

- stowarzyszenia, 

- szkoły,  

- domy dziecka, 

- ośrodki pomocy społecznej, 

- podmioty lecznicze, 

- inne organizacje niegospodarcze działające na rzecz dobra publicznego, 

c) prowadzenie lub wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, 

techniczne i inne) kampanii prospołecznych, kampanii  i programów edukacyjnych, akcji społecznych, szkoleń, 

konferencji, prezentacji i publikacji istotnych ze względu na cele Fundacji, 

d) ustanawianie nagród, udzielanie stypendiów oraz wspieranie finansowe i pozafinansowe (w szczególności 

organizacyjne, rzeczowe i inne) programów stypendialnych wyrównujących szanse edukacyjne, promujących 

talenty i uzdolnienia w szczególności dzieci i młodzieży, 

e) organizowanie lub wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, 

techniczne i inne) imprez edukacyjnych, sportowych rekreacyjnych lub kulturalnych, 

f) wspieranie finansowe i pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, techniczne i inne) imprez 

sportowych, 

g) wspieranie instytucji charytatywnych, wspieranie zbiórek publicznych na cele dobroczynne oraz udzielanie 

wsparcia finansowego i pozafinansowego (w szczególności rzeczowego i innego) osobom fizycznym,  

w szczególności osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym, 

niepełnosprawnym i pokrzywdzonym przez los, 

h) udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego (w szczególności rzeczowego, organizacyjnego i innego) 

szkołom, domom dziecka, ośrodkom pomocy społecznej, podmiotom leczniczym, fundacjom, stowarzyszeniom 

oraz innym organizacjom niegospodarczym działającym na rzecz dobra publicznego, 

i) wspieranie finansowe i pozafinansowe (w szczególności rzeczowe, organizacyjne i inne) działalności osób  

i instytucji proekologicznych. 
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Dla osiągnięcia swych celów Fundacja Enea może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z ich celami. 

Fundacja Enea wspiera osoby fizyczne jako bezpośrednich beneficjentów za zgodą Rady Fundacji Enea. 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja Enea prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, przestrzegając 

przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w następujących 

zakresach: 

a) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych oraz zasobów materialnych przeznaczonych na działalność 

Fundacji – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), 

b) wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, techniczne i inne) 

projektów i programów zgodnych z celami Fundacji i przyjmowaną na każdy rok kalendarzowy polityką wsparcia 

prowadzonych przez: 

- fundacje, 

- stowarzyszenia, 

- szkoły,  

- domy dziecka, 

- ośrodki pomocy społecznej, 

- podmioty lecznicze oraz 

- inne organizacje niegospodarcze działające na rzecz dobra publicznego – działalność pozostałych 

organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), 

c) prowadzenie lub wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, 

techniczne i inne) działań i kampanii promocyjnych, kampanii prospołecznych, kampanii i programów 

edukacyjnych, akcji społecznych, konferencji, prezentacji i publikacji istotnych ze względu na cele Fundacji – 

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), 

d) wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, techniczne i inne) szkoleń 

istotnych ze względu na cele Fundacji - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), 

e) ustanawianie nagród, udzielanie stypendiów oraz wspieranie finansowe i pozafinansowe (w szczególności 

organizacyjne, rzeczowe i inne) programów stypendialnych wyrównujących szanse edukacyjne, promujących 

talenty i uzdolnienia w szczególności dzieci i młodzieży - działalność pozostałych organizacji członkowskich, 

gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), 

f) organizowanie lub wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, 

techniczne i inne) imprez edukacyjnych - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),  

g) organizowanie lub wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, 

techniczne i inne) imprez rekreacyjnych lub kulturalnych – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 

93.29.Z),  

h) wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, techniczne i inne) imprez 

sportowych – pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),  

i) wspieranie instytucji charytatywnych, wspieranie zbiórek publicznych na cele dobroczynne - działalność 

pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),  

j) udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego (w szczególności rzeczowego i innego) osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym  

i pokrzywdzonym przez los - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 94.99.Z),  

k) udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego (w szczególności rzeczowego i innego) osobom chorym  

– pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 88.99.Z),  

l) udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego (w szczególności rzeczowego, organizacyjnego i innego) 

szkołom, domom dziecka, ośrodkom pomocy społecznej, fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym organizacjom 
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niegospodarczym działającym na rzecz dobra publicznego - działalność pozostałych organizacji członkowskich, 

gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),  

m) udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego (w szczególności rzeczowego, organizacyjnego i innego) 

podmiotom leczniczym – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 

88.99.Z),  

n) wspieranie finansowe i pozafinansowe (w szczególności rzeczowe, organizacyjne i inne) działalności osób  

i instytucji proekologicznych - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).  

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej. 

 

 

Działalność statutowa Fundacji Enea 
 

Kluczowymi obszarami działania Fundacji Enea jest rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru sportu 

amatorskiego i promocja zdrowego trybu życia. Fundacja realizuje swoje cele statutowe, m.in., poprzez: 

 

1. wsparcie projektów i programów społecznych realizowanych przez podmioty prowadzące działalność społecznie 

użyteczną przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, a także polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy 

Fundacji, 

2. realizację projektów autorskich wspierających kampanie i akcje społeczne, programy edukacyjne, szkolenia, 

konferencje istotne ze względu na cele Fundacji, programy stypendialne, imprezy edukacyjne, sportowe, 

rekreacyjne lub kulturalne, 

3. wsparcie obecnych i byłych pracowników spółek z Grupy Enea oraz ich bliskich, w szczególności jeżeli osoby  

te znajdują się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.  

 

W roku 2018 Fundacja Enea inicjowała i kontynuowała następujące projekty prospołeczne: 

 

1. Akcja edukacyjna „Enea Akademia Talentów” 
 

 

 

„Enea Akademia Talentów” jest jednym z głównych projektów Fundacji Enea. W ramach akcji uruchomiony został 

program stypendialny skierowany do utalentowanych uczniów szkół podstawowych (od V klasy wzwyż)  

i gimnazjalnych z obszaru działania spółek z Grupy Enea oraz program grantowy skierowany dla publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjalnych z obszaru działania spółek z Grupy Enea, realizujących autorskie projekty rozwijające 

talenty i uzdolniania uczniów. W ramach akcji najbardziej utalentowani uczniowie w jednej z następujących kategorii: 

sport, sztuka, nauka zdobywają stypendia w wysokości 3 000 zł. Natomiast szkoły z najciekawszymi projektami 

edukacyjnymi otrzymują na ich realizację granty w wysokości 10 000 zł.  
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W 2018 roku ogłoszona została już II edycja akcji. W gronie najlepszych II edycji akcji, którym Fundacja 

Enea przekazała stypendia i granty znalazło się 18 uczniów oraz 9 szkół. Zwycięzcy akcji to mieszkańcy m.in. 

Poznania i Wielkopolski, Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, Bydgoszczy i województwa kujawsko-

pomorskiego, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i województwa lubuskiego. Wśród laureatów znaleźli się 

również mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. 

W kategorii „Sport” stypendia trafiły do zawodniczek trenujących sztuki walki (tj. judo, taekwondo, brazylijskie ju-

jitsu czy karate) oraz do lekkoatletki, która specjalizuje się w tańcu, akrobatyce tanecznej i cheerleaderingu. Wśród 

laureatów w kategorii „Sztuka” są muzycy grający na fortepianie i akordeonie, pasjonatki tańca towarzyskiego 

i rysunku oraz niezwykle utalentowany filmowiec. W kategorii „Nauka” prym wiodą matematycy, programiści 

i informatycy. Uczniowie często łączą pasje, wygrywając jednocześnie w konkursach językowych, historycznych lub 

przyrodniczych. 

Projekty zgłoszone w kategorii przeznaczonej dla szkół w II edycji akcji były bardzo ciekawe i różnorodne.  

