PGE Energia Ciepła Filantropem Krakowa A.D. 2019
Jednym ze zwycięzców plebiscytu na Filantropa Krakowa A.D. 2019 jest krakowski oddział PGE Energia Ciepła spółki z
Grupy Kapitałowej PGE. Celem konkursu jest wspieranie działalności oraz inicjatyw charytatywnych, promowanie lokalnej
filantropii, a także zachęcenie przedsiębiorców do współpracy przy wartościowych przedsięwzięciach podejmowanych przez
organizacje pozarządowe i inne instytucje. W tym roku nagrody zostały wręczone już po raz dwudziesty.
W piątek (26 czerwca) podczas uroczystej gali w Pałacu Krzysztofory w Muzeum Krakowa, wieńczącej 20. edycję konkursu
dla osób i instytucji bezinteresownie udzielających pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Krakowa, wręczono
wyróżnienie dla PGE Energia Ciepła Oddziału nr 1 w Krakowie.
Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa uznało, iż działania podejmowane przez PGE Energia
Ciepła na rzecz mieszkańców Krakowa są godne uhonorowania, a Prezydent Miasta Krakowa przychylając się do wniosku
Kapituły Konkursu, przyznał PGE Energia Ciepła tytuł Filantrop Krakowa A.D. 2019 za najciekawszą formę i efektywność
filantropii.
- Dwadzieścia lat systemowej filantropii, która nie ma charakteru incydentalnego, ale jest długofalowym i przemyślanym
działaniem, pokazuje jak można skutecznie rozwiązywać konkretne problemy i jak potrzebne jest takie zaangażowanie - dla
osób, które pomoc otrzymują i całego miasta. Ostatnie miesiące udowodniły nam jak nigdy dotąd, jak ważna jest filantropia i
pomoc innym, jak potrzebni w naszym mieście i każdej społeczności są filantropi – twierdzi Jacek Majchrowski, prezydent
Krakowa.
- Organizacje pozarządowe są zależne od wsparcia osób, firm i instytucji. Doceniają każdą pomoc, ale najbardziej cenią tą,
która jest systematyczna i nosi znamiona stałości, która jest praktyczna i celuje bezpośrednio w misję wspierając realizację
celów statutowych organizacji. Nie ma lepszej okazji, żeby przykład tak dobrej praktyki pokazać krakowianom – mówi
Jolanta Stokłosa, prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza” uzasadniając zgłoszenie PGE Energia
Ciepła do Konkursu.
PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, jako partner miast i regionów, angażuje się w życie lokalnych
społeczności. Pracownicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem współpracując m.in. przy projektach związanych z rozwojem
rynku ciepła w Krakowie, jak i rozwijając wraz z uczniami i nauczycielami z krakowskich techników projekt „Energetyczna
Kariera”. Spółka wspiera również projekty sportowe, kulturowe oraz filantropijne.
- Krakowska elektrociepłownia już od lat prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, której nieodłącznym elementem są
działania na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w
Krakowie razem tworzymy historię filantropii w naszym mieście. Jest nam szczególnie miło, że wyróżnienie tytułem
Filantropa Miasta Krakowa otrzymujemy w roku, w którym krakowska elektrociepłownia obchodzi swoje 50-lecie.
Dziękujemy za dostrzeżenie działań PGE Energia Ciepła w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi
Grzegorz Żebrowski, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.
Jednym z projektów realizowanych przez PGE Energia Ciepła jest program „Dzielimy się ciepłem” realizowany we
współpracy z samorządami i lokalnymi organizacjami pożytku publicznego w Gdańsku, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim,
Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze i Krakowie. Celem programu jest wsparcie najbardziej potrzebujących odbiorców
ciepła sieciowego. W 2019 roku największy producent ciepła w Krakowie przekazał łącznie 75 tysięcy złotych dziewięciu
organizacjom pożytku publicznego w stolicy Małopolski, włączając się w krakowską akcję społeczną „Podzielmy się
ciepłem”.
W lutym 2020 r. PGE Energia Ciepła za została uhonorowana przez Krakowskie Biuro FestiwaloweDźwigaczem kultury
2019.
O plebiscycie:
Tytuł Filantrop Krakowa został ustanowiony przez Radę Miasta Krakowa w 2000 roku. Tytuł przyznaje Prezydent Miasta
Krakowa na wniosek Bractwa Filantropii. Laureaci tytułu otrzymują nagrody w postaci symbolicznego berła – repliki berła św.
Królowej Jadwigi oraz znaczka „Filantrop Krakowa”.
Więcej informacji o laureatach Plebiscytu Filantrop Krakowa A.D. 2019 można znaleźć na stronie:krakow.pl.
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