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RELACJE Z OTOCZENIEM SPÓŁKI 
Podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu wyrażamy w budowaniu pozytywnych relacji z naszymi 
Interesariuszami. Dążymy do tego, aby w ważnych decyzjach społeczno-gospodarczych uwzględniać ich 
oczekiwania. Ważnym elementem jest również efekt synergii wynikający z podejmowanej współpracy z 
różnymi organizacjami. 

Interesariusze Grupy 
GRI 102-40; GRI 102-42;GRI 102-43; Wskaźnik własny 11 

Jesteśmy zwolennikami prowadzenia otwartego dialogu ze wszystkimi naszymi Interesariuszami. Zależy nam 
na poznaniu opinii o naszej działalności, ale również ważne jest informowanie ich o wydarzeniach mających 
miejsce w naszej Grupie. Dostosowujemy formę oraz sposoby komunikacji do oczekiwań wszystkich grup 
Interesariuszy.  

 

Pracownicy 

− Badanie satysfakcji Pracowników; 
− Intranet; 
− Newslettery i wewnętrzne czasopismo Enea News; 
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− Spotkania, szkolenie i wideokonferencje; 
− Współpraca ze związkami zawodowymi; 
− Spotkania i newslettery dla menedżerów; 
− Media społecznościowe; 
− Raport roczny; 
− Raport zrównoważonego rozwoju; 
− Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. 

Klienci 

− Biura Obsługi Klienta i Biura Sprzedaży; 
− Partnerzy handlowi i opiekunowie Klienta; 
− Mobilni Przedstawiciele Handlowi; 
− Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOk); 
− Usługi on-line: czat i live czat z konsultantem; 
− Infolinia dla Klientów (kontakt z konsultantem pod numerem +48 611 11 11 11); 
− Strona internetowa www.enea.pl; 
− Strefa Zakupów (dostępna pod adresem www.strefa.enea.pl); 
− Inserty do faktur; 
− Plakaty, ulotki, ekspozycje na ekranach LED; 
− Ogłoszenia w mediach: prasa i radio; 
− Raport zrównoważonego rozwoju; 
− Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. 

 

Dostawcy 

− Platforma zakupowa https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa; 
− Strona internetowa www.enea.pl; 
− Spotkania bezpośrednie i komunikacja Pracowników dedykowanych do współpracy z dostawcami; 
− Spotkania branżowe, targi; 
− Raport roczny; 
− Raport zrównoważonego rozwoju; 
− Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. 

 

Inwestorzy, Akcjonariusze, Analitycy 

− Biuro Relacji Inwestorskich i strona https://ir.enea.pl/ dedykowana inwestorom; 
− Oficjalny kanał informacyjny pomiędzy spółką a rynkiem kapitałowym (ESPI - Elektroniczny System 

Przekazywania Informacji); 
− Bezpośrednie spotkania z inwestorami i akcjonariuszami, m.in. konferencje wynikowe, spotkania w 

ramach Dni Inwestora; 
− Aplikacja mobilna; 
− Strona internetowa www.enea.pl; 
− Newsletter inwestorski; 
− Korespondencja za pośrednictwem e-maila gielda@enea.pl; 
− Rozmowy telefoniczne poprzez kontakt telefoniczny dla inwestorów (+48 (22) 871 29 09, +48 (61) 884 

54 31, +48 (61) 884 54 32); 

http://www.enea.pl/
http://www.strefa.enea.pl/
https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa
http://www.enea.pl/
https://ir.enea.pl/
http://www.enea.pl/
mailto:gielda@enea.pl
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− Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy; 
− Raporty bieżące, okresowe; 
− Raport roczny; 
− Raport zrównoważonego rozwoju; 
− Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. 

 

Lokalne społeczności, opinia publiczna 

− Kontakt i współpraca z Fundacją Enea; 
− Programy wolontariatu pracowniczego; 
− Bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych; 
− Komunikacja poprzez media ogólnopolskie i lokalne; 
− Strona internetowa www.enea.pl; 
− Udział w wydarzeniach branżowych oraz dedykowanych społecznej odpowiedzialności biznesu; 
− Raport zrównoważonego rozwoju; 
− Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. 