Za sprawą grantu Enei Akademii Talentów w kategorii „Sport” uczniowie klasy sportowej zostaną objęci 

profesjonalnym, kompleksowym i dodatkowym treningiem piłkarskim. W Białymstoku zostaną zorganizowane zajęcia 

taneczne, a w Międzyrzeczu – szachowe. Szkoły, które otrzymały grant w kategorii „Sztuka” angażować będą swoich 

uczniów w zajęcia teatralne, taneczne, a także w spektakle słowno-muzyczne o tematyce historycznej.  W kategorii 

„Nauka” internauci docenili projekty z dziedziny robotyki, fizyki i astronomii. Nagrodzony został też projekt wsparcia 

kółka lotniczego, którego uczestnicy uczą się podstaw lotnictwa poprzez naukę latania dronami. 

Szczegółowe informacje o programie, lista zwycięzców oraz prezentacje ich projektów znajdują się na stronie 

https://www.enea.pl/pl/akademiatalentow. 

 

2. Program grantowy „Potęga poMocy” 
 

 

 

W ramach programu grantowego „Potęga poMocy” Fundacja Enea przyznaje granty w formie pieniężnej 

darowizny najlepszym inicjatywom społecznym zgłoszonym przez pracowników Grupy Enea. Istotą Programu jest 

wspieranie organizacji pozarządowych i innych instytucji prowadzących działalność społecznie użyteczną,  

z naciskiem na długofalowy wymiar realizowanych działań i osiąganych efektów. W roku 2018 akcja obejmowała 

cztery edycje, które zostały zrealizowane w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku, w ich wyniku Fundacja 

Enea udzieliła wsparcia finansowego podmiotom użyteczności publicznej przy realizacji 12 projektów 

prospołecznych, w tym: 

• Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań - organizacja treningów koszykówki na wózkach, 

a także szkolenia z zasad radzenia sobie w życiu z niepełnosprawnością, 
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• Publiczne Przedszkole nr 4 w Kozienicach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzózie – „Wszystkie drzewa 

nasze są” – akcja proekologiczna, obejmująca sadzenie drzew na terenie przedszkola i szkoły połączona  

z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci o tematyce pro środowiskowej, 

• Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział Poznań – rewitalizacja ogrodu w Hospicjum Palium  

w Poznaniu. 

 

 

3. Projekt „Biegamy – Zbieramy – Pomagamy” 
 

 

 

 

Fundacja Enea zrealizowała w 2018 roku II edycję autorskiego projektu społecznego, którego celem jest: 

 

• promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, 

• integracja pracowników spółek z Grupy Kapitałowej Enea, 

• udzielenie wsparcia wybranej organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej prowadzącej działalność 

społecznie użyteczną służącą rozwojowi sportu w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

W ramach akcji pracownicy spółek z Grupy Enea – miłośnicy sportu i zdrowego trybu życia, biorąc udział  

w wybranych zawodach biegowych w okresie od marca do listopada 2018 roku zdobywali punkty, które następnie 

zostały przeliczone na pieniądze (1 pkt = 100 zł). Zebrane w ten sposób środki Fundacja Enea przekazała w formie 

darowizny na rzecz wybranej przez uczestników akcji organizacji prowadzącej działalność społecznie użyteczną 

służącą rozwojowi sportu (Fundacja Kamili Skolimowskiej). Dzięki akcji w dniu 30 marca 2019 roku zostaną 

zorganizowane warsztaty sportowo-psychologiczne dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Enea Active Camp”. Tylko 

w 2018 roku pracownicy Grupy Enea wystartowali blisko 400 razy, kończąc 177 zawodów biegowych. Zebrali w 

ten sposób 24 000 zł. Łącznie od początku akcji podczas 391 zawodów biegowych uzbierano blisko 44 000 zł na 

sportowy rozwój dzieci i młodzieży. 

 

4. Projekt „Dobra energia ponad granicami” 
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Celem Projektu „Dobra energia ponad granicami” jest: 

• pomoc Polakom mieszkającym na Litwie (m. in. wymiana uczniowska, wyjazdy edukacyjne do Polski dla 

uczniów z polskich szkół na Litwie), 

• budowanie poczucia polskiej tożsamości narodowej oraz pielęgnowanie i krzewienie polskiej tradycji i języka 

poza granicami kraju poprzez zachęcenie rodziców dzieci młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających 

na Litwie do wyboru polskich szkół i nauki języka polskiego, polskiej historii oraz tradycji, 

• budowanie „mostów” relacji międzyludzkich między społecznością polską na Litwie a mieszkańcami 

Wielkopolski. 

