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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Szanujemy naszych klientów, 
akcjonariuszy, środowisko naturalne 
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Poszukujemy nowych 
możliwości.

LUDZIE 
Naszymi atutami są: 
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i uczciwość. 

ENERGIA 
Działamy z entuzjazmem. 

NIEZAWODNOŚĆ
Można na nas polegać.

Credo
ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.

Misja
Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, 
napędzamy przyszłość.



ODPOWIEDZIALNA 
ZMIANA

RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
2012



2

SPIS TREŚCI

	 List	Prezesa	Zarządu	PKN	ORLEN .................................. 3

	 Kim	jesteśmy? .............................................................. 4

	 Odpowiedzialny	rok	2012 .......................................... 12

	 Wartości	i	zasady	postępowania	podstawą	działania ..... 13

 I.	 SPOŁECZEŃSTWO .............................................15

 II.	 RYNEK ..............................................................33

 III.	 PRACOWNICY .....................................................45

 IV.	 ŚRODOWISKO ...................................................53

 V.	 BEZPIECZEŃSTWO .............................................69

	 Certyfikaty ................................................................ 78

	 Nagrody	i	wyróżnienia	2012 ...................................... 79

	 Rozliczenie	zobowiązań	2011 .................................... 81

	 Indeks	wskaźników	GRI .............................................82

	 Przydatne	adresy	internetowe .................................... 87

	 Dane	teleadresowe .................................................... 88



RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 ODPOWIEDZIALNA ZMIANA

3

SZANOWNI PAŃSTWO,

w każdej działalności biznesowej zmiana jest najpewniejszym i najbardziej stałym elementem. 
Jak poradzić sobie z taką rzeczywistością? Odpowiedź jest prosta: należy zarządzać zmianami tak, 
by zmieniać się mądrze.

Jestem przekonany, że tak właśnie zmienia się PKN ORLEN. Tegoroczny raport społecznej odpowie-
dzialności biznesu pokazuje, czym kierujemy się wprowadzając zmiany w Koncernie, co jest ich istotą, 
z czego wynikają i czemu służą. Naszym celem jest, aby były to zmiany przemyślane, adekwatne 
do otoczenia biznesowego i potrzeb interesariuszy, osadzające nas nie tylko w „tu i teraz”, ale także 
w przyszłości. Jednym słowem – zmiany odpowiedzialne.

Kierując się właśnie takim myśleniem wprowadziliśmy w zeszłym roku „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.”. W doku mencie 
zdefiniowaliśmy pięć kluczowych wartości, na których budujemy kulturę korporacyjną Koncernu. Wartości te to odpo wiedzialność, rozwój, 
ludzie, energia i niezawodność. To swoiste DNA naszej firmy, podstawa budowania relacji pomiędzy pracownikami i ze wszystkimi intere
sariuszami, a także podejmowania wszystkich biznesowych decyzji. O tym, jak dużą wagę przywiązujemy do tego projektu, najlepiej 
świadczy fakt, że prace nad nim trwały równolegle z przygoto waniem strategii bizne sowej Koncernu. Te dwa ważne dokumenty wspólnie 
stanowią odpowiedź na wyzwania współczesności i przyszłości, w tym – na utrzymujące się niestabilne warunki rynkowe. W postkryzy-
sowej rzeczywistości nie można bowiem efektywnie prowadzić biznesu zapominając o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym 
rozwoju. W mojej opinii sukces biznesowy może być pełny tylko wówczas, gdy jest budowany w oparciu o solidne zasady i wartości.

Są jednak w tym zmieniającym się krajobrazie elementy, które niezmiennie powinny towarzyszyć odpowiedzialnemu biznesowi, stąd nasz 
konsekwentny udział w Global Compact, inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ, której zasady są dla nas wyzna cznikiem w prowa
dzonych działaniach już od roku 2003. Nieustannie doskonalimy też nasze programy ochrony środowiska, a obecność od 1997 roku 
w programie Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska) przekłada się na dziesiątki zrealizowanych w tym czasie, dobrowolnie 
przyjętych zobowiązań na rzecz środowiska. 

Jako lider przemysłu naftowego w Polsce i ważny gracz tego sektora na rynkach Europy ŚrodkowoWschodniej, jesteśmy aktywnym 
członkiem polskich i międzynarodowych stowarzyszeń branżowych oraz projektowych i roboczych grup, których celem jest wypracowanie 
standardów polityki energetycznej. To ważna i zarazem trudna branża, a my czujemy się odpowiedzialni za jej rozwój i współtworzenie 
właściwego kierunku zachodzących w niej zmian.

Niezmiennie troszczymy się o ludzi, co znajduje wyraz w realizowanych przez Koncern i Fundację ORLEN – DAR SERCA akcjach społe
cznych, programach kierowanych do naszych obecnych i byłych pracowników, czy projektach realizowanych na rzecz społe czności 
lokalnych. Od lat opiekujemy się Rodzinnymi Domami Dziecka, dofinansowujemy naukę zdolnej młodzieży, wspieramy jednostki 
państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Dla naszych pracowników uruchomiliśmy programy rozwojowe adekwatne do zajmowanych 
stanowisk, proponujemy im też szerokie możliwości uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach. To tylko niektóre z naszych inicjatyw, 
które są odpowiedzią na potrzeby otoczenia i zmieniające się dynamicznie warunki. Ta odpowiedzialność została już wiele razy doce-
niona – jesteśmy laureatem licznych nagród i wyróżnień, które potwierdzają, że obrany przez nas kierunek jest właściwy. Niezmiennie, 
od powstania w 2009 roku RESPECT Index, jesteśmy notowani na liście spółek zaangażowanych społecznie.

Nasze aktywne podejście, ale przede wszystkim profesjonalne i zgodne z zasadami odpowiedzialnego biznesu działanie, pozwala nam 
realizować cel podstawowy – budowanie wartości PKN ORLEN dla naszych interesariuszy. Taka holistyczna strategia działania otwiera 
nowe możliwości w sferze biznesu, a  równocześnie umożliwia satysfakcjonujące dla wszystkich spełnianie oczekiwań otoczenia, 
w którym funkcjonujemy. Decyzje ekonomiczne wyrażane w kategoriach wyłącznie finansowych są łatwiejsze. Ale dla nas to za mało. 
My nie zapominamy, że firmy dysponujące ogromnymi zasobami mogą realnie zmieniać świat. Tylko od sposobu ich myślenia i działania 
zależy, czy na lepsze.

Życzę Państwu dobrej, inspirującej lektury.
Jacek	Krawiec

Prezes	Zarządu	PKN ORLEN
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Jesteśmy	jednym	z największych	i najbardziej	nowo-
czesnych	koncernów	w Europie	Środkowo-Wschodniej.	
Równolegle	z umacnianiem	obszarów,	w których	
zawsze	byliśmy	i jeste	śmy	silni,	aktywnie	poszukujemy	
nowych	źródeł	wzrostu	wartości,	komplementarnych	
wobec	naszego	podstawo	wego	biznesu.	Zgodnie	
z naszym	credo	„ORLEN.	Napędzamy	przyszłość.”	
chcemy	odgrywać	aktywną	rolę	w wytyczaniu	kie-
runku	i tempa	zmian	na świecie.	

PKN ORLEN	zajmuje	się	przerobem	ropy	naftowej	
na benzyny	bezołowiowe,	olej	napędowy,	olej	opa-
łowy,	paliwo	lotnicze,	tworzywa	sztuczne	i wyroby	
petrochemiczne.	

W	2012	roku	łączny	przerób	ropy	naftowej	w Grupie	
ORLEN	wyniósł	blisko	28 mln ton.	Dystrybucja	deta-
liczna	paliw	silnikowych	Grupy	ORLEN	jest	wspierana	
przez	efektywną	infrastrukturę	logistyczną	naziem-
nych	i podziemnych	baz	magazynowych	oraz	sieć	
rurociągów	w Polsce.

KIM JESTEŚMY?

Szybki	rozwój	nie byłby	możliwy,	gdyby	nie	najważ-
niejszy	składnik	naszych	aktywów	–	ludzie.	Na	sukces	
Koncernu	składa	się	codzienna	praca	i zaangażowanie	
blisko	22 tysięcy	pracowników.

PKN ORLEN	nie poprzestaje	na wzmacnianiu	obsza-
rów,	w których	zawsze	był	 i  jest	silny.	Aktywnie	
poszukuje	nowych	źródeł	wzrostu	wartości,	kom-
plementarnych	wobec	podstawowego	biznesu.	
Korzystając	z dorobku	poprzedników	buduje	i wdraża	
ambitną	wizję	rozwoju,	innowacyjne	rozwiązania.	
Posiada	koncesje	na lądowe	i morskie	poszukiwania	
ropy	naftowej	oraz	gazu	ziemnego	na terenie	całego	
kraju.	Jednym	z priorytetów	jest	rozpoznawanie	i eks-
ploatacja	gazu	ze złóż	niekonwencjonalnych.	Strategia	
zakłada	dalszą	ewolucję	w stronę	nowo	czesnego	
koncernu	multi-utility,	aktywnie	poszuku	jącego	
wartości	dodanej	w obszarach	komplementarnych	
wobec	podstawowej	działalności.	Nowoczesnemu	
zarządzaniu	przyświeca	troska	o zrównoważony	
rozwój	firmy	z korzyścią	dla	wszystkich	interesariuszy.

Mapa
interesariuszy
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Grupa	ORLEN	 zarządza	 kompleksem	7	 rafinerii	
zloka	lizowanych	w Polsce	(Płock,	Trzebinia,	Jedlicze),	
na Litwie	(Możejki)	oraz	w Republice	Czeskiej	(Litvinov,	
Kralupy	i Pardubice).

Segment	petrochemiczny	Grupy	ORLEN	tworzą	insta-
lacje	Zakładu	Produkcji	Petrochemicznej	w Płocku,	
Włocławku	oraz	spółki:	Basell	Orlen	Polyolefins	i Uni-
petrol	 (Czechy).	 Jesteśm	y	 jedynym	producentem	
olefin,	poliolefin	oraz	większości	petrochemikaliów	
w Polsce	oraz	Czechach.	

W	2011	roku	Koncern	uruchomił	 jeden	z najno-
wocześniejszych	na świecie	kompleks	produkcji	PX	
(paraksylenu)	i PTA	(kwasu	tereftalowego),	stając	się	
jednym	z kluczowych	światowych	dostawców	tych	
produktów.	Dzięki	wysokiej	 jakości	oferowanych	
produktów	i sprawnej	sieci	dystrybucji	plasujemy	
się	wśród	najsilniejszych	graczy	rynkowych	w tej	
części	Europy.

Grupa	ORLEN	posiada	największą	w Europie	Środ-
kowo-Wschodniej	sieć	 liczącą	2	696	stacji	paliw	
zlokalizo	wanych	w Polsce	(1	756),	Niemczech	(567),	
Czechach (338)	i na Litwie (35).	Podmiotami	zarzą-
dzającymi	działalnością	handlową	na posz	czególnych	
rynkach	są:	PKN ORLEN,	ORLEN	Deutschland,	Benzina	
oraz	Ventus	Nafta.

Prowadzimy	hurtową	sprzedaż	paliw	i innych	pro-
duktów	przetwórstwa	ropy	naftowej	na terenie	Polski,	
Republiki	Czeskiej,	Niemiec,	Słowacji,	Ukrainy	oraz	
Litwy.	Podmiotami	wchodzącymi	w skład	segmentu	
hurtowego	Grupy	ORLEN	są  jednostki	sprzedaży	
hurtowej	PKN ORLEN,	ORLEN	Paliwa,	Petrolot,	ORLEN	
Gaz	(Polska),	Uniraf	Slovakia	(Słowacja),	Unipetrol	BUI	
(Czechy),	ORLEN	Lietuva	(Litwa,	Ukraina,	sprzedaż	
morska).
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Segment	olejowy	Grupy	ORLEN	tworzą	spółki	ORLEN	
Oil	(Polska)	oraz	Paramo	(Czechy).

Segment	asfaltowy	Grupy	ORLEN	tworzą	spółki	
ORLEN	Asfalt	(Polska)	oraz	Paramo	(Czechy).

Segment	chemiczny	tworzą	ANWIL	we Włocławku	
oraz	jego	spółka	zależna	Spolana	z siedzibą	w Nera-
towicach	–	Czechy	(Grupa	ANWIL).

Działania	w obszarze	Poszukiwań	i	Wydobycia	są reali-
zowane	przez	spółkę	ORLEN	Upstream,	która	koor-
dynuje	m.in. projekty	poszukiwawczo-wydobywcze,	
których	celem	jest	poszukiwanie,	rozpoznawanie	
i dokumentowanie	zasobów	gazu	ziemnego	ze złóż	
niekonwencjonalnych	w utworach	typu	„shale	gas”	
(gaz	łupkowy):	Lublin	Shale,	Hrubieszów	Shale	i Mid	
Poland	Unconventionals.

Projekt	budowy	elektrowni	gazowej	o mocy	463 MWe	
we Włocławku	jest	w zaawansowanej	fazie:	posia-
damy	decyzję	środowiskową,	umowę	przyłączeniową	
do sieci	energetycznej	oraz	pozwolenie	na budo-
wę	bloku	energetycznego.	Rozważana	jest	również	
budowa	kolejnej	elektrowni	w Płocku.

Grupa	ORLEN	do	sprawnego	i	efektywnego	prze-
pływu	wykorzystuje	infrastrukturę,	w	skład	której	
wchodzą:	terminale	paliw,	lądowe	i	morskie	bazy	
przeładun	kowe,	sieć	przesyłowych	rurociągów	pro-
duktowych	oraz	transport	samochodowy	i	kolejowy.
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Proces	produkcji	odbywa	się	w PKN ORLEN	z zacho-
waniem	najwyższych	standardów.	Wytwarzane	
produkty	są z każdym	rokiem	coraz	mniej	uciążliwe	
dla	zdrowia	człowieka	i środowiska.	Spółka	stosuje	
innowacyjne	rozwiązania	gwarantujące	ich wysoką	
jakość.	Świadomość	odpowiedzialności	za zrów-
noważony	rozwój	i przyszłe	pokolenia	towarzyszy	
podejmowaniu	decyzji	biznesowych.	

PKN ORLEN	w zakresie	obrotu	chemikaliami,	w tym	
klasyfikacji,	oznakowania	i pakowania	substancji	i mie-
szanin,	realizuje	postanowienia	dwóch	głównych	roz-
porządzeń	unijnych,	tj. (WE)	Nr	1906/2007	– REACH	
i (WE)	Nr	1272/2008	–	CLP.	Na	ich podstawie	dla	
produ	któw	opracowywane	są karty	charakterystyki,	
czyli	dokumenty	informujące	dalszych	użytkowników	
o klasyfikacji	i oznakowaniu	substancji	i mieszanin.	
Kontrole	zgodności	z realizacją	postanowień	REACH	
i CLP	przeprowadzone	w 2012	roku	przez	odpowie-
dnie	organy	nie wykazały	żadnych	nieprawidłowości.	

Rejestracja	substancji,	zgodnie	z wymogami	systemu	
REACH,	jest	warunkiem	koniecznym	do wprowa-
dzania	na rynek	Unii	Europejskiej	wszelkich	substancji	
chemicznych,	w tym	produktów	naftowych.	Proces	
rejestracji	polega	na przedłożeniu	przez	producentów	
i importerów	do Europejskiej	Agencji	Chemikaliów	
informacji	o substancjach	w zakresie	określonym	
rozporządzeniem.	Dla	substancji	wysokotona	żowych	
oraz	szczególnie	niebezpiecznych	rejestracja	substan-
cji	pochodzących	z PKN ORLEN	została	zakończona	
z sukcesem	przed	1 grudnia	2010	roku.	Kolejne	
rejestracje	będą	realizowane	w ustawowo	przewi-
dzianych	terminach.	

Na	podstawie	informacji	przekazywanych	do Euro-
pejskiej	Agencji	Chemikaliów	w trakcie	rejestracji	
oraz	zgłaszania	klasyfikacji	i oznakowania	substancji,	
Agencja	tworzy	scentralizowaną	bazę	danych,	w któ-
rej	udostępnia	informacje	na temat	niebezpiecznych	
właściwości	substancji,	klasyfikacji	 i oznakowania	
oraz	oceny	ich potencjalnych	zagrożeń.	Informacje	
te	podawane	są do wiadomości	publicznej	oraz	
do władz	(m.in.	państw	członkowskich,	właściwych	
organów	kontrolnych	oraz	organów	egzekucyjnych).

http://ec.europa.eu/environment/chemicals
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/
Bezpieczenstwo+produktow+i+uslug

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Produkty	 i usługi	Grupy	ORLEN	od  lat	są cenio-
ne	 zarówno	przez	 odbiorców	 indywidualnych,	
jak	i  instytucjonalnych.	Marka	ORLEN	znajduje	się	
na czele	zestawienia	najbardziej	wartościowych	
polskich	marek	w prestiżowym	rankingu	dziennika	
Rzeczpospolita.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

dr Jacek Dymowski 
Ekspert 
Abadon

Odpowiedzialna firma myśli o przyszłości. O tym, 
jak będzie wyglądać biznesowe jutro. To nie tylko 
pytania o otoczenie konkurencyjne i dostępność 
zasobów. To także ewolucja oczekiwań szeroko 
rozumianego otoczenia, w tym ewolucji społe
cznej odpowiedzialności biznesu. Choć ta będzie 
się zmieniać, to jedno powinno być niezmienne: 
etyka i wartości, na których wszystko się opiera. 
W dynamicznie zmieniającym się świecie, to jedyny 
trwały punkt odniesienia. To fundament dla każdego 
z nas, a w konsekwencji również dla biznesu, który 
przecież tworzą zwykli ludzie. Niebezpieczeństwo 
polega na tym, że wielu próbuje je dziś relatywi
zować. Jeśli naginamy wartości do potrzeby chwili, 
znaczy, że stają się one już wyłącznie pustą i niezna
czącą deklaracją. 

Ktoś powie, że rynek, biznes i pieniądz są amoralne. 
Pytanie czy amoralny, musi być zawsze synonimem 
niemoralnego. O tym czy biznes będzie moralny czy 
niemoralny decydujemy przecież my. Przedsiębiorstwo 
możemy przyrównać do narzędzia, którego możemy 
używać dobrze albo źle. Nic nowego – mówił o tym 
już Klemens Aleksandryjski w I w.n.e. To trwałe funda
menty naszej cywilizacji. Obyśmy tylko ich nie porzucili 
dla łatwego zysku. Pokusa pójścia na skróty, choć 
zgubna, istnieje niestety zawsze. 
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Struktura Grupy ORLEN 
– spółki bezpośrednio powiązane na koniec 2012 roku

GRUPA ORLEN

Silna	Grupa	Kapitałowa	wspiera	działalność	podsta-
wową.	Na	koniec	2012	roku	PKN ORLEN	posiadał	
bezpośrednio	akcje	lub udziały	w 54	spółkach	prawa	
handlowego,	w tym:
•	 w	33	spółkach	zależnych	(z	udziałem	w kapitale	
powyżej	50%);

•	 w	2	spółkach	współzależnych	(z	udziałem	w kapi-
tale	wynoszącym	50%);

•	 w	19	spółkach	pozostałych.

Ponadto	na koniec	2012	roku	Spółka	posiadała	
pośrednio	akcje	lub udziały	w 55	spółkach	prawa	
handlowego,	w tym	w 43	zależnych,	5	współzależ-
nych,	5	stowarzyszonych	oraz	2	pozostałych.
Istotne	wydarzenia	w Grupie	ORLEN	w 2012	roku:
•	 zwiększenie	 do  100%	 udziału	 PKN ORLEN	
w  kapitale	 zakładowym	 spółek	 ANWIL,	
IKS SOLINO,	Rafineria	Nafty	Jedlicze	poprzez	
kolejne	nabycia	akcji	od akcjonariuszy	mniej	-

	 szościowych;
•	 sprzedaż	wszystkich	posiadanych	udziałów	spółki	
ORLEN	Capital	AB;
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•	 kupno	49%	udziałów	w Petrolot	i zwiększenie	
do 100%	zaangażowania	PKN ORLEN	w kapitale	
zakładowym	spółki;

•	 realizacja	procesu	zwiększenia	udziału	PKN ORLEN	
w kapitale	zakładowym	ORLEN	Projekt,	poprzez	
kolejne	nabycia	akcji	od akcjonariuszy	mniejszo-
ściowych.	Na	koniec	2012	roku	udział	PKN	ORLEN	
w kapitale	zakładowym	spółki	wyniósł	99,63%;

•	 w grudniu	2012	roku	sfinalizowano	transakcję	
nabycia	100%	udziałów	czeskiej	spółki	Paramo	
Asfalt	przez	ORLEN	Asfalt;

•	 zmiana	nazwy	 spółki	ORLEN	 PetroCentrum	
Sp. z o.o.	na ORLEN	Paliwa	Sp.	z o.o.

W	2012	roku	nie wystąpiły	zdarzenia	o charakterze	
joint-venture.	

ZOBOWIĄZANIE
Poszerzanie zakresu informacji 
o odpowiedzialnych działaniach Grupy ORLEN 
w Raporcie odpowiedzialnego biznesu.

W	obszarze	logistyki	działania	Spółki	będą	zmierzać	
w kierunku	optymalizacji	kosztów	logistyki	paliw	oraz	
dalszego	wzmacniania	przewag	logistycznych	Grupy.

Strategia dla segmentu Detalu

PKN ORLEN	zamierza	kontynuować	strategię	zwięk-
szania	udziałów	rynkowych,	dynamicznego	rozwoju	
sprzedaży	pozapaliwowej	oraz	dalszej	poprawy	
efektywności	kosztowej.

W	I	półroczu	2013	roku	rozpoczęto	projekty,	które	
realizują	założenia	strategiczne	przewidujące	zwiększe-
nie	udziału	w rynkach	macierzystych	Grupy	(tj. polskim,	
czeskim,	niemieckim	i litewskim)	o 3 p.p.	w porówna-
niu	do udziału	w roku	2012	oraz realizację	wyższych	
zysków	ze	sprzedaży	pozapaliwowej.	Grupa	ORLEN	
przeprowadziła	szczegółową	analizę	możliwości	
rozwoju	w obszarze	sprzedaży	pozapaliwowej.	Osią-
gnięcie	celów	strategicznych	będzie	możliwe	również	
m.in. dzięki	wsparciu	silnych	i rozpoznawalnych	marek	
stacji	paliw	na rynkach	macierzystych.	Struktura	
wydatków	na obszar	sprzedaży	detalicznej	zakłada	
zmniejszenie	inwestycji	dosto	so	wawczych	i większe	
zaangażowanie	finansowe	w rozwój	sieci,	w tym	
stacji	autostradowych.	

Strategia dla segmentu Petrochemia

Po	zakończeniu	kluczowej	inwestycji	jaką	jest	insta-
lacja	PTA	we Włocławku,	segment	Petrochemia	
nie wymaga	znaczących	inwestycji	rozwojowych.	
W konsekwencji,	nakłady	inwestycyjne	w tym	obsza-
rze	będą	niższe	niż	w ostatnich	pięciu	latach,	ale	
wciąż	znaczące.	

Strategia dla segmentu Energetyka

Obecna	działalność	PKN ORLEN	zostanie	wzmoc-
niona	przez	rozwój	nowych	obszarów,	tj.	wydobycia	
i energetyki.	W obszarze	energetyki	cele	strategiczne	
Grupy	ORLEN	są następujące:
•	 zwiększenie	mocy	wytwórczej	energii	poprzez	
budowę	elektrowni	gazowej	we	Włocławku;

•	 modernizacja	obecnej	infrastruktury	w celu	dal-
szego	rozwoju	zdolności	wytwarzania	energii	oraz	
dostosowanie	obecnych	aktywów	do Dyre	ktywy	
w Sprawie	Emisji	Przemysłowych	oraz

•	 zapewnienie	bezpieczeństwa	energetycznego	
Grupie	ORLEN.

AKTUALIZACJA STRATEGII 
NA LATA 2013-2017
– DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH 
SEGMENTACH

Strategia dla segmentu Rafineria

Szansą	dla	dalszego	rozwoju	segmentu	rafineryjnego	
Grupy	ORLEN	jest	dalsze	doskonalenie	efektywności	
(m.in.	przerobu	ropy	i uzysku	paliw,	poprawa	energo-
chłonności)	 i wzrost	wartości	aktywów	poprzez	
optymalne	nakłady	inwestycyjne.	

W	zakresie	sprzedaży	hurtowej	cele	Spółki	obejmują	
utrzymanie	pozycji	 lidera	na  rynkach	sprzedaży	
hurtowej,	głównie	poprzez	zwiększenie	wolumenu	
sprzedaży	w wyniku	poprawy	efektywności,	w tym	
dostosowania	struktur	sprzedaży	do zmieniających	
się	potrzeb	rynkowych.	W I półroczu	2013	roku	
został	sfinalizowany	projekt	 reorganizacji	 sprze-
daży	hurtowej,	polegający	na przekazaniu	obsługi	
małych	 i średnich	klientów	hurtowych	do spółki	
ORLEN	Paliwa.	
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Sposób	realizacji	wyznaczonych	celów:
•	 udział	w nowych	projektach	w sektorze	energii	
poprzez	budowę	nowych	bloków	energetycznych	
na bazie	własnych	lokalizacji;

•	 dostosowanie	istniejących	aktywów	do nowych	
norm	środowiskowych	poprzez	program	inwe-
stycyjny	oraz	

•	 zwiększenie	efektywności	istniejących	aktywów	
poprzez	inwestycje	w elektrownię	w Płocku.

Główny	 element	 strategii	 energetycznej	 Grupy	
ORLEN	stanowi	budowa	elektrowni	gazowo-parowej	
we Włocła	wku.	Częścią	projektu	 jest	 rozpoczęta	
w kwietniu	2013	roku	budowa	bloku	o mocy	463 MWe.	
Jego	uruchomienie	planowane	jest	na grudzień	2015	
roku.	Będzie	dostarczał	parę	techno	logiczną	oraz	ener-
gię	elektryczną	na potrzeby	ANWIL S.A.	Nadwyżka	
energii	będzie	plasowana	na rynku.	Dodatkowo,	
w I	półroczu	2013	roku,	trwały	szczegółowe	analizy	
ostatecznej	koncepcji	 technicznej	budowy	bloku	
gazowo-parowego	w Płocku.

Strategia dla obszaru Poszukiwań i Wydobycia 

PKN ORLEN	zakłada	dalszy	rozwój	działalności	wydo-
bywczej.	Obecne	działania	Grupy	ORLEN	skupiają	
się	przede	wszystkim	na rejonach	bezpiecznych	
politycznie,	tj.	na rynkach	macierzystych	i w Europie	
Środkowej,	w Ameryce	Północnej	oraz	opcjonalnie	
w innych	regionach	świata.

Priorytetem	dla	Grupy	ORLEN	jest	działalność	poszu-
kiwawcza	gazu	niekonwencjonalnego	w Polsce	
w oparciu	o posiadane	już	koncesje.	Rozpoczęcie	
wydobycia	może	zostać	osiągnięte	już	w 2016 roku.	
Pierwsze	przychody	z segmentu	wydobycia	plano-
wane	są już	w horyzoncie	obecnej	strategii,	tj.	pod	
koniec	2017	roku.	

Mapa zasięgu 
geograficznego 

Obsługiwane rynki

1.	 Paliwa:	Paliwa	Grupy	ORLEN	znajdują	nabywców	na ryn-
kach	macierzystych	 (Polska,	Czechy,	Słowacja,	Niemcy,	
Ukraina,	 kraje	 bałtyckie),	 ale	 także	m.in. w:	 Szwecji,	
Finlandii,	Wielkiej	Brytanii	oraz	USA.

2. Petrochemia: Segment	petrochemiczny	Grupy	ORLEN	
jest	jednym	z kluczowych	producentów	petrochemika-
liów	w regionie	produkując	m.in. paraksylen,	kwas	tere-
ftalowy,	etylen,	polietylen,	polipropylen,	toluen,	benzen,	
ortoksylen,	aceton,	butadien,	glikol,	tlenek	etylenu,	fenol,	
nawozy	sztuczne	i inne	produkty.	Głównymi	odbiorcami	
produktów	są klienci	 z Polski,	Czech,	Niemiec,	Austrii,	
Włoch,	Francji,	Belgii	i Szwecji,	a także	z Rosji,	Ukrainy,	
Litwy,	Łotwy,	Estonii	oraz	z krajów	azjatyckich.	

3. Oleje:	 Grupa	ORLEN	 jest	 jednym	z  liderów	w zakresie	
produ	kcji	 olejów	 i  smarów	w	 regionie.	Główne	 rynki	
zbytu	to Polska	i Czechy.	

4. Asfalty:	Główne	rynki	zbytu	to Polska,	Czechy,	Słowacja,	
Niemcy,	Rumunia	oraz	kraje	bałtyckie.	

5. Chemia:	 Główne	 produkty	 segmentu	 chemiczne-
go	 stanowią:	polichlorek	winylu,	wodorotlenek	 sodu,	
granu	laty	i mieszanki	na bazie	PCW,	nawozy	azotowe,	
kaprolaktam.	Główni	odbiorcy	pochodzą	z Polski,	Czech,	
Krajów	Bałtyckich	i krajów	Europy	Zachodniej	(głównie	
kraje	Beneluksu).

WARSZAWA

PŁOCK

PRAGA

BERLIN

MAŽEIKIŲ

HAMBURG
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2010 2011 2012
Wybrane dane finansowe (w tys. zł)1

I Przychody ze sprzedaży 62 215 581 79 037 121 88 348 971
II Zysk z działalności operacyjnej 2 756 827 3 173 938 1 810 083
III Zysk przed opodatkowaniem 2 826 324 2 396 447 2 663 963
IV Zysk netto 2 357 127 1 386 166 2 127 798
V Całkowite dochody netto 2 406 151 1 307 675 2 073 282
VI Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej 3 895 427 (793 335) 2 065 304
VII Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (2 568 977) 2 490 678 (2 458 824)
VIII Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (1 881 372) 1 197 823 (2 928 327)
IX (Zmniejszenie)/Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (554 922) 2 895 166 (3 321 847)
X Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,51 3,24 4,97

stan na 
31 grudnia 2010

stan na 
31 grudnia 2011

stan na 
31 grudnia 2012

XI Aktywa trwałe 24 663 871 22 429 271 22 474 134
XII Aktywa obrotowe 15 230 187 23 439 812 18 932 835
XIII Aktywa razem 39 894 058 45 869 083 41 406 969
XIV Zobowiązania długoterminowe 8 350 861 9 844 384 7 702 331
XV Zobowiązania krótkoterminowe 12 004 148 15 177 975 10 784 632
XVI Kapitał własny 19 539 049 20 846 724 22 920 006
XVII Kapitał zakładowy 1 057 635 1 057 635 1 057 635
XVIII Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061
XIX Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 45,68 48,74 53,59

Przerób i uzyski Rafinerii w Płocku (w tys. ton)
Przerób ropy naftowej 14 452 14 547 15 191 
Benzyny razem 2 735 2 469 2 491
Oleje napędowe razem 5 359 5 646 5 829
Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus 699 372 746
Paliwo lotnicze 394 393 389
Frakcja propano-butanowa (LPG) 241 186 226

Oddziaływanie na środowisko – Zakład Produkcyjny w Płocku
Pobór wody z Wisły (w m3) 22 785 313 23 475 613 22 662 775
Ilość ścieków odprowadzonych do Wisły (w m3) 12 757 779 13 452 489 13 015 380
Ładunek ChZT 3 w ściekach odprowadzonych do Wisły (kg/rok) 889 310 901 573 804 063
Łączna emisja wszystkich substancji (w Mg) 6 385 884,25 6 258 758,17 6 142 179,85
w tym:

dwutlenek siarki 22 381,42 20 971,56 20 666,18
tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 8 460,74 8 027,86 7 819,11
tlenek węgla 1 309,07 1 282,72 1 354,36
suma węglowodorów 1 412,07 1 203,91 1 189,92
pył ogółem4 728,28 588,78 677,27
dwutlenek węgla 6 351 440,32 6 226 505,89 6 110 342,67
pozostałe substancje5 152,35 177,45 130,34

Oddziaływanie na środowisko – Zakład PTA we Włocławku2

Pobór wody od dostawcy Spółki ANWIL SA (w m3) – 2 883 000 3 767 364
Ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji Spółki ANWIL SA (w m3) – 1 300 000 1 582 498
Ładunek ChZT 3 w ściekach odprowadzonych do kanalizacji Spółki ANWIL SA (w kg/rok) – 6 140 000 5 886 603
Łączna emisja wszystkich substancji (w Mg) – 62 007,35 146 772,93
w tym:

dwutlenek siarki – 0,71 2,65
tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) – 38,31 54,50
tlenek węgla – 299,28 447,67
suma węglowodorów – 0,77 0,00
pył ogółem4 – 2,12 3,01
dwutlenek węgla – 61 657,83 146 250,50
pozostałe substancje – 8,33 14,60

Odpowiedzialna produkcja
Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska (w zł) 19 644 093,00 19 775 480,006 19 995 534,00
w tym:

za emisję (wraz ze środkami transportu) 17 679 435,00 17 538 371,00 17 865 703,00
– w tym Zakład Produkcyjny w Płocku – 17 459 043,00 17 728 415,00
– w tym Zakład PTA we Włocławku – 79 328 137 288,00
za pobór wód 1 146 012,00 1 228 823,00 1 211 370,00
za odprowadzanie ścieków 818 646,00 1 008 286,00 918 461,00

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska (w zł) 148 118 479,00 48 422 552,00 83 290 988,00
Nasi pracownicy

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 4 513 4 445 4 445
Wypadki przy pracy (w tym ciężkie) 28 15 10
Absencje chorobowe z tytułu wypadków przy pracy 789 592 264

1) Wybrane dane finansowe dotyczą PKN ORLEN za dany rok zakończony 31 grudnia.
2) Zakład PTA we Włocławku pracuje od 21 marca 2011 roku.
3) ChZT  chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Ładunek brutto, czyli ładunek rzeczywisty odprowadzony do Wisły.
4) Pył ogółem, tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle. 
5) W latach ubiegłych w skład pozostałych substancji włączany był pył krzemowy i metale w pyle, stąd wartości w poprzednich raportach były wyższe.
6) Kwota zawiera opłatę za korzystanie ze środowiska poniesioną przez Zakład PTA we Włocławku.
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Zmiany w procesie 
raportowania społecznego

Pierwszy	raport	społeczny	PKN ORLEN	został	opubli-
kowany	już	w 2002	roku.	Istotną	zmianę	jakościową	
stanowiło	wdrożenie	w 2008	roku	standardu	GRI	
(Global	 Reporting	 Initiative).	 Spółka	niezwykle	
starannie	przygotowała	się	do tej	zmiany.	Sposób	
raportowania,	jego	zakres,	wskazanie	grup	interesa-
riuszy	i inne	istotne	elementy	zostały	sformułowane	
podczas	wewnętrznych	warsztatów.	W kolejnych	
raportach	uwzględniano	doświadczenia	nabywane	
podczas	tworzenia	publikacji	oraz	opinie	interesa-
riuszy.	Raport	 jest	tworzony	przez	pracowników	
PKN ORLEN.

PKN ORLEN od kilku lat przygotowuje swój raport 
społeczny w oparciu o najbardziej znane i najsze
rzej stosowane wytyczne dotyczące raportowania 
danych pozafinansowych, czyli Wytyczne Global 
Reporting Initiative.

Przygotowywanie raportu przy wykorzystaniu 
zewnętrznych standardów jest niezmiernie ważne. 
Nie tylko zwiększa wiarygodność tej publikacji 
w oczach jej interesariuszy, ale też pozwala porów
nać osiągane przez organizację wyniki zarówno 
do własnych osiągnięć na przestrzeni czasu, jak 
też do rezultatów raportowanych przez inne firmy 
z branży. To umożliwia także uczenie się od innych 
i dzięki temu ciągły rozwój i usprawnianie swoich 
procesów oraz podejmowanych działań. 
. 

http://www.unglobalcompact.org/COP/

Raporty odpowiedzialnego biznesu 
PKN ORLEN na stronie www.orlen.pl

Raport	2012	został	opracowany	zgodnie	z Wytycz-
nymi	GRI	G3.1	na poziomie	B.	Poziom	wskazuje	
stopień	zaawansowania	w zakresie	liczby	wskaźni-
ków.	Więcej	informacji	na temat	poziomów	aplikacji	
i Wytycznych	GRI	G3.1	można	znaleźć	na stronie	
www.globalreporting.org.

