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Milion złotych darowizn przez 10 lat programu
„Podzielmy się Ciepłem”
Już milion złotych pomocy na pokrycie rachunków za ogrzewanie otrzymały walczące z wykluczeniem
społecznym krakowskie organizacje pozarządowe od partnerów programu „Podzielmy się Ciepłem”.
Kwotę tę udało się osiągnąć dzięki wręczonym dziś w Urzędzie Miasta Krakowa kolejnym czekom na
150 tysięcy złotych. Darowizny na pokrycie rachunków za ogrzewanie otrzymało 45 organizacji.
Jednym z liderów programu jest krakowski oddział EDF Polska.
Program „Podzielmy się ciepłem” wystartował pilotażowo pod koniec 2007 roku. Stworzyli go: największy
producent ciepła w Krakowie - EDF Polska (wówczas Elektrociepłownia Kraków SA), dystrybutor - Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz gmina miejska Kraków. W kolejnych latach, co roku na
darowizny partnerzy programu przeznaczali po 100 tys. zł. Warunkiem otrzymania pomocy przez organizacje
pozarządowe było ogrzewanie ich obiektów z miejskiej sieci ciepłowniczej w obszarze zasilania EDF Polska.
Dzięki dołączeniu w zeszłym roku do programu drugiego z producentów ciepła - CEZ Skawina, dziś program
obejmuje już cały obszar Krakowa. W tym roku do darczyńców dołączył nowy gracz na lokalnym rynku ciepła
– należąca do Krakowskiego Holdingu Komunalnego - Ekospalarnia. Budżet roczny wzrósł w ten sposób do
150 tys. zł, a łączna suma darowizn osiągnęła pułap miliona złotych przekazanych 241 organizacjom. Pomocą
w zbieraniu wniosków i selekcji beneficjentów służy od samego początku Wydział Spraw Społecznych UM
Krakowa.
„Podzielmy się Ciepłem” to unikatowy w skali Krakowa program pomocy najuboższym. Twórcy programu maj ą
nadzieję, że dobry przykład skłoni przedsiębiorców działających również w innych branżach do większego
zainteresowania działalnością na rzecz walki z wykluczeniem s połecznym. Na razie podobne programy Grupa
EDF uruchomiła również w swoich innych lokalizacjach, np. w Gdańsku, Wrocławiu czy Zielonej Górze.
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EDF Polska, Elektrociepłownia w Krakowie
Krakowski oddział EDF Polska SA jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Z roczną
produkcją 7230 TJ ciepła i 1600 GWh energii elektrycznej zaspokaja on ponad połowę potrzeb mieszkańców oraz
krakowskich firm i instytucji. Elektrociepłownia w Krakowie jest jednym z partnerów porozumienia o likwidacji niskiej
emisji w mieście, jak również realizuje wspólnie z Urzędem Miasta Porozumienie o Zrównoważonym Rozwoju
Krakowa.
Grupa EDF w Polsce
Grupa EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach
wytwarzania, obrotu i sprzedaży energii oraz usług. W Polsce posiada blisko 10% udziału w rynku energii
elektrycznej i 15% w rynku ciepła sieciowego. EDF jest też największym zagranicznym inwestorem w branży
energetycznej.
Grupa EDF jest w Polsce czołowym producentem energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej
kogeneracji, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. W Rybniku
posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 780 MW.
Poprzez swoje spółki zależne w Polsce: EDF Polska, DK Energy Polska, EDF Fenice Poland, Grupa EDF
oferuje społecznościom

lokalnym

oraz klientom

biznesowym

szeroki zestaw usług

związan ych

z

efektywnością energetyczną. EDF oferuje również sprzedaż energii elektrycznej i usługi dużym klientom
biznesowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.
Grupa EDF
Grupa EDF, istotny uczestnik transformacji energetycznej, jest firmą zintegrowaną, działającą w dziedzinach
wytwarzania, przesyłu, obrotu, sprzedaży energii oraz usług energetycznych. EDF jest światowym liderem
energetyki niskoemisyjnej i dysponuje zróżnicowanym miksem produkcyjnym obejmującym elektrownie
atomowe, wodne, odnawialne i konwencjonalne. Grupa pośredniczy w dostawie energii i usług do 37,8 mln
klientów, w tym 28,3 mln we Francji. W 2015 roku skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 75 mld euro,
z czego 47,2% wypracowano poza Francją. EDF jest notowany na paryskiej giełdzie.