 

Administracja publiczna 

− Sprawozdania; 
− Raport roczny; 
− Raport zrównoważonego rozwoju; 
− Oświadczenie na temat informacji niefinansowych; 
− Bezpośrednia komunikacja; 
− Konferencje. 

 

Organizacje branżowe 

− Członkostwo w organizacjach; 
− Bezpośrednie spotkania, targi i konferencje; 
− Uczestnictwo w grupach roboczych, władzach organizacji branżowych; 
− Raport roczny; 
− Raport zrównoważonego rozwoju; 
− Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. 

 

Władze lokalne 

− Bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych wydarzeniach; 
− Strony internetowe spółek z Grupy, w tym www.enea.pl; 
− Konferencje; 
− Raport zrównoważonego rozwoju; 
− Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. 

 

 

 

http://www.enea.pl/
http://www.enea.pl/
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Partnerzy społeczni i beneficjenci 

− Fundacja Enea; 
− Strona internetowa  www.enea.pl; 
− Formularz aplikacyjny dla beneficjentów; 
− Kontakt bezpośredni, spotkania indywidualne; 
− Raport zrównoważonego rozwoju; 
− Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. 

 

Środowisko naturalne 

− Komunikowanie wpływu na środowisko naturalne, m.in. poprzez sprawozdania i raporty przesyłane 
jednostkom administracji publicznej dedykowanym ochronie środowiska; 

− Raport zrównoważonego rozwoju; 
− Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. 

 

Media 

− Biuro prasowe i bieżąca komunikacja; 
− Kontakt przez dedykowanego e-maila; 
− Rozmowy telefoniczne; 
− Transmisje live; 
− Strona internetowa  www.enea.pl; 
− Konferencje prasowe; 
− Raport zrównoważonego rozwoju; 
− Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. 

 

Łańcuch dostaw 
GRI 102-9  
Sercem naszych procesów wytwórczych są elektrownie w Kozienicach i Połańcu oraz  zakłady energetyki 
cieplnej znajdujące się w Białymstoku, Pile i Obornikach. To tutaj realizowane są główne procesy wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej. Procesy produkcyjne odbywające się w ramach łańcucha dostaw są 
skomplikowane i obarczone wieloma procedurami. Koordynacja tych prac pozwala na dostarczenie Klientom 
produktów o oczekiwanej jakości. 

W procesach produkcyjnych wykorzystujemy węgiel kamienny, biomasę, gaz oraz oleje opałowe. Węgiel 
kamienny, niezbędny do produkcji, transportujemy drogą kolejową. Nasze zapotrzebowanie na węgiel w 
większości zaspokaja LW Bogdanka, a pozostałą część surowca kupujemy u dostawców zewnętrznych. Do 
produkcji energii cieplnej w Elektrociepłowni Białystok wykorzystujemy biomasę, a gaz do wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Oborniki oraz Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła.   

 

 

 

http://www.enea.pl/
http://www.enea.pl/
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ŁAŃCUCH DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

 

ZAKUP SUROWCA DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH 

UMOWY:  

Zakupy surowca dokonywane są w oparciu o wewnętrzne regulaminy Enei Wytwarzanie, Enei Elektrowni 
Połaniec i Enei Trading. Umowy zawierane są na: jeden rok, kilka lat lub bezterminowo. 

DOKUMENTY I CERTYFIKATY:  

Przy transakcjach związanych z surowcem wymagamy od dostawców dokumentów potwierdzających 
jakość dostaw. Sprawdzamy m.in. sprawozdanie z badań, certyfikaty lub świadectwa jakości oraz 
przeprowadzamy analizę sitową dostarczanych produktów. 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:  

Nad prawidłową realizacją procesu zakupu surowca czuwają Biuro Zakupu Paliw i Biuro Zakupu Biomasy, 
w Departamencie Paliw i Logistyki Enei Trading.  

