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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Fundacja Enea

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina

Poznań

Miejscowość

Nr faksu

Poznań

-

Polska

Ulica

Górecka

Kod pocztowy

Nr domu

60-161

Poczta

E-mail

302710647

wielkopolskie

1

Powiat

Poznań

Nr lokalu

Poznań

-

Nr telefonu

Strona www

fundacja@fundacja.enea.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

Województwo

https://www.enea.pl/fundacja

2014-04-10
2018-04-17
6. Numer KRS

1

0000505487

61 884 39 21

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Piotr Zbigniew Ludwiczak

Członek Zarządu

tak

 nie

Aneta Barbara Sztyber

Członek Zarządu

tak

 nie

Łukasz Nowakowski

Członek Zarządu

 tak

nie

Imię i nazwisko

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

Wpisany do KRS

Funkcja

Anna Lutek

Przewodniczący
Rady

Andrzej Kojro

Wpisany do KRS
 tak

nie

Członek Rady

tak

 nie

Antoni Józwowicz

Członek Rady

tak

 nie

Bogusław Rybacki

Członek Rady

 tak

nie

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
9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) (3500
w praktyce gospodarczej,
znaków)
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,
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.
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
10. Sposób realizacji celów statutowych
Fundacji Enea i przyjmowaną na każdy rok kalendarzowy polityką wsparcia,
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na
prowadzonych przez:
podstawie statutu organizacji) (4000 znaków)
- fundacje,
- stowarzyszenia,
- szkoły,
- domy dziecka,
- ośrodki pomocy społecznej,
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- 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.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja Enea może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżną z jej celami.
Fundacja Enea wspiera osoby fizyczne, jako bezpośrednich beneficjentów za zgodą
Rady Fundacji Enea.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku
publicznego, przestrzegając przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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),
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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
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.
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację (40 000 znaków)
W okresie sprawozdawczym Fundacja Enea realizowała swoje cele poprzez:
1.