Raporty	PKN ORLEN	są publikowane	także	na stronie	
Global	Compact	w ramach	raportowania	Commu-
nication	on	Progress.

PKN ORLEN	od chwili	swego	powstania	opublikował	
osiem	raportów	społecznych.	Raport,	choć	dotyczy	
głównie	PKN ORLEN,	od kilku	lat	w coraz	szerszym	
zakresie	prezentuje	Grupę	Kapitałową	ORLEN.

Aleksandra Stanek – Kowalczyk 
Manager
PwC Polska Sp. z o.o.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:



KIM JESTEŚMY?

12

Jako	całość	nie został	poddany	odrębnej	weryfikacji	
zew	nętrznej.	Podobnie	 jak	w latach	poprzednich	
weryfikacji	takiej	podlegały	liczne	obszary	społecznej	
odpowiedzialności	biznesu.	PKN ORLEN	rokrocznie	
uczestniczy	w prestiżowych	konkursach	i rankingach,	
jak	np. Ranking	odpowiedzialnych	firm,	Liderzy	Filan-
tropii,	czy	konkurs	Raporty	Społeczne.	Udział	w nich	
wiąże	się	z dobrowolnym	poddaniem	się	weryfi-
kacji	zewnętrznej.	Spółka	jest	notowana	w RESPECT	
Index	od chwili	jego	powstania.	Dwuetapowa	ocena	

Styczeń
PKN ORLEN	uruchomił	portal	edukacyjny	
www.poczujchemie.pl

Luty
Wdrożenie	elektronicznego	systemu	
monitoringu	emisji	CO2

Marzec
Certyfikat	TOP	EMPLOYERS	POLSKA	2012	
dla	PKN ORLEN

Kwiecień
PKN ORLEN	laureatem	plebiscytu	
„Filary	polskiej	gospodarki”

Maj
PKN ORLEN	po	raz	jedenasty	z rzędu	
zdobywcą	tytułu	„Marka	godna	zaufania”

Czerwiec 
PKN ORLEN	w gronie	„Koalicji	liderów	
odpowiedzialnego	biznesu”

ODPOWIEDZIALNY ROK 2012 
– WYBRANE WYDARZENIA

Lipiec 
Zainaugurowanie	realizacji	instalacji	
katalitycznego	odazotowania	spalin

Sierpień
PKN ORLEN	ponownie	zakwalifikowany	
do RESPECT	Index

Wrzesień
PKN ORLEN	partnerem	kampanii	edukacyjnej	
„Akcjonariat	Obywatelski.	Inwestuj	Świadomie”

Październik 
Program	„Lekcja	Chemii”	po	raz	drugi	
nagrodzony	tytułem	„Inicjatywa	Roku”

Listopad
PKN ORLEN	laureatem	ogólnopolskiego	
konkursu	„Poprawa	warunków	pracy”

Grudzień
„Niesamowici	ludzie”	–	nowy	projekt	społeczny	
PKN ORLEN	na Facebook’u

kwalifikująca	do składu	Indeksu	obejmuje	m.in. ocenę	
praktyk	w zakresie	ładu	korporacyjnego	(Corporate	
Gove	rnance),	ładu	informacyjnego	i relacji	z inwes-
torami.	Przeprowadza	ją	Giełda	Papierów	Wartościo-
wych	w Warszawie	we współpracy	ze Stowarzyszeniem	
Emitentów	Giełdowych.	Ponadto	 szereg	danych	
publikowanych	w Raporcie,	szczególnie	finansowych	
i z obszaru	ochrony	środowiska,	prezentowanych	jest	
również	w Raporcie	Rocznym	audytowanym	przez	
niezależnego	biegłego	rewidenta.
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PKN ORLEN	jako	nowoczesna,	ucząca	się	organizacja	
jest	otwarty	na propozycje	i projekty	zewnętrzne.	
Spółka	dba	o ład	korporacyjny,	przyjmuje	na siebie	
dobrowolne	zobowiązania,	tworząc	w ten	sposób	
swoją	wartość,	a jednocześnie	budując	dobre	relacje	
i zaufanie	interesariuszy.

Spółka	już	w 2003	roku	zadeklarowała	przestrzeganie	
zasad	Global	Compact.	W trosce	o środowisko	od 1997	
roku	realizujemy	zadania	w ramach	Responsible	Care.	
W 2011	roku	PKN ORLEN	stał	się	jednym	z sygnata-
riuszy	„Deklaracji	w sprawie	zrównoważonego	rozwoju	
w branży	energetycznej	w Polsce”.	Podpisał	także	
„Deklarację	przystąpienia	do Kodeksu	Odpowie-
dzialnego	Biznesu”.	Te	dobrowolne	zobowiązania	
są istotnym	czynnikiem	budującym	zarówno	wartość	
Koncernu,	 jak	 i zaufanie	 interesariuszy.	W efekcie	
powstają	dobre,	trwałe	relacje,	stanowiące	cenny	
kapitał	odpowiedzialnej	społecznie	firmy.

Tomasz Fill 
Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej
PKN ORLEN

„Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.” 
na stronie: www.orlen.pl

WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA 
PODSTAWĄ DZIAŁANIA

Wewnętrzna	kultura	organizacji	opiera	się	na uni-
wersalnych	wartościach.	Kierowanie	się	nimi	wspiera	
realizację	celów	firmy,	 jednocześnie	chroni	biznes	
przed	nieprawi	dłowościami.	Program	etyczny	w Spół-
ce	został	przyjęty	w 2006	roku.	 Jego	podstawę	
stanowiły	Kluczowe	Wartości	oraz	Kodeks Etyczny,	
nad	 przestrzeganiem	 których	 czuwał	wybrany	
przez	pracowników	Rzecznik	ds.  Etyki.	 Zmiany	
zachodzące	w świecie	 i w Polsce	skłoniły	Zarząd	
PKN ORLEN	do podjęcia	decyzji	o dostosowaniu	
do zmieniających	się	potrzeb	zarówno	wewnę-
rznych,	 jak	 i środowiska	zewnętrznego.	Koncern	
musi	być	gotowy	na nowe	wyzwania,	 jakie	niesie	
ze	sobą	przyszłość.

Zarząd	PKN ORLEN	4	września	2012	roku	przyjął	
„Wartości	i zasady	postępowania	PKN ORLEN	S.A.”.	
Dokument	zawiera	nową	misję	oraz	nowy	zestaw	
wartości,	odpowiadający	obecnym	wyzwaniom	Kon-
cernu.	Odpowiedzialność,	Rozwój,	Ludzie,	Energia,	
Niezawodność	–	to wartości,	które	wspierają	realizację	
strategii	Koncernu,	są drogowskazami	wytyczającymi	
drogę	do osiągania	ambitnych	celów	firmie	i ludziom	
ją	tworzącym.

„Wartości	i zasady	postępowania	PKN ORLEN	S.A.”	
to przede	wszystkim	przewodnik	dotyczący	relacji	
wewnątrz	Firmy,	ale	również	w otoczeniu	zewnę-
trznym	– z partnerami	biznesowymi,	społecznościami	
lokalnymi,	środowiskiem	naturalnym,	konkurencją.	
Uzupełnia	 on	 strategię	 biznesową	PKN ORLEN,	
m.in. wskazując	pracownikom	w jaki	sposób	mają	
dążyć	do określenia	celów	ekonomicznych.	Nacisk	
został	położony	na budowanie	relacji	i wzajemnego	
zaufania.	Pracownikom	zagwarantowano	możliwość	
wyjaśnienia	wątpliwości,	zauważonych	nieprawidło-
wości,	otrzymania	odpowiedzi	na pytania.	Pierwszą	
instancją	w takich	kwestiach	zawsze	powinien	być	
bezpośredni	przełożony.	Jeśli	jednak	charakter	spra-
wy	uniemożliwiałby	taki	kontakt,	pracownicy	mogą	
zwrócić	się	–	z gwarancją	anonimowości	 i pouf-
ności	– do Komitetu	Etyki	bądź	Rzecznika	ds.	Etyki.	
Funkcjonuje	także	Anonimowy	System	Zgłaszania	
Nieprawidłowości.

Około	90%	pracowników	zostało	przeszkolonych	
w zakre	sie	znajomości	dokumentu	„Wartości	i zasady	
postępowania	PKN ORLEN	S.A.”,	który	kompleksowo	
reguluje	kwestie	etyczne.	Uwzględnia	także	zapisy	
dotyczące	procedur	antykorupcyjnych.

Zdefiniowanie nowej misji, credo i wartości oraz 
wprowa dzenie dokumentu „Wartości i zasady postę
powania PKN ORLEN S.A.” uporządkowało kwestie 
związane z kulturą korporacyjną Koncernu. Nowe 
podejście do tematyki etyki oznacza, że PKN ORLEN 
znajduje się w gronie liderów, którzy zmieniają się, 
odpowiedzialnie reagując na wyz wania przyszłości.

Mamy świadomość, że przewagę konkurencyj
ną w dzisiej szym świecie tworzą nie tylko wyniki 
finan sowe, ale także sposób, w jaki je osiągamy. 
W PKN ORLEN kultura organizacyjna służy budo
waniu współpracy, zaufania, wzmacniania kapitału 
społecznego. W efekcie przekłada się to na wysoką 
jakość relacji z interesariuszami oraz realizację zało
żonych celów biznesowych.
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POLITYKA DOTYCZĄCA 
UDZIAŁU W ŻYCIU 
SPOŁECZNYM I LOBBINGU

PKN ORLEN	posiada	wyspecjalizowaną	wewnętrzną	
komórkę	organizacyjną	odpowiedzialną	za proces	
zarządzania	ryzykiem	regulacyjnym.	Jest	to proces	
ciągły.	Ma	na celu	zapewnienie	bezpieczeństwa	
regulacyjnego	Koncernu.	Obejmuje	monitorowanie	
otoczenia	regulacyjnego	Koncernu,	 identyfikację	
i wycenę	ryzyk	regulacyjnych,	tworzenie	i prezen-
towanie	 jednolitego	stanowiska	Koncernu	wobec	
zaistniałych	w danym	czasie	ryzyk	regulacyjnych,	
tworzenie	i realizację	strategii	 lobbingowych	oraz	
dialog	i bieżące	kontakty	z regulatorami.

Celem	polityki	zarządzania	ryzykiem	regulacyjnym,	
w tym	polityki	lobbingowej,	jest	prowadzenie	zgod-
nego	z prawem	(ustawa	z dnia	7	lipca	2005	roku	
o działalności	 lobbingowej	w procesie	stanowie-
nia	prawa	Dz.	U.	z 2005	r.,	Nr	169,	poz.	1414	ze	
zm.)	aktywnego,	świadomego,	w pełni	transparen-
tnego	dialogu	społecznego	z organami	władzy	
publi	cznej.	Jego	celem	jest	prezentowanie	bezpo-
średnio	lub przez	właściwe	organizacje	branżowe	
optymalnych	dla	Koncernu	rozwiązań	legislacyjnych	
w procesie	stanowienia	prawa	oraz	minimalizowanie	
ryzyka	wejścia	w spór	z organami	nadzorującymi	
lub kontrolującymi	bieżącą	działalność	Koncernu.	

Prowadzone	działania	mają	zapewniać	bezpieczeń-
stwo	regulacyjne	Koncernu.	Oznacza	to zapewnienie	
stanu	organizacyjno-prawnego,	który	umożliwia	
bieżącą	eliminację	lub minimalizację	ryzyka	regula-
cyjnego	wynika	ją	cego	z funkcjonowania	Koncernu	
w otoczeniu	regulacyjnym	determinowanym	prze-
pisami	prawa	międzynarodowego,	wspólnotowego	
oraz	krajowego.

ZMIANA ROLI KORPORACJI 
W RELACJACH SPOŁECZNYCH

PKN ORLEN	jako	firma	odpowiedzialna,	zajmująca	
silną	pozycję	w regionie,	doskonale	zdaje	sobie	
sprawę	z roli	 jaką	odgrywa	w kreowaniu	debaty	
publicznej	i wyznaczaniu	jej	wysokich	standardów.	

I. SPOŁECZEŃSTWO

Leszek Kurnicki  
Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu 
PKN ORLEN 

Coraz szersze kompetencje oraz nowe doświad
czenia Spółka wykorzystuje nie tylko komentując 
rzeczywistość, ale również kształtując ją i proponując 
konkretne rozwiązania. Kryzys, który rozpoczął się 
w 2008 roku i przewartościował dotychczasowe 
myślenie na temat ekonomii, rynku i społecznej 
odpowiedzialności, uzmysłowił również konieczność 
zmiany w globalnym porządku gospodarczym. Dla
tego właśnie hasłem, wokół którego koncentrowały 
się działania Koncernu w 2012 roku, była odpo wie
dzialna zmiana.  

Ostatnie dwanaście miesięcy stanowiło okres 
przełomowy w budowaniu tożsamości PKN ORLEN 
– równolegle z aktualizacją strategii na najbliższe 
pięć lat trwały prace nad nowym systemem war
tości, kształtujących kulturę korporacyjną. Odpowie
dzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność 
były obszarami, które Koncern akcentował podczas 
licznych dyskusji eksperckich.

Transformacja zawiera w sobie wiele elementów. 
Niezwykle ważne jest monitorowanie wpływu 
jakie wprowadzane zmiany powodują i, w razie 
potrzeby, właściwe reagowanie. Nowoczesna firma 
musi postrze gać efekty swojej działalności wielo
aspektowo. Podstawą jest zrozumienie roli biznesu 
we współczesnym świecie. Zaakceptowanie faktu, 
że  sam zysk nie jest jedyną kategorią trwałego 
sukcesu. Odniesienie go jest w dużej mierze moż
liwe dzięki przestrzeganiu zasad CSR. Dziś to one 
określają ramy strategii zarządzania firmą w oparciu 
o standardy odpowiedzialności wobec otoczenia. 
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Miniony	rok	był	już	trzecim,	w którym	PKN ORLEN	
kontynuował	 autorski	 projekt	 „Future	 Fuelled	
by Knowledge”	(„Przyszłość	zasilana	wiedzą”),	sta-
nowiący	platformę	dyskusji	na tematy	strategiczne	
z punktu	widzenia	rozwoju	państwa.	W jego	ramach	
przygotowano	dwie	kolejne	publikacje	eksperckie.	
Pierwsza	zatytułowana	„Planowanie	w czasach	nie-
pewności”	koncentrowała	się	na odpowiedzialnym,	
długofalowym	projektowaniu	przyszłości,	zaró-
wno	w biznesie	jak	i w instytucjach	państwowych.	
Stanowiła	kompendium	rozwiązań	i proponowa-
nych	zmian,	zmierzających	do ograniczenia	ryzyka	
wystą	pienia	kolejnych	kryzysów.	Druga	odnosiła	się	
do kwestii,	która	w perspektywie	kilku	dekad	jest	
w stanie	zmienić	cały	krajobraz	gospodarczy	Polski	
–	gazu	łupkowego.	Raport	„Gazowa	(R)ewolucja	
w Polsce”	był	pierwszym	tak	kompleksowym	opraco-
waniem	przedstawiającym	długofalowe	perspektywy	
dla	polskiej	gospodarki	związane	z możliwością	
wydobycia	błękitnego	surowca.	Raport	był	szeroko	
komentowany	przez	polskie	 i zagraniczne	gremia	
eksperckie	oraz	administrację	państwową,	między	
innymi	podczas	panelu	dyskusyjnego	„Wyścig	po gaz	
łupkowy.	Nowy	 impuls	dla	polskiej	gospodarki”,	
zorganizowanego	przez	PKN ORLEN	podczas	Forum	
Ekonomicznego	w Krynicy	w	2012	roku.

Spółka	brała	również	aktywny	udział	w wydarze-
niu,	które	staje	się	jednym	z najważniejszych	forów	
dyskusji	na tematy	społeczne	w Europie	Środkowej.	
Po	raz	drugi	zaangażowała	się	w Europejskie	Forum	
Nowych	Idei	w Sopocie,	będąc	partnerem	sesji	ple-
narnej	zatytułowanej	„Europejski	model	społeczny.	
Coś	się	kończy,	coś	się	zaczyna”.	Dyskusja	w gronie	
wybitnych	intelektualistów	miała	na celu	wskazanie	
niezbędnych	zmian	w obszarze	europejskiej	polityki	
społecznej,	które	z jednej	strony	pomagałyby	w budo-
waniu	globalnej	pozycji	konkurencyjnej	Starego	
Kontynentu,	z drugiej	zaś	pozwalały	zachować	jej	
największe	osiągnięcia,	dzięki	którym	Europa	wciąż	
pozostaje	najlepszym	miejscem	do życia.	

W	2012	roku	PKN ORLEN	po	raz	drugi	był	współ-
organizatorem	Europejskiego	Kongresu	Finansowego	
(EKF)	w Sopocie	–	debaty	na temat	bezpieczeństwa	
i stabilności	Unii	Europejskiej,	którego	wyróżnikiem	
jest	jego	praktycystyczny	charakter.	Rekomendacje	
ogłaszane	na	zakończenie	obrad	EKF	nie tylko	identy-
fikują	najbardziej	aktualne	wyzwania	pojawiające	

się	przed	współczesną	gospodarką,	ale	 również	
prezentują	propozycje	ich	implementacji.	W	ubiegło-
rocznej	edycji	Spółka	zorganizowała	dwa	panele	
dyskusyjne:	„Dźwignie	wzrostu	wartości	przedsię-
biorstw	o znaczeniu	strategicznym”	oraz	„Kto	i jak	
sfinansuje	wydobycie	gazu	łupkowego	w Polsce?”.

Tradycyjnie	PKN ORLEN	dzielił	się	również	doświad-
czeniem	biznesowym,	wspierając	nowoczesne	firmy	
budujące	innowacyjną	gospodarkę.	Po	raz	trzeci	Spółka	
była	partnerem	prestiżowego	plebiscytu	Przedsiębiorca	
Roku,	organizowanego	przez	firmę	doradczą	Ernst	
& Young.	Każdego	roku	wyłania	on	najwybitniejszych	
przedstawicieli	polskiego	biznesu,	dzięki	którym	prowa-
dzone	przez	nich	firmy	osiągnęły	znaczące	sukcesy	
na polskim	i międzynarodowym	rynku.	

PKN ORLEN	 zaangażowany	 był	 też	w  Kongres	
Innowacyjnej	Gospodarki,	jedno	z najważniejszych	
wydarzeń	mających	na celu	wypracowanie	 roz-
wiązań	modernizujących	polską	gospodarkę.	Jego	
ubiegłoroczną	edycję	swoją	obecnością	uświetnił	
m.in. Francis	Fukuyama,	jeden	z najwybitniejszych	
światowych	myślicieli	społecznych	i ekonomistów.	
PKN ORLEN	brał	udział	w panelu	„Energetyka	–	czas	
trudnych	wyborów	na następne	dziesięciolecie”.

Warto	 również	 wspomnieć	 o  zaangażowaniu	
w VII Kongres	Obywatelski	organizowany	przez	
Instytut	Badań	nad	Gospodarką	Rynkową.	Myślą	
przewodnią	tej	edycji	były	„Postawy	i umiejętności	
jako	klucz	do rozwoju	Polaków	i Polski”.	Podczas	
Kongresu	uczestnicy	przyglądali	się	różnym	dzie-
dzinom	życia	zbiorowego	pod	kątem	pożądanych	
postaw,	umiejętności	oraz	kultur	organizacyjnych.

Strategiczne	podejście	Koncernu	do odpowiedzial-
ności	społecznej	widoczne	jest	również	w	projektach	
edukacyjnych.	Obok	własnego,	bardzo	rozbudo-
wanego	programu	wspierającego	naukę	PKN ORLEN	
w 2012	roku	zaangażował	się	m.in. w projekty	eduka-
cyjne	przygotowane	przez	Fundację	2065	im.	L.	Pagi.	
PKN ORLEN	wspierał	projekty	„Akademia	Mediów”,	
mający	na celu	kształcenie	przyszłych	dziennikarzy	
ekonomicznych	oraz	„Akademia	Energii”,	rozwijający	
kompetencje	dotyczące	rynku	energetycznego	wśród	
studentów	i absolwentów	kierunków	ekonomicznych,	
inżynieryjnych	oraz	prawniczych.
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Ludzie są niezwykli

To,	że najważniejszy	jest	człowiek	jest	rzeczą	oczy-
wistą.	PKN ORLEN	wiele	uwagi	poświęca	budowaniu	
relacji	ze swymi	interesariuszami.	Tworzymy	możli-
wości	rozwoju	uczniom	i studentom	wykazujących	
się	szczególnymi	uzdolnieniami,	wspieramy	utalento-
wanych	sportowców,	pomagamy	działać	skuteczniej	
tym,	którzy	troszczą	się	o dobro	innych.	Wartością	
szczególnie	ważną	dla	budowania	więzi	i uzyskiwania	
najlepszych	efektów	jest	zaufanie	społeczne.	Dlatego	
tak	ważne	jest	dla	PKN ORLEN	jego	budowanie	wśród	
interesariuszy.	Służy	temu	m.in. właściwy	dobór	
partnerów,	zarówno	w działaniach	biznesowych,	
jak i społecznych.

PKN ORLEN	chce	pobudzić	potencjał	drzemiący	
w Polakach.	Zainaugurowany	we wrześniu	2012	
roku	Plebiscyt	„Polacy	z Werwą”	to bezpreceden-
sowa	inicjatywa.	Spółka	odkrywa	i promuje	osoby	
nieprzeciętne.	Prezentując	je i ich	dokonania	przy-
czynia	się	do budowania	pozytywnego	wizerunku	
Polski.	Celem	inicjatywy	jest	uhonorowanie	i pro-
mowanie	 ludzi,	którzy	mają	pomysły,	pasję	 i wy-
trwałość	w tworzeniu	wielkich	rzeczy,	nieznanych	
szerszej	opinii	publicznej.	„Polacy	z Werwą”	wyła-
niani	są w siedmiu	kategoriach:	Nauka,	Medycyna,	
Ochrona	Środowiska,	Innowacje	w biznesie,	Kultura	
i Sztuka,	Design	i Sport.	Taki	wybór	kategorii	nie sta-
nowi	przypadku	–	są to obszary,	których	rozwój	
gwarantuje	wzrost	prestiżu	Polski	i poprawę	jakości	
życia	naszego	kraju.

Młodzi	twórcy,	naukowcy,	odkrywcy,	biznesmeni	
obdarzeni	talentem	i pasją	sprawiają,	że Polska	staje	
się	krajem	nowoczesnym	i innowacyjnym.	Tak	wła-
śnie	w sposób	praktyczny	realizujemy	nasze	motto	
mówiące,	iż napędzamy	przyszłość.

Robimy	to też	w naszych	małych	ojczyznach,	w naj-
bliższym	otoczeniu	dbając	o codzienne,	bezpie-
czne	funkcjonowanie,	budując	wzajemną	życzliwość	
i wiarę	w drugiego	człowieka.	Nasza	nowa	platforma	
komunikacyjna,	fanpage	„Niesamowici	ludzie”	liczy	
już	ponad	40 tys.	fanów.	W niebanalny	i przyjazny	
sposób	prezentujemy,	prowadzimy	działania	spo-
łeczne,	promujemy	działalność	społeczną,	postawy	
wzajemnej	życzliwości	i zachęcamy	do szlachetnej	
aktywności	na rzecz	innych.

https://www.facebook.com/PolacyzWerwa

https://www.facebook.com/niesamowiciludzie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

st. bryg. mgr Paweł Frątczak  
Rzecznik Prasowy 
Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej

Mamy niezwykłe szczęście. Strażacy ze względu 
na specyfikę realizowanych zadań, w licznych bada
niach przeprowadzanych na przestrzeni lat, nie tylko 
w Polsce, zajmują najwyższe miejsce na podium 
zaufania społecznego. Mowa tutaj o strażakach jako 
grupie zawodowej – czyli nie tylko funkcjonariuszach 
Państwowej Straży Pożarnej, lecz także członkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jesteśmy powołani do niesienia pomocy. Niezależnie 
od tego kiedy, komu i w jaki sposób ta pomoc jest 
potrzebna (mówimy o każdego rodzaju pomocy) 
strażacy są w gotowości. Trudno się więc dziwić, 
że jesteśmy tak postrzegani. Jak utrzymać zaufanie 
publiczne? To tylko pozornie łatwe pytanie. Przede 
wszystkim trzeba o nie dbać. Standardy naszych 
działań, ciągłe doskonalenie zawodowe, a także 
osobiste zaangażowanie i pasja z pewnością w tym 
pomaga. Musimy także unikać rutyny – ta mogłaby 
nas zgubić w oczach społeczeństwa. Opinia publiczna 
bardzo wnikliwie nas obserwuje – jeśli zawiedzie
my ją w jakikolwiek sposób, z pewnością zostanie 
to nam wypomniane, a na zaufaniu pojawi się rysa 
– jak wiemy bardzo trudna do wymazania.

Nie możemy też pominąć prewencyjnego aspektu 
naszego działania. Przecież straż pożarna to nie tylko 
gaszenie pożarów. Wszelkiego rodzaju kampanie 
społeczne budujące świadomość i pomoc w rozu
mieniu zagrożeń także wpływają na to w jaki sposób 
jesteśmy postrzegani. Doskonałym przykładem tego 
rodzaju działań jest akcja „Nie dla czadu”, informują
ca o zagrożeniu związanym z tlenkiem węgla. Jednym 
z elementów realizowanych wspólnie z Fundacją 
ORLEN – DAR SERCA było przeprowadzenie przez 
strażaków pogadanek na temat bezpieczeństwa 
i wyposażenie Rodzinnych Domów Dziecka w dete
ktory tlenku węgla.   
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ORLEN kulturalnie

PKN ORLEN	od lat	jest	obecny	na mapie	kulturalnej	
kraju	jako	mecenas	i sponsor	wydarzeń	kulturalnych.	
Spółka	w ostatnim	czasie	koncentruje	swoją	aktyw-
ność	na kilku	wybranych	obszarach	tematycznych.
Pierwszym	z nich	jest	promocja	szeroko	rozumianej	
sztuki	filmowej.	PKN ORLEN	był	sponsorem	Festiwalu	
Polskich	Filmów	Fabularnych	w Gdyni.	

Kolejny	program	skoncentrowany	był	wokół	sztu-
ki	teatralnej.	W jego	skład	weszły	między	 innymi	
takie	działania,	 jak	współpraca	z Teatrem	IMKA,	
sponsorowanie	występu	amerykańskiego	zespołu	
tańca	nowoczesnego	Ailley	II,	czy też	udział	w or-
ganizacji	Konfrontacji	Teatralnych	w Lublinie	oraz	
sponsoro	wanie	premiery	Teatru	Telewizji	pt.	„Bracia	
Karamazow”.

Trzeci	z programów	miał	na celu	promocję	muzyki	
klasy	cznej.	Stąd	zaangażowanie	Spółki	w kolejną	
edycję	Wielkanocnego	 Festiwalu	 Ludwiga	 van	
Beethovena,	współpraca	z Teatrem	Wielkim	w War-
szawie	m.in. przy	inscenizacji	opery	„Wojna	i Pokój”	
Sergiusza	Prokofiewa	w wykonaniu	Teatru	Maryj-
skiego	z Sankt	Petersburga.	PKN ORLEN	promuje	
i wspiera	talenty.	Od	kilku	lat	Spółka	jest	partnerem	
Europejskiej	Fundacji	Sztuki	Wokalnej.

ORLEN edukacyjnie

PKN ORLEN	i korporacyjna	Fundacja	ORLEN	–	DAR	
SERCA	konsekwentnie	wspierają,	promują	i realizują	
własne	projekty,	których	celem	jest	podnoszenie	
poziomu	edukacji.	Znaczącą	zmianą,	 jaka	zaszła	
w ostatnim	czasie	jest	skoncentrowanie	aktywności	
na popularyzacji	przedmiotów	ścisłych,	w tym	głów-
nie	chemii.	Celem	jest	zachęcenie	młodych	ludzi,	
aby	po	pierwsze	zainteresowali	się	dziedzinami,	
powszechnie,	a często	niewłaściwie,	postrzegany-
mi	jako	trudne	i mało	interesujące.	Po	drugie	zaś	
zachęcenie	ich do wiązania	swojej	przyszłości	z wy-
kształceniem	politechnicznym.	Szerszym	aspektem	
projektu	jest	wspieranie	rozwoju	kraju	i promowanie	
kierunków	niosących	za sobą	największe	perspektywy	
zarówno	jeśli	chodzi	o osobistą	karierę	zawodową,	
jak	i potrzeby	gospodarki.

Posiadane	kompetencje	w obszarze	przerobu	ropy	
naftowej	sprawiają,	że PKN ORLEN	jest	predestyno-
wany	do promowania	nauk	ścisłych,	szczególnie	tych	
związanych	z chemią.	Spółka	i jej	Fundacja	ORLEN	
– DAR	SERCA	stworzyły	pakiet	programów,	które	
mają	zachęcić	młodzież,	nie tylko	do zainte	resowania	
się	chemią,	ale	polubienia	jej,	a być	może	związania	
z nią	swoich	planów	zawodowych.	Stąd	decyzja	
o kolejnej	edycji	autorskiego	projektu	edukacyjnego	
„Lekcja	Chemii”.	W 2012	roku	w 503	szkołach	odbyły	
się	multimedialne	 lekcje,	połączone	z  realizacją	
doświadczeń,	poświęcone	tematyce	pochodzenia,	
pozyskania,	przerobu	i wyko	rzystania	ropy	naftowej.	
We	wszystkich	zajęciach	udział	wzięło	blisko	20	tys.	
uczniów	II	klas	gimnazjów.	

Również	do gimnazjalistów	został	zaadresowany,	
uruchomiony	w styczniu	2012	roku,	interaktywny	
portal	www.poczujchemie.pl.	Portal	jest	projektem	
edukacyjnym,	którego	głównym	założeniem	jest	oba-
lenie	stereotypów	na temat	chemii,	że jest	to dziedzina	
nauki	trudna	i niezrozumiała.	Przeznaczony	jest	dla	
uczniów,	ale	także	dla	nauczycieli.	Może	stanowić	
pomoc	w tworzeniu	scenariusza	interaktywnej	lekcji	
chemii.	Ma	na celu	promocję	chemii	wśród	osób,	któ-
rych	zainteresowania	naukowe	dopiero	się	kształtują	
i zachęcanie	ich do rozwoju	w tej	dziedzinie.

Pakiet	tych	działań	uzupełnia	program	stypendialny	
„Mistrzowie	CHEMII”	realizowany	przez	korpora	cyjną	
Fundację.	Dzięki	niemu	uzdolnieni	gimnazjaliści	
mają	możliwość	bezpłatnego	kontynuowania	nauki	
w szkołach	ponadgimnazjalnych,	kształcących	przy-
szłych	studentów	kierunków	ścisłych.	Partnerami	
programu	są dwie	renomowane	szkoły:	Zespół	Szkół	
Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika	−	Gimnazjum	
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i Liceum	Akademickie	w Toruniu	oraz	Technikum	
Chemiczne	i Ochrony	Środowiska	nr 3	w Zespole	
Szkół	Chemicznych	 im.	Marii	Skłodowskiej-Curie	
w Krakowie.

Ważnym	uzupełnieniem	wymienionych	projektów	
jest	współpraca	z kołami	naukowymi	i studentami	
Politechniki	Warszawskiej.

ORLEN sportowo

Kolejną	zmianą,	która	nastąpiła	w ostatnich	latach	
jest	coraz	szersze	zainteresowanie	Spółki	sportem.	
Począwszy	od wymiaru	amatorskiego	i popularnego	
po	wyczynowy	na najwyższym	światowym	poziomie.

PKN ORLEN	skutecznie	wykorzystuje	narzędzie	
sponsoringu	do budowania	siły	swoich	marek	han-
dlowych.	 Łączy	w  tych	działaniach	 sponsoring	
sportu	wyczynowego	ze	wspieraniem	 inicjatyw	

sportowych	dla	dzieci,	młodzieży,	osób	niepełno-
sprawnych.	Promocja	zdrowego	stylu	życia	oraz	idei	
fair	play	w sporcie	i życiu,	pracowitości,	determinacji,	
konsekwencji	w dążeniu	do celu	pełni	istotną	rolę	
w tych	działaniach.

PKN ORLEN	inwestuje	w trzy	główne	kierunki	działań,	
tj. sport	motorowy,	lekką	atletykę	oraz	piłkę	siatkową.	
Ubiegły	sezon	zakończył	się	spektakularnymi	sukce-
sami	w każdej	z tych	dyscyplin:	siatkarze	zwyciężyli	
w Lidze	Światowej,	lekkoatletyczna	Grupa	Sportowa	
ORLEN	wywalczyła	złoty	i srebrny	medal	olimpijski,	
a rajdowcy	ORLEN	Team	stanęli	na podium	zarówno	
w klasyfikacji	Mistrzostw	Świata	jak	i Open	Trophy.	

Poza	wsparciem	 swoich	 flagowych	 projektów	
PKN ORLEN	zachęcał	do aktywnego	życia	i zdrowej	
sportowej	rywalizacji	najmłodszych.	Po raz	kolejny	
objął	patro	natem	pełen	cykl	Czwartków	Lekkoatle-
tycznych	oraz	piłkarski	„Turniej	Orlika”	motywując	
młodych	adeptów	sportu	do działania	oraz	aktywi-
zując	społeczności	lokalne.	Koncern	również	starał	
się	nawiązać	dialog	z młodymi	osobami,	dla	których	
sportowcy	ORLEN	stanowią	wzór	do naśla	dowania.	
W efekcie	lekkoatleci	Grupy	Sportowej	ORLEN	po raz	
kolejny	uczestniczyli	w Pikniku	Olimpijskim	przekazu-
jąc	młodzieży	jak	wzbudzić	motywację	do działania	
i chęć	osiągania	sukcesu.	Mówili	też	o	satysfakcji	jaką	
daje	sportowa	walka	utrzymana	w duchu	fair	play.	

Głównym	celem	akcji	sponsoringowych	podejmowa-
nych	przez	ORLEN	jest	nieustanna	poprawa	kondycji	
polskiego	sportu	oraz	rozwój	indywidualnych	karier	
zawodników.	Dlatego	też	w minionym	roku	Spółka	
inwestowała	nie tylko	w obecny	skład	sportowców.	
Po	pięknych	i pełnych	wzruszeń	sukcesach	paraolim-
pijczyków,	którzy	udowodnili,	że ustalone	z góry	
standardy	piękna	i dobrej	formy	–	fizycznie	i duchowo	
– mogą	mieć	zupełnie	inny	wymiar,	Koncern	zapo-
czątkował	wraz	z Fundacją	ORLEN	–	DAR	SERCA	
program	stypendialny	„Pełnia	Życia”.	Nowi	stypen	dyści	
PKN ORLEN	udowodnili,	że można	być	aktywnym	
i odnosić	sukcesy	mimo	ograniczeń	fizycznych.	Ich	
przykład	to zachęta	nie tylko	dla	osób	dotkniętych	
niepełnosprawnością,	ale	i dla	wszystkich,	by dążyli	
do przekraczania	kolejnych	granic	i spełniali	marzenia.	
Mistrzowie	olimpijscy	pokazali,	że ambicje	i ciężka	
praca	przynoszą	wspaniałe	efekty.
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ORLEN bezpiecznie

Konieczność	poprawy	stanu	bezpieczeństwa	na pol-
skich	drogach	to temat	od lat	aktualny.	PKN ORLEN	
już	od 2006	roku	realizuje	autorski	program	„ORLEN.
Bezpieczne	Drogi”.	W ciągu	sześciu	lat	zrealizowanych	
zostało	wiele	 inicjatyw	o charakterze	społeczno-
-edukacyjnym	promujących	właściwe	zachowania	
na drodze.	

http://www.orlenbezpiecznedrogi.pl/

ORLEN lokalnie

Społeczne	zaangażowanie	PKN ORLEN	opiera	się	
o dosko	nałą	znajomość	kwestii	lokalnych	oraz	part-
nerskie	podejście.	Zmiana	w relacjach,	jaka	nastąpiła	
w ostatnich	latach	potwierdza,	że obrane	kierunki	
działań	były	właściwe.	Wspólnie	ustalane	zasady	
współpracy	i dialog	z partnerem	przynoszą	pozytyw-
ne	efekty	Spółce	i jej	otoczeniu.	Aktywność	w lokal-
nym	środowisku	stanowi	doskonałą	ilustrację	pojęcia	
corporate	citizen.	Właśnie	w Płocku	koncentrują	się	
w skali	 lokalnej	działania	społeczne	realizowane	
przez	PKN ORLEN.	Wszechstronne,	konsekwentnie	
prowadzone	i dotykające	wielu	obszarów	życia	miasta	
i jego	mieszkańców.