 

DOSTAWA SUROWCA 

ODBIÓR I TRANSPORT SUROWCA:  
 
Węgiel do Enei Wytwarzanie w Świerżach Górnych oraz Enei Elektrowni Połaniec dostarczany jest 
zewnętrznym transportem kolejowym w oparciu o miesięczny harmonogram dostaw. Transport 
surowców odbywa się w 5-cio dniowym terminie, liczonym od daty zapłaty za towar. Dostawa pojedynczej 
przesyłki z węglem wynosi średnio od 1 do 2 dni roboczych i jest uwarunkowana ruchem na trasach 
kolejowych. W procesach wytwórczych realizowanych w Enei Elektrowni Połaniec wykorzystuje się 
również biomasę. Surowiec dostarczany jest do Elektrowni w 50 % transportem samochodowym oraz 
kolejowym. Wielkość dostaw w danym miesiącu wynika z transakcji zawartych przez Eneę Trading i 
odbywa się w oparciu o uzgodniony dzienny harmonogram dostaw.  
 
Dostawy węgla do Elektrociepłowni Białystok odbywają się również za pośrednictwem transportu 
kolejowego. Węgiel dostarczany jest bezpośrednio z kopalni do Elektrociepłowni na podstawie odrębnej 
umowy. Po załadunku węgla w kopalni, surowiec w ciągu 2-3 dni dociera do Elektrociepłowni Białystok. 
W celu zrealizowania zamówienia na czas, jesteśmy zobowiązani do przekazania kopalni zapotrzebowania 
na dany miesiąc, do 25 dnia miesiąca poprzedzającego termin dostawy. 
 
Elektrociepłownia Białystok w procesach wytwórczych wykorzystuje również biomasę oraz olej lekki. 
Dostawy biomasy realizowane są w 71 % transportem samochodowym, a w 29% drogą kolejową. Wielkość 
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dostaw na kolejny tydzień uzgadniana jest w tygodniu poprzedzającym dany tydzień - do środy dla dostaw 
kolejowych, a do piątku dla dostaw samochodowych. Dostawy oleju lekkiego odbywają się wyłącznie 
autocysternami na koszt dostawcy. 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:  
 
Za dostawę surowca odpowiedzialne jest Biuro Zakupów Paliw w Enei Trading. Dzienne harmonogramy 
dostaw biomasy do Elektrowni w Połańcu aktualizowane są przez Zespół ds. Rozliczeń Biomasy w Enei 
Bioenergia. 

 

KONTROLA JAKOSĆI 

WERYFIAKCJA SUROWCA:  
 
W celu sprawdzenia jakości dostarczonych surowców wykonywane są analizy laboratoryjne. Jakość 
węgla kamiennego w Enei Wytwarzanie kontrolowana jest przez własną jednostkę - Wydział 
Laboratoriów Chemicznych Enei Wytwarzanie. Natomiast, badania jakości dostarczonych paliw,  do 
których należy węgiel kamienny, mazut i biomasa, w Enei Elektrowni Połaniec wykonywane są przez 
zewnętrzne laboratoria - Wykonawcę. Proces przeprowadzenia oceny jakości surowców w Enei 
Wytwarzanie i Enei Elektrowni Połaniec przebiega w podobny sposób. W Elektrowniach, podczas 
rozładunku, z każdej dostawy pobierane są próbki surowców za pomocą automatycznych 
próbobiorników. W laboratorium Enei Wytwarzanie oraz u Wykonawcy obowiązuje system 4 
brygadowy, dlatego kontrola jakości dostaw prowadzona jest całodobowo. Pracownicy zewnętrznego 
laboratorium przygotowują dla każdej dostawy próbkę do wykonania badań. Laboranci Wykonawcy 
pracujący w systemie 1-zmianowym wykonują badania w zakresie parametrów zapisanych w 
obowiązującym harmonogramie badań. W trakcie pobierania próbek przez upoważnionego Pracownika 
laboratorium wykonywana jest kontrola wizualna. W każdej z Elektrowni próbki węgla z każdej partii 
przygotowywane są do analizy elementarnej węgla. Analizie podlegają poniższe parametry węgla: 
zawartość wilgoci całkowitej, zawartość wilgoci w próbce analitycznej, zawartość popiołu, zawartość 
siarki, ciepło spalania oraz wartość opałowa. Całkowity czas kontroli pojedynczej próbki to ok 5 godzin 
przy równoczesnym oznaczaniu w/w parametrów. W przypadku kontroli jakości mazutu badane są 
następujące parametry: gęstość w temp. 15°C, lepkość kinematyczna w temp. 100°C, temperatura 
zapłonu, zawartość siarki, zawartość wody, wartość opałowa. Badając biomasę leśną i pozaleśną brane 
są pod uwagę poniższe parametry: zawartość wilgoci całkowitej, zawartość popiołu, zawartość siarki, 
ciepło spalania, wartość opałowa, analiza sitowa. 
 