wsparcie w walce z covid-19 we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, które w sytuacji nadzwyczajnej związanej
z epidemią koronawirusa koordynowało pomoc spółek Skarbu Państwa dla szpitali. W 2020 roku Fundacja zawarła 43 umowy, w
ramach których przekazane zostały środki finansowe na kwotę o wartości ogółem 4 391 100 zł.
2. realizację projektów autorskich wspierających kampanie i akcje społeczne oraz prośrodowiskowe, programy edukacyjne, szkolenia,
konferencje istotne ze względu na cele Fundacji, programy stypendialne, imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne lub kulturalne,
w tym:
• Akcja edukacyjna „Enea Akademia Talentów” - jest jednym z głównych projektów Fundacji Enea. W ramach akcji, w 2019 roku,
uruchomiony został program stypendialny skierowany do utalentowanych uczniów szkół podstawowych (od IV klasy wzwyż) i
szkół ponadpodstawowych z obszaru działania spółek z Grupy Enea oraz program grantowy skierowany do organizacji z
inicjatywą, w tym: publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizacji pozarządowych (m. in. fundacji,
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stowarzyszeń), klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz związków sportowych, państwowych i
samorządowych instytucji kultury, realizujących autorskie projekty edukacyjne rozwijające talenty i uzdolnienia dzieci i młodzieży
z terenu działania spółek z Grupy ENEA. W ramach akcji najbardziej utalentowani uczniowie w jednej z następujących kategorii:
sport, sztuka, nauka zdobywają stypendia w wysokości 3 000 zł. Natomiast organizacje z najciekawszymi projektami
edukacyjnymi otrzymują na ich realizację granty w wysokości 10 000 zł. W 2019 roku ogłoszona została już III edycja akcji.
W gronie laureatów III edycji akcji, nagrodzonych stypendiami i grantami znalazło się 20 uczniów oraz 9 szkół i organizacji z
inicjatywą, które w 2020 roku otrzymały środki finansowe od Fundacji. Zwycięzcy akcji, to mieszkańcy dużych miast, m.in.
Poznania, Lublina, Białegostoku, Zielonej Góry i mniejszych miejscowości z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego,
świętokrzyskiego czy wielkopolskiego. W dwóch poprzednich edycjach Enei Akademii Talentów stypendia otrzymało 40 uczniów.
Dzięki otrzymanym grantom 18 szkół zrealizowało natomiast dodatkowe projekty edukacyjne. Wszystkie informacje o programie
znajdują się na stronie www.enea.pl/pl/akademiatalentow. W 2020 roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczna w
kraju IV edycja projektu „Enea Akademia Talentów” nie odbyła się. Planuje się wznowienie projektu po pandemii.
• Program grantowy „Potęga poMocy” - w ramach programu 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 2020 r. wyłoniono 7 projektów, które otrzymały wsparcie na realizację w kwocie
25 000 zł. W sumie w ciągu trzech lat program dotował 49 inicjatyw na łączną kwotę 148 500 zł.
• Projekt „Biegamy – Zbieramy – Pomagamy” - Fundacja Enea zrealizowała w 2020 roku IV edycję autorskiego projektu
społecznego, którego celem jest: promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, integracja pracowników spółek z
Grupy ENEA oraz 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 sportowych (zawody biegowe,
rowerowe, nordic walking) w okresie od marca do listopada 2020 roku zdobywali punkty, które następnie zostały przeliczone na
pieniądze (1 pkt = 100 zł). Zebrane w ten sposób środki Fundacja Enea przekazuje w formie darowizny na rzecz wybranej przez
uczestników akcji organizacji prowadzącej działalność społecznie użyteczną służącą rozwojowi sportu w szczególności wśród
dzieci i młodzieży. Z uwagi na panującą pandemię i wstrzymanie organizacji zawodów sportowych w 2020 roku podczas 61
biegów pracownicy uzbierali w sumie 8 000 zł. Fundacja Enea podjęła decyzję, że środki uzbierane przez pracowników w 2019 i
2020 roku, tj. 80 000 zł, przekaże na granty/dotacje dla Młodzieżowych Klubów Sportowych, której celem jest wspieranie
młodych sportowych talentów wśród młodzieży niepełnosprawnej, poprzez przekazanie grantów w wysokości 5 000 zł na
organizację m.in. warsztatów sportowych, obozów treningowych lub zakup sprzętu sportowego. Środki zostaną przekazane w
2021 roku. Szczegóły na stronie internetowej akcji: https://www.enea.pl/biegamy .
• Projekt „ENEA dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie” – celem projektu 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.
W ramach tegorocznej, trzeciej już edycji projektu ,,ENEA dla pokoleń. Bezpieczny i zdrowy senior” uruchomiona została darmowa
infolinia TeleRada. Pod numerem telefonu 800 805 605 przez 5 dni w tygodniu, w wyznaczonych godzinach dyżurują eksperci
wybranych dziedzin – dietetyk, prawnik, pracownik socjalny, rzecznik konsumentów, lekarz i farmaceuta.
• Projekt „Misja profilaktyka” - to projekt z obszaru profilaktyki zdrowotnej skierowany do pracowników Grupy ENEA
zapoczątkowany w 2018 roku.
W 2020 roku zrealizowano dwa cykle dla wszystkich Pracowników Grupy ENEA: Zdrowy kręgosłup - cykl programów
edukacyjnych dotyczących pracy siedzącej oraz zdrowych nawyków, które pomogą zmniejszyć skutki długotrwałego
przebywania w pozycji siedzącej m.in. zmiana tempa spalania kalorii i poziom cholesterolu we krwi podczas, kiedy przebywamy
w pozycji siedzącej. W ramach cyklu Zdrowie zaczyna się w głowie: Pracownicy Grupy wzięli udział w webinarze oraz warsztatach
dotyczących zmniejszania poziomu stresu, zasad poprawnego oddychania oraz żywieniowych nawyków wzmacniających
odporność. Wszystkie działania zakończone były quizem wiedzy, w których wzięło udział 350 Pracowników.
• Program Wolontariatu – od początku swojej działalności Fundacja Enea rozwija Program Wolontariatu, w ramach którego