Od	wielu	lat	PKN ORLEN	wspiera	ambicje	młodych,	
utalentowanych	płocczan	z	rodzin	znajdujących	się	
w	trudnej	sytuacji	materialnej.	Spółka	wraz	z korpo-
racyjną	Fundacją	ORLEN	–	DAR	SERCA	dają	szansę	
uzdolnionym	uczniom	szkół	gimnazjalnych	i ponad-
gimnazjalnych	z Płocka	i powiatu	płockiego	prowadząc	
dla	nich	program	stypendialny.	Duże	emocje	wzbudził	
konkurs	poświęcony	wiedzy	na temat	tradycji,	historii	
i współczesności	Płocka	i okolic	– Klasówka	z Płocka.	

Z	ogromną	konsekwencją	Spółka	przyczynia	się	
do rozwoju	kultury	i sztuki.	W 2012	roku	szczególnie	
wiele	uwagi	Koncern	poświęcił	muzyce	poważnej.	
Płocka	Spółka	stała	się	partnerem	Płockiej	Orkiestry	
Symfonicznej,	sponsorowała	koncerty	organowe	oraz	
Festiwal	Płockie	Dni	Muzyki	Chóralnej.	Uzupełnieniem	
oferty	muzycznej	był	już	po	raz	kolejny	trzydniowy	
festiwal	Audioriver.	Dla	miłośników	muzyki	elektro-
nicznej	odbywający	się	od 7	lat	festiwal	to pozycja	
obowiązkowa	w ich	wakacyjnych	planach.	W 2012	
roku	festiwal	zgromadził	ok. 16	tys.	uczestników	
z Polski	 i Europy.	Gwiazdy	muzyki	elektronicznej	
i alternatywnej	występują	na pięknej	plaży	nad	
Wisłą	oraz	klimatycznym	płockim	Starym	Rynku.	
Dla PKN ORLEN	jest	to sposób	nie tylko	na umożli-
wienie	udziału	w atrakcyjnych	koncertach,	ale	też	
promocja	miasta	będącego	jego	siedzibą.

Ważne	miejsce	wśród	lokalnych	partnerów	Spółki	
zajmuje	Muzeum	Mazowieckie,	najstarsze	muzeum	
publiczne	w Polsce,	założone	w 1821	roku.	W boga-
tych	zbiorach	na szczególną	uwagę	zasługuje	sztuka	
secesyjna.	W 2012	roku	dzięki	wsparciu	PKN ORLEN	
kolekcja	muzeum	wzbogaciła	się	o komplet	mebli	
z okresu	międzywojennego,	zachowanych	w bardzo	
dobrym	stanie.

BEZPIECZNE DROGI

W	roku	2012	działania	prowadzone	były	pod	hasłem:	
„Chroń	życie,	załóż	odblask!”.	Partnerami	projektu	
byli	Biuro	Ruchu	Drogowego	Komendy	Głównej	Poli-
cji,	Wojewódzka	Komenda	Policji	oraz	rzymskokatolic-
kie	parafie	Mazowsza.	Cechą	wyróżniającą	tę edycję	
programu	stanowiła	chęć	dotarcia	do środo	wisk	
i grup	społecznych	na co	dzień	pomijanych	w dzia-
łaniach	komunikacyjnych	–	czyli	do osób	starszych	
i mieszkańców	mniejszych	ośrodków.

W	ramach	akcji	rozdanych	zostało	200	tys.	odbla-
skowych	naklejek	i opasek,	których	posiadanie	w spo-
sób	 istotny	poprawia	bezpieczeństwo	pieszych.	
Działania	objęły	swoim	zasięgiem	gminy	wiejskie	
i wiejsko-miejskie	województwa	mazowieckiego.	
Szczególną	uwagę	autorzy	akcji	poświęcili	bezpie-
czeństwu	pieszych	poruszających	się	poboczem	dróg,	
poza	miastem.	Elementy	odblaskowe	były	dystrybuo-
wane	za pośrednictwem	około	tysiąca	parafii,	przy	
wsparciu	powiatowych	i miejskich	komend	policji.	
Duży	wkład	w sukces	kampanii	wnieśli	księża	probo-
szczowie,	którzy	wskazywali	na znaczenie	nosze-
nia	odblasków	dla	bezpieczeństwa	na drodze	oraz	
zasady	ich używania.	Materiały	edukacyjne	zostały	
przygotowane	przez	PKN ORLEN	we współpracy	
z policją.	Akcji	towarzyszyła	kampania	informacyjno-
-edukacyjna	w programie	 I	Polskiego	Radia	oraz	
w wybranej	prasie	i mediach	katolickich.	

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
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Z	kolei	blisko	współczesności	i oczekiwań	młodych	
ludzi	są dwie	kolejne	placówki,	które	znajdują	się	od lat	
w orbicie	zainteresowań	PKN ORLEN.	Teatr	Per Se,	któ-
ry	propaguje	twórczość	teatralną,	ale także	twórczości	
pokrewne,	bezpośrednio	z nią	związane.	Gromadzi	
wokół	siebie	młodych,	pełnych	pasji	ludzi.	Zaprasza	
do siebie	w sposób	niezwykły:	„Jeżeli	interesuje	cię	
teatr,	chcesz	pisać	dramaty,	występować	na scenie,	
uczestniczyć	w akcie	tworzenia,	poznać	ludzi	takich	jak	
ty	–	skontaktuj	się	z nami”.	Zupełnie	inne	pasje	można	
realizować	w Młodzieżowym	Domu	Kultury	im.	Króla	
Maciusia	Pierwszego.	Placówka	orga	nizuje	w czasie	
wolnym	od nauki	zajęcia	edukacyjne,	artystyczne,	
rekreacyjne	oraz	sportowe	dla	dzieci	 i młodzieży.	
Przygotowuje	także	cykliczne	imprezy	kulturalne	dla	
najmłodszych	mieszkańców	Płocka.

W	kręgu	zainteresowań	sponsorskich	Koncernu	
pozostawał	również	sport	profesjonalny	i amator-
ski.	Kontynuowany	był	sponsoring	Hali	Sportowo-	
-Widowiskowej	ORLEN	Arena	oraz	współpraca	
z ORLEN	Wisłą	Płock	i Płockim	Towarzystwem	Wio-
ślarskim.	PKN ORLEN	po	raz	dziewiętnasty	został	
tytularnym	sponsorem	turnieju	Płock	ORLEN	Polish	
Open	– zawodów	tenisistów	ziemnych	na wózkach.	

Wśród	działań	adresowanych	do dzieci	warto	przywo-
łać	ORLEN	Handball	Mini	Ligę	–	cykl	rozgrywek	piłki	
ręcznej	dla	uczniów	szkół	z Płocka	i okolic.	Promując	
zdrowy	tryb	życia	PKN ORLEN	wspiera	lokalne	projekty	
takie	jak:	Bieg	Tumski,	I	Półmaraton	Dwóch	Mostów,	
Triathlon	o Puchar	Prezydenta	Miasta	Płocka,	Płockie	
Czwartki	Lekkoatletyczne.

Koncern	wspólnie	z Urzędem	Miasta	Płocka	oddał	
do użytku	kolejne	miejsca	przeznaczone	do dzieci	
i młodzieży	–	nowoczesne	i bezpieczne:	plac	zabaw	
i skate	park.	Wymienione	aktywności	to tylko	część	
projektów	realizowanych	przez	Koncern	na rzecz	
mieszkańców	Płocka	i okolic.	Celem	PKN ORLEN	jest	
w tym	przypadku	poprawa	komfortu	życia	w Płocku	
oraz	promocja	miasta	jako	prężnie	rozwijającego	się	
centrum	kultury,	sportu	i rekreacji.

Zupełnie	inne	potrzeby	mieszkańców	są zaspoka-
jane	dzięki	partnerskiej	współpracy	z Wojewódzkim	
Szpitalem	Zespolonym	w Płocku.	Dzięki	wsparciu	
Fundacji	ORLEN	–	DAR	SERCA	Szpital	rozbudował	
Oddział	Anestezjologii	i Intensywnej	Terapii.	Umoż-
liwia	to hospitalizację	większej	 liczby	pacjentów	
w stanach	bezpośredniego	zagrożenia	życia.	Płoc-
ki	Szpital	otrzymuje	także	ciekły	azot,	niezbędny	
do badań	i zabiegów	medycznych.	To	materialny	
wyraz	troski	Koncernu	o zdrowie	i życie	mieszkańców	
Płocka.	Współpraca	z placówką	trwa	już	od wielu	lat	
i przewidywane	jest	jej	kontynuowanie.

Płock	to przykład	najbardziej	znamienny.	Ale	należy	
dodać,	że PKN ORLEN	rozpoczynając	działania	biz-
nesowe	w nowych	regionach	wdraża	jednocześnie	
aktywności	społeczne.	Tak	było	np. w Ostrowie	
Wielkopolskim,	gdzie	dzięki	wsparciu	Spółki	po-
wstało	i funkcjonuje	aktywnie	Stowarzyszenie	„Fun-
dusz	Grantowy	Dobrego	Sąsiedztwa	dla	Ostrowa	
Wielkopolskiego”.	Bardzo	aktualnym	przykładem	
jest	Lubelszczyzna,	gdzie	aktywności	biznesowej	
towarzyszą	działania	społeczne.

W	2012	roku	był	kontynuowany	dialog	ze	społeczno-
ścią	lokalną.	Ale	był	to także	czas	spełniania	wcześ-
niejszych	oczekiwań,	obietnic	i zobowiązań.	W maju	
2012	roku	podopieczni	Domu	Dziecka	w Kijanach	
wzięli	udział	w atrak	cyjnej	wycieczce	krajoznawczej,	
która	została	sfinansowania	dzięki	zaangażowaniu	
kadry	kierowniczej	i darowiznom	przekazanym	na ten	
cel.	Dodatkowo,	dzięki	pomocy	Fundacji	ORLEN	
– DAR	SERCA,	ośrodek	miał	możliwość	ubiega-
nia	się	o dofinansowanie	projektu	realizowanego	
w ramach	programu	„Poprawa	jakości	usług	świad-
czonych	w domach	pomocy	społecznej	i placówkach	
opiekuńczo-wychowawczych”	szwajcarsko-polskiego	
Programu	Współpracy.	W efekcie	Dom	Dziecka	zyskał	
środki	na remont	placówki.

Takie	i podobne	działania	sprawiają,	że	PKN ORLEN	
jest	postrzegany	 jako	spółka	otwarta	 i wrażliwa	
na potrzeby	innych,	poczuwająca	się	do odpowie-
dzialności	za otoczenie,	w którym	działa.

NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO

Wolontariat Pracowniczy ORLEN

Wolontariat	Pracowniczy	w	Koncernie	(PKN ORLEN	
i Spółki	Grupy	Kapitałowej)	działa	już	od	2004	roku.	
Jego	powstanie	było	efektem	wspólnej	 inicjatywy	
pracowników	i	pracodawcy.	Liczba	wolontariuszy	
systematycznie	rośnie.	Jest	to	z	jednej	strony	efekt	
wrażliwości	społecznej	pracowników,	z	drugiej	aktyw-
nego	wsparcia	takich	inicjatyw	przez	pracodawcę.	
Pozytywne	skutki	tych	działań	odczuwają	kolejne	
grupy	beneficjentów.	

Przykładem	jest	Lubelszczyzna	(rejon	poszukiwania	
gazu	z	łupków)	–	nowy	obszar	aktywności	orleno-
wskiego	wolontariatu.	Akcje	„Zaczarowany	tornister”	
i „Spełniamy	marzenia”	prowadzone	dotychczas	
w Płocku	w	ubiegłym	roku	po	raz	drugi	odbyły	się	
także	na	Lubelszczyźnie.	Obdarowanych	zostało	
ponad	trzysta	dzieci,	a	do	akcji	włączyła	się	kadra	
kierownicza	Koncernu,	która	przekazała	darowizny,	
z przeznaczeniem	na	odnowienie	placów	zabaw.	Oba	
projekty	mają	już	kilkuletnią	tradycję.
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Wolontariusze	pełnią	także	rolę	członków	komisji	
stypendialnych,	przydzielających	stypendia	w	ramach	
programów	stypendialnych	prowadzonych	przez	
Fundację	ORLEN	–	DAR	SERCA.

Współczesne nauki społeczne wyraźnie wskazują 
dysfunkcjonalność instytucjonalnego systemu opieki 
nad dzieckiem osieroconym. Takie właśnie rozwiązania 
dominują w Polsce jako pozostałość po poprze dnim 
systemie społecznym (domy dziecka, ośrodki wycho
wawcze itp.). Kulturowocywilizacyjny model postę
powania w krajach wysoko cywilizowanych od lat 
oparty jest na uruchamianiu rozmaitych rodzinnych 
form opieki zastępczej w miejsce rozwiązań instytucjo
nalnych. Powoływane w Polsce zarówno profesjonalne 
rodziny zastępcze jak i rodzinne domy dziecka jako 
nowa formuła opiekuńczowychowawcza wychodzą 
naprzeciw postulatom pedagogów akademickich, gdyż 
zdecydowanie zwiększają szanse edukacyjne, socjali
zacyjnowychowawcze i rozwojowe dzieci i młodzieży 
pozbawionej naturalnej opieki rodziny biologicznej. 

Dlatego też rozmaite inicjatywy organizacji społecznych 
wspierające pozainstytucjonalne formy opiekuńczo 
wychowawcze (m.in. działalność Fundacji ORLEN 
– DAR SERCA) wpisują się znakomicie w nowoczesny 
społeczny system wspierania rozwiązań prorodzinnych. 

Sądzę, że specjalistyczne wspieranie edukacyjne 
rozwijanych w naszym kraju rodzinnych form opieki, 
jest ważną misją społeczną, jednocześnie uzupełnia
jącą istniejącą w tym zakresie lukę pedagogiczną. 
Należy więc mieć nadzieję, że w niedługim czasie 
dominującą formą opieki nad dzieckiem osieroco
nym biologicznie czy społecznie będzie w Polsce 
rozbudowany system rodzinnych form opieki i wy
chowania, w którym znajdzie się kilka tysięcy dzieci 
przebywających niestety do tej pory w różnych 
placówkach opiekuńczych.
 

prof. dr hab. Marek Konopczyński 
Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, 
Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych 
Polskiej Akademii Nauk

ZOBOWIĄZANIE
Budowa lub odnowienie dwóch 
placów zabaw na terenie gmin 
z rejonu lubelskiego.  

Korporacyjna Fundacja

Fundacja	ORLEN	–	DAR	SERCA	jest	jedną	z pierw-
szych	na polskim	rynku	fundacji	korporacyjnych.	
Powołana	przez	PKN ORLEN	20	sierpnia	2001	roku.	
Z powodzeniem	realizuje	społeczną	misję	Fundatora	
oraz	własne	projekty,	które	służą	podnoszeniu	jakości	
życia	społecznego.	Podejmuje	inicjatywy,	których	
celem	jest	wyrównywanie	szans	dzieci	pozbawionych	
naturalnej	opieki	rodzicielskiej,	wspieranie	młodych	
ludzi	w procesie	edukacji	i wzmacnianie	ich aspiracji.	
Inna	grupa	działań	ma na celu	poprawę	poziomu	
bezpieczeństwa	oraz	ochronę	zdrowia	i życia.

Szansa na dobrą przyszłość

Od	chwili	 swego	powstania	 Fundacja	promuje	
rodzinne	domy	dziecka	(RDD)	jako	najbardziej	efek-
tywną	metodę	zapewniania	dzieciom	pozbawionym	
naturalnej	rodziny	właściwych	warunków	do pełnego	
rozwoju	osobowego.

Pomoc	jest	wszechstronna	–	począwszy	od dba-
łości	o warunki	bytowe,	zdrowie	dzieci,	poprzez	
wyja	zdy	wakacyjne,	akcje	świąteczne,	po	stypendia	
dla	najzdolniejszych.	Tworzone	są także	możliwo-
ści	pokazania	potencjału,	wiedzy,	dobrych	stron	
życia.	Dzieciaki	„Debeściaki”	na profilu	o tej	nazwie	
na Facebook’u	prezentują	ciekawostki	– oryginalne,	
dziwne,	zaskakujące.	Wśród	fanów	są młodzi	ludzie	
z całej	Polski,	ale	też	m.in. z Serbii,	Wielkiej	Brytanii,	
Norwegii,	USA,	Chin,	Meksyku,	Tunezji	czy	Iraku.	
Rosnąca	liczba	fanów	potwierdza,	że podopieczni	
RDD	mają	sporo	do zaoferowania.

Jednym	z kluczowych	zadań	Fundacji,	 jako	cen-
trum	kompetencyjnego	dla	RDD,	jest	podwyższa-
nie	umiejętności	 i wzmacnianie	kompetencji	osób	
prowadzących	te	placówki.	Fundacja	zorganizowała	
w kwietniu	2012	roku	konferencję	„W	stronę	rozwoju	
kompetencji	rodziców	i potencjałów	dzieci”,	zapew-
niając	ponad	100	opiekunom	dostęp	do nowoczesnej	
wiedzy,	niezbędnej	do budowania	właściwych	relacji	
z dziećmi	oraz	merytoryczne	wsparcie	w kontaktach	
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z otoczeniem	administracyjnym.	Konferencji,	wpisa-
nej	w kalendarz	wydarzeń	Roku	Korczakowskiego,	
patronował	Marek	Michalak	–	Rzecznik	Praw	Dziecka.	
Partnerami	merytorycznymi	były	uczelnie	PEDAGOGIUM	
Wyższa	Szkoła	Nauk	Społecznych	w Warszawie	oraz	
Wydział	Pedagogiczny	Uniwersytetu	Warszawskiego.	
Fundacja	planuje	dalszą	współpracę	z tymi	instytucjami.

W	pomoc	dla	podopiecznych	RDD	włączają	się	klienci	
stacji	marki	ORLEN,	którzy	mogą	przekazywać	punkty	
zbierane	w ramach	programu	lojalnościowego	VITAY	
na dofinansowanie	konkretnych	potrzeb	dzieci.	
Punkty	zebrane	w 2012	roku	pozwoliły	na sfinanso-
wanie	109	miesięcznych	stypendiów,	1 862	godzin	
zabiegów	rehabilitacyjnych,	opłacenie	ponad	17	tys.	
obiadów	w szkołach	oraz	dofinansowanie	zakupu	
przyborów	szkolnych	dla	blisko	300	uczniów.

Klienci,	którzy	zdecydowali	się	wesprzeć	działania	Fun-
dacji	przekazując	w październiku	2012	roku	co	najmniej	
500	punktów	VITAY,	otrzymywali	w ramach	ogólno-
polskiej	akcji	„DEBEŚCIAKI. ŚWIECĄ PRZYKŁADEM”	
silikonowe	bransoletki	fluorescencyjne	z hasłem	pro-
jektu.	Celem	była	promocja	bezpieczeństwa	wśród	
uczestników	ruchu	drogowego.

ZOBOWIĄZANIA 
• Wydanie kolejnej publikacji poświęconej 

budowaniu kompetencji rodzicielskich 
i wyzwalaniu twórczych potencjałów 
dzieci i młodzieży.

• Zbudowanie i uruchomienie portalu 
„Strefa RDD” służącego prowadzącym 
RDD jako miejsce wzajemnych kontaktów 
oraz źródło przydatnych informacji, porad 
eksperckich z dziedziny wychowania, 
prawa i pedagogiki.
• Przeprowadzenie projektu z zakresu 
bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń 
pożarowych.

• Zainaugurowanie programu stypendialnego 
dla wychowanków RDD wykazujących 
uzdolnienia i zainteresowania sportowe.

• Nowa formuła wypoczynku letniego 
i zimowego – relaks połączony z zajęciami 
tematycznymi.

Wspieramy najzdolniejszych

W	 roku	 2012	 Fundacja	 ORLEN	 –	 DAR	 SERCA	
urucho	miła	nowy,	autorski	program	stypendialny	
„Mistrzowie	CHEMII”	dedykowany	uzdolnionym	
uczniom,	wykazującym	szczególne	zainteresowanie	
chemią	i przedmiotami	ścisłymi.	Patronat	nad	nim	
objęła	Polska	Izba	Przemysłu	Chemi	cznego.	Reali-
zowany	jest	we współpracy	z dwoma	znakomitymi	
szkołami:	Liceum	Akademickim	przy	Zespole	Szkół	
UMK	w Toruniu	oraz	Technikum	Chemi	cznym	i Ochro-
ny	Środowiska	nr 3	w Zespole	Szkół	Chemicznych	
im. Marii	Skłodowskiej-Curie	w Krakowie.	Możliwość	
edukacji	w tych	placówkach	zapewnia	stypendystom	
Fundacji	świetne	warunki	dla	kształcenia	i rozwoju	
zainteresowań.	Szkoły	współpracują	z uznanymi	
ośrodkami	akademi	ckimi,	m.in. z Uniwersytetem	
Mikołaja	 Kopernika	w  Toruniu,	Uniwersytetem	
Jagiellońskim	oraz	Akademią	Górniczo-Hutniczą	
w Krakowie,	oferując	możliwości	udziału	w zajęciach	
i projektach	naukowych.
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ZOBOWIĄZANIE
Uruchomienie programu grantów 
dla innowacyjnych projektów studenckich 
kół naukowych z kierunków technicznych.

ZOBOWIĄZANIE
Kontynuowanie wszechstronnej 
współpracy z partnerami lokalnymi.

Fundacja lokalnie

Fundacja	od lat	wspiera	inicjatywy	lokalne,	skiero-
wane	przede	wszystkim	do dzieci	i młodzieży.	Bieżące	
zaangażowanie	kieruje	do Płocka,	współpracując	
z instytucjami	wychowawczymi	i kulturalnymi	oraz	
udzielając	pomocy	organizacjom	pozarządowym.	
Aktywność	PKN ORLEN	na terenie	województwa	
lubel	skiego,	związana	z prowadzonymi	pracami	
badaw	czymi,	zaowocowała	także	działaniami	spo-
łe	cznymi	na tym	terenie.

Bezpieczeństwo	i ochrona	zdrowia	znajdują	się	wśród	
priorytetów	działań	dobroczynnych	PKN ORLEN	
i korpo	racyjnej	Fundacji.	Lokalnie	oznacza	to m.in. bar-
dzo	dobrą	współpracę	z Wojewódzkim	Szpitalem	
Zespolonym	w Płocku.	W 2012	roku	placówka	ta dzięki	
otrzymanemu	wsparciu	rozbudowała	Oddział	Aneste-
zjologii	i Intensywnej	Terapii.	Szpital	otrzymuje	również	
ciekły	azot,	niezbędny	do przechowywania	próbek	
materiału	biologicznego,	chirurgicznych	zabie	gów	
kriogenicznych	oraz	krioterapii.	Dzięki	temu,	że współ-
praca	trwa	od wielu	lat,	Spółka	i jej	Fundacja	wniosły	
znaczący	wkład	w poprawę	wyposażenia	Szpitala,	
który	otacza	opieką	mieszkańców	Płocka	i regionu.	

Fundacja	ORLEN	–	DAR	SERCA	została	partnerem	
ogólno	polskiej	akcji	społeczno-edukacyjnej	„Zare-
jestruj	się	w banku	dawców	szpiku”,	prowadzonej	
przez	Fundację	Przeciwko	Leukemii.	Włączając	się	
w akcję	zorganizowania	w wybranych	miastach	
Polski	badań	potencjalnych	dawców	szpiku	kostnego,	
Fundacja	kontynuuje	rozpoczęty	w PKN ORLEN	temat	
promowania	społecznie	odpowiedzialnych	postaw	
wśród	pracowników	Koncernu	i mieszkańców	Płocka.

Fundacja	chce	w ten	sposób	wyszukiwać	talenty,	
pokazać,	że chemia	to nauka	nie tylko	niezwykle	
interesująca,	ale w perspektywie	dająca	możliwości	
zbudowania	satysfakcjonującej	kariery	zawodowej.

Fundacja	otacza	opieką	także	młode	talenty	z Płocka	
i powiatu	płockiego.	Buduje	jednocześnie	lokalny	
kapitał	 społeczny.	W  programie	 dla	 uczniów	
–	 mieszkańców	Płocka	 i uczących	się	w płockich	
szkołach	w 2012	roku	stypendia	przyznano	łącznie	
203	uczniom	szkół	gimnazjalnych	i średnich.	Kolejnych	
161	stypendystów	to mieszkańcy	powiatu	płockiego.	
W gronie	stypendystów	są m.in.	laureaci	kuratoryjnych	
konkursów	z języka	polskiego	i angielskiego,	zdolni	
matematycy,	fizycy,	mistrzowie	różnych	dyscyplin	
sportowych	jak	np. wushu,	judo	i tenisa	stołowego.

Nowy	projekt	stypendialny	to „Pełnia	życia”.	Sty-
pendia	otrzymało	sześcioro	najlepszych	polskich	
lekkoatletów	z niepełnosprawnością,	zdobywców	
złotych	medali	na Letnich	Igrzyskach	Paraolimpijskich	
Londyn	2012.	Zawodnicy	ci	sukcesami	podczas	para-
olimpiady	udowodnili,	że możliwe	jest	pokonywanie	
barier	związanych	z niepełnosprawnością.

Fundacja	ORLEN	–	DAR	SERCA	wspiera	także	inno-
wacyjne	projekty	realizowane	przez	studenckie	koła	
naukowe.	Konstruktorzy	z Międzywydziałowego	Koła	
Naukowego	SAE	po	raz	kolejny	wzięli	udział	w kon-
kursie	Aero	Design	w USA,	gdzie	polska	repre	zentacja	
zdobywała	 już	nagrody	 i wyróżnienia.	Fundacja	
dofinansowała	także	przygotowanie	przez	członków	
Studenckiego	Koła	Astronautycznego,	Robomatic	
i Cyborg++	projektu	HUSAR	–	Robot	Księżycowy,	
realizowanego	w związku	z zawodami	NASA	Luna-
botics	Mining	Competition	2013.
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Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

Przedstawiciele	PKN ORLEN	w 2012	roku	aktyw-
nie	działali	w 37	organizacjach	i stowarzyszeniach.	
Dla Spółki	jest	to aktywność	ważna,	niosąca	szereg	
korzyści.	Na podkre	ślenie	 zasługuje	możliwość	
wymiany	doświadczeń	i zdobywania	wiedzy.	Jest	
to też	znakomita	okazja	do prezentowania	stano-
wiska	sektora	chemicznego,	obrony	jego	interesów,	
wpływania	na kształt	uregulowań	prawnych,	norm	
technicznych	itp.	

PKN ORLEN	aktywne	członkostwo	w wybranych	
krajowych	i międzynarodowych	stowarzyszeniach	
branżowych	i organizacjach	rzeczniczych	traktuje	
jako	zadanie	o charakterze	strategicznym.	Daje	
ono	możliwość	reprezentowania	interesów	Spółki	
na forum	krajowym	i europejskim.	Pozwala	także	
uczestniczyć	w wypracowywaniu	polityki	sektorowej,	
a także	szerokiej	wymianie	doświadczeń	i współpracy	
z przedstawicielami	innych	firm.	

Spośród	organizacji	krajowych	szczególne	znaczenie	
przywiązujemy	do działalności	w	ramach:

•	 POPiHN	–	Polskiej	Organizacji	Przemysłu	i Handlu	
Naftowego,	która	stanowi	forum	wypracowy-
wania	stanowiska	firm	naftowych	działających	
na terenie	kraju	w	sprawach	istotnych	dla	sek-
tora	i prezentowaniu	tego	stanowiska	organom	
administracji	krajowej;

•	 PIPC	–	Polskiej	Izby	Przemysłu	Chemicznego,	speł-
niającej	zadania	podobne	jak	POPiHN	w sprawach	
dotyczących	sektora	chemicznego.	Umożliwia	
także	reprezentowanie	interesów	spółki	na forum	
europejskim	poprzez	uczestnictwo	w pracach	
CEFIC	(European	Chemical	Industry	Council);

•	 PKPP	Lewiatan	–	nasze	członkostwo	i aktywna	
działalność	we władzach	oraz	grupach	roboczych	
daje	możliwość	współpracy	z innymi	przedsię-
biorcami,	konsultantami	i ekspertami.	Jej	celem	
jest	wypracowanie	stanowiska	odnośnie	istnie-
jących	przepisów	prawa	oraz	podejmowanie	
działań	dla	usprawnienia	obowiązującego	prawa,	
a także	wypracowywanie	stanowisk	w sprawie	
propozycji	nowych	regulacji	prawnych.	Ponad-
to	PKPP	Lewiatan	umożliwia	przedstawicielom	
PKN ORLEN	udział	w pracach	grupy	ds.	Energetyki	
BusinessEurope,	co	daje	szansę	na prezento-
wanie	i obronę	interesów	Koncernu	na forum	
europejskim.

Małgorzata Greszta 
Menadżer Działu Usług Zrównoważonego 
Rozwoju, SGS

Pomiar skuteczności działań z zakresu społecznej odpo
wiedzialności biznesu i ocena ich wpływu na wyniki 
przedsiębiorstwa to moim zdaniem główne wyzwanie, 
przed którym stają dziś menadżerowie w Polsce. 
Dlaczego tak się dzieje?

Najczęściej w firmach brakuje spójnej i komple
ksowej strategii CSR, która wskazywałaby kluczowe 
cele i mierniki ich sukcesu i dlatego trudno jedno
znacznie wskazać efekty prowadzonych działań. 
Często proces raportowania jest mobilizacją, aby 
zebrać i uporządkować wskaźniki i to może też być 
początek bardziej strategicznego podejścia do mie
rzenia efektów. W  ramach istniejących narzędzi 
na wyróżnienie moim zdaniem zasługuje model 
LBG, który w bardzo praktyczny sposób wspiera 
firmy w zakresie mierzenia efektów prowadzonych 
działań społecznych. W sposób systemowy pozwala 
mierzyć różnorodne nakłady na programy społeczne 
i w przejrzysty sposób raportować wyniki otoczeniu, 
a to jest bardzo ważny czynnik sukcesu – nie tylko 
wiemy, co udało nam się osiągnąć, ale i potrafimy 
w wiarygodny sposób przedstawić efekty naszym 
interesariuszom.
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Spośród	europejskich	stowarzyszeń	branżowych	
szczególne	 znaczenie	 PKN ORLEN	przywiązuje	
do działalności	w stowarzyszeniu	CONCAWE	(Con-
servation	of	Clean	Air	and	Water	in Europe).	Zrzesza	
ono	firmy	naftowe	reprezentujące	niemal	100%	
zdolności	przerobowych	ropy	naftowej	w krajach	
EOG1.	Obecnie	prowadzi	dwukierunkową	działalność:

•	 jako	EUROPIA,	której	misją	jest	wnoszenie	kon-
struktywnego	wkładu	w rozwój	polityki	mającej	
zapewnić	bezpieczne	i zrównoważone	wytwa-
rzanie,	dostarczanie,	stosowanie	produktów	nafto-
wych	poprzez	zapewnienie	wsparcia	wiedzą	kom-
petentnych	ekspertów	instytucji	Unii	Europejskiej	
i krajowej	administracji,	a także	opinii	publicznej.	
Aktywna	działalność	przedstawicieli	PKN ORLEN	
w organach	zarządzających	i grupach	roboczych	
stowarzyszenia	zapewnia	możliwość	wpływania	
na ostateczny	kształt	przepisów	europejskich	
poprzez	opiniowanie	projektów	i działania	lob-
bingowe.	Wysoka	ranga	stowarzyszenia	i  jego	
znacząca	rola	w systemie	tworzenia	prawa	Unii	
Europejskiej	gwarantuje	skuteczność;

•	 jako	CONCAWE	prowadzi	prace	badawczo-
-rozwojowe	dostarczające	obiektywnych	infor-
macji	o oddziaływaniu	europejskiego	przemysłu	
naftowego	na środowisko	naturalne.	Pozwala	
na przygotowanie	techniczne	firm	naftowych	
do realizacji	takich	zadań	jak	np. ograni	czenie	
nega	tywnego	 oddziaływania	 chemikaliów	
na ludzi	i środowisko	naturalne	poprzez	wdro-
żenie	systemu	REACH2,	uczestnictwo	firm	nafto-
wych	w działaniach	zapobiegających	zmianom	
klimatycznym	poprzez	wdrażanie	systemu	ETS3 
i wdrożeniu	paliw	silnikowych	pochodzenia	
roślin	nego	czy	zmniejszanie	emisji	szkodliwych	
substancji	podczas	przerobu	ropy	naftowej	i sto-
sowania	produktów	naftowych.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ugruntowana	Deklaracją	z Rio	zasada	ostrożności	sta-
nowi	podstawowy	instrument	polityki	środowiskowej	
Unii	Euro	pejskiej.	Odzwierciedla	ją	m.in. dyrektywa	
Parlamentu	Europejskiego	i Rady	2010/75/UE	z dnia	14	
listopada	2010	roku	w sprawie	emisji	przemysłowych	
(zintegrowane	zapobieganie	zanieczyszczeniom	i ich	
kontrola).	Wprowadza	ona	od 2016	roku	znacznie	
ostrzejsze	od obecnie	obowiązujących	standardy	emisji	
dwutlenku	siarki,	azotu	i pyłu.	Stanowi,	że standardy	

emisji	przemysłowych	będą	kreowały	konkluzje	BAT.	
Natomiast,	kierując	się	względami	kosztów	i korzyści,	
ochrony	środowiska,	położeniem	geograficznym	
i lokalnymi	warunkami	środowiskowymi	oraz	charak-
terystyką	przy	ustalaniu	pozwolenia	zintegrowanego,	
właściwy	organ	administracji	państwowej	będzie	
mógł	ustanowić	standardy	emisji	dwutlenku	siarki,	
azotu	i pyłu	odbiegające	od	wielkości	określonych	
w konkluzji	BAT,	przy	zastrzeżeniu,	że tak	określone	
standardy	emisji	przemysłowych	w żadnym	wypadku	
nie będą	mogły	być	łagodniejsze	niż	standardy	emisji	
określone	w	załącznikach	do dyrektywy.

Wychodząc	naprzeciw	powyższym	wymaganiom	
PKN ORLEN	zabudowuje	 instalacje	odsiarczania,	
odazo	towania	i odpylania	spalin,	które	redukować	
będą	o ponad	90%	emisję	dwutlenku	siarki	i azotu	
oraz	pyłu.	W 2011	roku	Komisja	Europejska	(KE)	okre-
śliła	plan	działania	prowadzący	do przejścia	na konku-
rencyjną	gospodarkę	niskoemisyjną	do 2050 roku,	
plan	działania	w dziedzinie	energii	na rok	2050	oraz	
białą	księgę	ws.	 transportu.	Dokumenty	zostały	
opracowane	zgodnie	z celem,	jakim	jest	zmniejszenie	
emisji	gazów	cieplarnianych	(GHG)	o 80-95%	do roku	
2050	w porównaniu	z poziomami	z 1990	roku.

W	świetle	powyższej	polityki	klimatyczno-energe-
tycznej	KE	z niepokojem	zauważyła,	że pomimo	
faktu,	że pułap	emisji	CO2	w ramach	systemu	handlu	
uprawnieniami	do emisji	(ETS)	zmniejszy	się	do 2020	
roku	o ok. 21%	w porównaniu	z 2005	rokiem	i nadal	
będzie	się	zmniejszać	po	2020	roku,	co	powinno	
zasadniczo	stanowić	gwarancję	prawną,	że nie-
zbędne	będą	znaczne	 inwestycje	w technologie	
niskoemisyjne,	obecna	duża	nadwyżka	uprawnień	
CO2,	spowodowana	częściowo	przez	kryzys	gospo-
darczy,	uniemożliwia	odzwierciedlenie	tej	sytuacji	
w cenach	emisji	CO2. 