W przypadku rozbieżności w analizach, obie strony wymieniają się próbkami arbitrażowymi lub 
organizowane są pobory komisyjne. Wyniki z wykonanych badań dla danej dostawy, Wykonawca jest 
zobowiązany zapisać w odpowiednim rejestrze elektronicznym w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze 
od daty pobrania próbki. 
 

Dostawcy biomasy zobowiązani są do stosowania praktyk zgodnych ze Zintegrowanym Systemem 
Zarzadzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy, jaki obowiązuje w spółkach wytwórczych. 
Dodatkowo, w ramach Systemu Należytej Staranności dostawcy są audytowani przez niezależną firmę 
zewnętrzną. W Enei Elektrowni Połaniec dokonywany jest audyt dla każdego dostawcy, który ma  na 
celu sprawdzenie wiarygodności etyczno-biznesowej kontrahenta.  
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PROCEDURY I POLITYKI:  

 
Wydział Laboratoriów Chemicznych Enei Wytwarzanie (DHC)  w obszarze poboru, przygotowania 
próbek paliw, wykonuje analizy wg następujących norm:  
− Pobór i przygotowanie próbek PN-G04502:2014-11, wilgoci całkowitej PN-80/G-04511.                                                                                                                        

 

Wydział DHC stosuje następujące normy i procedury: 
− Instrukcja gospodarki paliwem produkcyjnym ZA-84-2015-1-I; 
− Procedura ogólna PO-15 postępowanie z próbkami węgla kamiennego; 
− Zawartość wilgoci analitycznej PN-80/G-04511 lub PN-G-04560:1998; 
− Zawartość popiołu PN-80/G-04512+Az1:2002 z wył. pkt. 2.4.2 LUB PN-G-04560:1998; 
− Ciepło spalania i wartość opałowa PN-81/G-04513; 
− Zawartość siarki całkowitej PN-G-04584:2001; 
− Zawartość węgla całkowitego PB-01/TECH. 

 
Labolatoria zewnętrzne (Wykonawca) do kontroli jakości paliw na rzecz Enei Elektrowni Połaniec 
stosują następujące normy: 
− Węgiel kamienny: PN-G-04502, PN-G-04511, PN-G-04512, PN-G-04584, PN-G-04513, PN-ISO 1928; 
− Mazut: PN-EN ISO 3170, PN-EN ISO 12185, PN-C-04357, PN-EN ISO 2719, PN-EN ISO 14596, PN-ISO 

3733, PN-C-04062; 
− Biomasa: PN-EN ISO 18135, PN-EN ISO 18134-2, PN-EN ISO 18122, PN-EN ISO 16994, PN-EN ISO 

18125, PN-EN ISO 17827-1. 
PRODUKCJA 

PROCES PRODUKCYJNY:  

Produkcja energii elektrycznej w obu Elektrowniach rozpoczyna się od rozładunku węgla, który podawany 
jest do zasobników przykotłowych za pomocą ciągów nawęglania. Z nich trafia do młynów a następnie do 
kotła, w ilości zależnej od mocy bloków w danej chwili. Para z kotła podawana jest na turbinę, która 
napędza generator produkujący energię elektryczną. Czas, po jakim podany węgiel z nawęglania zostanie 
spalony, wynosi kilka godzin. Proces produkcji jest ciągły, a jej wielkość zależy od sygnałów mocy zadanych 
przez Krajową Dyspozycję Mocy, zależnie od planów sprzedaży, zgłoszonych ograniczeń oraz bieżącej 
sytuacji w systemie elektroenergetycznym. 