pracownicy Grupy ENEA aktywnie uczestniczą w projektach wspierających beneficjentów Fundacji. Pracownicy mają szansę
zaangażowania się zarówno w spontaniczne akcje wolontariackie, odpowiadające na zgłaszane potrzeby, wolontariat
kompetencyjny jak i programy grantowe organizowane w Grupie z udziałem Fundacji Enea. Wolontariusze poświęcają swój czas
na pomoc najmłodszym, dzieciom, oraz osobom w potrzebie. W 2020 roku w działania wolontariackie zaangażowanych było
prawie 350 pracowników Grupy ENEA, którzy poświęcili prawie 700 godzin na działania społeczne. Najważniejsze cykliczne
inicjatywy w ramach wolontariatu kompetencyjnego, uruchomione przez Fundację Enea 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.
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Najważniejsze inicjatywy w ramach wolontariatu akcyjnego, uruchomione lub kontynuowane przez Fundację Enea w 2020 roku
przy udziale wolontariuszy Grupy ENEA to:
- akcja Enea dla pokoleń - Fundacja Enea rozpoczęła wiosną działania, których celem jest pomoc osobom potrzebującym i
starszym w czasie pandemii. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Grupy osoby starsze otrzymają niezbędną pomoc w zrobieniu
zakupów czy odbiorze leków z apteki, bez wychodzenia z domu. W czasie trwania akcji Klienci, osoby w wieku powyżej 60. roku
życia z terenu objętego programem, otrzymywały MS-y z instrukcją, w jaki sposób można zgłosić się po pomoc.
- akcja Kup bliskim, pomóż wszystkim - w ramach akcji Fundacja Enea zaprosiła pracowników do zakupu prezentów i ozdób
bożonarodzeniowych wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną w Poznaniu, Pile oraz Policach. W okresie przedświątecznym w Grupie ENEA , kontynuując świąteczne tradycje
Grupy zrealizowany został kiermasz on-line. Dzięki darowiznom Fundacji Enea w ramach warsztatów terapii zajęciowej
podopieczni placówek wykonali ozdoby świąteczne, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony został na ich leczenie. Akcja
połączona była również z kampanią mającą na celu zachęcenie pracowników oraz klientów i społeczności lokalnej do
odpowiedzialnych zakupów świątecznych, które jednocześnie wspierają społeczności lokalne. W sumie, w ramach działań
przekazano prawie 10 000 zł na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnościami psychicznymi.
- akcja Oswoić dorosłość - w ramach działań przedświątecznych Fundacja Enea zaprosiła pracowników do włączenia się w akcję
pomocy dla dorastających dzieci z domów dziecka. Jej celem było sfinansowanie osiemnastu podopiecznym kursów
zawodowych podnoszących kwalifikacje, pomagając im w rozpoczęciu dorosłego życia. Dzięki zaangażowaniu pracowników w
zbiórkę finansową oraz wsparciu Fundacji Enea poprzez darowiznę, przekazano łącznie 36 500 zł na realizację marzeń dzieci z
placówek opiekuńczych.
- akcja Shoebox - międzynarodowa akcja zachęcająca do przekazania nieużywanych kosmetyków osobom w trudnej sytuacji
życiowej. W 2020 roku w akcję włączyli się pracownicy z Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Nakła, Mogilna, Piły, Połańca,
Poznania, Szczecina i Świecie. Wspólnie udało się zebrać 378 kilogramów kosmetyków! - blisko 4 razy więcej niż w ubiegłym
roku. Akcja zainspirowała pracowników do koleżeńskiej zbiórki na rzecz lokalnych instytucji. Szczeciński oddział Enei Oświetlenie
przekazał zebrane kosmetyki mieszkankom Domu Samotnej Matki w Szczecinie. W sumie, w ciągu dwóch lat udało się zebrać
ponad prawie 500 kg nieużywanych produktów kosmetycznych. Akcja miała również wartość edukacyjną i ekologiczną,
podnosząc świadomość odpowiedzialnej konsumpcji.
- 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 2020 roku zorganizowano 5 dni donacji, w skutek których zebrano ponad 75 l krwi.
Od początku akcji w Grupie ENEA udało się zebrać prawie 275 litrów 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. Tegoroczne
działania poszerzono również o kampanie informacyjne zachęcające Pracowników do zgłaszania się na szczepienia przeciwko
COVID-19 oraz do oddawania osocza przez osoby, które przeszły zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Elementem kampanii był
opracowany przez Fundację Enea film i cykl publikacji, które zachęcały Pracowników-ozdrowieńców do oddawania osocza oraz
zawierały informacje, jak się do tego przygotować.
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.
4. wsparcie projektów i programów społecznych realizowanych przez podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną
przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, a także polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji.
W 2020 roku Fundacja Enea wsparła działania społecznie odpowiedzialne, udzielając wsparcia w ramach 97 umów darowizny finansowej,
9 umów o grant i 20 umów stypendialnych o łącznej wartości 5 564 069,99 zł. Przekazane w ramach ww. umów wsparcie posłużyło
realizacji wielu projektów prospołecznych dla lokalnych społeczności z całej Polski, w szczególności z obszaru działania Grupy ENEA.
Najwięcej z nich (pod względem wielkości udzielonego wsparcia) dotyczyło: 37% dotyczyło obszaru ochrony i promocji zdrowia, 27%
wsparcia na rzecz działań z obszaru nauki, edukacji i wychowania, 8% zrealizowanych umów dotyczyło obszaru kultury, 2% z wszystkich
projektów wsparło działania prośrodowiskowe, a pozostałe darowizny bazowały na wsparciu projektów pomocy społecznej i wsparcia
społeczności lokalnych, działań z zakresu kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i
wykluczonych społecznie.
1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym,
w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2.2. Informacje na temat odbiorców
innych, niż wymienieni w pkt 2.1., na
rzecz których działała organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Osoby fizyczne