Główne filary Projektu:  

• wymiana uczniowska, możliwość wyjazdów edukacyjnych dla uczniów polskich szkół na Litwie do Polski – 

Wielkopolski, 

• wsparcie dokształcania kadry pedagogicznej z polskich szkół, 

• zbiórka i zaopatrzenie bibliotek polskich szkół we współczesną literaturę polską dla dzieci i młodzieży oraz 

prasę popularno-naukową, 

Działania zrealizowane w roku 2018 roku: 

• widowisko muzyczno-historyczne pt. „Polska! Biało-Czerwoni ponad Granicami!” z udziałem  młodzieży 

litewskiej oraz uczniów szkół z Poznania i okolic, 

• wymiana uczniowska (tygodniowy pobyt 50-osobowej grupy uczniów i nauczycieli z polskich szkół w Wilnie), 

• warsztaty dokształcające dla kadry pedagogicznej. 

Partnerem Projektu jest Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 

 

 

5. Projekt „ENEA dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie” 
 

 

 

Celem Projektu ENEA dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie jest: 

• zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom wielopokoleniowym i seniorom poprzez edukację i poszerzanie 

świadomości konsumenckiej oraz wsparcie ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwach domowych, 

• doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w specjalistyczny sprzęt ratunkowy, m.in.: torby ratunkowe, 

• edukacja antysmogowa lokalnych społeczności. 

 

Główne Filary Projektu w 2018 roku: 

• 10 spotkań warsztatowych z seniorami z terenów wiejsko-miejskich, zlokalizowanych na obszarze północno 

- zachodniej Polski, m.in.: Kórnik, Kościan, Wronki, Kostrzyn nad Odrą, Miasteczko Krajeńskie, Chodzież, 

• działania realizowane w kooperacji z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz 

Stowarzyszeniem My50+. 
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6. Projekt „Misja profilaktyka – Razem pokonajmy czerniaka” 

„Misja profilaktyka – Razem pokonajmy czerniaka” to pilotażowy projekt skierowany do pracowników Grupy Enea. 

Akcja realizowana była z partnerem społecznym Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka. Projekt obejmował dwa 

spotkania wykładowe, podczas których uczestnicy dowiadywali się jakie są metody rozpoznawania niepokojących 

zmian na skórze, kogo szczególnie dotyczy ryzyko zachorowania na czerniaka, jak choroba się rozwija i jak można 

jej zapobiegać. Po wykładach zrealizowano 4 dni badań, które umożliwiły zdiagnozowanie niebezpiecznych 

znamion i pieprzyków przy pomocy specjalistycznego sprzętu - wideodermatoskopu. Ponad 270 osób z Poznania 

i okolic skorzystało z okazji bezpłatnego skonsultowania swoich znamion oraz poddania się specjalistycznym 

badaniom skóry. Jak wynika ze statystyk przygotowanych przez Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka 41 osobom 

zalecono usunięcie znamienia, natomiast 37 zalecono obserwację skóry. 

 

7. Program Wolontariatu 

Od początku swojej działalności Fundacja Enea rozwija Program Wolontariatu, w ramach którego pracownicy 

Grupy Enea aktywnie uczestniczą w projektach wspierających beneficjentów Fundacji. Najważniejsze cykliczne 

inicjatywy uruchomione przy udziale wolontariuszy Grupy Enea to: 

• Program edukacyjny „Nie taki prąd straszny” dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych – lekcje 

przeprowadzane przez wolontariuszy Enei wśród dzieci w wieku 3-9 lat, dotyczące powstawania prądu, zasad 

bezpiecznego i oszczędnego korzystania z niego. 

• Pierwsza Pomoc – ratownictwo przedmedyczne – program realizowany głównie w szkołach, przedszkolach, 

na festynach oraz podczas wydarzeń promocyjnych z udziałem Enei – pokazy i szkolenia z zakresu udzielenia 

pierwszej pomocy. 