 

KONTROLA JAKOŚĆI: 

Kontrola jakości procesu produkcyjnego energii elektrycznej sprawowana jest w trybie online przez 
operatora systemu elektroenergetycznego, za pośrednictwem systemu LFC, pełniącego funkcję wymiany 
danych regulacyjnych dla jednostek wytwórczych. Na każdej jednostce wytwórczej (bloku energetycznym) 
monitorowana jest wielkość wyprodukowanej energii elektrycznej, w stosunku do wielkości zadanej w 
określonych przedziałach czasowych, najczęściej w okresach 15 minutowych. Ponadto, na poszczególnych 
jednostkach monitorowane jest załączenie usług systemowych, które mogą być świadczone przez 
poszczególne jednostki, na żądanie operatora systemu elektroenergetycznego. Wszelkie odchylenia 
operator systemu elektroenergetycznego zgłasza do służb elektrowni, celem weryfikacji i usunięcia 
ewentualnych przyczyn ich powstania.  
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PROCEDURY I POLITYKI:  

Kontrolę jakości procesu produkcyjnego określa wewnętrzna Procedura Monitorowania Procesu, za 
pośrednictwem której monitorowany jest proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Elektrowni 
Kozienice. W Enei Elektrowni Połaniec stosuje się wewnętrzne procedury i instrukcje, zgodnie z którymi 
realizowany jest proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Od strony Klienta zewnętrznego, 
kontrolę jakości procesu produkcji energii elektrycznej reguluje Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej, wydana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Kontrolę jakości procesu produkcji 
energii cieplnej regulują zapisy zawartych umów z odbiorcami ciepła.  

 

Rynek kapitałowy 
Wskaźnik własny 27 

W minionym roku obchodziliśmy 10-lecie debiutu Enei na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 
Obecnie jesteśmy podmiotem publicznym wartym ponad 4,1 mld zł i drugą najwyżej wycenianą grupą 
energetyczną na polskiej giełdzie. Zwieńczeniem dotychczasowego wysiłku była kwalifikacja Enei do 
londyńskiego koszyka FTSE Russell, wchodząc tym samym w skład indeksów rynków rozwiniętych.  

Akcje spółki Enea są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w 
systemie notowań ciągłych. Łączna liczba wszystkich wyemitowanych akcji spółki wynosi 441.442.578 akcji 
zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda.  
 

Większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada 51,50 % udziałów w kapitale zakładowym. 
Na ten moment nie są znane żadne umowy lub zdarzenia, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na zmianę 
proporcji akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Niemniej jednak, specyfika procesu 
nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji pracowniczych, przez uprawnionych Pracowników i ich 
spadkobierców, może spowodować nieznaczne zmiany w liczbie akcji posiadanych przez Skarb Państwa. 

Spółka jest obecna w poniższych indeksach: 

− WIG 30; 
− mWIG 40; 
− WIG energia; 
− WIG Poland.  

Struktura Akcjonariatu 

Struktura akcjonariatu 

Akcjonariusz  Liczba akcji / Liczba głosów na WZA Udział w kapitale zakładowym / Udział w ogólnej liczbie głosów  

Skarb Państwa  227 364 428 51,50% 

Pozostali  214 078 150 48,50% 

RAZEM  441 442 578 100,00% 
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Kluczowe dane giełdowe 

Kluczowe dane giełdowe 

Dane  2018 

Liczba akcji [szt.]  441 442 578 

Minimum [zł]  9,58 

Maximum [zł]  11,5 

Kurs na koniec okresu [zł]  9,9 

Kurs na koniec poprzedniego okresu [zł]  11,5 

Średni wolumen [szt.]  1 121 578 

 

Współpraca z organizacjami 
GRI 102-13 

Angażujemy się w inicjatywy, które wspierają nasz biznes oraz istotne aspekty społeczne. W  2009 roku 
podpisaliśmy branżową "Deklarację w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu", a w 
2011 roku dołączyliśmy do Global Compact - międzynarodowej inicjatywy ONZ na rzecz społecznej 
odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od 2017 roku jesteśmy również partnerem 
strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  

 

Przynależność do organizacji pozwala nam na wymianę doświadczeń, poszukiwanie inspiracji i nowych rozwiązań. 
Różnorodność stowarzyszeń, do których należymy sprawia, że możemy czerpać z nich to, co jest najważniejsze 
dla naszych spółek.  