Niskie	ceny	emisji	CO2	nie stanowią	obecnie	dla	
inwes	torów	wystarczającej	zachęty	do inwestowania	
w technologie	niskoemisyjne	 i zwiększają	ryzyko	
uzależnienia	od technologii	wysokowęglowych.	
W tej	sytuacji	niektóre	państwa	członkowskie	podjęły	
lub rozważają	podjęcie	krajowych	środków,	takich	
jak	podatki	dla	wysokoemisyjnych	paliw	w sektorach	
objętych	ETS.	Oznacza	to coraz	większe	ryzyko	frag-
mentacji	unijnej	polityki	klimatyczno-energetycznej	
i doprowadzenie	do sytuacji,	w której	polityki	krajowe	
i sektorowe	podważą	rolę	ETS	i równych	warunków,	
które	miał	on	stworzyć.

1) Europejski Obszar Gospodarczy, EOG (ang. European Economic Area, EEA).
2) REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady  (WE) 

Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach 
udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów.

3) ETS – unijny system handlu uprawnieniami do emisji.



I. SPOŁECZEŃSTWO

28

Ponadto	KE	zauważa,	że inwestycje	w badania	i roz-
wój	przyczyniły	się	do obniżenia	kosztów	technologii	
w zakresie	OZE	(odnawialne	źródła	energii).	Proces	
ten	pozwala	ocenić,	że w przyszłości	OZE	staną	się	
na tyle	opłacalne,	że systemy	wsparciowe	zostaną	
ograniczone	do tych	technologii	 i dziedzin,	które	
nadal	będą	ich wyma	gać.	Systemy	te	powinny	być	
zaprojektowane	tak,	aby	unikały	nadmiernej	kom-
pensacji	i stały	się	bardziej	opłacalne.	Powinny	także	
zachęcać	do znacznej	redukcji	emisji	GHG4,	zwiększać	
innowacyjność,	zapewniać	zrównoważone	wykorzy-
stanie	surowców,	mieć	możliwość	przystosowania	
się	do zmian	kosztów	w celu	uniknięcia	uzależnie-
nia	od dotacji.	Cechować	je powi	nna	także	spój-
ność	we wszystkich	państwach	członkowskich	oraz	
(w szczególności	w zakresie	biopaliw),	która	zapewni	
zgodność	z zasadami	WTO5.	W tym	kontekście	jed-
nym	z kluczowych	wyzwań	jest	rozpowszechnienie	
i integracja	OZE	z systemem	elektroenergetycznym	
UE	w sposób	pozwalający	na rozwiązanie	kwestii	
nieregularności	dostaw,	a także	poprawa	współpra-
cy	między	państwami	członkowskimi	w osiąganiu	
celów	klimatyczno-energetycznych.	Przyczynić	się	
do tego	powinno	połączenie	hurtowych	rynków	
energii	elektrycznej	 (EE)	UE	oraz	upowszechnie-
nie	 inteligentnych	sieci,	które	oferują	możliwości	
w zakresie	dostosowania	wytwarzania	EE,	kontroli	
sieci	elektroenergetycznych	i kontroli	konsumpcji	
do zmieniającej	się	na rynkach	EE	sytuacji.	

Powyższe	problemy	polityki	klimatyczno-energety-
cznej	oznaczają	słabnący	impuls	cenowy	dla	inwestycji	
niskoemisyjnych	oraz	niechęć	polityczną	do kreowa-
nia	niezależnie	od tego	systemów	wsparciowych	
obciążających	krajową	gospodarkę.	Dźwignię	w tym	
zakresie	może	stanowić	usprawniony	model	euro-
pejskiej	polityki	klimatyczno-energetycznej	lub gaz	
łupkowy	przy	założeniu,	że	krajowe	regulacje	w tym	
zakresie	będą	biznesowo	racjonalne,	a potencjalne	
złoża	potwierdzone.

Główne ryzyka związane 
z działalnością PKN ORLEN

Proces przerobu ropy naftowej,	a w konsekwencji	
działalność	Grupy	ORLEN,	może	ulec	zakłóceniu	
na skutek	czynników	związanych	z logistyką	dostaw	
ropy	naftowej,	ryzykiem	mniejszej	podaży	rosyjskiej	
ropy	naftowej	 lub niestabilnej	sytuacji	politycznej	
w krajach	–	producentach	ropy	naftowej.	

Ogólne ryzyka operacyjne.	Na	działalność	handlową	
Grupy	ORLEN,	podobnie	jak	innych	spółek	naftowo-
-gazowych,	rafinerii	i zakładów	petrochemicznych,	
niekorzystny	wpływ	mogą	mieć	zdarzenia	nadzwy-
czajne,	jak:	pożary,	eksplozje,	wybuchy,	emisje	gazów	
i toksycznych	środków	chemicznych,	awarie,	klęski	
żywiołowe,	ataki	terrorystyczne,	akty	sabotażu	lub,	
tak	jak	w przypadku	wszystkich	firm	produkcyjnych,	
inne	zdarzenia,	w tym	np. niesprawność	sprzętu,	
wyniki	poniżej	zakładanych	poziomów	produkcji	
lub wydajności,	spory	pracownicze,	warunki	atmos-
feryczne	lub zamknięcie	zakładu.

Wstępowanie w nowe obszary działalności – projekty 
poszukiwawczorozpoznawcze Grupy ORLEN (działa
lność wydobywcza).	Grupa	ORLEN	jest	zaangażowana	
w liczne	projekty	poszukiwawcze,	z którymi	wiąże	się	
wiele	ryzyk	geologicznych	i operacyjnych	mogących	
uniemożliwić	Grupie	realizację	strategii	dywersyfikacji	
lub realizację	oczekiwanych	zysków	z takich	projek-
tów,	a przejściowo	mogących	powodować	straty.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem regulacyjnym. 
Częste	zmiany	w skomplikowanych	przepisach	regu-
lacyjnych	i brak	jednolitej	interpretacji	kwestii	doty-
czących	ram	regulacyjnych,	w których	Grupa	ORLEN	
prowadzi	swoją	działalność,	wywołują	stan	niepew-
ności	dla	Grupy	ORLEN.	Grupa	ORLEN	jest	narażona	
na ryzyko	o charakterze	prawnym	i regu	lacyjnym	
na trzech	poziomach	legislacyjnych,	tj. na poziomie	
dyrektyw	i rozporządzeń	UE	dla	spółek	Grupy	ORLEN	
ze	specjalnym	uwzględnieniem	prawa	UE	w dziedzi-
nie	energetyki,	środowiska	i zmian	klimatycznych;	
na poziomie	ustaw	implementujących	poszczególne	
dyrektywy	i polityki	UE	w prawie	krajowym,	przy	
wdrażaniu	których	poszczególne	państwa	członkow-
skie	zachowują	duży	zakres	autonomii;	na poziomie	
krajowych	i lokalnych	przepisów	i regulacji.

4) Gaz cieplarniany (z ang. GHG – greenhouse gas).
5) Światowa Organizacja Handlu, z ang. WTO – World Trade Organisation.
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Kurs walutowy.	Ceny	ropy	naftowej,	którą	Grupa	
ORLEN	kupuje,	wyrażone	są w USD.	Znaczna	część	
sprzedaży	produktów	rafinacji	ropy	wyceniana	jest	
w USD	 lub poprzez	odniesienie	do USD,	a ceny	
znacznej	części	wyrobów	petrochemicznych	wyra-
żone	są lub	indeksowane	do EUR.	W związku	z tym	
Grupa	ORLEN	ponosi	ryzyko	kursowe	wynikające	
z tego,	że jej	dochód	w USD	i EUR	może	przekra-
czać	koszty	ponoszone	w tych	walutach.	Różnice	
wartości	PLN	i CZK	w stosunku	do USD	i EUR	mają	
wpływ	na sytuację	finansową	Grupy	ORLEN.	Nagły	
lub istotny	wzrost	wartości	PLN	lub CZK	w stosu-
nku	do USD	lub EUR,	mógłby	negatywnie	wpływać	
na wyniki	PKN ORLEN.

Osłabienie wzrostu gospodarczego.	Spowolnie-
nie	gospodarcze	może	zwiększyć	presję	na popyt	
na produkty	naftowe.	Szczególnie	trudna	sytuacja	
dotyczy	benzyn,	na które	popyt	w Europie	kurczy	
się	w wyniku	„dieselizacji”	floty	samochodów	oso-
bowych.	Następuje	także	ograniczenie	możliwości	
eksportu	benzyn,	m.in. Stany	Zjednoczone	zwiększają	
w szybkim	tempie	własną	produkcję	i ograniczają	
import,	a europejskie	rafinerie,	mimo	modernizacji,	
nie wytrzymują	globalnej	konkurencji	z nowymi,	
dużymi	rafineriami.	Strukturalny	nadmiar	benzyn	
prowadzi	do niskich	marż	rafineryjnych.	Skutkiem	
są bankructwa,	jak	również	trwałe	wyłączenia	wielu	
europejskich	rafi	nerii	z produkcji.	

Ryzyka związane z otoczeniem konkurencyjnym. 
Grupa	ORLEN	stoi	w obliczu	wzrastającej	presji	
konkurencyjnej	we wszystkich	obszarach	działalności	
ze strony	tak	lokalnych,	jak	i globalnych	spółek	nafto-
wo-gazowych.	Paliwo	samochodowe	podlega	regu-
lacyjnym	wymogom	w zakresie	norm	jakościowych	
(Euro	5).	Pozycja	rynkowa	Grupy	ORLEN	w Polsce,	
Republice	Czeskiej,	na Litwie	 i w Niemczech	jest	
potencjalnie	zagrożona	konkurencją	ze	strony	innych	
regionalnych	rafinerii	 i	dystrybutorów	hurtowych.	
Paliwo	importowane	jest	hurtowo	na rynki,	na któ-
rych	Grupa	ORLEN	prowadzi	działalność:	z Białorusi,	
Słowacji,	Rosji,	krajów	skandynawskich	i Niemiec.	
Produkty	importowane	z tych	krajów	mogą	wpro-
wadzać	presję	cenową	na produkty	Grupy	ORLEN.	
Do	konkurentów	detalicznych	Grupy	ORLEN	zaliczyć	
można	międzynarodowe	i regionalne	spółki	naftowe	
i hipermarkety,	wśród	których	wiele	ma znacząco	
większe	zasoby	finansowe	niż	Grupa	ORLEN.	

ZMIANY, KTÓRE DAJĄ SZANSĘ 

W	listopadzie	2012	roku	PKN ORLEN	ogłosił	wdrożenie	
nowej	strategii	działalności.	Strategia	przewidziana	
na lata	2013-2017	ma na celu	wykorzystanie	szans,	
które	dostrzegamy	na rynku.	Cele	do osiągnięcia	to:
•	 wzrost	średniorocznych	przepływów	operacyj-
nych	o 44%	wyższych	niż	w latach	2008-2012,	
tj.	na pozio	mie	5,6	mld	PLN;

•	 osiągnięcie	wzrostu	średniorocznego	EBITDA	
(przy	wymianie	zapasów	zgodnie	z metodą	
LIFO)	o 58%	wyższego	niż	w latach	2008-2012,	
tj. na poziomie	6,3 mld	PLN;

•	 realizacja	programu	inwestycyjnego	ukierunko-
wanego	na rozwój	Grupy	ORLEN,	w	szczególności	
w segmentach	wydobycia	i energetyki,	w łącznej	
wysokości	do	22,5 mld	PLN	do 2017	roku;

•	 utrzymanie	bezpiecznych	poziomów	wskaźników	
finansowych,	w tym	m.in. dźwigni	finansowej	
netto	poniżej	30%;

•	 zapewnienie	utrzymania	wskaźnika	stopy	dywi-
dendy	na poziomie	do 5%	 średniej	 rocznej	
kapitalizacji.

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ 
SPÓŁKI

Członkowie	Rady	Nadzorczej	PKN ORLEN	są powoły-
wani	i odwoływani	zgodnie	ze	Statutem	Spółki	przez	
Walne	Zgromadzenie.	Rada	liczy	od sześciu	do dzie-
więciu	członków	powoływanych	na okres	wspólnej	
kadencji,	która	kończy	się	z dniem	odbycia	Zwy-
czajnego	Walnego	Zgromadzenia	zatwierdzającego	
sprawozdanie	finansowe	za drugi	pełny	rok	obrotowy	
kadencji.	Poszczególni	członkowie	Rady	oraz	cała	
Rada	Nadzorcza	mogą	zostać	odwołani	w każdym	
czasie	przed	upływem	kadencji.	Przewodniczącego	
Rady	powołuje	 i odwołuje	Walne	Zgromadzenie,	
natomiast	wiceprzewodniczący	i sekre	tarz	wybie-
rani	są przez	Radę	Nadzorczą	z grona	pozostałych	
członków	Rady.	Skarb	Państwa	 jest	uprawniony	
do powoływania	i odwoływania	jednego	członka	
Rady	Nadzorczej.	Uprawnienie	Skarbu	Państwa	
do wyznaczania	członka	Rady	Nadzorczej	wygasa	
z chwilą	zbycia	przez	Skarb	Państwa	wszystkich	akcji	
Spółki	będących	jego	własnością.	

Rada	Nadzorcza	wykonuje	swoje	czynności	kole-
gialnie,	może	jednak	delegować	swoich	członków	
do samodzielnego	pełnienia	określonych	czynności	
nadzorczych.	Zasady	wykonywania	takiego	nadzoru	
określa	Rada	Nadzorcza	w drodze	uchwały.
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Posiedzenia	Rady	Nadzorczej	odbywają	się	w zale-
żności	od potrzeb,	nie rzadziej	jednak	niż	raz	na dwa	
miesiące.	Posiedzenie	powinno	zostać	zwołane	
na pisemny	wniosek	złożony	przez	akcjonariusza	
lub akcjonariuszy	reprezentujących	co	najmniej	jed-
ną	dziesiątą	kapitału	zakładowego,	Zarząd	Spółki	
lub członka	Rady	Nadzorczej.

Członkowie	Rady	Nadzorczej	wykonują	swoje	prawa	
i obowiązki	wyłącznie	osobiście.

W	ramach	Rady	Nadzorczej	PKN ORLEN	działają	
nastę	pujące	komitety	stałe:	Komitet	Audytowy,	
Komi	tet	ds. Strategii	i Rozwoju,	Komitet	ds.	Nomi-
nacji	i Wynagrodzeń	oraz	Komitet	ds.	Ładu	Korpo-
racyjnego.	W skład	każdego	Komitetu	wchodzi	
od trzech	do pięciu	członków	Rady	Nadzorczej.	
W skład	Komi	tetu	Audytowego	wchodzi	co najmniej	
dwóch	członków	niezależnych	oraz	przynajmniej	
jeden	posiadający	kwalifikacje	 i doświadczenie	
w zakresie	rachunkowości	lub finansów.

Zgodnie	z zapisami	Statutu	Spółki	Rada	Nadzorcza	
posiada	uprawnienia	w zakresie	delegowania	członka	
lub członków	Rady	do czasowego	wykonywania	
czynności	członków	Zarządu	Spółki	nie mogących	
sprawować	swych	czynności.	

W	2012	 roku	Przewodniczący	Rady	Nadzorczej	
PKN ORLEN	kierował	jej	pracami.

Zgodnie	z zapisami	Statutu	Spółki	w skład	Rady	Nad-
zorczej	wchodzi	od sześciu	do dziewięciu	członków.	
Co najmniej	dwóch	członków	musi	spełniać	kryteria	
niezależności	od Spółki	i podmiotów	pozostających	
w istotnym	powiązaniu	ze	Spółką.	Niezależni	człon-
kowie	Rady	przed	ich powołaniem	składają	Spółce	
pisemne	oświadczenie	o spełnianiu	przesłanek	wy-
nikających	z §	8	ust.	5	Statutu	Spółki.	Spółka	infor-
muje	akcjonariuszy	o aktualnej	liczbie	niezależnych	
członków	Rady	Nadzorczej.	

W	sytuacji,	gdy	liczba	niezależnych	członków	Rady	
Nadzorczej	będzie	wynosiła	mniej	niż	dwóch,	Zarząd	
Spółki	zobowiązany	jest	niezwłocznie	zwołać	Walne	
Zgromadzenie	 i umieścić	w jego	porządku	obrad	
punkt	dotyczący	zmian	w składzie	Rady	Nadzor-
czej.	Do	czasu	dokonania	zmian	w składzie	Rady	
Nadzorczej	polegających	na dostosowaniu	 liczby	
niezależnych	członków	do wymagań	statutowych,	
Rada	Nadzorcza	działa	w dotychczasowym	składzie.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. 
za rok 2012 na stronie: www.orlen.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na	dzień	31	grudnia	2012	roku	w składzie	Rady	Nad-
zorczej	zasiadało	3	członków	spełniających	kryteria	
niezależności.

Zgodnie	z zapisami	Statutu	do kompetencji	Walnego	
Zgromadzenia	należy	m.in. ustalanie	zasady	wyna-
gradzania	członków	Rady	Nadzorczej	PKN ORLEN.	
W roku	2012	obowiązywała	w tym	zakresie	uchwała	
Nadzwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia	Akcjona-
riuszy	z dnia	10	stycznia	2001	roku	w sprawie	zmiany	
zasad	wynagradzania	członków	Rady	Nadzorczej.	
Miesięczne	wynagrodzenie	członków	Rady	Nad-
zorczej	jest	ustaloną	wielokrotnością	przeciętnego	
miesięcznego	wynagrodzenia	w sektorze	przedsię-
biorstw,	bez	wypłat	nagród	z zysku	w IV	kwartale	
roku	poprzedniego,	ogłoszonego	przez	Prezesa	
Głównego	Urzędu	Statystycznego.	

Do	uprawnień	Rady	Nadzorczej	należy	reprezen-
towanie	Spółki	w umowach	z członkami	Zarządu	
w tym	również	w zakresie	warunków	zatrudniania	
i wynagradzania.	Członkowie	Zarządu	objęci	są sys-
temem	motywacyjnym	dla	Zarządu.	Wysokość	premii	
rocznej	uzależniona	jest	od wyników	operacyjnych	
Spółki	oraz	poziomu	wykonania	indywidualnych	zdań	
ustalonych	przez	Radę	Nadzorczą	dla	poszczególnych	
członków	Zarządu.	

Ponadto,	członkowie	Zarządu	PKN ORLEN	zasia-
dający	w roku	2012	w radach	nadzorczych	spółek	
zależnych,	współkontrolowanych	i stowarzyszonych	
Grupy	ORLEN	nie pobierali	z tego	tytułu	wynagro-
dzenia.	Wyjątek	stanowi	UNIPETROL	a.s.,	gdzie	
wynagrodzenia	przekazywane	są na rzecz	Fundacji	
ORLEN	–	DAR	SERCA.

W	celu	uniknięcia	konfliktu	 interesów	w Grupie	
ORLEN,	Spółka	stosuje	przepisy	Kodeksu	Spółek	
Handlowych,	postanowienia	Regulaminu	Rady	Nad-
zorczej,	a także	kodeksu	„Dobrych	Praktyk	Spółek	
Notowanych	na GPW”.	

Zgodnie	z Regulaminem	Rady	Nadzorczej	w przy-
padku	powstania	konfliktu	interesów	członek	Rady	
Nadzorczej	powinien	poinformować	o tym	pozo-
stałych	członków	Rady	Nadzorczej	 i powstrzymać	
się	od zabierania	głosu	w dyskusji	oraz	od udziału	
w głosowaniu	nad	uchwałą	w sprawie,	w której	
zaistniał	konflikt	interesów.	Naruszenie	postanowień	
zdania	poprzedniego	nie powoduje	nieważności	
uchwały	Rady	Nadzorczej.	W przypadku	wątpliwości	
co	do istnienia	konfliktu	interesów,	sprawę	rozstrzyga	
Rada	Nadzorcza	w drodze	uchwały.	
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Stosownie	do postanowień	części	III	pkt	1 ppkt	2	
„Dobrych	Praktyk	Spółek	Notowanych	na GPW”	czło-
nek	Rady	Nadzorczej	powinien	przekazać	Zarządowi	
Spółki	informację	na temat	swoich	powiązań	z akcjo-
nariuszem	dysponującym	akcjami	reprezentującymi	
nie mniej	niż	5%	ogólnej	liczby	głosów	na Walnym	
Zgromadzeniu.	Obowiązek	ten	dotyczy	powiązań	
natury	ekonomicznej,	rodzinnej	lub innej,	mogących	
mieć	wpływ	na stanowisko	członka	Rady	Nadzorczej	
w sprawie	rozstrzyganej	przez	Radę.	Ponadto	zapis	
ppkt	4	przewiduje	poinformowanie	Rady	Nadzorczej	
o zaistniałym	konflikcie	interesów	bądź	możliwości	
jego	powstania	i powstrzymanie	się	członka	Rady	
od zabierania	głosu	w dyskusji	oraz	od głosowania	
nad	uchwałą	w sprawie,	której	konflikt	dotyczy.

Możliwość	wyeliminowania	konfliktu	 interesów	
członków	najwyższego	organu	nadzorczego	daje	
również,	zgodnie	ze	wspomnianymi	Dobrymi	Prak-
tykami	(część	II	pkt 1	ppkt	5),	konieczność	udostęp-
nienia	–	w przypadku	wyboru	członków	do Rady	
Nadzorczej	dokonywanych	przez	Walne	Zgroma-
dzenie	–	uzasadnienia	zgłaszanych	kandydatur	wraz	
z życiorysami	zawodowymi,	w terminie	umożliwia-
jącym	zapoznanie	się	z nimi	i tym	samym	podjęcie	
stosownej	uchwały	z należytym	rozeznaniem.

Zgodnie	z zasadą	nr 6	z działu	I	„Dobrych	Praktyk	
Spółek	Notowanych	na GPW”	–	„Członek	Rady	Nad-
zorczej	powinien	posiadać	należytą	wiedzę	i doświad-
czenie	oraz	być	w stanie	poświęcić	niezbędną	ilość	
czasu	na wykonywanie	swoich	obowiązków.	Członek	
Rady	Nadzorczej	powinien	podejmować	odpowiednie	
działania,	aby	Rada	Nadzorcza	otrzymywała	infor-
macje	o istotnych	sprawach	dotyczących	Spółki.”

Zgodnie	z zapisami	Regulaminu	Rady	Nadzorczej	
PKN ORLEN	w skład	Komitetu	Audytowego	wchodzi	
co	najmniej	dwóch	członków	niezależnych	oraz	przy-
najmniej	jeden	posiadający	kwalifikacje	i doświadcze-
nie	w zakresie	rachunkowości	lub finansów.	Powyższe	
jest	zgodne	z zasadą	nr 7	z działu III	„Dobrych	Praktyk	
Spółek	Notowanych	na GPW”.	

Rada	Nadzorcza	PKN ORLEN	sprawuje	stały	nadzór	
nad	działalnością	Spółki	we wszystkich	dziedzinach	
jej	działalności,	a w szczególności	ma kompetencje	
określone	w Kodeksie	Spółek	Handlowych	i Statucie	
Spółki.	W celu	wykonywania	swoich	obowiązków	
Rada	Nadzorcza	ma prawo	badać	wszystkie	do-
kumenty	Spółki,	żądać	od Zarządu	i pracowników	
sprawozdań	i wyjaśnień	oraz	dokonywać	rewizji	stanu	
majątku	Spółki.	W celu	zapewnienia	prawidłowego	

wykonywania	swoich	statutowych	obowiązków	
ma prawo	zwrócić	się	z wnioskiem	do Zarządu	
o opracowanie	dla	 jej	potrzeb	ekspertyz	 i opinii	
lub o zatrudnienie	doradcy.	

Mając	na względzie	najwyższe	standardy	Dobrych	
Praktyk	oraz	w celu	zapewnienia	możliwości	rzetelnej	
oceny	Spółki	przez	Akcjonariuszy,	Rada	przedkłada	
corocznie	Walnemu	Zgromadzeniu	sprawozdanie	
zawierające:
•	 wyniki	oceny	sprawozdania	Zarządu	z działalności	
Spółki	i sprawozdania	finansowego	Spółki	za dany	
rok	obrotowy,

•	 opinię	w sprawie	sprawozdania	Zarządu	z działal-
ności	Grupy	ORLEN	i skonsolidowanego	sprawo-
zdania	finansowego	Grupy	ORLEN	za dany	rok	
obrotowy,

•	 wyniki	oceny	wniosku	Zarządu	w sprawie	podziału	
zysku,

•	 sprawozdanie	z działalności	Rady	Nadzorczej	
z uwzględnieniem	pracy	jej	Komitetów	i oceny	
pracy	Rady	Nadzorczej	oraz	ocenę	sytuacji	Spółki	
z uwzględnieniem	kontroli	wewnętrznej	i systemu	
zarządzania	ryzkiem	istotnym	dla	Spółki.

W	roku	2012	Rada	Nadzorcza	PKN ORLEN	odbyła	
12	protokołowanych	posiedzeń	i podjęła	81 decyzji	
w  formie	 uchwał.	 Ponadto	 członkowie	 Rady	
Nadzorczej	uczestniczyli	w 13	protokołowanych	
posiedzeniach	 Komitetu	 Audytowego,	 w  tym	
1 wspólnym	posiedzeniu	z Komitetem	ds.	Nominacji	
i Wynagrodzeń	oraz	w 3	wspólnych	posiedzeniach	
z Komitetem	ds.	Strategii	i Rozwoju.

W	2012	roku	w składzie	Rady	Nadzorczej	PKN ORLEN	
nastąpiły	zmiany	osobowe.	Na	dzień	31	grudnia	2012	
roku	w skład	Rady	wchodziło	7	mężczyzn	i 1	kobieta.	
Struktura	wiekowa	wśród	wszystkich	członków	Rady	
Nadzorczej	zasiadających	w jej	składzie	w roku	2012	
przedstawiała	się	następująco:
•	 30	–	50	lat:	6	osób,
•	 powyżej	50	lat:	6	osób.

Rada Nadzorcza na stronie: www.orlen.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
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PKN ORLEN 
NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Od	listopada	1999	roku	akcje	PKN ORLEN	notowane	
są na Giełdzie	Papierów	Wartościowych	w Warszawie.	
Informacje	o nich,	m.in. o wyemitowanych	seriach	
akcji	czy	 indeksach,	do których	należą,	dostępne	
są na korporacyjnej	stronie	internetowej	w zakładce	
poświęconej	akcjonariuszom	i inwestorom	giełdo-
wym:	http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/
Gielda/StrukturaAkcjonariatu.

Od	1999	roku	akcje	PKN ORLEN	notowane	były	
w formie	Globalnych	Kwitów	Depozytowych	(GDR)	
na Londyńskiej	Giełdzie	Papierów	Wartościowych.	
Jednostką	transakcyjną	na giełdzie	londyńskiej	był	
1 GDR,	na który	przypadały	dwie	akcje	PKN ORLEN.	
Od	2001	roku	obrót	kwitami	depozytowymi	odbywał	
się	również	w USA	na pozagiełdowym	rynku	OTC.	
Jednostką	transakcyjną	w obrocie	pozagiełdowym	
w USA	był	1 Amerykański	Kwit	Depozytowy,	czy-
li ADR	(American	Depositary	Receipt),	na który	przy-
padały	dwie	akcje	Koncernu.	W 2012	roku	PKN ORLEN	
podjął	decyzję	o zakończeniu	obu	programów	kwi-
tów	depozytowych	ze	względu	na zmniejszające	się	
zainteresowanie	 inwestorów	tymi	papierami	war-
tościowymi.	29	listopada	2012	roku	Spółka	wysłała	
do The	Bank	of	New	York	Mellon,	depozytariusza	
kwitów	depozy	towych	PKN ORLEN,	wypowiedzenie	
umów	depozytowych	ustanawia	jących	GDR-y	oraz	
ADR-y.	Rozwiązanie	umowy	depo	zytowej	ustana-
wiającej	GDR-y	nastąpiło	z dniem	27 lutego	2013	
roku.	W dniu	rozwiązania	umowy	wyłączono	GDR-y	
z notowań	na oficjalnym	rynku	notowań	oraz	wy-
cofano	je	z obrotu	na Rynku	Głównym	Londyńskiej	
Giełdy	Papierów	Wartościowych.	Rozwiązanie	umowy	
ustanawiającej	ADR-y	nastąpiło	4	marca	2013	roku.	
Wówczas	zakończył	się	także	obrót	ADR-ami.	W dniu	
27 czerwca	2012	roku	na rynku	obligacji	Catalyst	
zadebiutowały	obligacje	PKN ORLEN,	wyemitowane	
w lutym	2012	roku.	Do obrotu	giełdowego	w alter-
natywnym	systemie	obrotu	wprowadzone	zostały	
obligacje	o łącznej	wartości	1 mld zł.	W obrocie	znaj-
duje	się	10	tys.	obligacji	Spółki	z 7-letnim	terminem	
zapadalności,	czyli	datą	wykupu	27	lutego	2019	roku.

ZOBOWIĄZANIE
Kontynuowanie dialogu.

II. RYNEK

Dariusz Grębosz  
Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
PKN ORLEN 

Istotnym elementem komunikacji naszej Spółki 
z przedstawicielami rynku kapitałowego są Dni Inwes
tora i Analityka PKN ORLEN. Polegają one na spotkaniu 
kadry menedżerskiej PKN ORLEN z przedstawicielami 
rynku kapitałowego oraz wizycie w wybranym zakła
dzie naszej Grupy Kapitałowej.

Każda z edycji ma określony temat przewodni. 
Przykładowo w 2006 roku omówiliśmy poszczególne 
segmenty działalności PKN ORLEN. Dwa lata później 
zaprezentował się nowy Zarząd Spółki i przeprowa
dziliśmy warsztaty petrochemiczne. W 2010 roku 
uwagę zaproszonych gości skupiliśmy na prezentacji 
kluczowych zagranicznych spółek z Grupy ORLEN 
i segmencie detalu. Ostatnie takie wydarzenie miało 
miejsce w maju 2013 roku i poświęcone było pogłę
bionej dyskusji na temat strategii PKN ORLEN na lata 
20132017.

Najważniejszym celem tych wydarzeń jest umożli
wienie bezpośredniego spotkania i rozmowy inwe
storów i analityków z kadrą menedżerską Koncernu, 
pracownikami i osobami odpowiedzialnymi 
za poszcze gólne operacje. Prezentacjom towarzyszą 
sesje pytań i odpowiedzi, ale najbardziej cenione są 
nieformalne rozmowy kuluarowe z menedżerami. 
Gościom staramy się także pokazać „na żywo” działa
lność Spółki. Kilkakrotnie organizowaliśmy wizytę 
w zakładzie produkcyjnym w Płocku, na naszych 
stacjach paliw, w terminalu paliwowym w Ostrowie 
Wielkopolskim, a w 2013 roku zaproszeni goście 
zwiedzali wiertnię ORLENU poszukującą gazu z łup
ków na naszej koncesji Lubartów.
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AKCJONARIAT PKN ORLEN

W	2012	roku	nastąpiła	jedna	zmiana	w składzie	akcjo-
nariuszy	posiadających	ponad	5%	udziału	w kapi	tale	
zakładowym	Spółki.	30	marca	2012	roku	Spółka	
została	zawiadomiona	o tym,	że ING	Otwarty	Fun-
dusz	Emerytalny	(ING	OFE)	w wyniku	nabycia	akcji	
PKN ORLEN	w transakcjach	na Giełdzie	Papierów	War-
tościowych	w Warszawie,	rozliczonych	27 marca	2012	
roku,	stał	się	posiadaczem	akcji	Spółki,	stanowiących	
powyżej	5%	ogólnej	liczby	głosów	na Walnym	Zgro-
madzeniu	PKN ORLEN.	Przed	nabyciem	akcji	Spółki,	
Fundusz	posiadał	21 214 198 akcji	PKN ORLEN,	
stanowiących	4,96%	kapitału	zakła	dowego	Spółki	
i uprawniających	do 21	214	198	głosów	na Walnym	
Zgromadzeniu	PKN ORLEN,	co stanowiło	4,96%	
ogólnej	liczby	głosów.	Na	dzień	30	marca	2012	roku	
Fundusz	posiadał	21	464	398 akcji	PKN ORLEN,	które	
stanowią	5,02%	kapitału	zakładowego	Spółki.	Akcje	
PKN ORLEN	posiadane	przez	Fundusz	uprawniają	
do 21	464	398	głosów	na Walnym	Zgromadzeniu	
Spółki,	co	stanowi	5,02%	ogólnej	liczby	głosów.

ŁAD KORPORACYJNY

W	2012	roku	PKN ORLEN	stosował	wszystkie	obli-
gatoryjne	zasady	 ładu	korporacyjnego	zawarte	
w kodeksie	„Dobrych	Praktyk	Spółek	Notowanych	
na GPW”	obowiązującym	na Giełdzie	Papierów	
Wartościowych	w Warszawie.	

Spółka	realizuje	nie tylko	zasady	obligatoryjne,	ale	
także	zalecenia	zawarte	w kodeksie	„Dobrych	Prak-
tyk	Spółek	Notowanych	na GPW”.	W związku	z tym	
podejmuje	szereg	działań	usprawniających	komuni-
kację	z jej	otoczeniem,	starając	się	działać	zgodnie	
z najnowszymi	standardami	rynkowymi.	Specjalnie	
dla	akcjonariuszy	Spółki	oraz	inwestorów	i analityków	
giełdowych	na korporacyjnej	stronie	internetowej	
działa	serwis	Relacji	Inwestorskich:	http://www.orlen.pl	
/PL/RelacjeInwestorskie.

Serwis	jest	przejrzysty,	rzetelny	i kompletny.	Umożli-
wia	inwestorom	i analitykom	podejmowanie	decyzji	
na podstawie	prezentowanych	przez	Spółkę	infor-
macji.	Sekcja	Relacji	Inwestorskich	jest	prowadzona	
jednocześnie	w języku	polskim	i angielskim.	Serwis	
jest	konsekwentnie	udoskonalany	zgodnie	z potrze-
bami	informacyjnymi	rynku	kapitałowego.	W 2012	
roku	w sekcji	„Giełda”	stworzono	nową	zakładkę	
„Obligacje”.	Prezentuje	ona	podstawowe	informacje	
o emisji	obligacji	długoterminowych	PKN ORLEN,	które	
zadebiutowały	na rynku	Catalyst	27	czerwca	2012	
roku.	Można	tam	także	pobrać	dokumenty	związane	
z emisją	oraz	obejrzeć	transmisję	z debi	utu	obligacji.	
Powstała	również	sekcja	zawierająca	komplet	mate-
riałów	związanych	ze sprawo	zdaniami	finansowymi.	
Uzupełniono	ją	o link	do wideo	konferencji	Spółki	
organizowanych	przy	okazji	publi	kacji	wyników	finan-
sowych.	Natomiast	na startowej	stronie	serwisu	Relacji	
Inwestorskich	dodano	link	do publi	kacji	i raportów	
branżowych,	których	autorem	lub współautorem	
jest	Spółka.

W	sekcji	Relacji	Inwestorskich	umieszczona	jest	także	
zakładka	dotycząca	dobrych	praktyk	GPW.	Z tego	
miejsca	można	pobrać	roczne	raporty	Spółki	z wypeł-
niania	dobrych	praktyk,	a  także	kodeks	„Dobre	
Praktyki	Spółek	Notowanych	na GPW”.	Znajduje	
się	tam	również	krótka	informacja	o stosowanych	
przez	Spółkę	dobrych	praktykach,	zasadach	wyboru	
podmiotu	uprawnionego	do badania	sprawozdań	
finansowych,	a także	informacja	o udziale	kobiet	
i mężczyzn	w Zarządzie	Spółki	oraz	w jej	Radzie	
Nadzorczej	w ostatnich	dwóch	latach.* wg informacji otrzymanych przez Spółkę od  funduszu 

9 lute go 2010 roku
** w g informacji otrzymanych przez Spółkę od  funduszu 

30 marca 2012 roku

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN 
na dzień 31 grudnia 2012 roku

62,38% - Pozostali

27,52% - Skarb Państwa

5,08% - Aviva OFE* 

5,02% - ING OFE ** 



II. RYNEK

36

Zakładka	Walne	Zgromadzenie	znajdująca	się	w ser-
wisie	Relacji	 Inwestorskich	zawiera	komplet	doku-
mentów	korporacyjnych	oraz	przewodnik	dla	akcjo-
nariuszy	„Jak	wziąć	udział	w Walnym	Zgromadzeniu	
PKN ORLEN S.A.”.	Jest	on	aktualizowany	zgodnie	
ze zmianami	pojawiającymi	się	w prawie	powszechnie	
obowiązującym.	Udostępniane	są tam	także	informacje	
dotyczące	terminów	walnych	zgromadzeń,	projekty	
uchwał	oraz	cały	komplet	dokumentów	prezentowa-
nych	akcjonariuszom	na walnych	zgromadzeniach.	
Spółka	umożliwia	też	komunikację	ze swoimi	akcjo-
nariuszami	poprzez	specjalny	internetowy	formularz	
kontaktowy	w sprawie	walnych	zgromadzeń.