25

Osoby
prawne

101

-

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
tak
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 nie

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) PKD 2007
odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

1.

Sfera działalności pożytku
publicznego

nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i wychowanie
(1400 znaków)

numer Kodu
(PKD)

Przedmiot działalności

Fundacja Enea od 2017 r. wpiera rozwój dzieci i młodzieży w
ramach autorskiego projektu „Enea Akademia Talentów”. Akcja
obejmuje:
1. Program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (od
IV klasy wzwyż) i szkół ponadpodstawowych, posiadających
osiągnięcia w jednej z kategorii: sport, sztuka, nauka;
2. Program grantowy dla organizacji z inicjatywą, w tym:
publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
organizacji pozarządowych (m. in. fundacji, stowarzyszeń),
klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz
związków sportowych, państwowych i samorządowych
instytucji kultury, realizujących autorskie projekty
edukacyjne rozwijające talenty i uzdolnienia dzieci
i młodzieży z terenu działania spółek z Grupy ENEA.
W ramach akcji zwycięzcy uczniowie otrzymują stypendia
w wysokości 3 000 zł, natomiast szkoły i organizacje z inicjatywą
granty w wysokości 10 000 zł. W gronie najlepszych edycji
2019/2020 akcji, którym Fundacja Enea przekazała stypendia
PKD 94.99.Z
i granty znalazło się 20 uczniów oraz 9 szkół i organizacji
z inicjatywą. W dwóch poprzednich edycjach Enei Akademii
Talentów stypendia otrzymało 40 uczniów. Dzięki otrzymanym
grantom 18 szkół zrealizowało natomiast dodatkowe projekty
edukacyjne.
Jednocześnie Fundacja Enea prowadzi projekt edukacji
senioralnej w ramach akcji „Enea dla pokoleń. Wspólnie
o bezpieczeństwie”. Celem akcji jest przede wszystkim
zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom wielopokoleniowym
i seniorom poprzez edukację i poszerzanie świadomości
konsumenckiej oraz wsparcie ochrony przeciwpożarowej
w gospodarstwach domowych. W ramach tegorocznej, trzeciej
już edycji projektu ,,Enea dla pokoleń. Bezpieczny i zdrowy
senior” uruchomiona została darmowa infolinia TeleRada. Pod
numerem telefonu 800 805 605 przez 5 dni w tygodniu, w
wyznaczonych godzinach dyżurują eksperci wybranych dziedzin –
dietetyk, prawnik, pracownik socjalny, rzecznik konsumentów,
lekarz i farmaceuta.
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Szacunkowe
koszty
poniesione w
ramach sfery z
1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