SPRAWDŹ DLACZEGO, SPÓŁKI GRUPY ENEA NALEŻĄ DO STOWARZYSZEŃ  
− Enea Trading jest członkiem stowarzyszeń sektora elektroenergetycznego, które koncentrują się na 

zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Poprzez 
przynależność do nich, spółka angażuje się w działania i projekty, dzięki którym polski sektor 
elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na pojawiające się wyzwania. Obszarem zaangażowania 
spółki, są tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz rozwojem 
nowoczesnych technologii. Realizowane są również wspólne przedsięwzięcia m.in. udział w inicjatywach 
Unii Przemysłu Elektroenergetycznego – EURELECTRIC – będącej największym stowarzyszeniem branży 
elektroenergetycznej w Europie; 

 
− Dla Enei Elektrowni Połaniec istotne jest członkostwo w stowarzyszeniach branżowych: Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich Oddziału Tarnobrzeg, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie oraz 
Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Przynależność do nich jest znacząca ze względu na 
podejmowane działania na rzecz wszechstronnego rozwoju sektora energetycznego. Stowarzyszenia te 
reprezentują wspólne interesy podmiotów branży energetycznej. W ramach Towarzystwa 
Gospodarczego Polskie Elektrownie podejmowane są działania inicjujące i propagujące postęp 
techniczny w przemyśle energetycznym. W ramach Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, 
utrzymywana jest współpraca i wymiana informacji między specjalistami z podsektorów wytwarzania, 
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej;   
 

− Członkostwo w Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ), daje Enei Wytwarzanie 
możliwość bezpośredniej konsultacji, między innymi w sprawach związanych z nowymi uregulowaniami 
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prawnymi, dotyczącymi ochrony środowiska pod kątem ich zgodności z dyrektywami UE oraz 
międzynarodowymi porozumieniami. Wraz z IGEiOŚ spółka zorganizowała w 2018 roku konferencję 
„Prezentacja nowego bloku energetycznego B11 w Elektrowni Kozienice - doświadczenia z budowy i 
oddania do eksploatacji”, w której udział wzięło ponad 100 przedstawicieli branży energetycznej; 

 
− Partnerstwo Enei w Forum Odpowiedzialnego Biznesu pozwala na wymianę doświadczeń, wiedzy oraz 

budowanie wielopłaszczyznowych relacji pomiędzy firmami, które zrzesza Forum. Ponadto, Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu każdego roku publikuje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre 
praktyki”, stanowiący największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w 
danym roku. Od kilku lat, wśród praktyk opisywanych w Raporcie znajdują się przykłady działań Grupy 
Enea. Dodatkowo Enea zaprasza przedstawicieli Forum na spotkania podnoszące kompetencje 
koordynatorów wolontariatu pracowniczego oraz wolontariuszy; 
 

− Polski Klub Laboratoriów Badawczych Pollab, do którego należą spółki: Enea Pomiary i Enea 
Wytwarzanie, stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy laboratoriami badawczymi i 
wzorcującymi. Za pośrednictwem Klubu, spółki poszerzają wiedzę i mają możliwość wymiany 
doświadczeń poprzez udział w szkoleniach i organizowanych sympozjach.  

 

SPRAWDŹ, DO KTÓRYCH STOWARZYSZEŃ NALEŻĄ SPÓŁKI GRUPY ENEA  
Enea SA 

− Izba Gospodarcza Energii i Ochrony Środowiska; 
− Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE); 
− Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa; 
− Polski Komitet Światowej Rady Energetyki; 
− Stowarzyszenie Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej; 
− Towarzystwo Obrotu Energią (TOE); 
− Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB); 
− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW). 

Enea Wytwarzanie 

− Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie; 
− Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska;  
− Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radom; 
− Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB;  
− Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białystok; 
− Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; 
− Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; 
− Towarzystwo Elektrowni Wodnych; 
− Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej; 
− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW). 