• Fundacja Enea koordynuje charytatywne zbiórki koleżeńskie realizowane przez pracowników Grupy Enea,  

w tym: 

o ,,Paczka Wielkiej Mocy” – zbiórka w okolicach Świąt Wielkanocnych głównie słodyczy, artykułów 

papierniczych, zabawek dla dzieci z zaprzyjaźnionych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

domów dziecka, świetlic środowiskowych, domów samotnej matki, 

o „Tornister pełen uśmiechów” - zbiórka artykułów szkolnych na rzecz świetlic środowiskowych, 

o „Odkręć - Przynieś –Pomóż” - całoroczna zbiórka nakrętek. W ciągu dwóch lat akcji zebrano 450 kg 

nakrętek, które zostały przekazane na rzecz Stowarzyszenia Wspólna Droga w Luboniu, 

o „Przynieś czapkę, szalik, rękawiczki dla potrzebujących” - akcja zrealizowana na rzecz osób 

bezdomnych, przychodzących do ogrzewalni miejskich w Poznaniu - w ramach akcji zebrano 156 

czapek, 142 szalików i 58 par rękawiczek dla potrzebujących. 

• Akcja „Energię mamy we krwi” – to projekt, który organizowany jest przy współudziale Regionalnych 

Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w lokalizacjach, w których aktywnie działają spółki z Grupy Enea.  

Projekt, organizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Enea S.A. W 2018 roku 

zorganizowano 6 dni donacji,  w skutek których zebrano ponad 80 l krwi. Co ważne w zbiórkę krwi poza 

pracownikami Grupy i ich rodzinami włączały się osoby, pracujące w tej samej lokalizacji, nie będące jednak 

pracownikami Grupy Enea. 

• Innowacje społeczne – akcja „Mój własny kąt”- akcja wolontariacka realizowane na zaproszenie 

Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. Działanie, w które włączyli się 

wolontariusze Grupy Enea obejmowało część edukacyjną oraz praktyczną skierowaną na poprawę warunków 

bytowych lokatorów mieszkających w Domach Pomocy Społecznej w Poznaniu. „Mój własny kąt” to projekt, 

który zapraszał do współpracy społeczności wolontariackie działające w firmach poznańskich. Akcja 

obejmowała remont pokoju seniora przez jedną grupę wolontariuszy, przy jednoczesnym spędzeniu  
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z seniorem czasu podczas działań remontowych przed drugą grupę wolontariuszy. Przed działaniami wszyscy 

wolontariusze uczestniczyli w warsztatach, które przygotowały zespoły do pracy z osobami starszymi  

i niesprawnymi fizycznie. Wolontariusze Grupy Enea zrealizowali projekt w dniu 7 czerwca 2018 roku - 

wyremontowali pokój Pani Heleny i zorganizowali jej dzień pełen atrakcji, w tym wizytę u fryzjera, spacer 

oraz świąteczny obiad z córką. 

• Wolontariat akcyjny „Uwolnij swoją energię i daj siebie innym”, w ramach którego realizowane są inicjatywy 

na rzecz podmiotów użyteczności publicznej. W 2018 roku wolontariusze Grupy Enea zaangażowali się  

w akcje prospołeczne Fundacji Enea np. inicjatywy na rzecz bezdomnych zwierząt. Kilkanaście osób wraz  

z rodzinami pomagało zbudować ponad czterdzieści schronień dla bezdomnych kocich rodzin  

– inicjatywa została zrealizowana przy współpracy z Fundacją Animal Security. Ponadto w okresie Bożego 

Narodzenia wolontariusze realizowali szereg akcji charytatywnych - przygotowali „Mikołajki" dla dzieci ze 

świetlicy Środowiskowej „Tulipanki” z Poznania - przystroili salę, choinkę, zapakowali prezenty. 

Jednocześnie wzięli udział w akcjach na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu – „Kartka na walentynki”  

- pracownicy zachęcali swoje dzieci, aby podarowały osobom chorym i samotnym własnoręcznie zrobioną 

kartkę z serdecznymi życzeniami;  „Dzień Motyla” - pracownicy malowali motyle, które służą  jako „cegiełki”, 

dzięki którym  wolontariusze Hospicjum Palium realizują działania na rzecz pacjentów Hospicjum. 