Ponadto	PKN ORLEN	posiada	stronę	korporacyjną	
w wersji	mobilnej,	przystosowaną	do przeglądania	
serwisu	internetowego	na telefonach	komórkowych	
i innych	urządzeniach	mobilnych.	Po	wejściu	na kor-
poracyjną	stronę	Spółki	pod	adresem	www.orlen.pl	
za pomocą	telefonu	czy	smartfona	następuje	auto-
matyczne	przekierowanie	do serwisu	m.orlen.pl	
dedykowanego	tym	urządzeniom.	

Z	myślą	o akcjonariuszach,	 inwestorach	i anality-
kach	giełdowych	korzystających	głównie	z urządzeń	
mobilnych	w 2012	roku	Spółka	uruchomiła	rów-
nież	mobilną	wersję	serwisu	Raport	Roczny	on-line.	
Ma ona	formę	serwisu	internetowego	a nie	aplikacji.	

RELACJE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM

Spółka	regularnie	i aktywnie	uczestniczy	w spotka-
niach	z inwestorami	i analitykami	zarówno	w kraju,	
jak	i zagranicą.	Organizowane	są konferencje,	spotka-
nia	indywidualne	oraz	grupowe,	jak	i telekonferencje	
z  interesariuszami	rynku	kapitałowego.	Przedsta-
wiciele	Spółki	regularnie	uczestniczą	w roadshows	
– cyklach	spotkań	w miejscu	pracy	 inwestorów,	
w kraju	i za	granicą.	Dla	przedstawicieli	rynku	kapi-
tałowego	zainteresowanych	działalnością	Spółki	
organizowane	są także	tzw.	site	visits,	czyli	wizyty	
akcjonariuszy	 lub analityków	w zakładzie	produk-
cyjnym	w Płocku	 i  innych	miejscach	działalności	
produkcyjnej	 lub handlowej,	co	umożliwia	lepsze	
poznanie	specyfiki	Spółki.

Podczas	spotkań	reprezentanci	PKN ORLEN	przeka-
zują	wiadomości	na temat	Spółki,	ale	jest	to także	
okazja	do pozyskania	informacji	zwrotnej	ze	strony	
akcjonariuszy,	inwestorów	oraz	analityków	giełdo-
wych.	Dzięki	niej	Spółka,	znając	potrzeby	informa-
cyjne	odbiorców,	może	rozwijać	i udoskonalać	swoje	
relacje	z rynkiem	kapitałowym.

Wyniki finansowe spółek w coraz mniejszym stop
niu przekładają się na wycenę akcji. Dzieje się tak 
dlatego, że inwestorzy „kupują przyszłość”, dla nich 
ważne są zatem przyszłe osiągnięcia. A te w coraz 
większym stopniu zależą od dbałości o środowisko 
(Environment), relacji spółki z pracownikami i otocze
niem (Social) oraz ładu korporacyjnego (Governance). 
Powoduje to, że bardzo dynamicznie rozwija się idea 
„odpowiedzialnego inwestowania”, która z jednej 
strony powoduje napływ kapitału do odpowiedzial
nych społecznie spółek, z drugiej zaś – daje wyższe 
stopy zwrotu inwestorom. W tym kierunku idą 
również regulacje – finalizowane są właśnie prace 
nad dyrektywą UE formalizującą zakres wymogów 
raportowania pozafinansowego.

Mając na względzie powyższe, SEG wspólnie z Crido 
Business Consulting oraz GES prowadzi cykliczną 
analizę wszystkich notowanych spółek pod kątem 
ujawniania danych pozafinansowych ESG, dzięki 
czemu każdy emitent może sprawdzić jak byłby 
oceniony przez inwestora biorącego pod uwagę 
czynniki CSRowe i jakie działania spółka powinna 
podjąć, aby ocena ta była lepsza. Mam nadzieję, 
że dzięki temu projektowi polskie spółki będą bardzo 
dobrze przygotowane do implementacji w/w dyrek
tywy. Jest mi szczególnie miło stwierdzić, iż spółka 
PKN ORLEN została w ramach tej analizy oceniona 
bardzo wysoko i plasuje się w ścisłej czołówce, 
zarówno w ujęciu sektorowym, jak i wartościowym.

 

dr Mirosław Kachniewski 
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG)
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Wśród	istotnych	działań	na rzecz	szerokiego	grona	
inwestorów	w 2012	roku	należy	wymienić	m.in.:
•	 zorganizowanie	na Giełdzie	Papierów	Wartościo-
wych	w Warszawie	otwartej	debaty	edukacyjnej	
poświęconej	budowie	wiarygodności	emitenta	
oraz	alternatywnym	formom	finansowania	w cza-
sach	kryzysu;

•	 wprowadzenie	do obrotu	giełdowego	wyemito-
wanych	w lutym	2012	roku	obligacji	korporacyj-
nych	o wartości	1 miliarda	PLN.	Były	to obligacje	
o najwyższej	wartości	emisji,	jakie	zostały	w 2012	
roku	wprowadzone	na Catalyst.	Ponadto	emisja	
ta	była	wówczas	równa	największej	korporacyjnej	
emisji	obligacji	w historii	polskiego	rynku,	a 7-letni	
termin	zapadalności	papierów	był	najdłuższym	
spośród	emisji	kierowanych	do inwestorów	spoza	
sektora	bankowego;

•	 udział	w kampanii	edukacyjnej	„Akcjonariat	
Obywatelski.	Inwestuj	Świadomie”	skierowanej	
do indywidualnych	inwestorów	giełdowych.

RESPECT INDEX

Pierwszy	w Europie	Środkowo-Wschodniej	gieł-
dowy	indeks	spółek	odpowiedzialnych	społecznie	
– RESPECT	Index,	zadebiutował	na Giełdzie	Papierów	
Wartościowych	w Warszawie	w listopadzie	2009	
roku.	Celem	publikacji	 Indeksu	 jest	promowanie	
spółek	działających	zgodnie	z najlepszymi	standar-
dami	zarządzania	w zakresie	ładu	korporacyjnego	
i informacyjnego,	komunikacji	z inwestorami,	a także	
działających	odpowiedzialnie	w obszarach	społecz-
nych,	pracowniczych	i ekologicznych.

PKN ORLEN	utrzymuje	się	w składzie	Indeksu	od jego	
powstania.	Pozytywna	weryfikacja	Spółki	w IV	i V	
edycji	badania	RESPECT,	które	odbyły	się	w 2012	roku,	
oznacza	wypełnienie	zobowiązania	postawionego	
w Raporcie	CSR	2011.

ZOBOWIĄZANIE
Dołożenie wszelkich starań, by Spółka 
utrzymała się w RESPECT Index 
w kolejnych latach.

ZMIANY W RELACJACH 
Z DOSTAWCAMI

PKN	ORLEN	współpracuje	z	rzetelnymi	dostawcami	
z całego	świata.	Co	pewien	czas	poddawani	są	
wery	fikacji.	Z	kluczowymi	z	nich	wypracowano	formy	
długofalowej	współpracy.	W	swoich	głównych	lokali-
zacjach	PKN	ORLEN	korzysta	także	z	usług	lokalnych	
dostawców.	Wspiera	tym	samym	najbliższy	rynek	
i biznes.	Dostawcy	z	najbliższego	otoczenia	są	bar-
dzo	ważni	dla	Spółki,	przede	wszystkim	ze względu	
na dobrą	znajomość	zarówno	potrzeb	PKN	ORLEN,	
jak	i	możliwości	rynku	lokalnego.	Istotna	jest	również	
bliskość,	która	ma	znaczenie	dla	kosztów	transportu	
oraz	elastyczność	partnerów.	Spółka	nie	gromadzi	
danych	dotyczących	wydatków	na	usługi	lokalnych	
dostawców.

W	PKN	ORLEN	nie	zostały	zidentyfikowane	umo-
wy	z dosta	wcami,	dla	których	wymagane	byłoby	
zastosowanie	klauzul	dotyczących	praw	człowieka	
– nie są prowadzone	statystyki	w	tym	zakresie.

Dialog z kluczowymi dostawcami

W	2012	roku	zorganizowana	została	 II	konferen-
cja	z kluczowymi	dostawcami	usług	dla	Obszarów	
Inwe	stycji	oraz	Utrzymania	Ruchu.	W	 jej	 trakcie	
dostaw	com	przybli	żono	strukturę	oraz	cele	działal-
ności	Obszaru	Zakupów	w PKN ORLEN.	Szczególny	
nacisk	został	poło	żony	na budowanie	partnerskich	
relacji	z dostawcami	oraz	ścisłą	współpracę	z innymi	
obszarami	 biznesowymi	wewnątrz	 organizacji.	
Dużo	uwagi	poświęcono	omówieniu	reguł	postę-
powania	podczas	prowadzenia	procesów	zakupowych	
w	PKN	ORLEN.	Ich	podstawowe	zasady	to transparent-
ność	procesu,	uzyskiwanie	cen	na pozio	mie	rynkowym	
oraz	wybór	dostawcy/wykonawcy	gwarantującego	
najlepszą	jakość	wykonania	usługi.	Wszystkie	te	działa-
nia	prowadzone	są	zgodnie	z „Warto	ściami	i zasadami	
postępowania	PKN	ORLEN S.A.”	oraz	credo	„ORLEN.	
Napędzamy	przyszłość”.

Uczestnicy	konferencji	zapoznali	się	z	wnioskami	
pochodzącymi	z	ubiegłorocznego	spotkania.	Zapre-
zentowały	się	także	poszczególne	obszary	biznesowe	
PKN	ORLEN	współpracujące	z	Obszarem	Zakupów.	
Ważnym	momentem	była	prezentacja	nowego	
central	nego	narzędzia	komunikacji	z	dostawcami	
w	całej	Grupie	ORLEN,	którym	jest	Platforma	Zaku-
powa	CONNECT.	System	został	wprowadzony	m.in.	
z	myślą	o	poprawieniu	przejrzystości	procesów	zaku-
powych.	Część	firm	zarejestrowała	się	w CONNECT	
już	podczas	konferencji.
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W	II	edycji	konferencji	uczestniczyło	około	300	
osób.	Spotkanie	zostało	przygotowane	przez	pra-
cowników	z różnych	obszarów	PKN	ORLEN.	Dzięki	
ich	zaangażowaniu	 i	doświadczeniu,	konferencja	
została	bardzo	dobrze	przyjęta	przez	uczestników.	
Element	ewaluacji	stanowi	ankieta,	którą	uczestnicy	
wypełniają	na zakoń	czenie.	Wnioski	i uwagi	to	cenne	
źródło	inspiracji	w poszukiwaniu	nowych,	lepszych	
rozwiązań	w	zakresie	doskonalenia	współpracy	
z dosta	wcami.	Właśnie	dla	usprawnienia	współpracy	
z dostawcami	oraz	komunikacji	w	realizowanych	pro-
cesach	zakupowych,	wdrożyliśmy	system	CONNECT.	
Kluczowe	spółki	zostaną	nim	objęte	do	końca	2013	
roku.	System	uprości	 i	 skróci	okres	kontraktacji.	
Pozwoli	na	otwarcie	się	na	nowych	dostawców	
z różnych	rynków.	Uprości	także	dostęp	do	informacji	
o publikowanych	postępowaniach	zakupowych.	
Wszystko	po	to,	aby komunikacja	z dostawcami	
była	prostsza,	a	system	oceny	ofert	 jeden.	Korzy-
ści	dla	dostawców	są	bezsprzeczne.	Ogłoszenia	
przetargów	14	kluczowych	spółek	Grupy	ORLEN	
znajdą	się	w	jednym	miejscu,	obowiązywać	będzie	
jeden	standard	procesu	wyboru	dostawców.	Pozwoli	
to na szybsze	podejmowanie	decyzji	przez	spółki,	
skróci	czas	negocjacji	np.	dzięki	wykorzystaniu	aukcji	
elektro	nicznej.	Bardzo	istotnym	atutem	Platformy	
jest	 jej	dostę	pność	dla	wszystkich	potencjalnych	
kontrahentów.	CONNECT	do	końca	2013	roku	będzie	
obsługiwać	cztery	europejskie	rynki	–	polski,	czeski,	
litewski	oraz	niemiecki,	czyli	te,	na	których	obecnie	
działają	spółki	z	Grupy	ORLEN.	Docelowo	wszystkie	
procesy	wyboru	dostawcy	będą	się	odbywać	tylko	
poprzez	CONNECT.	

Dialog	z	dostawcami	to	dobra	praktyka,	która	przy-
nosi	wymierne	korzyści.	Dostawcy	usług	mają	okazję	
lepszego	poznania	specyfiki	PKN	ORLEN	oraz	otrzy-
mują	informacje	dotyczące	procesów	zakupowych.	
Z kolei	przedstawiciele	Obszaru	Zakupów	PKN	ORLEN	
uzyskują	od	kluczowych	dostawców	cenne	uwagi.	
Dyskusja,	wymiana	doświadczeń	i	poglądów	stwo-
rzyły	możliwość	zbudowania	lepszych	relacji	bezpo-
średnich,	a	analiza	informacji	pochodzących	z ankiet	
służy	doskonaleniu	procedur	stosowanych	przez	
Obszar	Zakupów.

W	trakcie	otwartej	dyskusji	poruszone	zostały	zagad-
nienia	i	problemy	występujące	w	codziennej	współ-
pracy	operacyjnej.	PKN	ORLEN	nagrodził	swoich	
najlepszych,	sprawdzonych	partnerów.	Wyróżnionym	
dostawcom	przyznano	tytuł	„Solidnego	dostawcy	
2012	roku”	oraz	wręczono	nagrody	„Bezpieczny	
wykonawca	prac	remontowych	2012	roku”.

Jacek Czapliński  
Dyrektor Wykonawczy ds. Zakupów
PKN ORLEN

Dialog z dostawcami ma szczególne znaczenie 
dla wypra cowania najlepszych praktyk zakupowych. 
Dzięki kontaktom z nimi mamy okazję zrozumieć 
specyfikę branż, w jakich dokonujemy zakupu. 
Każda z kategorii zakupowych funkcjonujących 
w PKN ORLEN ma swoją odrębność i wymaga nie tylko 
biegłego posługiwania się instrumentami związanymi 
z prowadzeniem procesów zakupowych, ale również 
znajomości charakteru i specyfiki danej branży. 

Kolejna konferencja będzie naszym trzecim spotka
niem z kluczowymi dostawcami. To dla nas dosko
nała okazja do zaprezentowania planów rozwoju 
naszej firmy oraz wymiany doświadczeń. W trakcie 
spotkania dostawcy mają możliwość przedstawienia 
pytań i uzyskania bezpośredniej odpowiedzi zarówno 
od przedstawicieli Obszaru Biznesu, jaki i Obszaru 
Zakupów. Każde takie doświadczenie jest dla nas 
inspiracją do tworzenia najlepszych rozwiązań zaku
powych – transparentnych, opartych na równym 
traktowaniu partnerów, uwzględniających nad
rzędne dla nas „Wartości i zasady postępowania 
PKN ORLEN S.A.”.

Komunikacja i budowanie trwałych, opartych na dia
logu partnerskich relacji z dostawcami, jest wiodącym 
elementem zarządzania w dynamicznie rozwijającej 
się organizacji.

ZOBOWIĄZANIE
Zorganizowanie kolejnej konferencji, 
tym razem dla kluczowych dostawców 
współpracujących z całym Obszarem Zaku-
pów PKN ORLEN.
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Stacje paliw PKN ORLEN są dostosowane do obsługi 
osób niepełnosprawnych oraz osób podróżujących 
z małymi dziećmi. Dotyczy to zarówno samego 
budynku, jak podjazdu i parkingu. Budynki zostały 
wyposażone w łagodne podjazdy. Ponad 1000 stacji 
paliw posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Stacje paliw ORLEN są obiektami samoobsługowymi, 
jednak pracownicy stacji chętnie służą pomocą. 
Wycho dząc naprzeciwko oczekiwaniom klientów 
wprowadzona została obsługa na podjeździe 
w godzi nach 15.00 19.00. A w trosce o klientów 
podró żujących z małymi dziećmi PKN ORLEN montuje 
na swoich obiektach przewijaki. Obecnie znajdują 
się na około 80 stacjach paliw.

Uruchomiliśmy również planner podróży w nowym 
serwisie internetowym ORLEN. Umożliwia on kierow
com szybkie i proste zaplanowanie trasy z wyborem 
usług i produktów na stacjach Koncernu w Polsce, 
Czechach, Niemczech oraz na Litwie. Dodatkowym 
atutem serwisu jest możliwość pobrania aplikacji 
na urządzenia mobile (smartfony) oraz punkty POI 
(Points of Interest) na urządzenia GPS.

Wykorzystaliśmy informacje otrzymywane od klientów 
podczas bezpośrednich kontaktów z nimi do budo
wania jakości obsługi oraz wzmacniania systemów 
szkoleniowych dla sprzedawców na stacjach paliw. 
System szkoleniowy Akademia Orłów składający się 
z ludzi o największych kompetencjach trenerskich 
i największym doświadczeniu w sieci sprzeda żowej 
został wzmocniony o dodatkowe narzędzia szkole
niowe, w tym również o sprawnie działający elearning 
dostępny dla każdego pracownika stacji paliw. Wydol
ność systemu zwiększyła się kilkukrotnie, a jakość 
obsługi z tego płynąca jest widoczna dla klientów.

Rafał Szymański   
Kierownik, Dział Standardów Operacyjnych, 
PKN ORLEN

ZMIANY Z MYŚLĄ 
O POTRZEBACH KLIENTÓW

To,	że PKN ORLEN	dba	o swoich	klientów	jest	rzeczą	
oczywistą.	Równie	oczywiste	 jest	to,	że stara	się	
coraz	lepiej	poznawać	ich potrzeby	i oczekiwania,	
by coraz	lepiej	na nie	odpowiadać.

Prowadzone	systematycznie	badania	pozwalają	oce-
nić	czym	w pierwszej	kolejności	Koncern	powinien	
się	zająć.	Badania	te	prowadzone	są pod	różnymi	
kątami.	Cykliczne	pomiary	satysfakcji	klienta	obejmują	
m.in. kompleksową	ocenę	jakości	obsługi,	postrze-
gania	jakości	paliw,	produktów	i usług	oferowanych	
przez	Koncern,	satysfakcji	 i oczekiwań	klientów	
związanych	z obecnością	na stacji	paliw.	Wiele	uwagi	
Spółka	poświęca	także	swoim	najbardziej	lojalnym	
klientom	–	uczestnikom	programu	VITAY	i FLOTA,	
których	poziom	satysfakcji	 jest	 również	badany	
w sposób	ciągły.	Duża	część	projektów	dedykowana	
jest	rozwojowi	oferty	produktowej	oraz	intensyfikacji	
sprzedaży	PKN ORLEN.

W	PKN ORLEN	grupa	doświadczonych	badaczy	
sporządza	na  ich	podstawie	wnioski	 i wytyczne,	
których	celem	m.in.  jest	konsekwentna	poprawa	
standardów	obsługi	i poziomu	satysfakcji	klientów.

Stacje	paliw	PKN ORLEN	to miejsca,	w których	klient	
może	czuć	się	bezpiecznie,	a pracownicy	dokładają	
wszelkich	starań,	by zapewnić	jak	najwyższą	jakość	
obsługi.	Nowe	elementy	pojawiające	się	na stacjach	
to reakcja	na zróżnicowane	potrzeby	podróżnych.

Aplikacja	ORLEN	Mobile	została	przetłumaczona	
na kilka	języków.	Oprócz	polskiego	dostępna	jest	
także	w wersji	angielskiej,	niemieckiej,	 czeskiej	
i lite	w	skiej.	Jest	systematycznie	rozwijana	tak,	aby jak	
najlepiej	odpowiadać	na potrzeby	klientów.

Należy	do tego	dodać	przyjazne	klientom	STOP	Cafe	
i Stop	Cafe	Bistro.	Już	od 2008	roku	klienci	mogą	
kupić	tam	m.in. znakomitą	kawę.	Dla	nas	 i wielu	
odwiedzających	stacje	PKN ORLEN	szczególne	znacze-
nie	ma fakt,	że posiada	ona	certyfikat	Fairtrade.	
Oznacza	on	m.in. to,	że jego	producenci	byli	uczciwie	
wynagrodzeni	za swoją	pracę,	a produkt	spełnia	
ekologiczne	standardy.	Fair	Trade	czyli	Sprawiedliwy	
Handel,	to globalny	ruch	społeczny.	Jego	celem	jest	
poprawa	sytuacji	mieszkańców	krajów	rozwijających	
się.	 Istotnym	elementem	tej	 idei	 jest	wspieranie	
i promowanie	zrównoważonego	stylu	życia.
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Asortyment
Wielkość 
produkcji

Średnia 
zawartość 

siarki

Zawartość 
benzenu

Zawartość 
etanolu

Zawartość 
eteru 
MTBE

Zawartość 
eteru 
ETBE

[Mg] [%(m/m)] [%(V/V)] [%(V/V)] [%(m/m)] [%(m/m)]

Eurosuper 95 
(ES95)

2010 172 090 0,0009 0,67 – – –

2011 154 975 0,0008 0,56 – – –

2012 264 616 0,0008 0,72 – – –

Eurosuper 95 
z EETB (ES95E)

2010 592 611 0,0009 0,67 – – 9,68

2011 386 716 0,0008 0,54 – – 9,00

2012 48 684 0,0009 0,59 – – 3,80

Super Plus 98 
z EETB (SP98E)

2010 239 863 0,0008 0,55 – – 10,26

2011 205 711 0,0008 0,50 – – 10,38

2012 105 126 0,0008 0,54 – – 13,92

Eurosuper 95 
z Etanolem ZP Płock * 
(ES95A-E)

2010 771 602 0,0008 0,61 4.89 – –

2011 600 310 0,0008 0,54 4.43 – 2,30

2012 544 663 0,0009 0,56 4,89 – 4,18

Super Plus 98 
z Etanolem * *
(SP98A-E)

2012 68 513 0,0008 0,46 4,45 – 4,84

Eurosuper 95 
z Etanolem 
Bazy magazynowe
(ES95A-E)

2010 969 892 0,0008 0,61 4.83 – –

2011 1 514 602 0,0008 0,54 4,40 – 2,30

2012 1 465 797 0,0008 0,46 4,77 – 4,18

VERVA 98 
Bazy magazynowe

2010 119 045 0,0008 0,55 – – 10,26

2011 103 531 0,0008 0,50 – – 10,38

2012 121 302 0,0008 0,54 – – 13,92

Średnia zawartość 
substancji 
w benzynach 
silnikowych

2010 0,0008 0,61 1,38 – 4,31

2011 0,0008 0,53 1,47 – 5,72

2012 0,0008 0,55 4,70 – 6,41

*  Od 29.11.2010 roku benzyna alkoholowoeterowa.
** Produkowana od kwietnia 2012 roku.

 

Jakość i asortyment 
benzyn silnikowych 

w latach 
2010–2012

ZMIANY W PROCESIE PRODUKCJI

Produkty	wytwarzane	w PKN ORLEN,	które	trafiają	
na rynek	są wytwarzane	zgodnie	z najwyższymi	
standardami.	Główne	projekty	ukończone	w latach	
2010-2012	miały	na celu	zwiększenie	zdolności	
przerobowych	oraz	 jeszcze	 lepsze	dostosowanie	
produktów	do wymogów	środowiskowych.

Zamierzone	efekty	są osiągane	m.in. dzięki	nowym	
jednostkom	produkcyjnym,	wśród	nich	Hydroodsiar-
czania	Oleju	Napędowego,	nową	jednostkę	Clausa	
modernizację	Alkilacji	HF	 (Alkilacji	Fluorowodo-
rowej)	oraz	budowę	Kotła	OOG-420	nr	8.	Nowy	
kocioł	K8	zapewnia	wymaganą	ilość	mediów	ener-
getycznych	(pary	i energii	elektrycznej)	dla	instalacji	

produkcyjnych	Zakładu	Produkcyjnego	w Płocku.	
Przygotowuje	go	także	do modernizacji	 i dosto-
sowania	do norm	środowiskowych	w zakresie	emisji	
zanieczyszczeń.	Modernizacja	Alkilacji	HF	dostoso-
wuje	proces	technologiczny	do wymogów	ochrony	
środowiska,	przepisów	BHP	oraz	poprawia	parametry	
jakościowe	surowca.	W ramach	projektu	„Dostosowa-
nie	zakładowej	elektrociepłowni	do wymagań	ochro-
ny	środowiska	obowiązujących	od 01.01.2016 r.”	
(Dyrektywa	2010/75/UE	w sprawie	emisji	przemy-
słowych)	w 2012	roku	rozpoczęto	realizację	zadania	
„Budowa	Instalacji	SCR/EF	wraz	z  infrastrukturą”.	
Pomniejsze	zadania	nakierowane	były	na spełnienie	
wymogów	prawnych,	m.in. dostosowanie	i legalizację	
urządzeń	pomiarowych	w parku	zbiornikowym	oraz	
na zmniejszenie	energochłonności.	
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Dynamika

2012 2011 2012/2011

Przerób ropy naftowej 15 191 14 547 4%

Benzyny razem 2 491 2 469 1%

Oleje napędowe razem 5 829 5 646 3%

Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus 746 372 101%

Paliwo lotnicze 389 393 -1%

Frakcja propano-butanowa 226 186 22%

Paliwa ogółem 9 681 9 066 7%

Uzysk paliw (%) * 77,0 76,1 0,9 p.p.

* Uzysk paliw uwzględnia transfery wewnętrzne paliw.

Wielkość produkcji 
wybranych 
produktów 

rafineryjnych 
w Zakładzie 

Produkcyjnym 
w Płocku 

(w tys. ton)

Szczegółowa	informacja	o ofercie	i charakterystyka	
paliw	dostępne	są na stronie	internetowej	Spółki:
http://www.orlen.pl/PL/OfertaGrupyORLEN/Strony

Rodzaj benzyny Rok

2010 2011 2012

Benzyna bezołowiowa 95 87,47 89,56 88,74

Benzyna bezołowiowa 98 8,38 6,94 6,63

VERVA 98 4,15 3,50 4,63

Udział [%] 
poszczególnych 

rodzajów benzyn 
w całej produkcji 

benzyn 
w latach 2010–2012

Rodzaj komponentu Rok

2010 2011 2012

ETBE 89 125 102 199 107 695

Alkilat 108 192 104 262 121 009

Izomeryzat 463 798 410 347 460 123

Asortyment Wielkość produkcji [Mg] Zawartość siarki % wag

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Ekodiesel Ultra* 5 250 644 5 572 760 5 764 899 0,00078 0,00080 0,00081

ONM Super 108 387 17 966 – 0,00036 0,00036 –

ON A-2 0 55 276 64 257 – 0,00076 0,00080

* W tym olej napędowy ON Verva.

Zużycie 
najszlachetniejszych 

komponentów 
ekologicznych 

do produkcji benzyn 
[Mg] 

w latach 2010–2012

Asortyment i jakość 
olejów napędowych  
w latach 2010–2012
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ZMIANY NA RZECZ POPRAWY 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W	2012	roku	w płockiej	rafinerii	kontynuowany	był	
program	poprawy	efektywności	energetycznej.	Tylko	
w pierwszym	roku	jego	działania	zrealizo	wane	inicja-
tywy	przyniosły	zysk	na poziomie	ponad	30 mln zł	
(według	cen	z 2012	roku).	W tym	samym	roku	roz-
poczęto	wymianę	palników	pochodni	w Zakła	dzie	
Głównym	celem	ograniczenia	zużycia	gazu	opało-
wego,	wymieniono	palniki	na pochodniach	Insta-
lacji	Olefin.	Niezależnie	od tego	Spółka	rozpoczęła	
program	zastępowania	gazu	opałowego	i wodoru	
azotem	na buforach	gazowych	pochodni	i zbiorni-
ków	manipulacyjnych	na kluczowych	instalacjach	
rafineryjnych.	Kolejnym	działaniem	zmierzającym	
do poprawy	efektywności	energetycznej	Zakładu	
była	zmiana	parametrów	pracy	kolumn	atmosfe-
rycznych	na jednostkach	destylacyjnych.	Na	szeregu	
instalacjach	ograniczono	zużycie	pary	jako	nośnika	
energii	cieplnej.	W 2012	roku	rozpoczął	się	proces	
sukcesywnej	wymiany	silników	elektrycznych	starej	
generacji	na wysokosprawne	urządzenia	nowej	
gene	racji	zużywające	znacznie	mniej	energii.	Ponadto	
kontynuowane	były	prace	związane	z wydłużeniem	
cykli	międzyremontowych	instalacji	produkcyjnych.	
Na	rok	2013	zaplanowane	jest	wdrożenie	systemów	
zaawansowanego	sterowania	(APC)	na części	reak-
torowej	instalacji	Hydrokrakingu	oraz	na instalacji	
Krakingu	Katalitycznego	II.	We	wrześniu	2012	roku	
na instalacji	Hydroodsiarczania	Gudronu	zakończono	
test	z użyciem	nowego	katalizatora.	Celem	testu,	
który	zakończył	się	sukcesem,	było	sprawdzenie	moż-
liwości	uzyskania	większej	ilości	produktów	białych.	

W	2012	roku	kontynuowano	prace	związane	z mo-
dernizacją	i odbudową	zbiorników	produktowych	
płockiej	rafinerii.

W	2012	roku	zidentyfikowano	w obszarze	Elektro-
ciepłowni	kilkanaście	inicjatyw	proefektywnościo-
wych.	Dotyczą	poprawy	efektywności	energetycznej	

w zakresie	urządzeń	potrzeb	własnych	oraz	przesyłu	
mediów	i posiadają	potencjał	oszczędności	energii	
pierwotnej.

Zakład	Elektrociepłowni	w 2012	roku	poprawił	efek-
tywność	energetyczną.	Było	to efektem	kilku	dzia-
łań.	Przeprowadzono	zewnętrzny	audyt	dotyczący	
efektywności	energetycznej.	W rezultacie	powstały	
wdrażane	obecnie	inicjatywy	poprawy	efektywności	
energetycznej.	Wykonano	I	etap	moder	nizacji	sieci	
dystrybucyjnych	pary	i kondensatu.	Efektem	jest	ogra-
niczenie	strat	przesyłowych.	Kontynuowanie	działań	
związanych	z ograniczeniem	strat	przesyłowych,	
w tym	m.in. wymiana	izolacji	ciepłochronnej	będą	
prowadzone	w kolejnych	latach.	Nastąpiła	poprawa	
sprawności	brutto	wytwarzania	pary	w kotłach	
dzięki	uruchomieniu	nowego	kotła	OOG-420	nr 8,	
którego	sprawność	brutto	wynosi	dla	paliwa	ciekłego	
ok. 94%.

Proces	wytwarzania	mediów	w EC	w oparciu	o obec-
nie	zainstalowane	urządzenia	wytwórcze	jest	pro-
wadzony	w kogeneracji	z wysoką	sprawnością	śred-
nioroczną	na poziomie	ok. 88%.	Generuje	to około	
20%	oszczędności	energii	pierwotnej	w odniesieniu	
do rozdzielonego	układu	wytwarzania	ciepła	i energii	
elektrycznej.

Istotnym	aspektem	działań	na rzecz	oszczędności	
energii	oraz	poprawy	efektywności	energetycznej	
eksploatowanych	urządzeń	energetycznych	były	szko-
lenia	dla	pracowników	nadzoru	oraz	bezpośredniej	
eksploatacji.	W ramach	ogłoszonego	przez	Zarząd	
Spółki	programu	poprawy	efektywności	energetycznej	
w Zakładzie	Produkcyjnym	na bieżąco	są opracowy-
wane	inicjatywy	poprawy	efektywności	energetycznej.

Asortyment Wielkość produkcji [Mg] Zawartość siarki % wag

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Olej Napędowy 
Grzewczy Ekoterm 
Plus

699 047 371 892 745 647 0,054 0,079 0,082

Olej opałowy ciężki
C-3 960 790 1 246 550 1 456 085 2,19 2,11 2,04

Olej opałowy ciężki 1 17 399 6 759 – 0,82 0,77 –

Asortyment i jakość 
olejów opałowych   

w latach 2010–2012

ZOBOWIĄZANIE
Wdrażanie w latach 2012–2017 
zidentyfikowanych inicjatyw 
efektywnościowych.
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Wyszczególnienie J.m. Wykonanie Wykonanie

2011 2012 

Przerób ropy  Mg 14 547 398 15 191 444

Zużycie gudronu 
 Mg  749 268 629 427

 GJ 30 464 590 25 579 934

Zużycie oleju opałowego
 Mg  113 402 112 643

 GJ 4 350 180 4 759 250

Zużycie gazu opałowego
 Mg  963 914 344 372

 GJ 47 598 010 17 022 968

(w tym gazu ziemnego)
 Mg 556 825 244 069

 GJ 27 378 280 12 003 029

Zużycie oleju napędowego w PZC* 
 Mg  378 393

 GJ 16 080 16 735

Zakup energii elektrycznej 
 MWh 96 717 165 863

 GJ 348 180 597 107

Zakup energii cieplnej  GJ 413 057 296 102

Sumaryczne zużycie paliw 
i zakupionej energii  GJ 87 033 697 86 550 330

Sprzedaż energii elektrycznej 
 MWh 517 856 446 510

 GJ 1 864 281 1 607 436

Sprzedaż energii cieplnej  GJ  4 183 967 4 126 079

Produkcja energii cieplnej w kotłach PZC 
(brutto)  GJ 41 738 274 39 655 294

Pobór ciepła w parze przez instalacje 
produkcyjne w ZP  GJ 25 348 015 24 060 403

Zużycie ciepła w wodzie gorącej przez 
odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych  GJ 2 259 563 2 342 304

Podaż do sieci pary z inst. produkcyjnych  GJ 5 595 382 7 091 900

Produkcja ciepła w kotłach utylizatorach  GJ 17 851 361 18 349 337

Produkcja energii elektrycznej  MWh 2 056 797 1 929 653

Zużycie energii elektrycznej przez 
odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych  MWh 1 635 658 1 646 739

* Zakład Elektrociepłowni

Podstawowe dane 
z zakresu energetyki 
w latach 2011–2012
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Przyznane	PKN	ORLEN	nagrody	i	wyróżnienia	w	2012	
roku	potwierdzają	tezę,	że	polska	firma	może	być	
atrakcyjnym	pracodawcą.	

Płocki	Koncern	certyfikatem	Top	Employers	2012	
został	wyróżniony	za	„złożoność	struktury,	techno-
logii,	pro	cesów,	możliwość	wymiany	doświadczeń	
poza	granicami	kraju	oraz	atrakcyjny	system	wyna-
gradzania”.	Ponadto	PKN ORLEN	może	poszczycić	
się	uzyskaniem	tytułu	„Pracodawca	Godny	Zaufania”	
w branży	przemysłu	wydo	bywczego	oraz	pierwszym	
miejscem	w	organizowanym	przez	Antal	International	
badaniu	w	kategorii	„Energetyka,	paliwa,	gaz”	jako	
„Najbardziej	pożądany	pracodawca”.

III. PRACOWNICY

Rafał Sekuła  
Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr 
PKN ORLEN

Dobre postrzeganie pracodawcy zależy od wielu 
czynników. Są nimi z pewnością kultura organiza
cyjna, styl zarządzania, innowacyjność. PKN ORLEN 
w 2012 roku uzyskał tytuł Top Employers Polska. 
Potwierdza to, że Spółka należy do czołówki firm 
efektywnie zarządzających obszarem HR. Stosujemy 
najwyższe standardy oparte o „Wartości i zasady 
postępowania PKN ORLEN S.A.”.

Cały system działań adresowanych do pracowników 
pozwala im realizować się zawodowo, a pracodawcy 
osiągać zamie rzone cele. Ma to znaczenie szczegól
nie, gdy firma dynamicznie się rozwija, a kolejne 
zmiany wymagają nie tylko nowych umiejętności, 
ale także zrozumienia i akceptacji.

Nieodzownym elementem kultury firmy, na którą 
kładziemy nacisk, są relacje pracodawcy z pracow
nikami, oparte o wzajemny szacunek i zaufanie. 
PKN ORLEN zapewnia pracownikom godne i przyjazne 
warunki pracy, oparte na współpracy i zaangażowaniu.