Enea Elektrownia Połaniec  

− Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeg; 
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− Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy Kielce; 
− Liga Ochrony Przyrody Okręg Kielce; 
− Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych; 
− Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie; 
− Polski Komitet Energii Elektrycznej; 
− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Enea Operator  

− Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE); 
− Klub Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 
− Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki; 
− Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP); 
− EDSO for Smart Gird; 
− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Enea Ciepło  

− Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; 
− Członek Programu Ciepło Systemowe; 
− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Enea Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok 

− Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; 
− Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; 
− Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białystok; 
− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Enea Innowacje  

− Leszczyński Klaster Energii „Nowa energia dla Leszna”; 
− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Enea Logistyka  

− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Enea Pomiary  

− Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB;                                                                             
− Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w 

Warszawie; 
− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych. 
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Enea Serwis  

− Leszczyński Klaster Energii „Nowa energia dla Leszna”; 
− Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych STELEN; 
− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Enea Trading  

− Towarzystwo Obrotu Energią; 
− Polski Komitet Energii Elektrycznej; 
− European Biomass Association (AEBIOM); 
− European Energy Forum (EEF); 
− European Federation of Energy Traders (EFET); 
− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych. 
       

MEC Piła 

− Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski; 
− Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; 
− Stowarzyszenie Elektryków Polskich; 
− Leszczyński Klaster Energii „Nowa energia dla Leszna”; 
− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych. 

PEC Oborniki 

− Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; 
− Związek Wzajemności Członkowskiej Enei Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych. 

 

Nagrody i wyróżnienia 
Stawiamy na innowacyjność oraz szeroko rozumiany rozwój. Nasza działalność jest doceniana w obszarach 
gospodarczych, klienckich, społecznych, środowiskowych oraz technologicznych.  

 

Bursztyn Polskiej Energetyki 
„Bursztyn Polskiej Energetyki”, otrzymują osoby, firmy, instytucje lub samorządy za działania, które w 
szczególny sposób przyczyniły się, w ostatnim czasie, do rozwoju polskiej energetyki. Grupa Enea znalazła 
się w prestiżowym gronie nagrodzonych. Doceniono nas za zakończoną sukcesem budowę nowego bloku 
B11 w Elektrowni Kozienice, a tym samym za wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
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Wawrzyn Pracy Organicznej 
Enea otrzymała „Wawrzyn Pracy Organicznej 2018” w kategorii „Partnerska formuła budowania 
gospodarki”. Wawrzyny Pracy Organicznej to wyróżnienia przyznawane przez Unię Wielkopolan za aktywny 
wkład w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Wielkopolski. 
 
 
Jubileuszowy tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” 
Podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł, Enea oraz LW Bogdanka zostały wyróżnione, jako firmy, które w 
ciągu dwóch ostatnich dekad w istotnym stopniu wpływały – i nadal wpływają – na pozytywne zmiany w 
polskim przemyśle i gospodarce. Spółki otrzymały tytuł „Tych, którzy zmieniają polski przemysł”. Enea została 
doceniona za „racjonalność takich działań jak konsolidacja w sektorze energii i paliw oraz inwestycje w 
nowoczesne technologie i moce konwencjonalne”. Doceniono m.in. włączenie Elektrowni Połaniec do naszej 
Grupy i oddanie do użytku bloku 1 075 MW w Elektrowni Kozienice. 
 
Sportowy Mecenas Roku 
Enea za szczególne zaangażowanie we wspieranie sportu w Wielkopolsce została uhonorowana tytułem 
„Sportowego Mecenasa Roku”. 
 
Transparentna Spółka Roku 2017 w ramach indeksu giełdowego mWIG40 
Redakcja Parkietu po raz drugi przeprowadziła ranking, którego celem było wyłonienie najbardziej 
przejrzystych spółek z trzech głównych indeksów giełdowych. Ocenie podlegały sprawozdawczość finansowa 
i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego. Enea otrzymała wyróżnienie w kategorii 
„Transparentna Spółka Roku 2017 z indeksu mWIG40”. 
 