Dodatkowo wolontariusze Grupy Enea brali udział w realizacji projektów społecznych zorganizowanych  

w ramach akcji „Potęga poMocy”. 

 

 

 

 

W 2018 roku Fundacja Enea wsparła działania społecznie odpowiedzialne podpisując 90 umów darowizny 

finansowej, 9 umów o grant i 22 umowy stypendialne na łączną kwotę 1 446 249,32 zł. 

Przekazane w ramach umów darowizn środki finansowe posłużyły realizacji wielu projektów prospołecznych 

ważnych dla lokalnych społeczności z całej Polski, w szczególności z obszaru działania Grupy Enea. Najwięcej  

z nich (pod względem wielkości udzielonego wsparcia) dotyczyło: 38% wsparcia działań z obszaru edukacji, nauki 

i wychowania, 30% z wszystkich projektów wsparło obszary kulturalne, 13% zrealizowanych umów darowizny 

pomogło sfinalizować projekty pomocy społecznej i wsparcia społeczności lokalnych, a pozostałe darowizny 

bazowały na wsparciu działań z zakresu kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa oraz projektów wolontariatu związanych z pomocą społecznościom lokalnym.  
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Szczegółowe zestawienie zrealizowanych projektów i udzielonego wsparcia zawiera poniższa tabela: 

 

OBSZAR ZAANGAŻOWANIA KWOTA  

PROGRAM STYPENDIALNY I GRANTOWY „ENEA AKADEMIA TALENTÓW”         155 712,00 zł   

PROGRAM „DOBRA ENERGIA PONAD GRANICAMI”          120 000,00 zł     

PROGRAM „ENEA DLA POKOLEŃ. WSPÓLNIE O BEZPIECZEŃSTWIE”         100 000,00 zł     

PROGRAM GRANTOWY „POTĘGA POMOCY”           47 000,00 zł     

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE OSÓB FIZYCZNYCH            65 600,00 zł     

POZOSTAŁE DAROWIZNY Z OBSZARU:  
 

− NAUKA, EDUKACJA, WYCHOWANIE          296 905,00 zł     

− KULTURA          313 000,00 zł    

− OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA            56 000,00 zł     

− POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI          164 782,32 zł     

− KULTURA FIZYCZNA I SPORT            78 000,00 zł     

− POZOSTAŁE UMOWY DAROWIZNY            49 250,00 zł     

 

Zarząd Fundacji Enea w 2018 roku podjął 119 uchwał zarejestrowanych w Księdze Uchwał Zarządu Fundacji Enea.  

Rada Fundacji podjęła w 2018 roku 30 uchwał zarejestrowanych w Księdze Uchwał Rady Fundacji Enea. 

Kserokopie uchwał Zarządu i Rady Fundacji Enea stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

 

 

Finansowanie Fundacji Enea 
 

Jedynym źródłem finansowania działalności Fundacji Enea są dobrowolne wpłaty darczyńców. Poniższa tabela 

prezentuje darowizny otrzymane w roku 2018. Wszystkie darowizny zostały zrealizowane w formie przelewów 

bankowych. 

 

Darowizny otrzymane w 2018 roku 

 Enea S.A. 600 000,00 zł 

przelew  

 Enea Operator Sp. z o.o. 600 000,00 zł 

 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 400 000,00 zł 

 Enea Elektrownia Połaniec S.A. 246 600,00 zł 

 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 50 000,00 zł 

 Enea Pomiary Sp. z o.o. 20 000,00 zł 

 Enea Trading Sp. z o.o. 12 500,00 zł 

Razem 1 929 100,00 zł 
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Informacje finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.   
 

1. Informacja o wysokości przychodów (źródło i forma płatności) 

W 2018 roku struktura przychodów Fundacja Enea kształtowała się następująco: 

a) otrzymane darowizny w wysokości 1 929 100,00 zł stanowiły 99,999% ogółu przychodów, 

b) odsetki na rachunku bankowym w wysokości 18,86 zł stanowiły 0,001% ogółu przychodów. 