 

Warto	 dodać,	 że	 firma	 pojawiła	 się	 również	
na wysokich	lokatach	w	rankingach	i	konkursach	
organizowanych	przez	środowisko	studentów	(ran-
king	idealnych	pracodawców	Universum	Top	100)	
oraz	inżynierów	(Pracodawca	dla Inżyniera	2012,	
Firma	dla	Inżyniera	2012).
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Łączna liczba pracowników 1

4 635

Typ zatrudnienia

Łączna liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 2012 roku – 4 635 osób 2

Rodzaj umowy

 Na czas nieokreślony Na czas określony Na okres próbny Umowa na zastępstwo

Kobiety 816 49 9 24

Mężczyźni 3 504 185 35 13

Regiony

 Płock Inne Razem

Kobiety 678 220 898

Mężczyźni 3 040 697 3 737

CO O PRACOWNIKACH 
MÓWIĄ STATYSTYKI?

Łączna liczba nowo zatrudnionych w 2012 roku – 204 osoby

Łączna liczba odejść w 2012 roku – 206 osób

Fluktuacja

Grupy wiekowe

<31 31-40 41-50 51-60 >60 Suma

26 55 32 43 50 206

Wskaźnik fluktuacji wg grup wiekowych

<31 31-40 41-50 51-60 >60 Suma

0,006 0,012 0,007 0,009 0,011 0,044

Płeć

Kobieta Mężczyzna

64 142

Wskaźnik fluktuacji wg płci

Kobieta Mężczyzna

0,014 0,031

Regiony

Płock Inne Suma

163 43 206

Wskaźnik fluktuacji wg regionów

Płock Inne Suma

0,035 0,009 0,044

Powroty do pracy i wskaźnik retencji po urlopie wychowawczym w podziale na płeć w 2012 roku

Powroty do pracy po urlopie wychowawczym Wskaźnik retencji

Kobiety 5 40%

Mężczyźni – –

1) Łączna liczba pracowników zawiera osoby, które w 2012 roku były pracownikami PKN ORLEN (nawet przez 1 dzień).
2) Liczba pracowników zawiera osoby w statusie "zawieszony", tzn. przebywających na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym, 

rehabilitacji.
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Zakładowym	Układem	Zbiorowym	Pracy	dla	Pracow-
ników	PKN	ORLEN	objętych	jest	100%	pracowników	
Spółki.

Skład kadry pracowniczej (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) w podziale na kategorie w 2012 roku

Płeć

Kobieta Mężczyzna

898 3 737

Przedziały wiekowe

<31 31-40 41-50 51-60 >60 Suma

563 1 384 1 226 1 235 227 4 635

Brak innych wskaźników różnorodności

Kobieta Mężczyzna

101% 104%

Referent 61% 59%

Operator procesów produkcyjnych 69% 70%

Opiekun klienta 75% 86%

Specjalista 95% 97%

Przedstawiciel handlowy 96% 101%

Pozostałe 107% 104%

Mistrz procesów produkcyjnych 119% 115%

Inżynier wsparcia produkcji 92% 100%

Menedżer sprzedaży 116% 115%

Kierownik 170% 168%

Dyrektor 363% 474%

% udział wynagrodzenia 
kobiet i mężczyzn 

w podziale na stanowiska 
w stosunku do średniego 

wynagrodzenia 
w 2012 roku
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SZKOLENIA 
OTWARTE NA ZMIANY

Efektywne	procesy	szkoleniowe	mają	szczególne	
znaczenie	w	procesie	zmian.	Nieustanny	rozwój	
pracowników	jest	niezbędny	w	zmieniających	się	
warunkach	gospodarczych	i	wobec	nowych	wyzwań,	
jakie	stawia	przed	sobą	Koncern.

W	2012	roku	pracownicy	na	stanowiskach	mena-
dżerskich	ponad	40	godzin	spędzili	na	szkoleniach	
–	kobiety	46 godzin,	mężczyźni	42.	W	przypadku	
pozostałych	stanowisk	kobiety	uczestniczyły	w	szko-
leniach	20	godzin	w	ciągu	roku,	a	mężczyźni	26.

W	2012	roku	kontynuowane	były	programy	rozwoju	
umiejętności	menadżerskich,	stanowiące	element	
działań	rozwojowych.	Od	kilku	lat	PKN	ORLEN	realizuje	
systemowo	dwa	programy	menadżerskie.	Energety-
czne	Przywództwo	to	program	dla	kadry	kierowniczej	
wszystkich	szczebli.	Jego	zakresy	programowe	są	
różnorodne	i	dostosowane	do	potrzeb	określanych	
wyzwaniami	biznesowymi	poszczególnych	szczebli	
w	strukturze.	Liga	Mistrzów	jest	programem	prze-
znaczonym	dla	liniowej	kadry	kierowniczej	obszaru	
produkcji.	Programy	były	uzupełniane	cyklem	wykła-
dów	interaktywnych	dla	dużych	grup	menadżerskich,	
prowadzonych	przez	znane	autorytety,	dotyczących	
coachingowego	stylu	zarządzania	oraz	stosowania	
feedbacku	menadżerskiego.

Kontynuowany	był	także	program	rozwojowy	dla	
osób	z	wysokim	potencjałem:	ORLEN	EKSTRAKLASA.	
Projekt	rozwojowy	dla	Talentów	przygotowuje	wybra-
ne	osoby	do	objęcia	w	przyszłości	roli	menadżera	lub	
kierownika	projektu.	Są	to	pracownicy	wyróżniający	
się	wysokim	poziomem	kompetencji,	dobrą	orienta-
cją	biznesową,	chęcią	samorozwoju,	nieprzeciętną	
motywacją	do	pracy	 i	zdobywania	dodatkowego	
doświadczenia	biznesowego.	Zaplanowane	dzia-
łania	rozwojowe	wspierają	rozwój	wiedzy	bizneso-
wej,	rozwój	kompetencji	menadżerskich	oraz	kładą	
nacisk	na	umiejętności	osobiste,	w	tym	efektywności	
osobistej,	komunikacji,	facylitacji.	Wszystkie	działa-
nia	są dedykowane	ściśle	potrzebom	uczestników	
i wsparte	coachingiem.	W	programie	ważna	jest	rola	
mentora,	odpowiedzialnego	za	pomoc	uczestnikowi	
w	poszerzaniu	wiedzy	i	umiejętności	biznesowych.

Maja Jonatowska   
Dyrektor Biura Zarządzania Kompetencjami 
i Rozwojem Pracowników 
PKN ORLEN

Szczególnie ważnym elementem działań rozwojo
wych w roku 2012 było wdrożenie nowych wartości.  
Istotną rolę w tym procesie odegrały warsztaty dla 
kadry menadżerskiej. Ich uczestnicy zastanawiali 
się wspólnie w jaki sposób wartości przejawiają się 
w codziennej pracy. Omawiana była rola mena dżera 
i każdego pracownika w kształtowaniu kultury 
organizacyjnej firmy oraz wdrażaniu standardów 
etycznych. Prezentowane były także dostępne 
w organizacji narzędzia i rozwiązania wspiera jące 
etyczne postawy pracowników. Dyskutowano o kon
kretnych sytuacjach i możliwych reakcjach, zgodnych 
z doku mentem „Wartości i zasady postępowania 
PKN ORLEN S.A.”. Menadżerowie prowadzili nas
tępnie warsztaty wewnętrzne dla swoich zespołów. 
Wspólnie z pracownikami omawiali wpływ wartości 
na pracę każdego pracownika i potrzebę ich stoso
wania w codziennych operacyjnych działa niach. 
Warsztaty były ważnym wydarzeniem dla Spółki, 
również w kontekście budowania kultury organi
zacyjnej i standardów etycznych.

Nowe wartości stały się także impulsem do zmiany 
modelu kompetencji. Głównym celem prac była 
potrzeba wyodrę bnienia kompetencji korpora
cyjnych, docelowo wspólnych dla całej Grupy 
ORLEN. Ich zadaniem jest kształtowanie pożądanych 
i zgodnych z wartościami postaw pracowniczych. 
Zidentyfikowane zostały także korporacyjne kom
petencje menadżerskie, wskazujące jakie postawy 
kadry kierowniczej są istotne dla kształtowania 
przywództwa i rozwoju biznesu w perspektywie 
całej Grupy Kapitałowej.
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Realizowane	są	także	inne	programy	szkoleniowe,	któ-
rych	tematyka	jest	ściśle	dopasowywana	do	potrzeb	
rozwojowych	różnych	grup	pracowników.	Wśród	nich	
są	także	programy	o	charakterze	motywacyjnym,	
dedykowane	pracownikom	wyróżniającym	się	posta-
wą	i	efektami	pracy,	takie	jak	„Z	pasją	do sukcesu”	
dla	kadry	specjalistów,	czy	program	rozwoju	dla	
operatorów	obszaru	produkcji	i	baz	magazynowych,	
który	zakłada	rozwój	trzech	kluczowych	obszarów	
kompetencji:	racjonalne	działanie	w	sytuacji	obcią-
żenia	stresem,	efektywne	komunikowanie	się	oraz	
kształcenie	orientacji	biznesowej.

Podobnie	 jak	w	roku	ubiegłym	pracownicy	mieli	
dostęp	do różnorodnych	form	rozwoju	kompetencji	
oraz	podnoszenia	wykształcenia.	Spółka	zapewnia	
każdemu	zatrudnionemu,	bez	względu	na	miejsce	
w strukturze,	stanowisko	lub	wiek,	możliwość	udziału	
w	szkoleniach	ogólnie	dostępnych	na	rynku,	szkole-
niach	„szytych	na miarę”,	studiach,	kursach,	w	tym	
językowych,	konferencjach	branżowych.	Pozwala	
to rozwijać	umiejętności	i	daje	dostęp	do najnowszych	
trendów	branżowych.	Firma	wspiera	także	zdobywa-
nie	nowych	kwalifikacji	i uprawnień,	często	wąsko	
specjalistycznych,	takich	jak	rzecznik	paten	towy	czy	
radca	prawny,	partycypując	w pono	szonych	przez	pra-
cownika	kosztach.	Pozwala	to naszym	pracownikom	
budować	silną	pozycję	nie	tylko	na wewnę	trznym,	ale	
także	na	zewnętrznym	rynku	pracy.

Podobnie	jak	w	latach	poprzednich,	Spółka	zapewnia	
wsparcie	pracownikom	objętym	procesami	res	tru-
kturyzacyjnymi	poprzez	dedykowanie	 im	szkoleń	
z zakresu	technik	poszukiwania	pracy,	przedsiębior-
czości	oraz	szkoleń	fakultatywnych.

OCENA JAKOŚCI PRACY POPRZEZ 
PREMIOWANIE I PROCES 
OCENY ROCZNEJ

Wszyscy	pracownicy	podlegają	regularnym	ocenom	
jakości	pracy.	Są	one	zróżnicowane	w	zależności	od	
grupy	pracowniczej	im	podlegającej.	Ocena	zawiera	
kryteria	 jakościowe	i	 ilościowe,	 jest	dostosowana	
do poziomu	odpowiedzialności	 i	samodzielności	
pracowników.	Wdrożone	zostały	w	tym	celu	różne	
systemy	premiowe	obejmujące	zarówno	stanowiska	
podstawowe,	jak	i	menadżerskie	każdego	szczebla.	

Pracownicy,	niezależnie	od	miejsca	w	strukturze,	
podlegają	także	ocenie	pracowniczej	poprzez	uczest-
niczenie	w	ocenie	rocznej,	przeprowadzanej	 raz	
w roku.	Ocenie	podlegają	trzy	moduły:	efektywność	
pracy,	kompetencje	wymagane	na	danym	stanowisku	
oraz	wiedza	merytoryczna,	rozumiana	jako	gotowość	
do	dzielenia	się	wiedzą	i	dążenie	do	rozwoju.	

Ważnym	elementem	oceny	 rocznej	 jest	decyzja	
o budowaniu	dalszej	ścieżki	kariery	pracownika	oraz	
planów	rozwojowych	na	rok	następny	i	rozmowa	
z pracownikiem	dotycząca		osiągnięć	roku	ubiegłego.	
W procesie	tym	przełożonych	i	pracowników	wspo-
maga	Matryca	Ścieżek	Karier,	zawierająca	dokładne	
informacje	o wyma	ganiach	stanowisk	z	różnych	branż	
i	obszarów.	Narzędzie	to pozwala	na	szybki	dostęp	
do	bazy	wiedzy	o możliwych	przemieszczeniach	
międzystanowiskowych	(pionowych	i	poziomych)	
oraz	zaplanowanie	kolejnych	kroków	w karierze.

DIALOG 
SPOŁECZNY

Nieodzownym	elementem	rozwoju	i	zrównoważonej	
polityki	firmy	jest	dialog	społeczny.	Relacje	oparte	
na współpracy	 i	partnerstwie	stanowią	bowiem	
filar,	na	którym	w	zdecydowanym	stopniu	opiera	
się	sukces	każdej	złożonej	organizacji.		

W	PKN	ORLEN	działa	12	organizacji	związkowych.	
Dialog	społeczny	oparty	jest	na	niezależności,	działaniu	
zgodnym	z	prawem,	a	także	zaufaniu	i	wzajemnym	
szukaniu	kompromisu.	Jego	podstawą	są wewnętrzne	
porozumienia	oraz	regulacje	wynikające	z	powsze	chnie	
obowiązujących	przepisów	prawa.	Zasady	te są kluczo-
we	w	przypadku	złożonych	procesów	społe	cznych	
i	pozwalają	ograniczyć	ewentualne	sytuacje	sporne.	
Fundamentalne	 zasady	działal	ności	 związkowej	
i dialogu	 społecznego	uregulowane	 są  również	
w Zakładowym	Układzie	Zbiorowym	Pracy.

Otwarty	dialog	społeczny	oraz	jego	podstawowe	
formy	instytucjonalne	spełniają	istotną	rolę	w	prze-
biegu	złożo	nych	procesów	kadrowych	w	spółkach	
Grupy	ORLEN.	Pozwalają	budować	konstruktywne	
i	trwałe	rozwiązania	we	współpracy	z	przedstawi-
cielami	pracowników.	Realizując	zasadę	rozstrzy-
gania	wszelkich	spraw	dotyczących	zbiorowych	
praw	i	interesów	pracowników	Zarząd	Spółki	dba,	
aby	kwestie	będące	przedmiotem	zainteresowania	
organizacji	związkowych	były	wyjaśniane	w	drodze	
bezpośrednich	spotkań	lub	pisemnych	odpowiedzi.
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W	każdym	roku	odbywa	się	kilkadziesiąt	formalnych	
spotkań	przedstawicieli	pracodawcy	z	liderami	orga-
nizacji	związkowych,	poświęconych	rozstrzyganiu	
najważniejszych	kwestii	pracowniczych.	W	trakcie	
dodatkowych	spotkań	omawiane	są	sprawy	wynika-
jące	z	bieżącej	współpracy	pracodawcy	i	związków	
zawodowych.

Dialog	społeczny	w	PKN	ORLEN	prowadzony	jest	
również	za	pośrednictwem	wspólnych	 instytucji	
pracodawczo-związkowych,	np.	w	zakresie	tworzenia	
oraz	przestrzegania	bezpiecznych	i	higienicznych	
warunków	pracy	na	forum	Komisji	BHP,	w	zakresie	
spraw	pracowniczych	na	forum	Komisji	Pojednawczej.	
Kształtowaniu	właściwych	relacji	społecznych	służą	
również	spotkania	przedstawicieli	Zarządu	Spółki	z	
liderami	organizacji	związkowych.

Dialog	z	szerokimi	grupami	pracowników	najbardziej	
uwidacznia	się	podczas	bezpośrednich	spotkań	przy	
różnych	okazjach.	Tradycją	firmy	jest	organizowany	
corocznie	Dzień	Chemika.	Inną	uroczystą	okazją	są	
spotkania	świąteczne	Zarządu	z	pracownikami.	Równie	
ważne	są	spotkania	z	emerytami,	do których	Zarząd	
Koncernu	przywiązuje	dużą	wagę,	a które	cieszą	się	
dużym	zainteresowaniem	byłych	pracowników.

ZDROWIE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO 
PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN

PKN	ORLEN	oferując	szeroką	gamę	świadczeń	socjal-
nych	zapewnia	pracownikom	poczucie	bezpieczeń-
stwa.	Wszechstronna	opieka	na	najwyższym	poziomie	
to	jeden	z	elementów	budowania	lojalności	i	przywią-
zania	oraz	tworzenia	dobrych	relacji	z pracownikami.	
Rezultatem	jest	dobra	atmosfera	przekładająca	się	
na	efekty	pracy.

Bogaty	 pakiet	 świadczeń	 socjalnych	 zawiera	
m.in. dofinan	sowanie	do	wypoczynku	lub	leczenia	
sanatoryjnego	pracownika,	dofinansowanie	zajęć	
rekreacyjno-sportowych,	rehabilitacyjnych	oraz	dzia-
łalności	kulturalno-oświatowej.	W	trosce	o	rodzinę	
Spółka	dofinansowuje	także	wypoczynek	dzieci	
i młodzieży,	dofinansowanie	do	zakupu	wyprawek	
szkolnych	oraz	paczki	świąteczne	dla	dzieci.	Praco-
wnicy	mogą	otrzymać	zwrotne	pożyczki	na	cele	
mieszkaniowe.	Bezpieczeństwo	to	także	możliwość	
uzyskania	wsparcia	w	trudnych	sytuacjach	życiowych.	
Ponad	40	osób,	które	znalazły	w	się	w	takim	właśnie	
położeniu,	otrzymało	bezzwrotne	zapomogi	losowe	
od	Spółki.

Spółka	gwarantuje	także	opiekę	medyczną	na	naj-
wyższym	poziomie.	Objęci	są	nią	nie	 tylko	pra-
cownicy,	ale	także	członkowie	 ich	rodzin.	Każdy	
pracownik	ma	zagwarantowany	podstawowy	pakiet	
medyczny	zawierający	m.in.	szczepienia	ochronne	
przeciwko	grypie.	W	2012	roku	skorzystało	z	nich	
237	osób.	Szczególne	możliwości	daje	współpraca	
Spółki	z	zewnę	trznymi	placówkami	medycznymi.	
Poza	standardowym	programem	medycznym	pra-
cownicy	mogą	skorzystać	z	profilaktycznych	badań	
zdrowotnych,	których	zakres	wykracza	daleko	poza	
medy	cynę	pracy.	Tylko	w	2012	roku	pracownicy	
uczestniczyli	w	12	różnych	programach	profilak-
tycznych.	Ze świadczeń	medycznych	o	wartości	
ponad	2 mln zł	skorzystało	w	2012	roku	prawie	
2,5 tysiąca	osób.	Niezależnie	od	tych	programów	
Koncern	prowadzi	także	badania	wpływu	środowiska	
pracy	na zdrowie	pracowników.

Ponadto	pracownicy	PKN	ORLEN	w	trudnych	sytu-
acjach	mogą	liczyć	na	dodatkową	pomoc	w	postaci	
m.in.	wsparcia	psychologicznego.

PRACOWNIK 
NA EMERYTURZE

Odejście	na	emeryturę	nie	oznacza	zakończenia	
relacji	PKN	ORLEN	z	byłymi	pracownikami.	Spółka	
zapewnia	 swoim	emerytom	wyjątkowo	bogatą	
ofertę.	Bardzo	popu	larne	są	uroczyste	spotkania	
z	emerytami	z	okazji	ich	70,	75,	80,	85…urodzin.	
Jubilaci	otrzymują	upominek,	dyplom	podpisany	
przez	Prezesa	Zarządu	oraz	gratyfikacje	finansowe.	
Aktywnie	działają	Rady	Seniora,	które	są	współorga-
nizatorami	spotkań	okolicznościowych	w	13	miastach	
Polski.	Spotkania	okolicznościowe	dla	emerytów	i	ren-
cistów	PKN	ORLEN	odbywają	się	w	poszcze	gólnych	
miastach	dwa	razy	w	roku.	Jedno	z	nich	odbywa	
się	przed	Świętami	Bożego	Narodzenia,	drugie	ma	
charakter	kulturalno-oświatowy,	a	jego	celem	jest	
podtrzymywanie	więzi	 i	poczucia	przynależności	
byłych	pracowników	do społeczności,	jaką	tworzy	
PKN	ORLEN.

Emeryci	i	renciści	mają	zapewnioną	opiekę	socjalną,	
która	obejmuje	dofinansowanie	do	pobytu	na	wcza-
sach	lub	do	leczenia	sanatoryjnego,	dofinansowanie	
do	wypoczynku	dzieci	i	młodzieży,	zwrotne	pożyczki	
na	cele	mieszkaniowe,	bezzwrotne	zapomogi	losowe,	
paczki	świąteczne	i	wyprawki	dla	dzieci,	wsparcie	
finansowe	w okresie	przedświątecznym.
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Funkcjonowanie	w zgodzie	z zasadami	zrównoważo-
nego	rozwoju,	w poszanowaniu	określonych	prawem	
warunków,	w PKN ORLEN	jest	warunkiem	działania	
Spółki	w sposób	profesjonalny.	Spółka	bierze	odpo-
wiedzialność	za oddziaływanie	na obecne	i przyszłe	
pokolenia.	PKN ORLEN	wprowadza	 i	udoskonala	
kolejne	narzędzia	 i  instalacje	środowiskowe,	aby	
być	coraz	bardziej	ekologiczną	firmą.	Zintegrowany	
System	Zarządzania	zapewnia	klientom	najwyższą	
jakość	usług	i produktów,	rzetelną,	wyczerpującą	
informację,	ochronę	tej	informacji,	ochronę	środo-
wiska,	ochronę	zdrowia	przy	minimalizacji	naszego	
wpływu	na środowisko.	

WODA

Woda	w Zakładzie	Produkcyjnym	w Płocku	stanowi	
medium	technologiczne	w procesach	produkcyjnych.	
Jest	wykorzystywana	jako	wsad	do produkcji	pary	
w elektrociepłowni,	medium	chłodzące	oraz	służy	
do celów	przeciwpożarowych.	Naturalnym	źródłem	
zaopatrzenia	w nią	jest	Wisła,	nad	którą	wybudowa-
no	ujęcie	wodne	z przepompownią	do transportu	
wody.	PKN ORLEN	posiada	pozwolenie	wodno-
prawne	na pobór	wód	powierzchniowych	z Wisły	
i podziemnych	z ujęcia	rejonu	„Biała”	dla	całego	
Zakładu	Produkcyjnego	w Płocku.	

Mimo	zwiększenia	się	liczby	obiektów	produkcyjnych	
i wzrostu	ilości	przerabianej	ropy	nie odnotowano	
wzrostu	poboru	wody	z Wisły.	Jest	kilka	głównych	
przyczyn	tak	pozytywnego	stanu.	Najważniejsze	
z nich	to permanentna	modernizacja	obiektów	pro-
dukcyjnych.	Zmniejszana	jest	ich energochłonność.	
Kolejny	element	to zawrót	do sieci	wody	technolo-
gicznej	części	oczyszczonych	ścieków	produkcyjnych.	
Jest	to efekt	modernizacji	i doskonalenia	gospodarki	
ściekowej	oraz	zwiększenie	efektywności	pracy	blo-
ków	wodnych	w części	rafineryjnej	i petrochemicznej.	
Sprzyja	temu	także	modernizacja	systemu	uzdatnia-
nia	wody	–	zwłaszcza	dekarbonizacji	i modernizacji	
obiektów	demineralizacji	wody.

Woda	 powierzchniowa	 jest	 wykorzystywana	
na potrzeby	prowadzenia	procesów	technologicznych	
zakładu	w Płocku	i przez	pozostałe	podmioty	zlokalizo-
wane	na jego	terenie.	W zależności	od potrzeb	instalacji	
pobierana	jest	woda	gospodarcza	i przeciw	pożarowa,	
zdekarbonizowana,	zmiękczona	odgazowana,	zdemi-
neralizowana,	obiegowa.	Natomiast	woda	głębinowa	
wykorzystywana	jest	do celów	pitnych.	Służy	wyłą-
cznie	zaspokajaniu	potrzeb	sanitarnych	i socjalnych	
pracowników.

W	zakładzie	funkcjonuje	od lat	system	uzdatniania	
ścieków	do celów	przemysłowych,	polegający	na pro-
dukcji	wód	przemysłowych	z oczyszczonych	ścieków.	
Woda	ze	ścieków	jest	stosowana	jako	gospodarcza	
do mycia,	czyszczenia	i przeciwpożarowa.	

Parametr Rok Wzrost/spadek

2011 2012 [%]

Pobór wody z Wisły [m3] 23 457 613 22 662 775 -3,5

Pobór wody ze studni 
głębinowej [m3] 526 000 531 000 0,95

Ilość wód zawróconych [m3] 2 051 524 2 575 742 25,5

Upusty wody z odsalania bloków 
do sieci wody gospodarczej i ppoż. [m3] 1 664 449 1 281 763 -23,0

Ilość i rodzaj 
pobranej wody 

przez Zakład 
Produkcyjny 

w Płocku 
w latach 2011–2012

Parametr Rok Wzrost/spadek

2011 2012 [%]

Woda zdemineralizowana [m3] 1 400 000 1 844 297 31,74

Woda przemysłowa [m3] 68 000 67 718 -0,40

Woda zdekarbonizowana [m3] 1 400 000 1 843 706 31,69

Woda zużywana na cele 
socjalno-bytowe [m3] 15 000 11 643 -22,38

SUMA – Pobór wody od dostawcy 
ANWIL S.A. [m3] 2 883 000 3 767 364 30,67

Pobór wód 
przez Zakład PTA 

we Włocławku 
w latach 2011–2012

IV. ŚRODOWISKO
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Zakład	PTA	we Włocławku	na potrzeby	funkcjonowania	
instalacji	zużywa	wodę	od dostawcy	zewnętrznego,	
którym	jest	ANWIL	S.A.	Z poszczególnych	sieci	wodo-
ciągowych	dostarczana	jest	woda	zdemineralizowana,	
przemysłowa,	zdekarbonizowana	i woda	pitna.

Wzrost	ilości	wody	zużytej	przez	PTA	w roku	2012	
w porównaniu	do roku	2011	był	spowodowany	
głównie	faktem,	iż rok	2012	był	pełnym	rokiem	pracy	
instalacji.	Instalacja	została	uruchomiona	w roku	2011	
i pracowała	ok. 9	miesięcy.	W roku	2011	z uwagi	
na rozruch	 instalacji	 i udział	 firm	zewnętrznych	
odnotowano	większe,	w porównaniu	do roku	2012,	
zużycie	wody	na cele	socjalno-bytowe.	

ŚCIEKI

Spadek	ładunku	ChZT	odprowadzanego	do Wisły	
o 10,8%	w roku	2012	spowodowany	był mniejszym	
jego	ładunkiem	w napływie	na Centralną	Oczysz-
czalnię	Ścieków	(COŚ)	w stosunku	do roku	2011	oraz	
spadkiem	o 3,2%	ilości	ścieków	odprowadzanych	
do Wisły	w stosunku	do roku	2011.

Natomiast	wzrost	o 12,3%	ładunku	odprowadzanej	
zawiesiny	wynika	z większego	udziału	ścieków	prze-
mysłowych	w całej	masie	odprowadzanych	ścieków.	
Efektem	był	niewielki	wzrost	stężenia	tego	parametru.

Parametr Rok Wzrost/spadek

2011 2012 [%]

Ilość ścieków odprowadzonych do Wisły [m3] 13 452 489 13 015 380 -3,2

Ładunek ChZT w ściekach odprowadzonych 
do Wisły [kg/rok]* 901 573 804 063 -10,8

Zawiesina w ściekach odprowadzanych do Wisły 
[kg/rok] 87 975 98 838 12,3

* Ładunek brutto.

Ilość i jakość ścieków 
odprowadzanych 

przez Zakład 
Produkcyjny 

w Płocku  
w latach 2011–2012

Parametr Rok Wzrost/spadek

2011 2012 [%]

Ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji 
ANWIL S.A. [m3] 1 300 000 1 582 498 21,73

Ładunek ChZT w ściekach odprowadzanych 
do kanalizacji ANWIL S.A. [kg/rok] 6 140 000 5 886 603 -4,13

Ładunek BZT5 w ściekach odprowadzanych 
do kanalizacji ANWIL S.A. [kg/rok] 2 804 000 2 580 050 -7,99

Kobalt w ściekach odprowadzanych 
do kanalizacji ANWIL S.A. [kg/rok] 562 817 45,37

Ilość ścieków 
odprowadzonych 
przez Zakład PTA 

we Włocławku 
w latach 2011–2012

Ilość pobranej wody oraz odprowadzonych 
ścieków do Wisły na tle przerobionej ropy 
naftowej w latach 2011–2012
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Na	terenie	Zakładu	w Płocku	funkcjonuje	21	lokalnych	
podczyszczalni	 ścieków,	związanych	z poszcze-
gólnymi	instalacjami.	Spełniają	one	istotną	funkcję	
w zmniejszaniu	ładunku	zanieczyszczeń	napływają-
cych	na COŚ.	Są	to głównie	podczyszczalnie	mecha-
niczne,	a  łączna	 ilość	podczyszczonych	ścieków	
wynosi	ok. 11	306	m3/d.	Wszystkie	ścieki,	zarówno	
podczyszczone	jak	i surowe,	trafiają	do Centralnej	
Oczyszczalni	Ścieków,	gdzie	w czterostopniowym	
cyklu	oczyszczane	są do poziomu	zapewniającego	do-
trzymanie	warunków	pozwolenia	wodnoprawnego.

Wszystkie	rodzaje	ścieków	powstające	w wyniku	pro-
dukcji	kwasu	tereftalowego	odprowadzane	są do po-
szczególnych	systemów	kanalizacyjnych	ANWIL	S.A.

Wzrost	 ilości	 ścieków	wytworzonych	przez	PTA	
w roku	2012	w porównaniu	do roku	2011	był	spowo-
dowany	głównie	faktem,	 iż rok	2012	był	pełnym	
rokiem	pracy	 instalacji.	 Instalacja	została	urucho-
miona	w roku	2011	i pracowała	ok. 9	miesięcy.

IMPLIKACJE WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN 
KLIMATYCZNYCH – KLUCZOWE 
WYDARZENIA W 2012 ROKU

Od	1 stycznia	2013	roku	w skład	systemu	EU	ETS1 
wchodzi	5	instalacji	PKN ORLEN,	tj.	Elektrociepłownia,	
Rafineria,	Olefiny,	Tlenek	Etylenu	i Glikolu	oraz	PTA	
we Włocławku.	PKN ORLEN	w 2012	roku	poddał	szcze-
gółowej	analizie	Rozporządzenie	Komisji	(UE)	601/2012	
w sprawie	monitorowania	i raportowania	w zakresie	
emisji	gazów	cieplarnianych	zgodnie	z dyrektywą	
2003/87/WE	pod	kątem	wymagań	i obowiązków,	
jakie	muszą	spełniać	instalacje	objęte	EU	ETS.	

W	2012	roku	Spółka	złożyła	wnioski	o wydanie	
zezwolenia	na emisję	gazów	cieplarnianych	dla	
instalacji	chemicznych	objętych	systemem	EU	ETS	
celem	zatwierdzenia	planów	monitorowania	obo-
wiązujących	od stycznia	2013	roku.

Rok	2012	był	ostatnim	rokiem	II	okresu	rozliczenio-
wego,	instalacje	PKN ORLEN	objęte	systemem	EU	ETS	
w tym	czasie	wykorzystały	91%	przydzielonych	upraw-
nień	zaoszczędzając	niemal	3	miliony	uprawnień.

W	roku	2012	realizowano	proces	doskonalenia	infor-
matycznego	systemu	monitorowania	wielkości	emisji	
CO2.	Rozpoczęto	proces	rozszerzenia	aplikacji	o nowe	
instalacje.	Program	umożliwi	szybkie	dostarczanie	
wiarygodnych	danych	o wielkości	emisji	CO2. 

PKN ORLEN	aktywnie	uczestniczył	w procesach	
przygotowywania	aktów	prawnych	oraz	pracach	nad	
kształtem	i zapisami	zawartymi	w BREFie	Rafineryj-
nym2	oraz	Konkluzjach	BAT3.	Wyrazem	aktywnego	
zaangażowania	 jest	członkostwo	przedstawicieli	
PKN ORLEN	w Technicznej	Grupie	Roboczej	powo-
łanej	do przeglądu	BREF	REF	oraz	członkostwo	
w CONCAWE.

W PKN ORLEN została opracowana strategia zarzą
dzania uprawnieniami do emisji CO2. Zrealizowany 
został również projekt „Analiza skutków polityki 
klima tycznej dla Grupy ORLEN”. Pozwolił on na opra
cowanie kierunkowych reko mendacji działań 
w zakre sie zbilansowania niedoboru uprawnień 
do emisji CO2 oraz możliwości płynących z Pakietu 
Klimatycznego w okresie 20132020.

Usystematyzowanie i uporządkowanie informacji 
dotyczących CO2 , pozwoliło na bardzo dobre przygo
towanie Koncernu do zajmowania się tematyką upraw
nień do emisji. W praktyce utworzone zostały struktury 
organizacyjne i merytoryczne, które kompleksowo 
będą zarządzały tematem CO2. Poza pierwotnym 
zakresem prac powstał dokument „Wdrożenie orga
nizacji zarządzania uprawnieniami do emisji CO2”, 
który jest kolejnym krokiem w zarzą dzaniu tematyką 
CO2 w Koncernie i operacjonalizacją założeń strate
gicznych w tym obszarze. Stworzona metodologia 
może zostać zaimplementowana w innych spółkach 
Grupy ORLEN. Z pewnością przyniesie to oszczędności. 
Projekt stanowi potwierdzenie, że działania z obszaru 
społecznej odpowiedzialności biznesu niosą za sobą 
wymierne efekty ekonomiczne.

1) The EU Emissions Trading System – Unijny System Handlu Uprawnieniami do Emisji.
2) Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas.
3) BAT – Best Available Techniques.

Arkadiusz Kamiński  
Dyrektor Biura Ochrony Środowiska
PKN ORLEN



RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 ODPOWIEDZIALNA ZMIANA

57

EMISJE

Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje 
gazów cieplarnianych według wagi

W	PKN ORLEN	w roku	2012	dla	instalacji	Rafinerii,	
Elektrociepłowni	i Olefin	II,	objętych	zezwoleniem	
na uczestnictwo	we wspólnotowym	systemie	handlu	
uprawnieniami	do emisji,	prowadzono	bilansowanie	
emisji	gazów	cieplarnianych	w układzie	miesięcznym.	
Na	bieżąco	monitorowany	był	stopień	wykorzy-
stania	przyznanych	uprawnień	do emisji	CO2	dla	
każdej	z instalacji.	Ponadto	prowadzono	predykcję	
tych	uprawnień	w odniesieniu	do planu	produkcji	
w układzie	rocznym.

Instalacja
Przydział 

uprawnień 
na rok Emisja rzeczywista w roku

% 
wykonania
w stosunku 

rocznym 
2012

Nadwyżka 
za rok 

2012 do 
wykorzystania

2010 2011 2012

Elektrociepłownia 3 358 958 3 360 762 3 147 794 2 914 078 86,07 471 774

Rafineria 2 161 551 2 021 453 2 010 815 2 172 935 96,52 78 231

Olefiny II 1 058 638 771 024 814 980 774 942 73,20 283 696

PKN ORLEN 6 579 147 6 153 239 5 973 589 5 861 955 87,55 833 701

* Średnioroczna ilość uprawnień przyznanych poszczególnym instalacjom oraz wielkość emisji.

Instalacja Emisja
2008–2012

Przydział uprawnień 
na lata 2008–2012 Nadwyżka (+)

/Deficyt (-) 
uprawnień 

przyznanych 
w KPRU II

Wykorzystanie 
przydziału 
uprawnień 
w KPRU II

Przydział 
uprawnień 

KPRU II
Krajowa 
Rezerwa

Rafineria 10 366 326 10 807 755 167 305 608 734 94,45%

Elektrociepłownia 15 775 247 16 794 790 53 788 1 073 331 93,63%

Olefiny II 3 995 311 5 293 190 – 1 297 879 75,48%

PKN ORLEN 30 136 884 32 895 735 221 093 2 979 944 91,00%

Emisja 
z poszczególnych 

instalacji*
w latach 

2010–2012

Bilans 
uprawnień CO2 

na koniec II okresu 
rozliczeniowego 

2008–2012

W	Krajowym	Planie	Rozdziału	Uprawnień	do emisji	
CO2	na lata	2008-2012	–	KPRU	II,	PKN ORLEN	dla	
prowadzonych	instalacji	Rafineria,	Elektrociepłownia,	
Kraking	Petrochemiczny	uzyskał	łącznie	32	895	735	
uprawnień	(średnioroczna	pula	uprawnień	wynosi	
6	579	147).	