0,00 zł

2.

ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

3.

promocja i ochrona zdrowia

W ramach projektu grantowego Potęga poMocy realizowane były
ogrody terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością
psychoruchową. Zainicjowana została również idea „adopcji
drzew”, polegającą na powierzeniu opieki nad sadzonkami
konkretnym grupom uczęszczającym na zajęcia w Ogrodzie
Jordanowskim, ucząc w ten sposób brać odpowiedzialność za stan
otaczającego nas środowiska. Sadzeniu roślin towarzyszyły
proekologiczne zajęcia edukacyjne, których efektem było
powstanie szeregu tematycznych gazetek ściennych. Uczestnicy
zajęć dowiedzieli się m.in. o oczyszczaniu przez drzewa i krzewy
powietrza z dwutlenku węgla, zatrzymywaniu wód opadowych, PKD 94.99.Z
czy ochronie przed hałasem. Wiosną posadzone drzewa i krzewy
zostaną oznaczone tabliczkami zawierającymi podstawowe dane
dotyczące gatunków roślin oraz opiekujących się nimi grup.
W ramach wolontariatu pracowniczego dzieci edukowane są w
zakresie ekologii, źródeł odnawialnej energii oraz ekologicznych
zachowań. W ramach działań prośrodowiskowych Fundacja Enea
przeprowadziła akcję wolontariacką #TrashChallengeEnei, w
Połańcu. Jednocześnie Fundacja Enea wsparła 3 projekty
ekologiczne realizowanych przez inne podmioty użyteczności
publicznej.
Fundacja Enea w 2020 r. we współpracy z Ministerstwem
Aktywów Państwowych wspierała szpitale i inne placówki w
walce z pandemią.
W ramach wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej przekazała darowizny dla 5 osób.
Jednocześnie Fundacja Enea kontynuowała w 2020 r. projekt
„Misja profilaktyka”. Jest to projekt z obszaru profilaktyki
zdrowotnej skierowany do pracowników Grupy ENEA
zapoczątkowany w 2018 r. W 2020 roku zrealizowano dwa cykle
dla wszystkich Pracowników Grupy ENEA: Zdrowy kręgosłup - cykl
programów edukacyjnych dotyczących pracy siedzącej oraz
zdrowych nawyków, które pomogą zmniejszyć skutki
długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej m.in. zmiana
tempa spalania kalorii i poziom cholesterolu we krwi podczas,
kiedy przebywamy w pozycji siedzącej. W ramach cyklu Zdrowie
zaczyna się w głowie: Pracownicy Grupy wzięli udział w webinarze
oraz warsztatach dotyczących zmniejszania poziomu stresu,
zasad poprawnego oddychania oraz żywieniowych nawyków
wzmacniających odporność. Wszystkie działania zakończone były PKD 94.99.Z
PKD 88.99.Z
quizem wiedzy, w których wzięło udział 350 Pracowników.
Jednocześnie Fundacja Enea koordynuje program „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 2020 roku zorganizowano 5 dni donacji, w
skutek których zebrano ponad 75 l krwi. Od początku akcji w
Grupie ENEA udało się zebrać prawie 275 litrów 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. Tegoroczne działania poszerzono
również o kampanie informacyjne zachęcające Pracowników do
zgłaszania się na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz do
oddawania osocza przez osoby, które przeszły zakażenie wirusem
SARS-CoV-2. Elementem kampanii był opracowany przez
Fundację Enea film i cykl publikacji, które zachęcały
Pracowników-ozdrowieńców do oddawania osocza oraz
zawierały informacje, jak się do tego przygotować.