Złota Strona Emitenta 
Serwis relacji inwestorskich Enei został wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 
„Złota Strona Emitenta”, za wysoki poziom strony internetowej oraz sposobu komunikacji z internautami. 
 
Stambułka Staszowska 
Staszowska Izba Gospodarcza przyznała Enei Elektrowni Połaniec prestiżową nagrodę „Stambułki 
Staszowskiej”, jako firmie o największym wpływie na rozwój gospodarczy regionu, w którym działa.  
 
Medale Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
Enea została nagrodzona dwoma medalami Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za produkt Enea 
Smart - Pakiet Ogrzewanie oraz za portal przyłączeniowy Enei Operator. 
 
Liderzy Świata Energii 
Fundacja Enea została laureatem konkursu „Liderzy Świata Energii” w kategorii społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Nagroda została przyznana za pomoc, jakiej udzieliła Fundacja Enea gminom poszkodowanym 
podczas nawałnic w 2017 roku. Wręczono ją w trakcie gali podczas XXVII Konferencji Energetycznej 
EuroPOWER. 
 
Srebrny Listek CSR 
Grupa Enea została wyróżniona przez Tygodnik Polityka „Srebrnym Listkiem CSR”. Wśród laureatów znalazły 
się firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych, rekomendowanych 
przez normę ISO 26000, oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie. Istotnym elementem ich 
funkcjonowania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania Pracownikami, a o 
efektach swoich działań cyklicznie informują wszystkich Interesariuszy. 
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OscarInno 
Enea otrzymała statuetkę „OscarInno” - nagroda Profesorska za film o innowacji (blok B11), podczas Gali 
Ludzi Innowacji, stanowiącej część II Kongresu Innowacji w Energetyce 2018. 
 
Certyfikat „PreQurs” 
Enea Ciepło uzyskała certyfikat redukcji emisji „PreQurs”, który jest ważny nie tylko dla spółki i Grupy Enea, 
ale  przede wszystkim dla mieszkańców Białegostoku i Klientów naszych usług. Enea Ciepło, za instalacje 
doprowadzające ciepło systemowe Klientom, otrzymała klasę A oraz znak „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO 
EMISSION), co oznacza, że jej działalność pozbawiona jest emisji. 
 
Znak jakości serii „NO SMOG” 
Enea Ciepło pomyślnie przeszła proces certyfikacji w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego, 
zainicjowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. W efekcie otrzymała znak jakości serii „NO 
SMOG” i znalazła się w gronie firm wytwarzających energię cieplną w sposób ekologiczny.  
 
EkoJanosik - Zielona Wstęga Polski 2018 
Enea została laureatem, a Enea Ciepło otrzymała wyróżnienie w finale konkursu Krajowej Nagrody 
Ekologicznej „EkoJanosik” – Zielona Wstęga Polski”. Nagroda przyznawana jest za obniżanie poziomu niskiej 
emisji, działania na rzecz edukacji oraz rozwoju elektromobilności. Inicjatywa promuje firmy i samorządy, 
które wdrażają rozwiązania pozytywnie wpływające na stan środowiska naturalnego oraz podnoszą 
świadomość ekologiczną Polaków. 

 
Acanthus Aureus 
Grupa Enea otrzymała nagrodę „Acanthus Aureus”, czyli „Złoty Akant” za najlepsze stoisko na targach 
EXPOPOWER 2018 w Poznaniu. 
 
Dyplom Brązowego Partnera 
Enea Operator otrzymała „Dyplom Brązowego Partnera” przyznany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo 
Technicznych NOT. 
 
Miejsce przyjazne wolontariuszom 
Enea Elektrownia Połaniec uzyskała tytuł „Miejsce przyjazne wolontariuszom" za promocję i wspieranie 
działań w zakresie rozwoju wolontariatu pracowniczego. 
 
Gazele Biznesu 2017 
MEC Piła znalazła się w gronie laureatów rankingu „Gazele Biznesu 2017”. Publikowane przez dziennik Puls 
Biznesu zestawienie, co roku prezentuje najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa, 
które są dobrze zarządzane i cieszą się dobrą kondycją finansową.  
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