Podstawą	 rozliczenia	 przyznanych	 uprawnień	
są raporty	sporządzone	na dzień	31	grudnia	2012	
roku	 i	poddane	weryfikacji	przez	uprawnionego	
weryfikatora.

Ilość	uprawnień	przeniesiona	na III	okres	rozlicze-
niowy	wynosi	2	979	944.
•	 Emisja	gazów	cieplarnianych	pochodzi	z obiek-
tów,	w których	prowadzone	są procesy	objęte	
systemem	handlu	emisjami	dwutlenku	węgla.

Rodzaj substancji Wielkość emisji [Mg] Wzrost/spadek

2011 2012 [Mg] [%]

Dwutlenek węgla 6 226 505,89 6 110 342,67 -116 163,22 -1,87

Łączna emisja substancji 
bez dwutlenku węgla 32 252,28 31 837,18 -415,10 -1,29

Łączna emisja wszystkich 
substancji 6 258 758,17 6 142 179,85 -116 578,32 -1,86

Emisja CO2  
w Zakładzie 

Produkcyjnym 
w Płocku 
w latach 

2011–2012
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Emisja [Mg] Przerób ropy [tys. Mg]

Łączna emisja zanieczyszczeń Przerób ropy

Spadek	emisji	CO2	o	1,87%	przy	jednoczesnym	zwięk-
szeniu	ilości	przerabianego	surowca	(ropy)	o	4,43%	
uzyskano	dzięki	zmianie	struktury	używanych	paliw	
(wzrost	ilości	spalanego	gazu).

Rodzaj substancji Wielkość emisji [Mg] Wzrost/spadek

2011 2012 [Mg] [%]

Dwutlenek siarki 20 971,56 20 666,18 -305,38 -1,46

Tlenki azotu (w przeliczeniu 
na dwutlenek azotu) 8 027,86 7 819,11 -208,75 -2,60

Tlenek węgla 1 282,72 1 354,36 71,64 5,59

Suma węglowodorów 1 203,90                                 1 189,92 -13,98 -1,16

Pył ogółem* 588,78 677,27 88,49 15,03

Dwutlenek węgla 6 226 505,89 6 110 342,67 -116 163,22 -1,87

Pozostałe substancje 177,45 130,34 -47,11 -26,55

Łączna emisja substancji 
bez dwutlenku węgla 32 252,28 31 837,18 -415,10 -1,29

Łączna emisja 
wszystkich substancji 6 258 758,17 6 142 179,85 -116 578,32 -1,86

* Pył ogółem tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle.

Zestawienie emisji 
wybranych substancji

 wprowadzanych 
do powietrza 
przez Zakład 
Produkcyjny 

w Płocku 
w latach 2011–2012

Łączna emisja 
substancji 

– bez dwutlenku 
węgla, na tle 

przerobu ropy 
naftowej w Zakładzie 

Produkcyjnym 
w Płocku 

w latach 2011–2012

Wzrost	emisji	pyłu	wynika	ze	wzrostu	zawartości	
popiołu	w gudronie	spalanym	w Zakładowej	Elektro-
ciepłowni.	W roku	2011	było	to 0,041%,	natomiast	
w 2012	roku	0,050%.

Emisja głównych 
substancji 

w Zakładzie 
Produkcyjnym 

w Płocku  
w latach 2002–2012
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W	2012	roku	nastąpił	niewielki	spadek	emisji	sub-
stancji	wprowadzanych	do powietrza	w	stosunku	
do roku	2011.	Wynikał	ze	wzrostu	udziału	gazu	
w puli	spalonych	w Elektrociepłowni	paliw.	

Rok	 2012	 był	 pierwszym	 pełnym	 rokiem	 pra-
cy	Zakładu	Produkcji	Kwasu	Tereftalowego	PTA	
we Włocławku.

Emisja	substancji	do powietrza	mieściła	się	w limitach	
wyznaczonych	w pozwoleniu	zintegrowanym.

Rodzaj substancji
Wielkość emisji [Mg]

Wzrost/spadek

2011* 2012 [Mg] [%]

Dwutlenek siarki 0,71 2,65 1,94 273,24

Tlenki azotu (w przeliczeniu 
na dwutlenek azotu) 38,31 54,50 16,19 42,26

Tlenek węgla 299,28 447,67 148,39 49,58

Suma węglowodorów 0,77 0,00 -0,77 -100,00

Pył ogółem 2,11 3,01 0,90 42,65

Dwutlenek węgla 61 657,83 146 250,50 84 592,67 137,20

Pozostałe substancje 8,33 14,60 6,26 75,27

Łączna emisja substancji 
bez dwutlenku węgla 349,51 522,44 172,93 49,48

Łączna emisja 
wszystkich substancji 62 007,34 146 772,93 84 765,59 136,70

* Praca od 21.03.2011 roku.

Zetawienie emisji 
wybranych substancji 

wprowadzanych 
do powietrza 

przez Zakład PTA 
we Włocławku 

w latach 2011–2012
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Gimnazjum nr 5

Chełpowo

Monitorowanie	wielkości	emisji	prowadzone	 jest	
poprzez	pomiary	okresowe	i pomiary	ciągłe,	dzięki	
czemu	stopień	wykorzystania	przyznanych	w pozwo-
leniach	limitów	emisji	jest	kontrolowany	na bieżąco.	
W 2012	roku	przeprowadzono	pomiary	ciągłe	emisji	
substancji	do powietrza,	pomiary	okresowe	emisji	
substancji	do powietrza	oraz	pomiary	imisji	wokół	
Zakładu	Produkcyjnego	w Płocku.

W	roku	2012	na stacji	Chełpowo	mierzona	była	
imisja	do powietrza	w zakresie:	HC,	CO,	SO2,	NO2,	
H2S,	BTX,	a w Gimnazjum	Nr	5	w zakresie:	O3,	CO,	
SO2,	NO2,	BTX.

Lokalizacja 
automatycznych 

stacji monitoringu 
powietrza wokół 

Zakładu 
Produkcyjnego

PKN ORLEN
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ogółem

Odzyskane Wytworzone inne niż niebezpieczne
(z wyłączeniem odpadów komunalnych)

Wytworzone 
niebezpieczne

Analiza	wyników	pomiarów	uzyskanych	w 2012	roku	
upoważnia	do stwierdzenia,	że zostały	dotrzymane	
normy	środowiskowe	dla	wszystkich	mierzonych	
substancji	określonych	w obowiązującym	Rozporzą-
dzeniu.	Nie	odnotowano	przekroczeń	dopuszczal-
nych	stężeń	średniorocznych	dla	żadnej	substancji	
na terenach,	dla	których	dopuszczalne	stężenia	
są wyznaczone.

Średnioroczne	stężenia	w roku	2012	były	dla	pod-
stawowych	substancji:	SO2,	NO2	i benzenu,	nieco	
niższe	niż	w roku	2011.

Parametr Stężenie
Stacja monitoringowa Wartości 

dopuszczalne*Chełpowo Gimnazjum nr 5

2011 2012 2011 2012

NO2 [µg/m3] średnie 
roczne 8,3 3,8  13,3 10,6 40

SO2 [µg/m3] średnie 
roczne 7,3 5,4   4,9 4,5 20

Benzen [µg/m3] średnie 
roczne 1,80 1,08   1,67 1,52 5

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku.

Porównanie 
średniorocznych 
wartości stężeń 

wybranych 
substancji wokół 

Zakładu 
Produkcyjnego 

PKN ORLEN 
w latach 2011–2012

ODPADY WYTWORZONE

Prowadzone	w Zakładzie	Produkcyjnym	w Płocku	
w roku	2012	prace	rozbiórkowe	i inwestycyjne	spo-
wodowały	wzrost	o 68,6%	ilości	wytworzonych	
odpadów	w stosunku	do roku	2011.	Były	to głównie:
•	 17	04	05	–	żelazo	i stal,	

Porównanie ilości 
odpadów 

wytworzonych przez 
Zakład Produkcyjny 

w Płocku  
w latach 2011–2012

•	 16	08	02*	–	zużyte	katalizatory	zawierające	
niebezpieczne	metale	przejściowe,

•	 05	01	99	–	wypełnienia	aparatów,	kulki	inertne,	
tlenek	glinu,	

•	 05	01	03*	–	osady	z dna	zbiorników,
•	 16	02	14	–	zużyte	urządzenia	elektryczne	i elektro-
niczne	nie zawierające	substancji	niebezpiecznych.	
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Zakład	PTA	we Włocławku	w roku	2012	wytworzył	
o 12%	więcej	odpadów	niż	w	roku	2011,	przyczyną	
tego	faktu	była	głównie	całoroczna	praca	instalacji	
w roku	2012.	Ich	największą	część	stanowiły	odpady	
o kodach:
•	 07	01	08*	–	zmiotki	z rozsypów	kwasu	ter	efta-	
	 lowego,
•	 07	01	10*	–	placki	pofiltracyjne.	

Odpady	te	powstają	 jako	pozostałości	z procesu	
odzysku	 i regeneracji	katalizatorów	stosowanych	
przy	produkcji	kwasu	tereftalowego.	

Odpady Ilość [Mg] Wzrost/spadek

2011 2012 [%]

Wytworzone ogółem, w tym: 5 402 6 052 12,03

– niebezpieczne,
– inne niż niebezpieczne 

(z wyłączeniem odpadów komunalnych)

5 396
6

6 004
48

11,27
700

Porównanie ilości 
wytworzonych 

odpadów
 w Zakładzie PTA 

we Włocławku 
w latach 2011–2012

Zarówno	w Zakładzie	 Produkcyjnym	w Płocku,	
jak	 i w Zakła	dzie	PTA	we Włocławku	nie zostały	
przekroczone	 limity	określone	w pozwoleniach	
zintegrowanych.

Gospodarowanie wytworzonymi odpadami 

Odpady Ilość [Mg] Wzrost/spadek

2011 2012 [%]

Przekazane do odzysku 11 649 17 363 49,05

Przekazane do unieszkodliwienia ogółem 
w tym: 757 1 580 108,72

– do termicznego przekształcenia
– do unieszkodliwienia w inny sposób

552
205

1 034
546

87,32
166,34

Magazynowane 1 453 2 509 72,68

Odpady Ilość [Mg] Wzrost/spadek

2011 2012 [%]

Przekazane do odzysku 0 45 100

Unieszkodliwione ogółem w tym: 5 085 6 305 23,99

– termicznie
– przekazane do unieszkodliwienia 

w inny sposób

5 015
70

5 949
356

18,62
408,57

Magazynowane 347 49 -85,88

Gospodarka 
odpadami 

w Zakładzie PTA 
we Włocławku 

w latach 2011–2012

Gospodarka 
odpadami 

w Zakładzie 
Produkcyjnym 

w Płocku 
w latach 2011–2012



IV. ŚRODOWISKO

62

Zawsze z najwyższą starannością podchodzimy 
do rzetelności prezentowanych w Raporcie danych. 
Staramy się, aby jak najlepiej obrazowały one prowa
dzone przez nas działania w obszarze środowiska 
i pozwalały interesariuszom w pełni je ocenić.

Dokonaliśmy zmiany sposobu raportowania, aby 
bardziej precyzyjnie pokazać gospodarkę odpadami. 
W  poprzednich Raportach informacje sporządzane 
były w oparciu o sprawo zdanie do GUS. Jedno stką 
raportującą były tys. ton. Przyjęte w sprawozdaniu 
GUS zaokrąglenia powodowały, że odpady poni
żej 50 ton nie były uwzględniane. W efekcie dane 
nie odzwierciedlały ich rzeczywistej masy. W celu 
zmniejszenia tej  rozbieżności zmieniliśmy spo
sób raportowania. Dane są obecnie przedstawiane 
w oparciu o roczne sprawozdanie gospodarowania 
odpadami przekazywane Marszałkowi Województwa.
 

W	roku	2012	kontynuowano	selektywną	zbiórkę	
odpadów	komunalnych.	Systemem	objęte	zostały	
wszystkie	obiekty	biurowe	i administracyjne	oraz	
teren	Zakładu	Produkcyjnego.	Dzięki	 temu	 ilość	
odpadów	niesegregowanych	zmniejszyła	się	o po-
nad	20%.	Coraz	wyższa	świadomość	pracowników	
w zakresie	selektywnej	zbiórki	przyniosła	wymierne	
efekty	–	aż 4,5	raza	więcej	zebranych	odpadów	
z tworzyw	sztucznych,	prawie	2	razy	więcej	szkła	
oraz	1,6	razy	więcej	baterii.

System	selektywnej	zbiórki	odpadów	wprowadzany	
jest	sukcesywnie	na stacjach	i terminalach	paliw	oraz	
pozostałych	obiektach	biurowych	Spółki.

Transfer	odpadów	niebezpiecznych	w 2012	roku	
na podstawie	informacji	do PRTR4:

Zakład	Produkcyjny	w Płocku
a.	 w	granicach	kraju:
–	 z	przeznaczeniem	do odzysku	18	900,00 Mg,
–	 z	 przeznaczeniem	do  unieszkodliwienia	
2 900,00 Mg;

b.	 do	innych	krajów	z przeznaczeniem	do odzysku	
4 510,00	Mg.

Transfer	dotyczył	zarówno	odpadów	wytworzonych	
w roku	2012	przez	PKN ORLEN	i	firmy	wykonujące	
usługi	remontowe	i  inwestycyjne	na  instalacjach	
PKN ORLEN	oraz	magazynowanych	z lat	ubiegłych.

Zakład	PTA	we Włocławku
a.	 w	granicach	kraju:
–	 z	przeznaczeniem	do odzysku	14,80	Mg,
–	 z	 przeznaczeniem	do  unieszkodliwienia	
362,00 Mg;

b.	 do	innych	krajów	z przeznaczeniem	do odzysku	
0,00 Mg.

ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI

Zgodność	realizowanych	działań	z prawem	środo-
wiskowym	w Zakładzie	Produkcyjnym	w Płocku	
i Zakładzie	PTA	we Włocławku	w 2012	roku	weryfi-
kowali	przedstawiciele	Wojewódzkiego	Inspektoratu	
Ochrony	Środowiska	(WIOŚ)	Delegatura	w Płocku	
i Delegatura	we Włocławku.	Na	terenie	Zakładu	
Produkcyjnego	w Płocku	przeprowadzonych	zostało	
łącznie	trzynaście	kontroli,	w tym	dwie	inwesty	cyjne,	
dwie	 interwencyjne	 i dziewięć	kompleksowych.	
Natomiast	w Zakładzie	PTA	we Włocławku	odbyła	
się	 jedna	kontrola	kompleksowa.	W  ich	wyniku	
wydano	cztery	zarządzenia	pokontrolne,	które	zostały	
zrealizowane.

Zarządzenia	pokontrolne	realizowane	są na bieżąco,	
a wydające	je	organy	informowane	o	podejmowanych	
działaniach	na bieżąco.

4) EPRTR Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Renata Karaszewska
Specjalista, Dział Ochrony Środowiska
PKN ORLEN
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Przeprowadzone kontrole Liczba kontroli

2011 2012

Ogółem 94 86

Na terenie Zakładu w Płocku i PTA we Włocławku 9 14

Na stacjach paliw 76 59

Na terminalach paliw 7 12

Na obiektach Majątku Odrębnego 2 1

Wydane zarządzenia pokontrolne Liczba zarządzeń pokontrolnych

2011 2012

Ogółem 20 28

Dla Zakładu w Płocku i PTA we Włocławku 0 4

Dla stacji paliw 18 19

Dla terminali paliw 2 5

Dla obiektów Majątku Odrębnego – –

Liczba kontroli 
przeprowadzonych 

przez WIOŚ 
w Zakładzie

 Produkcyjnym 
w Płocku i Zakładzie 
PTA we Włocławku 

oraz na terenie 
struktur regionalnych 
w latach 2011–2012

NAKŁADY INWESTYCYJNE 
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Nakłady	inwestycyjne	na zadania	związane	z ochroną	
środowiska	w Zakładzie	Produkcyjnym	PKN ORLEN	
w Płocku	w 2012	roku	były	wyższe	o 72%	niż	przed	
rokiem	i wyniosły	83,291 mln zł,	co	stanowiło	30,8%	
całkowitych	nakładów.

W	roku	2012	zakończonych	zostało	kilka	ważnych	
inwe	stycji,	m.in.:	na  instalacjach	Hydrokrakingu	
i Hydroodsiarczania	Gudronu	gaz	opałowy	i wodór	
używane	do hermetyzacji	zbiorników	 i systemu	
zrzutów,	zostały	zastąpione	azotem.	Na	Wydziale	
Olefin	II	zakończono	realizację	węzła	do oczysz-
czania	ścieków	z benzenu,	a na terenie	Zakładowej	
Elektrociepłowni	–	budowę	kotła	olejowo-gazowego	
K8	wyposażonego	w elektrofiltry	i insta	lacje	katali-
tycznego	odazotowania.	Zmodernizowana	została	
także	wiata	rozładunkowa,	dzięki	czemu	grunt	i wody	
gruntowe	zostały	zabezpieczone	przed	zanieczysz-
czeniem	produktami	ropopochodnymi.	Poprawił	się	
poziom	bezpieczeństwa	przeciwpożarowego	obiektu	
oraz	obsługi	w trakcie	eksploatacji.

PKN ORLEN	z dużym	wyprzedzeniem	dostosowuje	
swoje	obiekty	do wymogów	Dyrektywy	w sprawie	
emisji	przemysłowych	z dnia	24	listopada	2010	roku.	

W	2012	roku	wiele	zadań	dotyczyło	zakładowej	
Elektro	ciepłowni.	Rozpoczęła	się	realizacja	instalacji	
odazotowania	i odpylania	spalin	dla	7	kotłów	EC.	Pod-
jęto	przygotowania	do realizacji	Instalacji	Odsiarczania	
Spalin	IOS	dla	8	kotłów	Elektrociepłowni.	Poza	tym	
kontynuowano	inwestycje	z roku	ubiegłego,	ograni-
czające	negatywny	wpływ	Zakładu	na poszczególne	
komponenty	środowiska,	wśród	nich	przebudowę	
układu	paliwowego	zakładu	Elektro	ciepłowni	i wy-
pełnień	technologicznych	chłodni	wentylatorowych	
instalacji	chłodniczej.	

ZOBOWIĄZANIA
• Kontynuowanie rozpoczętych 

w 2012 roku zadań.
• Terminowa realizacja programu 

inwestycyjnego dostosowującego 
Elektrociepłownię do wymogów 
Dyrektywy IED.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
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OPŁATY ZA KORZYSTANIE 
ZE ŚRODOWISKA

Podmiot	korzystający	ze	środowiska	jest	zobowiązany	
do ponoszenia	opłat	środowiskowych	z tego	tytułu,	
zgodnie	z Ustawą	Prawo	Ochrony	Środowiska	z dnia	
27 kwietnia	2001	r.	(Dz.	U.	2008.25.150	z późn.	zm.).

Zakład	Produkcyjny	w Płocku	wnosi	opłaty	za emisję	
substancji	do powietrza,	pobór	wód	i	odprowadzanie	
ścieków	do wód	lub do ziemi.	Natomiast	Zakład	PTA	
we Włocławku	tylko	za emisję	substancji	do powie-
trza,	ponieważ	pobór	wody	i odprowadzanie	ścieków	
jest	uregulowane	umową	cywilno-prawną.

http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20010620627

Opłaty za korzystanie 
ze środowiska 

w Zakładzie 
Produkcyjnym 

w Płocku 
i Zakładzie PTA 
we Włocławku 

w latach 2011–2012

Opłaty za korzystanie 
ze środowiska łącznie 

w stacjach paliw, 
terminalach paliw, 
obiektach majątku 

odrębnego 
oraz pozostałych 

obiektach PKN ORLEN 
w latach 2011–2012

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W	2012	roku	spadły	opłaty	za pobór	wód	i odprowa-
dzanie	ścieków.	W tym	samym	czasie	opłaty	za korzy-
stanie	ze	środowiska	wzrosły	o 1,11%.	Dotyczyły	
one	emisji	do powietrza	z Zakładu	Produkcyjnego	
w Płocku	i PTA	we Włocławku,	a przyczyną	wzrostu	
były	wysokie	stawki	opłat	za metale.	Przede	wszyst-
kim	jednak	spowodował	to fakt,	że rok	2012	to pierw-
szy,	pełny	rok	pracy	instalacji	PTA	we Włocławku.

Opłaty	za korzystanie	ze	środowiska	dotyczą	również	
stacji	paliw.	Ponoszone	wydatki	wynikają	z prze-
ładunku	paliw,	ON	i LPG,	tankowania	pojazdów	
benzyną,	ON	i LPG,	poboru	wody	z własnego	uję-
cia,	odprowadzania	ścieków	socjalno-bytowych	
do środowiska	oraz	odprowadzania	wód	opadowo-
-roztopowych	do środowiska.
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Natomiast	użytkowanie	terminali	paliw	generuje	opła-
ty	związane	z napełnianiem/opróżnianiem	zbiorników	
magazynowych	benzyną,	ON	i ONG,	napełnianiem	
cystern	samochodowych/kolejowych	benzyną,	ON	
i ONG,	poborem	wody	z własnego	ujęcia,	odprowa-
dzaniem	ścieków	socjalno-bytowych	do środowiska	
oraz	odprowadzaniem	wód	opadowo-roztopowych	
do środowiska.

W	przypadku	obiektów	należących	do majątku	odrę-
bnego	opłaty	za korzystanie	ze	środowiska	uiszcza	
się	w związku	z odprowadzaniem	wód	opadowo-
-roztopowych	do środowiska	oraz	poborem	wody	
z ujęcia	własnego.

W	roku	2012	łączna	wysokość	opłat	za korzysta-
nie	ze środo	wiska	na terenie	struktur	regionalnych	
PKN ORLEN	była	niższa	o 6,74%	w porównaniu	
do roku	2011.	Wpłynęła	na to	zmiana	w wolumenie	
sprzedaży	poszczególnych	produktów	oraz	uzyskanie	
pozwoleń	wodnoprawnych	dla	szeregu	stacji	paliw	
nie posiadających	ich w roku	2011.

W	2012	roku	PKN ORLEN	odnotował	sumaryczny	
spadek	opłat	za korzystanie	ze	środowiska	o 0,76%	
w stosunku	do roku	2011.	Największy	wpływ	na taki	
stan	miało	zmniejszenie	opłat	z tytułu	poboru	wód	
i odprowadzania	ścieków	zarówno	w Zakładzie	
Produkcyjnym	w Płocku,	jak	również	w jednostkach	
regionalnych.

Rodzaj opłaty Sumaryczna wielkość opłat [zł] Wzrost/spadek

2011 2012 [zł] [%]

Ogółem 20 691 933,00 20 850 187,65 158 254,65 0,76

Za emisję 18 253 496,00 18 552 522,00 299 026,00 1,64

Za pobór wód 1 237 638,00 1 217 560,65 -20 077,35 -1,62

Za odprowadzanie ścieków 1 200 799,00 1 080 105,00 -120 694,00 -10,05

Łączna wielkość 
opłat za korzystanie 

ze środowiska 
w PKN ORLEN  

w latach 2011–2012

Bioróżnorodność

PKN ORLEN	nie  jest	zlokalizowany	na obszarach	
chronionych	czy	obszarach	Natura	2000.	Siedziba	
Spółki	znajduje	się	w centrum	Polski,	ok. 100	km	
na północny-zachód	od Warszawy,	w północnej	
części	miasta	Płocka	w odległości	1,5	km	od prawego	
brzegu	rzeki	Wisły.

W	obszarze	oddziaływania	Zakładu	znajduje	się:	
Brudzeński	Park	Krajobrazowy,	znaczne	fragmenty	
Gostynińsko-Włocławskiego	Parku	Krajobrazowego	
oraz	rozległe	pasma	obszarów	chronionego	krajo-
brazu	nadwiślańskiego,	gostynińsko-gąbińskiego	
i Równiny	Raciąskiej.	Są	tu	także	rezerwaty	przyrody:	
Świetlista	Dąbrowa	w Brwilnie,	Sikórz	i nieco	dalej	
Łąck,	Jezioro	Łąckie	Małe,	Korzeń,	Rzepki,	Kresy,	
Jarząbek,	Oz	Gostyniński,	Drzewce.	 Istotną	rolę	
odgrywają	tereny	rekreacyjne,	nawet	o charakterze	
sanatoryjnym	lub tradycyjnie	uważane	za sprzyjające	
przyrodoterapii.	Należą	do nich	lasy	w dolinie	Wisły	
na jej	prawym	brzegu	oraz	lasy	gostynińskie.

Instalacje	produkcyjne	nie mają	istotnego	wpływu	
na bioróżnorodność	dzięki	stosowanym	procedurom	
gwarantującym	bezpieczną	eksploatację	i zachowanie	
dopuszczalnych	parametrów	emisji.

Brak	istotnego	wpływu	na	środowisko	zapewnia	wła-
ściwe	ich użytkowanie	i respektowanie	właści	wości	
opisanych	w dostępnych	użytkownikom	kartach	
charakterystyki.
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Sokoły w ORLENIE

W	Polskiej	Czerwonej	Księdze	Zwierząt	jako	gatu-
nek  CR,	 czyli	 skrajnie	 zagrożony,	wpisany	 jest	
m.in. sokół	wędrowny.	PKN ORLEN	od 1999	roku	
uczestniczy	w odbudowie	populacji	tego	gatunku	
współpracując	ze	Stowarzyszeniem	na Rzecz	Dzikich	
Zwierząt	„SOKÓŁ”.	

Celem	Stowarzyszenia	na Rzecz	Dzikich	Zwierząt	
„SOKÓŁ”	jest	odbudowa	krajowej	populacji	sokoła	
wędrownego	na drodze	osiedlania	 tych	ptaków	
w  środowisku	 stwarzającym	dogodne	warunki	
ich egzystencji.
 
Bytowanie	sokołów	w obrębie	naszej	firmy	podlega	
całorocznej	obserwacji	polegającej	na przeglądzie	bu-
dek	lęgowych,	sporządzeniu	dokumentacji	filmowej	
i fotograficznej	gniazdującego	sokoła	wędrownego	
oraz	obrączkowaniu	piskląt.	W roku	2012	w budce	
lęgowej	na kominie	Elektrociepłowni	wykluły	się	dwa	
pisklęta	sokoła	wędrownego,	najprawdopodobniej	
parka.	Niestety	wiek	młodych	(ok.	1,5	tygodnia)	
nie pozwolił	na dokładne	określenie	płci.	Młode	
zostały	zaobrączkowane	11	maja	2012	roku	obrączka-
mi	ornitologicznymi	koloru	żółtego	i obserwacyjnymi	
koloru	niebieskiego.

www.peregrinus.pl

ZOBOWIĄZANIE
Kontynuowanie działań na rzecz 
odbudowy populacji sokoła wędrownego 
we współpracy ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ”.

Pisklę sokoła wędrownego – lęg 2012

Para	sokołów	na terenie	zakładu	ma do	dyspozycji	
dwie	budki	lęgowe	na kominie	Zakładowej	Elektro-
ciepłowni	i Instalacji	Clausa.	Od	czasu	umieszczenia	
budek	lęgowych,	tj.	od roku	1999	i	pierwszego	lęgu	
odnotowanego	w 2002	roku,	na terenie	PKN ORLEN	
na świat	przyszło	już	35	piskląt	sokoła	wędrownego.	
Para	sokołów,	która	osiedliła	się	na terenie	zakładu	
częściej	wybierała	budkę	lęgową	na kominie	Elek-
trociepłowni	(6	razy	na 10)	niż	na kominie	Clausa	
(4	razy	na 10).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
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Zaangażowanie	PKN ORLEN	w kwestie	ekologii	
i szczególna	odpowiedzialność	w podejmowanych	
działaniach	są dostrzegane	przez	otoczenie.	Szczegól-
nie	ceniona	jest	konsekwencja	i myślenie	w perspek-
tywie	przyszłych	pokoleń.	W 2012	roku	m.in. Spółka	
otrzymała	wyróżnienie	za wieloletnie	zaangażowanie	
i owocną	współpracę	we wdrażaniu	idei	Programu	
„Odpowiedzialność	i Troska”	(„Responsible	Care”).

Cennym	trofeum	jest	 także	Europejska	Nagroda	
Ekologiczna	przyznana	przez	 jury	Ekologicznego	
konkursu	„Przyjaźni	Środowisku”.	Identyfikuje	ona	
i promuje	Koncern	jako	przedsiębiorstwo	przyjazne	
środowisku	„Nowej	UE”,	podejmujące	aktywne	
działania	na rzecz	zmiany	stanu	środowiska	i jego	
ochrony.	
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BEZPIECZEŃSTWO 
WSPÓLNYM CELEM

PKN ORLEN	kompleksowo	podchodzi	do kwestii	
ochrony	zdrowia	i życia	ludzkiego.	Wynika	to zarów-
no	z charakteru	i specyfiki	stosowanych	technologii,	
jak	i potencjalnych	zagrożeń	bezpieczeństwa	w pracy,	
procesowego,	pożarowego,	radiologicznego.	Opraco-
wywany	jest	nowy,	wewnętrzny	system	zarządzania	
bezpieczeństwem	pracy.	Będzie	obejmował	całą	
Grupę	ORLEN.

Przestrzeganie	wysokich	standardów	bezpieczeństwa	
i higieny	pracy	PKN ORLEN	zadeklarował	w dokumen-
cie	„Polityka	Zintegrowanego	Systemu	Zarządzania”,	
który	wszedł	w życie	w dniu	20	kwietnia	2010	roku.	
„Polityka…”	odzwierciedla	zaangażowanie	zarzą-
dzających	oraz	pracowników	na rzecz	zachowania	
bezpieczeństwa	w pracy	i poza	nią.	Dbając	o najwyż-
sze	standardy	Koncern	oczekuje	ich także	od swoich	
partnerów.	

Bezpieczeństwo w pracy jest wartością fundamen
talną. Oznacza realizowanie celów polityki bezpieczeń
stwa pracy poprzez wspólne działania i współpracę 
we wszystkich obszarach. 

Wypadki, pożary, awarie nie są przez nas traktowane 
jako zdarzenia, którym nie można zapobiec. Jestem 
przekonany, że można im skutecznie przeciwdzia łać. 
Kwestie te są w PKN ORLEN traktowane wielo  aspe k
towo. Stosujemy nowoczesne rozwiązania techniczne 
i organizacyjne. Aktywnie pomagamy pracownikom 
w unikaniu zagrożeń przez bogaty system działań 
edukacyjnych oraz popularyzowanie tej  tema tyki 
w przystępnej formie.

Stan bezpieczeństwa jest ważnym czynnikiem wpły
wającym na poprawę jakości, wydajności, efektyw
ności oraz prestiż Spółki. Stworzyliśmy bezpieczne 
warunki do realizacji zade klarowanych celów. 
Troszczymy się o bezpieczeństwo wykonawców 
zewnętrznych, dostawców, gości. Konsekwentnie 
doskonalimy kulturę bezpieczeństwa.

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2010, 
str. 21

Audyt	 Zintegrowanego	 Systemu	 Zarządzania	
przeprowadzony	w II	kwartale	2012	roku	w Biurze	
Bezpieczeństwa	i Higieny	Pracy	przez	audytorów	
Bureau	Veritas	Certification	potwierdził,	że działamy	
zgodnie	z wymaganiami	poszczególnych	norm.

Wypadkowość w PKN ORLEN 
w latach 2009-2012 

W	2012	roku	zarejestrowano	w PKN ORLEN	10	wypa-
dków	przy	pracy	powodujących	absencję	chorobową.	
Wskaźnik	wypadkowości	TRR	osiągnął	poziom	1,13	
i  jest	niższy	od wskaźnika	za 2011	rok	o ok.	33%	
(TRR	2011	–	1,68).

ZOBOWIĄZANIE
Wskaźnik wypadkowości TRR 
dla Grupy ORLEN ≤ 1,8.

V. BEZPIECZEŃSTWO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dariusz Loska  
Dyrektor Biura BHP
PKN ORLEN

Nie	odnotowano	wypadków	śmiertelnych	ani	zbioro-
wych.	To	najlepszy	wynik	w historii	Spółki.	Absencja	
chorobowa	z tytułu	wypadków	przy	pracy	wyniosła	
264	dni,	współczynnik	ciężkości	–	26,4	(liczba	dni	
niezdolności	do pracy	przypadająca	na 1	wypadek).	
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ZOBOWIĄZANIE
Zero wypadków.

Dane liczbowe dotyczące wypadkowości w latach 2009–2012

Rok
Średnie 

zatrud nienie

Liczba wypadków Absencja
[dni]

Współczynnik

Ogółem Śmiertelne Ciężkie Zbiorowe Częstotliwości* Ciężkości** TRR***

2009 4 634 23 0 0 0 996 5,0 43,3 2,90

2010 4 528 28 0 0 0 789 6,2 28,2 3,09

2011 4 474 15 0 1 0 592 3,4 39,5 1,68

2012 4 444 10 0 0 0 264 2,3 26,4 1,13

* Współczynnik częstotliwości – liczba wypadków na 1000 zatrudnionych.
** Współczynnik ciężkości – liczba dni niezdolności do pracy przypadająca na 1 wypadek.
*** TRR – iloczyn liczby wypadków powodujących absencję i stałej liczby milion podzielony przez liczbę godzin przepracowanych 

przez pracowników.

Średnie zatrudnienie w PKN ORLEN 
w latach 2009–2012

Absencja z tytułu wypadków przy pracy
w latach 2009–2012

Wypadkowość 
w latach 2009–2012

Współczynnik częstotliwości 
w latach 2009–2012
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Współczynnik TRR 
w latach 2009–2012
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ZOBOWIĄZANIE
Zero tolerancji 
dla nieakceptowanego ryzyka.

ZOBOWIĄZANIE
Zorganizowanie Dnia 
Bezpieczeństwa Pracy.

Komisja	Bezpieczeństwa	i Higieny	Pracy	w PKN ORLEN	
zapewnia	społeczną	kontrolę	nad tworzeniem	bez-
piecznych	i higienicznych	warunków	pracy.	Zasa	dy	
jej	działania	zostały	uregulowane	w porozumieniu	
z organizacjami	związkowymi,	zawartym	na pod-
stawie	zapisów	Zakładowego	Układu	Zbiorowego	
Pracy	oraz	przepisów	prawa	powsze	chnego.	Komisji	
przewodniczy	Członek	Zarzą	du	PKN ORLEN.	Rozstrzy-
ga	ona	wszelkie	kwestie	związane	z kształtowaniem	
warunków	bezpieczeństwa	i higieny	pracy	w Spółce.	
Na	tej	samej	zasadzie	funkcjonuje	społeczna	inspekcja	
pracy,	której	działal	nością	kierują	związki	zawodowe.

W	PKN ORLEN	został	wdrożony	system	informowania	
o wypadkach,	ich przyczynach	i podjętych	działa-
niach	korygująco-zapobiegawczych.	Pracownikom	
oraz	kontraktorom	przekazywane	są istotne	infor-
macje	o zdarzeniach	wypadkowych,	umieszczone	
w meldunkach.	

PKN ORLEN	podejmuje	 szereg	działań,	 których	
celem jest:

„Zero wypadków 
– 100% bezpieczeństwa” 

Jednym	z nich	jest	rozwój	portalu	BHP,	na którym	
publikowane	są najważniejsze	problemy	dotyczące	
szeroko	pojętego	bezpieczeństwa	w PKN ORLEN	oraz	
Grupie	Kapitałowej.	Po	raz	drugi	został	przeprowa-
dzony	konkurs	BHP	„10	pytań	na temat	bezpieczeń-
stwa	pracy”	adresowany	do pracowników	Koncernu.	

Mimo	wysokiego	stopnia	trudności	pytań	duża	liczba	
poprawnych	odpowiedzi	pokazała,	że pracownikom	
bliska	jest	tematyka	bezpiecznej	pracy.	Nową	formą	
popularyzacji	zagadnień	bezpieczeństwa	 i higie-
ny	pracy	jest	piknik	w Dniu	Bezpieczeństwa	Pracy	
i Ochrony	Zdrowia.	Uczestniczą	w nim	pracownicy	
Koncernu	oraz	wykonawców	zewnętrznych.