 

2. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych w ramach celów statutowych 
W 2018 roku Fundacja Enea nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych. 

 

3. Działalność gospodarcza 
W 2018 roku Fundacja Enea nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

4. Informacje o poniesionych kosztach 
W 2018 roku Fundacja Enea poniosła następujące koszty: 

 

Koszty Wartość 

a) koszty realizowanych zadań statutowych 1 439 048,38 zł 

b) koszty administracyjne: 27 008,88 zł 

     ▪ usługi obce 26 108,88 zł 

     ▪ podatki i opłaty 900,00 zł 

 

Fundacja Enea realizowała wszelkie płatności w formie przelewów na rachunek bankowy. Fundacja Enea nie 

prowadziła w 2018 roku rozliczeń gotówkowych.  

 

5. Dane o zatrudnieniu 
W 2018 roku Fundacja Enea nie zawarła umów o pracę. 

 

6. Dane o wynagrodzeniach 
W 2018 roku Fundacja Enea nie wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów o pracę. 

 

7. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom Zarządu i innych organów Fundacji Enea 
Członkowie Zarządu i Rady Fundacji Enea pełnią funkcję społecznie i nie otrzymali wynagrodzenia  

z tytułu pełnienia funkcji. 

 
8. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 

W 2018 roku Fundacja Enea nie zawarła żadnych umów zleceń. 

 

9. Dane o udzielonych pożyczkach pieniężnych 
W 2018 roku Fundacja Enea nie udzieliła pożyczek pieniężnych. 
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10. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych i posiadanych w gotówce 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Fundacji Enea w PKO Bank 

Polski S.A. wynosił 736 141,93 zł.  

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Fundacja Enea nie posiadała lokat na rachunkach bankowych oraz nie posiadała 

środków pieniężnych zgromadzonych w gotówce. 

 

11. Dane o nabytych obligacjach 
W 2018 roku Fundacja Enea nie posiadała obligacji. 

 

12. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego 
W 2018 roku Fundacja Enea nie posiadała majątku finansowego w postaci akcji i udziałów w spółkach prawa 

handlowego. 

 

13. Dane o nabytych nieruchomościach 
Fundacja Enea nie posiadała nieruchomości. 

 

14. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych 
W 2018 roku Fundacja Enea nie posiadała środków trwałych. 

 

15. Dane o wartości aktywów ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla 
celów statystycznych                                                                                                                                                                                                                                            
Fundacja Enea oprócz środków pieniężnych nie posiadała innych aktywów. 

 

16. Dane o wartości zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych 
dla celów statystycznych 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania krótkoterminowe Fundacji Enea wynosiły 1 247,27 zł.  

Na zobowiązania krótkoterminowe składały się zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 

 

17. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej 
działalności 
W 2018 roku Fundacja Enea nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe  

lub samorządowe. 

 

18. Informacja o rozliczeniu z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Fundacja Enea nie posiadała zobowiązań  podatkowych. 

 

19. Informacja o składanych deklaracjach 
W 2018 roku Fundacja Enea złożyła deklarację CIT 8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesienia 

straty) w roku 2017. 

 

20. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Fundacji Enea w okresie sprawozdawczym 
W 2018 roku w Fundacji Enea nie zostały przeprowadzone żadne kontrole. 

 

21. Informacja dotycząca fundacji ustanowionej na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku 
o fundacjach jako instytucji obowiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
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Fundacja Enea nie przyjmuje i nie dokonuje płatności w gotówce wobec powyższego nie jest instytucją 

obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.). 

 

W 2018 roku Fundacja Enea nie przyjęła i nie dokonała żadnej płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako 

pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane). 

 

 

Członkowie Zarządu 

 

 

 

 

Prezes Zarządu  Sławomir Krenczyk  …………………………………. 

 

 

 

 

Członek Zarządu  Agata Goor    …………………………………. 

 

 

 

 

Członek Zarządu  Aneta Sztyber      …………………………………. 

   

 

 

 

Członek Zarządu  Joanna Sobótka-Klimczak     …………………………………. 

   

 

Poznań, 22 marca 2019 r.  
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