0,00 zł

0,00 zł

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

tak
nie

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) PKD 2007
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odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności

numer Kodu
(PKD)

Szacunkowe
koszty
poniesione w
ramach sfery z
1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

1.

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
tak
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nie

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu(-ów)
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat 3
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

numer kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

1.

-

-

2.

-

-

3.

-

-

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

6 354 973,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

6 354 973,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

d) przychody finansowe

0,00 zł

e) pozostałe przychody

0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1 250,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

0,00 zł
9

w
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

6 353 723,00 zł

a) ze składek członkowskich

0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

4 023,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

6 349 700,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)
g) z działalności gospodarczej

0,00 zł
0,00 zł

2.4. Z innych źródeł

0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień
roku sprawozdawczego

0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w
okresie sprawozdawczym ogółem

0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

-

2

-

3

-

4

-

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku
dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów
1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z
Koszty ogółem:
1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

5 586 813,39 zł

0,00 zł

5 564 065,08 zł

0,00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00 zł

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

0,00 zł

d) koszty finansowe

0,00 zł

0,00 zł

22 748,31 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

e) koszty administracyjne
f) pozostałe koszty ogółem

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku
0,00 zł
0,00 zł
dochodowego od osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

768 160,21 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych (przychody zwolnione 6 360 978,51 zł)

z podatku od nieruchomości
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych
- podać dodatkowo kwotę)

z podatku od czynności cywilnoprawnych
z podatku od towarów i usług

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
-> jakich? ________________________
nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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tak
nie

☐ własność
☐ użytkowanie wieczyste

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu ☐ najem
terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy
użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości ☐ użytkowanie
następujące prawo:
☐ użyczenie

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

☐ dzierżawa
☒ nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu)
w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0 etatów

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie
tak
nie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy
przedstawiciele władz organizacji)

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

tak
nie

0 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0 osób

b) inne osoby

0 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
miesięcy

12

15 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

1 osoba

b) inne osoby

14 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
b) inne osoby

329 osób

3 osoby
326 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

0,00 zł

0,00 zł

– wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

– nagrody

0,00 zł

– premie

0,00 zł

– inne świadczenia

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

0,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
w
tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez
organizację działalnością gospodarczą
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż
organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)
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0,00 zł

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa
-

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią
publiczną)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
tak
nie

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

-

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

tak
nie

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa organu udzielającego
dotacji

Cel(-e) zadania

Kwota dotacji

1

-

-

-

0,00 zł

2

-

-

-

0,00 zł

3

-

-

-

0,00 zł

4

-

-

-

0,00 zł

5

-

-

-

0,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji
rządowej lub państwowe fundusze celowe

tak
nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.
1

Nazwa zadania
-

Nazwa organu udzielającego
dotacji

Cel(-e) zadania
-

-
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Kwota dotacji
0,00 zł

2

-

-

-

0,00 zł

3

-

-

-

0,00 zł

4

-

-

-

0,00 zł

5

-

-

-

0,00 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do których
nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)
tak
nie

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

1

-

-

0,00 zł

2

-

-

0,00 zł

3

-

-

0,00 zł

4

-

-

0,00 zł

X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej
liczby głosów w organie stanowiącym spółki
% udziałów lub
akcji w kapitale

% udziału w
ogólnej liczbie
głosów

Lp.

Nazwa spółki

REGON

Siedziba spółki

1

-

-

-

0%

0%

2

-

-

-

0%

0%

3

-

-

-

0%

0%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

-

2

-

3

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

-

0

2

-

0

3

-

0

4

-

0

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
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tak
nie

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

-

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
lub imiona i nazwiska osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji

Aneta Sztyber
Piotr Ludwiczak
Łukasz Nowakowski

Data wypełnienia sprawozdania
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