Wskaźnik 
realizacji zagrożeń

bezpieczeństwa pracy 
w PKN ORLEN 

01.01.2012–31.12.2012 

Wprowadzono	stanowiska	animatora	BHP	w poszcze-
gólnych	obszarach	produkcyjnych.	Koordynatorzy	
podlegający	bezpośrednio	dyrektorom	pionów	
odpo	wiadają	za współpracę	z Biurem	BHP	w zakre-
sie	wdrażania	standardów	bezpieczeństwa	pracy	
w swoich	obszarach.	

Od	1 listopada	2011	roku	funkcjonuje	elektroniczny	
system	zgłaszania	zagrożeń	bezpieczeństwa	pracy.	
Dzięki	niemu	zaangażowano	pracowników	w akty-
wne	monitorowanie	środowiska	pracy.	Służy	także	
podnoszeniu	świadomości	bezpieczeństwa	oraz	
zachęca	do zgłaszania	rozwiązań	poprawiających	
środowisko	pracy	oraz	bezpieczeństwo.	Program	
został	wyróżniony	nagrodą	II	stopnia	w Ogólnopol-
skim	Konkursie	Poprawy	Warunków	Pracy	w kategorii	
„Rozwiązania	techniczne	i organizacyjne	zastosowane	
w praktyce”.	

W	2012	roku	zgłoszono	2	566	zagrożeń	bezpie-
czeństwa	pracy.	Do	końca	roku	wyeliminowano	
aż 2 641	czyli	88%	z nich.	Na	bieżąco	dokony-
wana	jest	merytoryczna	ocena	zagrożeń.	Pozwala	
to na zdobycie	jak	największej	liczby	informacji,	dzięki	
czemu	możliwe	jest	uniknięcie	poważnych	urazów.	
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Pracownicy	mają	także	możliwość	zaproponowa-
nia	rozwiązań	problemów,	które	podlegają	ocenie	
w ramach	nowego	programu	„Zachęty	BHP”.	Projekt	
programu	został	opracowany	w 2012	roku	i wdrożony	
na początku	roku	2013.	

W	przypadku	wypadków,	które	miały	miejsce	w spół-
kach	Grupy	ORLEN	większość	to wypadki	 lekkie,	
nie powodujące	długotrwałej	absencji	chorobowej.	
Nie	 zarejestrowano	wypadków	 powtarzalnych	
charak	terystycznych	dla	branży	chemicznej.	Wielo-
letnie	doświadczenie	w tworzeniu	bezpiecznych	
warunków	pracy	doprowadziło	do obni	żenia	wskaź-
ników	wypa	dkowości	w Grupie	ORLEN.	Absencja	
chorobowa	spowodowana	wypadkami	przy	pracy	
wynosiła	łącznie	2	410	dni,	natomiast	wskaźnik	cięż-
kości	(liczba	dni	absencji	chorobowej	na 1	wypadek)	
nie przekroczyła 40 dni.

PKN ORLEN	wdrożył	nowe	narzędzie	wsparcia	spółek	
Grupy	ORLEN	w postaci	systemu	wizyt	doradczych	
(przeglądów)	w obszarach	bezpieczeństwa	pracy,	
bezpieczeństwa	pożarowego,	procesowego	oraz	
managementu.	Wszystkie	raportujące	i monitorowane	
spółki	opracowały	programy	poprawy	bezpie	czeństwa	
pracy	na lata	2012-2014.

Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 
wykonawców zewnętrznych podczas prac
remontowych

PKN ORLEN	stosując	najwyższe	standardy	bezpie-
czeństwa	przywiązuje	ogromne	znaczenie	do bez-
pieczeństwa	wykonawców	zewnętrznych.	Koncern	
wymaga	wiele	od swoich	partnerów,	ale	też	dzieli	
się	z nimi	swoimi	dobrymi	praktykami	 i bogatym	
doświadczeniem.	Proces	zarządzania	bezpieczeń-
stwem	wykonawców	zewnętrznych	podczas	prac	
remontowych	obejmuje	przygotowanie	do remontu,	
działania	w trakcie	jego	przeprowadzania	oraz	zakoń-
czenie	prac	remontowych.	W fazie	pierwszej	służby	
PKN ORLEN	m.in. przeprowadzają	szkolenia	wszyst-
kich	osób	zaangażowanych	w remont.	Na potrzeby	
firm	zewnętrznych	zostały	opracowane	poradniki	
i wytyczne.	Wykonawcy	zewnętrzni	są zobowiązani	
do złożenia	„Deklaracji	BHP”.	

Przedstawiciele	PKN ORLEN	prowadzą	ciągły	nadzór	
nad	prowadzonymi	pracami,	regularnie	odbywają	
spotkania	i narady	z wykonawcami,	przeprowadzają	
bieżące	kontrole.	Ostatnim	elementem	systemu	jest	
ocena	i nagrodzenie	najlepszych	kontraktorów.

Liczba wypadków w Grupie ORLEN 
w latach 2009–2012 

Wskaźnik wypadkowości TRR w Grupie ORLEN 
w latach 2009–2012 
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MONITOROWANIE WYMAGAŃ 
PRAWNYCH I AKTUALIZOWANIE 
KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU 
PREWENCJI 

Kompleksowy	System	Prewencji	to zbiór	wewnętrz-
nych	aktów	prawnych	z zakresu	bezpieczeństwa	
pracy,	ochrony	ppoż.,	bezpieczeństwa	technicznego	
oraz	procesowego,	a także	ochrony	radiologicznej.	

Baza	obowiązujących	wymagań	prawnych	w dziedzinie	
bezpieczeństwa	pracy	jest	regularnie	aktualizowana.

BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE

Bezpieczeństwo	procesowe	to ogół	działań	dotyczący	
całego	„życia”	obiektu	technologicznego	(np.	insta-
lacji,	zbiornika	magazynowego	itp.)	prowadzonych	
w fazie	jego	projektowania,	konstruowania,	eksplo-
atacji,	bieżącego	utrzymania,	remontowania,	moder-
nizacji,	zamykania	i wycofywania	z ruchu.	Istotne	
są zagadnienia	bezpieczeństwa	prowadzenia	samego	
procesu,	jak	i bezpieczeństwa	personelu.	Zdarzenia	
związane	z bezpieczeństwem	procesowym	są przed-
miotem	szczególnej	troski	w PKN ORLEN.	W roku	
2012	zostały	przeprowadzone	analizy	zagrożeń	
i ryzyka	procesowego	dla	obiektów	technologicznych	
usytuowanych	na terenie	Zakładu	Produkcyjnego	
w Płocku.	Towarzyszyła	temu	rosnąca	świadomość	
pracowników	w zakresie	potencjalnych	zagrożeń	
i metod	zapobiegania	zdarzeniom	awaryjnym	z udzia-
łem	substancji	niebezpiecznych.	Funkcjonowanie	
Systemu	Zarządzania	Bezpieczeństwem	Procesowym	
było	przedmiotem	ponad	60 szkoleń,	w których	
uczestniczyli	pracownicy	Grupy	ORLEN.	Na bieżąco	
prowadzone	są analizy	zdarzeń	potencjalnie	awa-
ryjnych	pod	kątem	możliwych	 i niebezpiecznych	

skutków	wybuchu,	pożaru	i uwolnień	substancji	tok-
sycznych	na potrzeby	przeciwdziałania	występowaniu	
poważnych	awarii	przemysłowych	w przyszłości.

Przedstawiciele	 PKN ORLEN	wnieśli	 także	 swój	
istotny	wkład	w tworzone	dokumenty	regulujące	
zasady	bezpieczeństwa	procesowego.	Brali	udział	
w pracach	polskiej	grupy	roboczej	zajmującej	się	
projektem	zmian	Dyrektywy	Seveso	III	dotyczącej	
poważnych	awarii	przemysłowych.	Są	także	auto-
rami	opinii	do zagadnień	Ministerstwa	Gospodarki	
dotyczących	ogłoszonej	treści	Dyrektywy	SEVESO	
III	oraz	projektu	zmiany	Rozporządzenia	Ministra	
Gospodarki	w sprawie	rodzajów	i  ilości	substancji	
niebezpiecznych,	których	znajdowanie	się	w zakła-
dzie	decyduje	o zaliczeniu	go	do grupy	zakładów	
o zwiększonym	albo	dużym	ryzyku	wystąpienia	
poważnej	awarii	przemysłowej.	Reprezentanci	Grupy	
ORLEN	opiniowali	także	wiele	innych	projektów	zmian	
aktów	regulacyjnych.	

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W	PKN ORLEN	działa	nowoczesna	jednostka	Zakłado-
wej	Straży	Pożarnej	(ZSP).	Funkcjonuje	także	Krajowe	
Centrum	SPOT1.	PKN ORLEN	jest	sygnatariuszem	
Systemu.	Jednostka,	która	w 2013	roku	obchodzić	
będzie	50-lecie	 istnienia,	 łączy	najlepsze	tradycje	
z otwartością	na nowe	rozwiązania.

W	obiektach	produkcyjnych	Koncernu	prowadzone	
są systematyczne	kontrole	stanu	ochrony	przeciw-
pożarowej	oraz	działania	zmierzające	do minimalizo-
wania	ryzyka	powstania	pożaru,	awarii	chemicznej	
lub  innego	miejscowego	zagrożenia.	Szczególna	
uwaga	przywiązywana	jest	do zwiększania	świa-
domości	pracowników	w zakresie	zapobiegania	
zagrożeniom.

Zestawienie zbiorcze wszystkich zdarzeń w latach 2010–2012

Rodzaj zdarzenia

Ogółem Wyjazdy ZSP

Pożary Miejscowe zagrożenia

Alarmy 
fałszywe

Rok

Teren zakładu Poza 
terenem 
zakładu

Ugaszone 
przed 

przybyciem 
ZSP Wszystkie

W tym 
wyjazdy 

z pogotowiemWłasne Obce

2010 14 1 1 4 92 63 13 125 121

2011 13 2 4 0 80 68 17 116 116

2012 14 3 4 2 91 78 9 123 123

1) System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych.
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W	roku	2012	odnotowano	123	zdarzenia	wymaga-
jące	interwencji	ZSP.	Liczba	tych	zdarzeń	od kilku	lat	
utrzymuje	się	na podobnym	poziomie.

W	2012	roku	powstały	23	pożary.	Dwa	z nich	zostały	
ugaszone	przed	przybyciem	jednostek	Zakła	dowej	
Straży	Pożarnej,	natomiast	cztery	miały	miejsce	poza	
terenem	Zakładu	Produkcyjnego,	ale	na terenach	
należących	do PKN ORLEN.	Analiza	zestawienia	poża-
rów	w roku	2012,	w porównaniu	z latami	ubiegłymi	
wskazuje,	że liczba	pożarów	na terenie	Zakładu	Pro-
dukcyjnego	na obiektach	własnych	od kilku	lat	utrzy-
muje	się	na niskim	poziomie.	Natomiast	w przedziale	
trzech	ostatnich	lat	rośnie	liczba	pożarów	na terenie	
zakładu	produkcyjnego	spółek	Grupy	ORLEN	oraz	firm	
kontraktowych	(sklasyfikowanych	łącznie).
 
W	roku	2012	Zakładowa	Straż	Pożarna	odnotowała	
91 interwencji	nie będących	pożarami,	sklasyfiko-
wanych	w zestawieniu	jako	miejscowe	zagrożenia.	
Liczba	miejscowych	zagrożeń	w porównaniu	z rokiem	
2011	istotnie	wzrosła.	Jest	to efekt	uczestnictwa	ZSP	
w interwencjach	pogotowia	ratunkowego	na trenie	
PKN ORLEN,	które	często	związane	są z przyczynami	
nie mającymi	związku	z pracą.	Jednostki	ZSP	wyjecha-
ły	do miejscowych	zagrożeń	bez	udziału	pogotowia	
ratunkowego	tylko	jeden	raz	więcej	niż	w roku	2012.

Zestawienie zdarzeń 
w latach 2010–2012 

Zestawienie miejscowych zagrożeń 
w latach 2010–2012 

Zestawienie pożarów 
w latach 2010–2012 
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Na	podkreślenie	zasługuje	fakt,	że na terenie	Zakładu	
Produkcyjnego	w latach	2010-2012	nie odnotowano	
zdarzeń	pożarowych	klasyfikowanych	jako	średnie	
i duże.	Pozytywnym	elementem	jest	także	znaczący	
spadek	liczby	fałszywych	alarmów.	
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Skuteczne	działanie	orlenowskiej	straży	zapewnia	
nowo	czesny,	najwyższej	klasy	sprzęt,	rygorystycz-
nie	przestrzegane	procedury,	ale	przede	wszystkim	
znakomicie	przygotowana	kadra.	Strażacy	–	ratow-
nicy	uczestniczyli	w szkoleniach	z zakresu	usuwania	
nieszcze	lności	przemysłowych,	ratownictwa	wodnego,	
wysokościowego,	ale	również	w zakresie	współpracy	
ze	śmigłowcami	Lotniczego	Pogotowia	Ratunkowego.	
W ramach	doskonalenia	i podnoszenia	bezpieczeństwa	
pożarowego	ZSP	organizuje	szkolenia	z użycia	podręcz-
nego	sprzętu	gaśniczego	dla	pracowników	PKN ORLEN	
i spółek	Grupy	Kapitałowej.	Aż 288	wydziałowych	
ratowników	chemicznych	wzięło	udział	w specjali-
stycznych	szkoleniach	organizowanych	przez	ZSP.	

Pod hasłem „iProtect” kryje się koncepcja zbudo wania 
systemu indywidualnych czujników, których zada
niem jest monitorowanie parametrów fizjo logicznych 
użytkownika, a więc temperatury powierzchni ciała, 
częstotliwości oddechu, częstotliwości bicia serca. 
W skład systemu wchodzą też czujniki chemicz
ne umożliwiające pomiar temperatury otoczenia, 
pomiar stężeń wybranych gazów: metanu, tlenku 
węgla, dwutlenku węgla, tlenu, chloru, siarkowodoru, 
amoniaku. Moduł czujników chemicznych zostanie 
wbudowany w konstrukcję odzieży ochronnej lub 
w elementy środków ochrony układu oddechowego. 

Zakładowa Straż Pożarna pełniła w tym projekcie 
rolę konsultanta. W przyszłości nasi strażacy będą 
testowali funkcjonalność tych nowoczesnych ubrań 
w trudnych warunkach. Rozpoczęcie testów zapla
nowano na czerwiec 2013 roku.

Wszystkie pomiary będą gromadzone w komputerze 
– laptopie w centrum dowodzenia akcją. Użytkownik 
będzie otrzymywał informację zwrotną o występo
waniu potencjalnego zagrożenia zdrowia lub życia. 

Piotr Mironiuk  
Zastępca Komendanta 
Zakładowej Straży Pożarnej 
PKN ORLEN

Udział w nowatorskim 
projekcie technologicznym 

Zakładowa	Straż	Pożarna	współuczestniczy	w pro-
jekcie	podniesienia	bezpieczeństwa	pracy	ratownika.	
Zadanie	 jest	realizowane	przez	Centralny	Instytut	
Ochrony	Pracy	w Łodzi	 i nosi	nazwę	„i-Protect”.	
Jego	celem	jest	skonstruowanie	ubrań	ochronnych	
wyposażonych	w czujniki	pomiaru	środowiska	ota-
czającego	ratownika	oraz	czujniki	pomiaru	czynności	
życiowych	samego	ratownika.

Czujnik 
temperatury zewnętrznej

Czujnik
temperatury zewnętrznej

Czujnik stanu 
zdrowia (światłowody)

Czujnik
zagrożeń chemicznych

Mikroproces i moduł
komunikacji bezprzewodowej

Stanowisko Dowodzenia
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CERTYFIKATY

W	PKN ORLEN	wdrożone	są procedury	systemowe	
dostosowane	do międzynarodowych	standardów	
odniesienia	ISO 9001,	ISO	14001,	ISO/IEC	27001,	
AQAP	2120	oraz	krajowego	PN-N-18001.	Corocznie	
przygotowywane	jest	sprawozdanie	z funkcjonowa-
nia	Zintegrowanego	Systemu	Zarządzania	przedkła-
dane	Zarządowi	do zatwierdzenia.

•	 Certyfikat	Zintegrowanego	Systemu	Zarządzania	
•	 PN-EN	ISO	9001:2009	–	System	Zarządzania	
Jakością

•	 PN-EN	ISO	14001:2005	–	System	Zarządzania	
Środowiskowego

•	 PN-N-18001:2004	–	System	Zarządzania	Bezpie-
czeństwem	i Higieną	Pracy

•	 PN-ISO/IEC	27001:2007	–	System	Zarządzania	
Bezpieczeństwem	Informacji

•	 Certyfikat	Systemu	Zarządzania	Jakością	–	AQAP	
2120:2009

•	 Certyfikat	Ramowego	Systemu	Zarządzania	Re-
sponsible	Care

•	 Certyfikat	Firma	Bliska	Środowisku
•	 Certyfikat	Partner	Polskiej	Ekologii
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2012

•	 Konkurs	„Raporty	Społeczne	2011”	
	 –	nagroda	dziennikarzy.

•	 Ranking	odpowiedzialnych	Firm	
	 –	 II	miejsce	w kategorii	„Paliwa,	energetyka,	
wydobycie”.

•	 Srebrny	Listek	CSR	tygodnia	Polityka
	 –	spełnienie	wysokich	standardów	społecznej	
odpowiedzialności	w biznesie.

•	 Lider	Odpowiedzialnego	Biznesu	2012	
	 –	konkurs	organizowany	przez	Pracodawców	
Rzeczypospolitej	Polskiej.

•	 Ranking	„Filary	Polskiej	Gospodarki”	
	 –	konkurs	wyłania	pracodawców	umożliwiających	
rozwój	przedsiębiorczości	 i angażujących	się	
w działania	na rzecz	społeczności	lokalnych.

•	 „Złota	Strona	Emitenta”	
	 –	nagroda	 specjalna	za prowadzenie	 relacji	
inwestorskich	przy	wykorzystaniu	nowoczesnych	
metod	komunikacji	internetowej.

•	 Tytuł	„Top	Employers	Polska	2012”	
	 –	nagroda	za bardzo	dobre	warunki	pracy	ofero-
wane	pracownikom.

•	 Ranking	„Najbardziej	pożądani	pracodawcy	2012	
w opinii	specjalistów	i menedżerów”	

	 –	I	miejsce	w kategorii	energetyka,	paliwa	i gaz.

•	 	„Pracodawca	Godny	Zaufania”	
	 –	tytuł	przyznany	w kategorii	przemysł	wydoby-
wczy	za godne	naśladowania	praktyki	w obszarze	
polityki	pracowniczej	i socjalnej.
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•	 Konkurs	„Poprawa	warunków	pracy”	
	 –	II	nagroda	w kategorii	„Rozwiązania	techniczne	
i organizacyjne	zastosowane	w praktyce”	za pro-
gram	„Zgłoś	zagrożenie	bezpieczeństwa”.

•	 Marka	Godna	Zaufania	
	 –	tytuł	przyznany	w kategorii	stacja	benzynowa	
w największym	europejskim	sondażu	konsumen-
ckim,	organizowanym	przez	miesięcznik	Reader’s 
Digest.

•	 Ranking	Najcenniejszych	Polskich	Marek	MARQA’12	
	 –	laureat	rankingu	po	raz	szósty.

•	 Godło	Jakości	Obsługi	2012	
	 –	kategoria	stacje	paliwowe	za szybką,	profe-
sjonalną	i przyjazną	obsługę	oraz	dobry	kontakt	
z klientem.

•	 	„Inicjatywa	Edukacyjna	Roku”	
	 –	tytuł	przyznany	przez	Ministerstwo	Edukacji	
Narodowej	oraz	Głos Nauczycielski	za autorski	
program	edukacyjny	„Lekcja	Chemii”.

•	 Ranking	„Top	250	Global	Energy	Company”	
	 –	I	miejsce	w kategorii	Refining	&	Marketing	dla	
regionu	EMEA	(Europa,	Afryka	i Bliski	Wschód),	
oceniającym	największe	firmy	branży	rafineryjnej	
i energetycznej	na świecie.

•	 „Mecenas	Polskiego	Sportu”	
	 –	nagroda	przyznana	w plebiscycie	organizowa-
nym	przez	CANAL+	oraz	Krajową	Izbę	Sportu.

•	 Program	Responsible	Care	
	 –	wyróżnienie	za wieloletnie	zaangażowanie	
i owocną	współpracę	we wdrażaniu	idei	Programu.

•	 „Europejska	Nagroda	Ekologiczna”	
	 –	nagroda	Narodowej	Rady	Ekologicznej.
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ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ 2011

Po	raz	kolejny	w Raporcie	odpowiedzialnego	biznesu	
PKN ORLEN	składa	publiczne	zobowiązania.	Rozli-
czamy	się	też	z realizacji	zobowiązań	ubiegłorocznych.

OBSZAR ZOBOWIĄZANIE STATUS

Raportowanie Poszerzanie zakresu informacji o odpowiedzialnych działaniach 
Grupy ORLEN. √

Środowisko Wdrożenie narzędzia informatycznego do bilansowania emisji CO2. √

Środowisko Kontynuowanie inwestycji ograniczających negatywny wpływ 
na środowisko. √

Miejsce pracy/ 
Bezpieczeństwo

Wprowadzenie słowniczka bezpieczeństwa pracy 
na Portalu BHP. √

Miejsce pracy/ 
Bezpieczeństwo Organizowanie kolejnych konkursów BHP. √

Miejsce pracy/ 
Bezpieczeństwo

Dalszy rozwój systemu wielokanałowego przekazu treści 
skłaniających pracowników do pożądanych zachowań w procesie pracy, 
zwłaszcza w zakresie poprawy komunikacji.

√

Miejsce pracy/ 
Bezpieczeństwo

Wspomaganie, szkolenia kontrahentów w dziedzinie 
bezpieczeństwa pracy. √

Miejsce pracy/ 
Bezpieczeństwo

Kontynuowanie opracowania 
„Systemu paszportów dla kontraktorów”.

W trakcie 
realizacji
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INDEKS WSKAŹNIKÓW GRI

WSKAŹNIK OPIS WSKAŹNIKA INFORMACJA 
DOTYCZĄCA WSKAŹNIKA

Strategia i analiza

1.1
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, 
prezesa zarządu, lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.

3

1.2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans. 8-9, 16, 28-29

Profil organizacyjny

2.1 Nazwa organizacji. 1, 88

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi. 4-5, 9

2.3 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek 
zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture. 5, 7-8

2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji. 88

2.5
Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, 
gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są 
szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu.

5, 9

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji. 34-35

2.7 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych 
sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów. 5, 9

2.8 Skala działalności. 4-5, 10, 35

2.9 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury 
lub formy własności. Nie odnotowano zmian.

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie. 79

Parametry raportu

3.1 Okres raportowania. 11

3.2 Data publikacji ostatniego raportu. 2012 r.

3.3 Cykl raportowania. Roczny.

3.4 Osoba kontaktowa. 88

Zakres i zasięg raportu

3.5 Proces definiowania zawartości raportu. 11

3.6 Zasięg raportu. 5, 7, 11

3.7 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń dotyczących zakresu
i zasięgu raportu. 11

3.8

Informacja o przedsięwzięciach typu joint-venture, podmiotach zależnych, 
obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, 
które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań 
organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji.

7-8

3.9 Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji wskaźników 
i innych informacji zawartych w raporcie. 11-12

3.10 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych 
w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia. 10, 62, 64

3.11 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, 
zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie. 10, 62

Indeks treści GRI

3.12 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie. 82-86

Weryfikacja

3.13

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu.
Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym 
wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy 
organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.

12

Nadzór

4.1
Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod 
najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, 
jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją.

29-31

4.2 Wskazanie czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest 
również dyrektorem zarządzającym. 30
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4.3 Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem 
niezależnych i/lub niewykonawczych członków. 29-30

4.4 Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie 
rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego. 35-37

4.5
Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorcze-
go, wyższej kadry menadżerskiej oraz zarządu (obejmując system odpraw),
a wynikami organizacji (obejmując wyniki społeczne i środowiskowe).

30

4.6 Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego 
organu nadzorczego. 30-31

4.7
Proces weryfikacji składu, kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego 
organu nadzorczego i jego komitetów uwzględniający płeć lub inne wskaźniki 
różnorodności.

31

4.8
Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępo-
wania, oraz zasady odnoszące się do aspektów ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz poziom ich implementacji.

Okładka, 13

4.9

Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru identyfikacji 
i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, 
włączając stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie się lub zgodność 
z uznanymi międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania i zasadami.

16, 31

4.10 Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego 
w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. 30

Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne

4.11 Wyjaśnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. 16, 27

4.12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy. 6, 13, 17-18, 35

4.13 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub 
w krajowych/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych. 26-27

4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. 4

4.15 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy. 11

4.16 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość 
angażowania według typu i grupy interesariuszy. 35, 39

4.17 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź 
ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie. 10, 18, 22-23, 34, 51

Wskaźniki ekonomiczne

EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględ-
nieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, 
dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków 
oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych.

10

EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji 
wynikające ze zmian klimatycznych. 10, 27, 56

EC5
Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku 
do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji 
w podziale na płeć.

Kobieta – 2,1 razy więcej 
niż płaca minimalna
Mężczyzna – 2,4 razy 
więcej niż płaca minimalna.

EC6 Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych 
dostawców w głównych lokalizacjach organizacji. 37-38

EC7
Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego 
oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego 
w głównych lokalizacjach organizacji.

Spółka nie posiada procedur 
w zakresie zatrudniania 
pracowników z rynku 
lokalnego. Procent wyższego 
kierownictwa pozyskanego 
z rynku lokalnego 
w głównych lokalizacjach 
organizacji to 81,25% 
(założenia: główne lokalizacje 
to Płock i Warszawa, wyższe 
kierownictwo to pozycje 
od Kierownika III w górę).

EC8
Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz 
społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów 
oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.

16-25

EC9 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz 
z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania. 5, 17, 22
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Wskaźniki środowiskowe

EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości. 10, 43

EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych 
w procesie produkcyjnym.

Nie prowadzimy 
tego procesu.

EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii. 43

EN4 Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii. 43

EN6
Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych 
energetycznie lub opartych na energii odnawialnej oraz wynikające 
z tych rozwiązań redukcje zapotrzebowania na energię.

42

EN8 Łączny pobór wody według źródła. 10, 54-55

EN9 Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody. Nie prowadzimy 
tego procesu.

EN11

Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych 
gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej 
wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi, 
bądź przylegających do takich obszarów.

65

EN12
Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność 
obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem 
bioróżnorodności poza obszarami chronionymi.

65

EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane. Nie gromadzimy danych.

EN14 Strategie, obecne działania i plany zarządzania wpływem na bioróżnorodność. 66

EN15

Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii 
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków 
zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według 
stopnia zagrożenia wyginięciem.

66

EN16 Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. 57

EN17 Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych wg wagi. Nie prowadzimy 
tego procesu.

EN18 Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i uzyskane efekty. 57

EN19 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według wagi.

Monitoring emisji substancji 
zubożających warstwę 
ozonową prowadzony jest 
na podstawie ilości uzupeł-
nień czynnika chłodzącego 
w urządzeniach klimatyza-
cyjnych.

EN20 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych 
do powietrza według rodzaju związku i wagi. 57-60

EN21 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia. 55-56

EN22 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania 
z odpadem. 60-62

EN23 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków.

W roku 2011 w Zakładzie 
Produkcyjnym w Płocku 
wystąpiły 2 przypadkowe 
uwolnienia substancji 
niebezpiecznych do gruntu. 
Łącznie wyciekło wg 
szacunków ok. 3,0-4,5 Mg 
produktów naftowych. 
W związku z powyższymi 
uwolnieniami przeprowa-
dzono niezwłocznie działa-
nia naprawcze. Dokonano 
wymiany 126,42 Mg 
zanieczyszczonego gruntu.

EN24
Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych 
odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII 
Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie.

62

EN25
Rodzaj, rozmiar, status ochronny oraz znaczenie dla bioróżnorodności 
akwenów wodnych i związanych z nimi siedlisk, na które istotny wpływ 
ma zrzucana przez organizację raportującą woda i wycieki.

Nie gromadzimy danych.
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EN26 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko 
i zakres ograniczenia tego wpływu. 40

EN27 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań 
według kategorii materiału. Nie gromadzimy danych.

EN28 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych 
za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. 62-63

EN30 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu. 63-65

Wskaźniki w zakresie praktyk dotyczących zatrudnienia i godnej pracy

LA1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy 
o pracę i regionu w podziale na płeć. 47

LA2 Łączna liczba nowo zatrudnionych, odejść oraz wskaźnik fluktuacji 
pracowników, według grup wiekowych, płci i regionu. 47

LA3
Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które 
nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym 
wymiarze godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych.

51, przyznanie świadczeń 
socjalnych uwarunkowane 
jest jedynie zatrudnieniem 
na podstawie umowy 
o pracę, a nie wymiarem 
czasu pracy.

LA4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi. 48

LA6

Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych 
komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) 
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.

70, 73

LA7 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy 
oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, wg regionów i płci. 71

LA8
Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy 
kontroli ryzyka, które zapewniają pomoc w przypadku poważnych chorób 
pracownikom, ich rodzinom lub członkom społeczności lokalnej.

51

LA9 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych 
porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi. 51

LA10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika 
według struktury zatrudnienia i płci. 49

LA11
Programy rozwoju umiejętności menadżerskich i kształcenia ustawicznego, 
które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces 
przejścia na emeryturę.

49-50

LA12 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy 
i przeglądom rozwoju kariery zawodowej w podziale na płeć. 50

LA13 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, 
wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności. 31, 48

LA14 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według 
zajmowanego stanowiska. 48

LA15 Powroty do pracy i wskaźnik retencji po urlopie wychowawczym 
w podziale na płeć. 47

Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka

HR2
Procent znaczących dostawców i podwykonawców i innych partnerów 
biznesowych poddanych weryfikacji pod kątem przestrzegania praw 
człowieka oraz działania podjęte w tej kwestii.

Nie gromadzimy danych.

HR3
Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur 
regulujących kwestie przestrzegania praw człowieka w zakresie prowadzonej 
działalności oraz procent przeszkolonych pracowników.

Nie prowadzimy takich 
szkoleń.

HR4 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii. Brak.

HR5
Działania oraz znaczący dostawcy zidentyfikowani jako mogący stwarzać 
zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów 
zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa.

PKN ORLEN zgodnie 
z regulacjami zawartymi 
w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy respektu-
je zasady swobody działa-
lności i równości związków 
zawodowych oraz nie 
dyskryminuje pracowników 
ze względu na przynależ-
ność związkową lub 
jej brak.
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HR6
Działania oraz znaczący dostawcy zidentyfikowani jako niosące ze sobą 
istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu 
eliminacji takich przypadków.

PKN ORLEN nie zatrudnia 
dzieci. Procesy rekrutacji 
są transparentne a każdy 
pracownik zna swoje prawa 
i obowiązki poprzez zapo-
znanie się z regulaminem 
pracy i ZUZP-em. Ponadto, 
ma wdrożone wartości oraz 
instytucję Rzecznika ds. Etyki, 
który stoi na straży posza-
nowania pracowników 
w każdym aspekcie.

HR7
Działania oraz znaczący dostawcy zidentyfikowane jako niosące ze sobą 
istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz 
środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków.

W PKN ORLEN nie wystę-
pują żadne przypadki pracy 
przymusowej. Procesy 
rekrutacji są transparentne 
a każdy pracownik zna 
swoje prawa i obowiązki 
dzięki zapoznaniu się 
z regulaminem pracy 
i ZUZP. Ponadto zostały 
wdrożone „Wartości 
i zasady postępowania 
PKN ORLEN S.A.“,
powołano także instytucję 
Rzecznika ds. Etyki, który 
stoi na straży poszano-
wania pracowników 
w każdym aspekcie.

HR8
Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa 
przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji dotyczących 
różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością.

Nie dotyczy.

HR9 Łączna liczba przypadków naruszenia praw ludności rdzennej oraz podjęte 
działania.

Nie prowadzimy 
takich statystyk.

HR10 Procent i łączna liczba działań, które zostały poddane przeglądom 
pod katem praw człowieka i/lub ocenom wpływu.

Nie prowadzimy 
takich statystyk.

HR11 Liczba skarg związanych z obszarem prawem człowieka, skierowanych 
i rozwiązanych poprzez oficjalny mechanizm rozpatrywania skarg. Nie odnotowaliśmy.

Wskaźniki społeczne

SO2 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod 
kątem ryzyka związanego z korupcją.

Nie prowadzimy 
takich statystyk.

SO3 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur 
antykorupcyjnych organizacji. 13

SO4 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji. Nie dotyczy.

SO5 Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu. 16

SO8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu 
niezgodności z prawem i regulacjami.

Nie raportujemy szczegóło-
wych danych na GPW.

Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produkt

PR3
Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur 
oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom 
informacyjnym.

6

PR4
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi 
kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach, 
według skutków.

6

PR6
Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów 
regulujących kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, 
promocji i sponsoringu.

13

PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności 
klienta oraz utraty danych.

Nie odnotowaliśmy 
tego typu skarg.
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INDEKS PRZYDATNYCH ADRESÓW 
INTERNETOWYCH

Kategoria Nazwa firmy/organizacji Adres strony internetowej/fanpage’a

PKN ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN www.orlen.pl

Raport Roczny PKN ORLEN www.raportroczny.orlen.pl

Wolontariat Pracowniczy ORLEN www.wolontariat.orlen.pl

ORLEN. Bezpieczne drogi www.orlenbezpiecznedrogi.pl

Stop Cafe www.stopcafe.pl

ORLEN dla kierowców www.dlakierowcow.orlen.pl

Fanpage

Verva Racing Team www.facebook.com/vervaracingteam

Verva Street Racing www.facebook.com/vervastreetracing

Verva www.facebook.com/verva

Polacy z werwą www.facebook.com/PolacyzWerwa

ORLEN Warsaw Marathon www.facebook.com/orlenwarsawmarathon

Stop Cafe www.facebook.com/stopcafe

ORLEN Team www.facebook.com/orlenteam

Niesamowici Ludzie www.facebook.com/niesamowiciludzie

Debeściaki www.facebook.com/debesciaki

Poczuj Chemię www.facebook.com/poczujchemie

Inicjatywy 
między narodowe 

i krajowe

United Nations Global Compact www.unglobalcompact.org

Responsible Care www.rc.com.pl

Fairtrade www.fairtrade.net

RESPECT Index www.odpowiedzialni.gpw.pl

Europejskie Forum Nowych Idei www.efni.pl

Koalicja CR www.koalicjacr.pl
Deklaracja na rzecz zrównoważonego rozwoju 
branży energetycznej www.odpowiedzialna-energia.pl

NGO

Fundacja ORLEN – DAR SERCA www.orlendarserca.pl

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” www.funduszgrantowy.plock.eu
Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego 
Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego” www.funduszgrantowy.pl

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce

www.bobrka.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” www.peregrinus.pl

Organizacje 
branżowe

The European Petrochemical Association (EPCA) www.epca.eu

CONCAWE www.concawe.be

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego www.popihn.pl

CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu www.odpowiedzialnybiznes.pl

CSRinfo www.csrinfo.org

SGS www.doradztwocsr.pl
www.sgs.pl

CR Navigator www.crnavigator.com
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DANE TELEADRESOWE:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
ul. Chemików 7, 09–411 Płock

Centrala:
tel.:	24	365	00	00,	fax:	24	365	40	40
www.orlen.pl

Biuro w Warszawie
ul.	Bielańska	12,	00–085	Warszawa

Centrala:
tel.	22	778	00	00

Biuro Prasowe 
tel.	24	256	92	92,	24	256	92	93
tel.	22	778	01	09,	22	778	00	91,	22	778	01	10
e-mail:	media@orlen.pl

Biuro Relacji Inwestorskich
tel.	24	256	81	80
e-mail:	ir@orlen.pl

Przydatne adresy, pod które można kierować korespondencję:
zarzad@orlen.pl
sponsoring@orlen.pl
wolontariat@orlen.pl






